
Kunduppgifter

¨15.000     ¨25.000     ¨50.000     Annat:                           

Med köpgräns (limit) avses den sammanlagda högsta skulden som företaget vid varje tid får ha till Martin & Servera Restaurangbutiker AB med anledning av köp med  
Företagskortet/Företagskorten som omfattas av detta avtal. Martin & Servera Restaurangbutiker AB har rätt att neka köp som skulle innebära att denna gräns överskrids.

Köpgräns (limit)

Limit Årsavgift Avgift extrakort Antal kort tot. Kto 3891       Kst 9460

Beviljas

¨Ja        ¨Nej       ¨Krav autogiro

Datum                               Sign Ok att fakturera

¨Ja             ¨Nej

Datum Sign

Kundfinansiering

Härmed försäkras att i detta avtal lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Vi åtar oss betalningsansvaret för beviljade Företagskort enligt avtalsvillkoren ovan. Vi är in-
förstådda med att Martin & Servera Restaurangbutikers godkännande av denna ansökan innebär att ett avtal har ingåtts med det innehåll som framgår av denna handling.

Underskrift

Jag/vi försäkrar att i denna ansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och förbinder mig/oss att följa vid varje tid gällande bestämmelser och betalningsvilkor  
för Företagskort. *Firmatecknare ska bifoga kopia på ID-handling (för förening årsmötesprotokoll). Tecknas firman av två i förening bifogas kopior på bådas ID-handlingar.

Underskrift, behörig firmatecknare* Ort och datum

Namnförtydligande

Ansökan och kopia på ID-handling skickas som inscannad kopia till Foretagskortet@martinservera.se eller till 
Martin & Servera AB, Kreditberedning, Box 1003, 121 23 Johanneshov.

Företagets fullständiga namn

Fullständig adress Telefon (även riktnr)

Eventuell annan fakturadress Befintligt kund-nr

Kontaktperson                                                                       Mailadress

Organisationsnummer

Kortuppgifter
Företaget är kontohavare och är därmed betalningsansvarigt. Kort ska utfärdas för nedanstående personer. Avgift för extra kort är 100kr/kort.
                                                                                                                                                                                             Fylls i av 
Personnummer                                                Förnamn, efternamn                                                                                    Martin & Servera Restaurangbutiker

AVTAL FÖRETAGSKORT
¨Nytt avtal
¨Limithöjning på befintligt konto
¨Extra kort på befintligt konto

OBS! Kom ihåg att bifoga kopia på firmatecknares  
ID-handling samt ifylld autogiroblankett.



Allmänna villkor gällande Martin & Servera Restaurangbutikers Företagskort
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Företagskortet kan endast användas för inköp av juridiska personer i Martin & Servera 
Restaurangbutiker.
Utfärdande av företagskort sker när bolaget blivit kreditgodkänt efter sedvanlig kredit-
bedömning. Utfärdande av Företagskort kan vara förenligt med ett krav om autogiro och/
eller säkerheter, tillexempel borgen.
Företagskortet är personligt, vilket innebär att giltig ID-handling ska uppvisas vid köp i 
kassan för att fakturering ska kunna ske.
Företagskortet debiteras med en årsavgift (för närvarande 390 kr) och inkluderar ett kort. 
Om extra kort efterfrågas tillkommer en kostnad (för närvarande 100 kr) per kort.
Årsavgiften debiteras årligen och betalning ska erläggas i enlighet med fakturans förfallo-
dag för kortet ska vara giltigt. Vid obetald årsavgift spärras Företagskortet.
Avgift för extra kort faktureras separat och betalning ska erläggas i enlighet med fakturans 
förfallodag för att kortet ska vara giltigt.
Företagskortet spärras vid obetalda fakturor eller vid missbruk.
Vid förlust eller borttappat kort anmäls detta till Martin & Servera Restaurangbutiker via 
mail Foretagskortet@martinservera.se.
Fakturering sker en gång per månad med för närvarande 30 dagars betalningsvillkor. Vid 
pappersavisering tillkommer en faktureringsavgift (för närvarande 40 kr). Vid val av auto-
giro tillkommer ingen faktureringsavgift.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 2 procent per månad på förfallet 
belopp. Vid försenad betalning tillkommer även en förseningsersättning (för närvarande 
450 kr)
Innehavare av Företagskort kan när som helst säga upp Företagskortet med omedelbar 
verkan. En sådan uppsägning ska ske till Martin & Servera Restaurangbutiker skriftligen 
via mail Foretagskortet@martinservera.se.
Martin & Servera Restaurangbutiker har rätt att säga upp Företagskortet med omedelbar 
verkan om

Samtliga avtal med Martin & Servera Restaurangbutiker upphör automatiskt om bolaget 
försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion.
Martin & Servera Restaurangbutiker förbehåller sig rätten att när som helst ändra villko-
ren för Företagskortet. Vid var tid gällande villkor för Företagskortet gäller till dess Martin 
& Servera Restaurangbutiker meddelat annat. Martin & Servera Restaurangbutiker ska 
meddela ändringar av villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Information 
om ändringar av villkor lämnas genom särskilt meddelande, till exempel på faktura och 
kontoutdrag och/eller på Martin & Servera Restaurangbutikers hemsida.
Martin & Servera Restaurangbutiker förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal till annan juridisk person. Information om sådan överlåtelse 
lämnas genom särskilt meddelande, till exempel på faktura och kontoutdrag och/eller på 
Martin & Servera Restaurangbutikers hemsida.

• Bolaget enligt Martin & Servera Restaurangbutikers uppfattning inte 
fullgör dina förpliktelser mot Martin & Servera Restaurangbutiker, eller

• Företagskortet inte använts under de senaste två åren.

Kontakta oss gärna:
Företagskortsärenden: 08-722 28 10 
Foretagskortet@martinservera.se      www.martinserverarestaurangbutiker.se


