
1. GILTIGHET 

• LS Petroleum kundkort gäller för inköp av varor och tjänster i enlighet med 

bestämmelser som från tid till annan meddelas. 

• Reklamationer görs direkt till LS Petroleum. Vid oklarheter i fakturan vänder 

sig kontohavaren till LS Petroleums kontor på Svenljunga Bilteknik AB i 

Svenljunga. 

• Förnyelse av kortet sker automatiskt, utan ny ansökan, om kortet använts som 

betalningsmedel och kontobestämmelser efterföljts. 

2. BETALNINGSVILLKOR 

• Inga avgifter debiteras kontot i anslutning till uppläggning eller beviljad kredit. 

När ansökan efter sedvanlig kreditprövning godkänts, beviljas en generell kredit 

på 5 000 kr per månad, om inget annat överenskommits med LS Petroleum. Den 

sammanlagda skulden på ett konto uppkommen genom inköp med ett eller flera 

kort får således aldrig överskrida den fastställda kreditgränsen. Kontohavaren 

behåller en kopia av kontobestämmelserna  

vid ansökningstillfället och har godkänt dessa bestämmelser genom att nyttja 

kontokortet. 

• Vid inköp är kontoinnehavaren skyldig att vid anmodan uppvisa av posten och 

bankerna godkänd legitimation. LS Petroleum har rätt att föreskriva visst högsta 

belopp för köp, per gång och tidsperiod. Vid större inköp måste godkännande 

erhållas i varje enskilt fall. 

• Kortet skall alltid uppvisas vid köp och mottagna varor kvitteras på notan. De 

belopp och kvantiteter som registreras i samband med inköp över 

kassaterminal/kontokortsautomat med användande av den  

personliga koden, debiteras kontohavaren utan att denne skriftligen kvitterat 

mottagen vara. All användning av kortet i förening med den personliga koden 

anses så som erkännande av uttagen vara och bildar underlag för faktura, för 

vilken kontohavaren är betalningsansvarig. 

• Fakturering sker f n (januari 2017) en eller två gånger per månad beroende på 

om det är privatperson eller företag. och kreditgräns. Betalning skall erläggas 

senast den förfallodag som är angiven på fakturan. 

• Eventuella anmärkningar mot fakturan skall göras skriftligen inom 8 dagar till 

LS Petroleum, Boråsvägen 19, 512 53 Svenljunga, varvid faktura medsändes. 

• Vid försenad betalning äger LS Petroleum rätt till att från förfallodagen debitera 

dröjsmålsränta om 2,0 % per månad eller 24 % per år. Eventuella påminnelse-, 

krav och inkassokostnader påförs kontot i enlighet med vid var tid gällande 

förordning om ersättning för inkassokostnader m.m. 

• LS Petroleum äger rätt att besluta om fakturaavgift. LS Petroleum meddelar 

kontohavaren om beslutade avgiftsändringar, antingen genom meddelande i 

faktura, brev eller annonsering i dagspress. Genom att behålla och/eller fortsätta 

använda kortet har kontohavaren godkänt ändringar i kontobestämmelserna. 

Kontohavarens skriftliga godkännande behöver således ej inhämtas. 

3. ANSVARSFRÅGOR 

• Kontohavaren är betalningsansvarig för alla uttag/köp som verkställs med 

kortet. Kontohavaren är införstådd med att dennes ansvar enligt dessa villkor även 

omfattar samtliga på kontot utfärdade kort. Betalningsansvaret för de uttag/köp 

som görs med LS Petroleum-kort får inte utan LS Petroleums medgivande 

överlåtas. Den sammanlagda skulden på kontot avseende inköp med ett eller flera 

kort får aldrig överskrida godkänd kreditgräns. 

• Kontot anses som avslutat först när kontoinnehavaren skriftligen meddelat LS 

Petroleum därom, returnerat samtliga kort tillhörande kontot till LS Petroleum 

samt reglerat kontot. I annat fall är kontohavaren betalningsansvarig för samtliga 

köp som görs på kontot. 

• Enligt konsumentkreditlagen är kontohavaren betalningsansvarig för inköp som 

påförts kontot av behörig om kortet: 

- överlämnats till annan 

- förlorats genom grov oaktsamhet 

- kontohavaren på annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter 

upptäckten anmält förlusten till LS Petroleum. Sedan LS Petroleum mottagit 

anmälan om förlusten, är kontohavaren endast om han förfarit svikligt ansvarig 

för sådant belopp som påförts kontot genom att det använts av obehöriga. Kort 

skall då kontot avslutats, kontohavare/kortinnehavare avlider eller om LS 

Petroleum så fordrar p g a missbruk, genast återlämnas till LS Petroleum. I annat 

fall äger LS Petroleum genom rättsliga åtgärder rätt att återtaga kortet, varvid 

kontohavaren svarar för till följd härav uppkomna kostnader. 

• Fakturanummer skall alltid uppges vid korrespondens samt vid inbetalning. 

• Kortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas. Det skall förvaras på 

ett sådant sätt att risk ej uppkommer att det utnyttjas på obehörigt sätt. 

