ASVL Kommune
euroShell Card
• Kan benyttes på 11 000 Shell-stasjoner over hele Europa
• Stort nettverk: 500 stasjoner i Norge
• Flest døgnåpne stasjoner (180)
• Kan benyttes på de fleste parkeringsplasser, enkelte bomveier, tunneler og ferjer
• God kontroll: Kan begrenses til kjøp kun i Norge og til kjøp av enkelte varegrupper

Diesel -

Bensin -

85
85

øre/liter i rabatt på listepris
øre/liter i rabatt på listepris

Automatvask 10%, Motorolje 10%

euroShell kortsøknad

Skriv ut skjemaet, signer og send det til:
AS Norske Shell, euroShell, P.B. 1154 Sentrum, 0107 Oslo.

Firmanavn:

Gateadresse:

Postnr.:

(De to sidene med betingelser beholdes).

Poststed:

Eier/Daglig leder:

Postboks:

Postboksadr.:

Poststed:

Telefon:

Mobil:

Kontaktperson:

Fakturaadresse (hvis
forskjellig fra firmaadresse):

Postnr.:

Poststed:

Bankkontonummer for
autogiroavtale (må fylles ut):

Org.nr.:

Selskapsform:
Løyvegarantist (gjelder kun kjøretøyer over 3,5 tonn):

Løyvegarantibeløp (gjelder kun kjøretøyer over 3,5 tonn):

TIPS: Du kan ta ut statistikk, rapporter og administrere dine kort med euroShell Online. Ønsker følgende tjeneste(r):
Ja takk, jeg ønsker tilgang til euroShell Online.
Taste bilens registreringsnummer
Vi sender deg passord til din e-postadresse.
Km-inntasting
e-postadresse:

Ca. antall liter autodiesel pr. år:

Må fylles ut - 1 linje pr. kort:
(Legg ved liste ved flere kjøretøyer/navn).
Bilreg.nr.:

Ca. antall liter bensin pr. år:

Velg kjøpskategori for dine kort.

Kortholders navn:

Kjøpskategori 0 = Diesel (kun for kjøretøy over 3,5 tonn). Kjøpskategori 1 = Drivstoff
Kjøpskategori 2 = Varer og tjenester til bilen. Kjøpskategori 3 = Alle varer og tjenester (inkl. kiosk- og dagligvarer)

Ønsker kort kun skal være gyldig i Norge
(gjelder kjøretøyer under 3,5 tonn).

TIPS: I tillegg kan alle euroShell-kort benyttes ved betaling på visse motorveier, ferger og tunneller.
Du kan lese mer om tilbudene som euroShell-kortet kan hjelpe deg med på www.shell.no/euroshell.

TIPS: Kjører dine biler utenlands hjelper Shell deg med momsrefusjon

Automatisk momsrefusjon til utlandet ønskes

Jeg gir A/S Norske Shell fullmakt til å debitere firmaets konto. Jeg har fullmakt til å tegne firma og bekrefter at ovenstående opplysninger er korrekte.
Jeg er inneforstått med at kredittopplysninger kan innhentes.
Sted:

Dato:

Underskrift:

Gjenta med BLOKKBOKSTAVER:

BETINGELSER FOR BRUK AV EUROSHELL finnes på www.shell.no og aksepteres av kunden ved signering av denne søknad.
Forpliktende kortavtale anses inngått ved A/S Norske Shell sin godkjennelse av søknaden.
Ved spørsmål, kontakt Shell Kundesenter. Tlf. 22 66 57 00, telefaks: 22 66 56 70, eller e-post til: kort@shell.com
Ikke skriv i feltene under. Til internt bruk for euroShell.
Selger/salgsrep. kode

411 Gjert Bang Olsen

Acct.grp.3
Avtale

Norske kommuner

Kjøpskategori

euroShell
• Kan benyttes på 11 000 Shell-stasjoner
over hele Europa
• Stort nettverk: 500 stasjoner i Norge
• Flest døgnåpne stasjoner (180)
• Kan benyttes på de fleste parkeringsplasser, enkelte bomveier, tunneler og
ferjer
• God kontroll: Kan begrenses til kjøp kun i
Norge og til kjøp av enkelte varegrupper
Konkurransedyktige betingelser.

Lukk søknaden med litt tape.

Adressaten betaler
for sending i Norge

Distribueres av
Posten Norge

A/S Norske Shell CSO Cards
Svarsending 0061
Sentrum
0090 OSLO

euroShell Card
firma/transport

Stor fleksibilitet. Norge eller hele
Europa på ett kort!
Velg selv.

• Enklere for bedriften
• Ferdigført bilregnskap

euroShell

Card

