Allmänna villkor för Lövestadkortet
Lövestadkortet ger kontohavaren rätt att på konto köpa bensin eller diesel vid Lokal-Mackens
pumpanläggning på Södergatan 1 i Lövestad. Till Lövestadkortet kan fler kortutställare komma att anslutas
varvid samfakturering av samtliga transaktioner sker enl 2allmänna villkor”
Kontohavaren är ansvarig för alla köp som belastas kontot. De belopp och kvantiteter som registreras vid
inköp med kort och kod debiteras kontot utan att köpen skriftligen kvitteras. Koden gäller som kvittering och
underlag för debitering på kontot.
Fakturering av gjorda köp sker 1 gång per månad (ca den 15:e) med betalningsfrist till kommande
månadsskifte. Inom denna frist löper kontot för närvarande utan ränta eller andra kostnader.
Ändring av kontovillkor, räntesatser, avgifter etc kan komma att ske. Kontohavaren skall i sådant fall
skriftligen underrättas minst 30 dagar före ändringen träder i kraft. Denne äger rätt att omedelbart avsluta
kontot om ändringen inte accepteras. I annat fall har ändringen godtagits i och med fortsatt nyttjande av
kontot.
Vid eventuell betalningsförsening spärras kortet omgående och utan vidare avisering tills betalning sker. För
på detta sätt uppkommen skuld debiteras i enlighet med gällande lag dels kravavgift (fn 50:-) för täckande
av uppkomna extra kostnader samt dels en dröjsmålsränta (8% över gällande diskonto) tills betalning sker.
Kontogivaren äger rätt att säga upp kontot om kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser, kortet missbrukas
eller kontot beviljats på felaktiga uppgifter. Kontogivaren äger även rätt att spärra kontot om kontohavaren
kommit på obestånd eller eljest skäligen inte kan förväntas fullgöra sina betalningsförpliktelser
Lövestadkortet är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Koden får inte förvaras
tillsammans med kortet.Om kortet skulle gå förlorat eller på annat sätt komma i orätta händer bör kortet
omgående spärras. Kontohavare svarar för alla inköp kortet använts för fram till dess kortet spärrats.
Anvisningar för att spärra kortet framgår av fakturan.
Kontogivaren svara inte för uppkommen skada vid fel på kortutrustning eller
transaktionsbehandling/överföring. Kontogivaren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad bojkott, lockout
eller annan liknande omständighet.Skada som uppkommit i annat fall ska inte ersättas om kontogivaren
varit normalt aktsam, Kontogivaren svara inte heller för indirekt skada, om inte skadan orsakats av
kontogivarens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för kontohavaren att vidta åtgärd på grund av
omständighet ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.
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