• Om kortet förkommer skall detta omedelbart anmälas till LS Petroleum på 

telefon enligt nedan. 

• Företag/juridiska personer skall omedelbart underätta LS Petroleum om ändrad 

bolagsform, förändring av ägarstrukturen, namn- och/eller adressändring, eller 

andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren. 

• Vid ansökan av LS Petroleum-kort samt utfärdande av extrakort väljer 

Kortinnehavaren en PIN-kod knuten till kortet. 

• PIN-koden skall förvaras säkert eller förstöras så att sambandet mellan kod och 

kort inte kommer till obehörigas kännedom. För att förhindra missbruk får 

kontohavaren, eller behörig, exempelvis inte: 

- delge koden för någon obehörig 

- anteckna koden på kortet 

- förvara denna i anslutning till kortet eller på sådant sätt att det föreligger risk att 

sambandet mellan kort och kod kan uppdagas. 

• Kontohavaren är ansvarig gentemot LS Petroleum för skada, förlust, och 

kostnad som uppkommer p g a att han eller annan missbrukar kortet eller ej följer 

gällande bestämmelser. 

• Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av fel på utrustningen 

eller förändringar i stationsnätet. LS Petroleum är ej ansvarig för skada som beror 

på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelse, eller annan omständighet som LS 

Petroleum saknat möjlighet att förutse, undvika eller undanröja. 

4. ÄNDRADE VILLKOR M.M 

• Dessa kontobestämmelser gäller tills vidare och till dess LS Petroleum meddelar 

annat. Kontohavaren är medveten om att LS Petroleum kan ändra kortets 

giltighet, betalningsvillkor, räntor och avgifter genom meddelande i faktura, brev 

eller annonsering i dagspress. Kontohavaren godkänner dessa ändringar genom att 

behålla och/eller  

fortsätta använda kortet. 

• LS Petroleum äger rätt att få betalning i förtid om någon av följande 

omständigheter föreligger: 

1. Kontohavaren är sedan mer än en (1) månad i dröjsmål med betalning av ett 

belopp som överstiger tio procent (10%) av kreditfordringen. 

2. Kontohavaren är sedan mer än en (1) månad i dröjsmål med betalning av ett 

belopp som överstiger fem procent (5%) av kreditfordringen och dröjsmålet avser 

två (2) eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.  

3. Kontohavaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. 

4. Säkerhet som ställts för krediten avsevärt har försämrats. 

5. Det står klart att kontohavaren kommer att undandra sig att betala sin skuld. 

Har LS Petroleum krävt betalning i förtid enligt ovan punkt 1–3 är kontohavaren 

ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgång av uppsägningstiden 

betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kontohavaren 

vid uppsägning enligt punkt 4 genast efter uppsägningen  

eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordringen. 

Har kontohavaren tidigare med stöd av kontobestämmelserna i föregående stycke 

befriats att betala i förtid gäller inte kontobestämmelserna i det stycket. 

• Kontohavaren har rätt att betala sin skuld till LS Petroleum före den avtalade 

förfallotiden. Kontohavaren har rätt att när som helst säga upp konto- avtalet. Vid 

uppsägning skall dock kontobestämmelserna i tillämpliga delar gälla så länge 

skuld kvarstår och även t.ex. med avseende på hanteringen av eventuell 

kommande skuld och tillkommande händelser. 

• Fullgör inte kontohavaren i behörig ordning sina skyldigheter enligt dessa 

kontobestämmelser eller missbrukar krediten, äger LS Petroleum med de 

begränsningar som följer av konsumentkreditlagen, rätt att avsluta kontot, varvid 

hela kontoskulden omedelbart är förfallen till betalning. LS Petroleum äger rätt 

att när så bedöms skäligt spärra kortet för ytterligare köp. 

• Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på 

grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller 

på grund av kredit beviljats under falska förutsättningar, allt i enlighet med 

Datainspektionens rekommendationer. 

• LS Petroleum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kontoinnehavarens 

personuppgifter. Kontoinnehavaren har rätt att i enlighet med person 

- upplysningslagen få information om behandlingen av de personuppgifter som 

rör kontoinnehavaren. LS Petroleum kommer i enlighet med gällande lagstiftning 

att på kontoinnehavarens begäran rätta och utplåna personuppgifter som 

behandlas samt i allt övrigt iaktta bestämmelser angående personuppgifter. 

 

DEFINITIONER 

Kortutgivare: Larssons Fastigheter i Svenljunga AB (”LS Petroleum”) 

Kreditgivare: Larssons Fastigheter i Svenljunga AB (”LS Petroleum”) 

Kontohavare: Den fysiska eller juridiska person som efter ansökan beviljats LS Petroleum-kort. 

Kortinnehavare: Den fysiska eller juridiska person för vilken ett LS Petroleum-kort utfärdats. 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DRIVMEDELSKORT 

LS Petroleum Boråsvägen 19, 512 53 Svenljunga. Tel 0325-13510 / 070-6526423 


