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1  PARTER - DEFINISJONER
1.1  Utsteder: Blue Energy AS (heretter 
 ”Automat 1”), org.nr. 962 208 878, 
 Innspurten 13A, 0663 Oslo.
1.2  Konto: Det kundenummeret Utsteder 
 har knyttet den bevilgende Kredittramme 
	 til.	Kontoen	kan	omfatte	ett	eller	flere	Kort.
1.3  Kort: Det Automat 1-kortet som benyttes 
 av Kortinnehaver ved betaling av varer og 
 tjenester som tilbys av Utsteder.
1.4		 PIN-kode:	Det	personlige	identifikasjons- 
 nummeret som utstedes for bruk av 
 et Kort.
1.5  Kontoinnehaver: Det selskapet som etter 
	 søknad	er	tildelt	Konto	og	ett	eller	flere	
 Kort.
1.6  Kortinnehaver: En person som er 
 tildelt et kort og autorisert av Utsteder eller 
 Kontoinnehaver til å bruke dette.
1.7  Søker: Et selskap som søker Utsteder om å 
 bli Kontoinnehaver.
1.8  Kredittramme: Utsteder fastsetter 
 etter eget skjønn en maksimal 
 kredittramme for Kontoen etter søknad 
 fra Kortholder. Kredittrammen angir det 
 høyeste beløpet som kan være utestående 
 til enhver tid.
1.9  Transaksjon: Bruk av kortet til å betale for 
 varer og tjenester ved et utsalgssted.

2.  SØKNAD. KUNDEKONTROLL OG 
 KREDITTVURDERING. AVTALEINNGÅELSE
2.1  Betalingskort blir utstedt etter søknad. 
 Utsteder kan på fritt grunnlag avslå en 
 søknad. Søkeren gir Utsteder tillatelse 
 til å innhente opplysninger som er 
 nødvendig for å behandle søknaden. 
 Søkeren er kjent med at Utsteder 
 gjennomfører kundekontroll og 
 kredittvurdering, herunder søk i relevante 
 databaser. Dersom søknaden avslås på 
 grunnlag av automatisert behandling, vil 
 Søkeren få varsel om avslaget og 
 opplysninger om databasene og resultatet 
 av søket.
2.2  Utsteder kan til enhver tid be Søkeren 
 fremlegge ytterligere opplysninger som 
 kan være relevante for søknaden. 
 Fremlegging av korrekte, fullstendige og 
 nødvendige opplysninger, samt 
 dokumentasjon, er en forutsetning for å 
 vurdere om Søkeren skal gis et tilbud. 

 Dersom Søkeren tilbakeholder, forfalsker 
 eller gir uriktig informasjon har Utsteder 
 rett til å avslå søknaden, eller heve avtalen 
 dersom den er inngått.
2.3  Kundeforholdet anses etablert når 
 Utsteder har godkjent søknaden. 
 Kort sendes deretter til den adressen som 
 Kontoinnehaver har oppgitt.

3  ANVENDELSE - KREDITTRAMME - 
 SPERRING
3.1  Kortet kan anvendes til Transaksjoner 
 på samtlige Automat 1 stasjoner i Norge. 
 Kortet kan også benytte på Automat 1 og 
 Shell bensinstasjoner i Sverige. I 
 Sverige omfatter dette også salg av 
 varer og tjenester tilknyttet disse 
 stasjonene. Oppdatert informasjon om 
	 gyldige	brukersteder	finnes	til	enhver	tid	
 på Automat 1s hjemmesider for det 
 enkelte land.
3.2  Kontoinnehaver er ansvarlig for 
 Kortinnehavers bruk. Kontoinnehaver 
 forplikter seg til å formidle vilkårene 
 for bruk til Kortinnehavere. 
 Kontoinnehaver og Kortinnehaver 
 forplikter seg til å følge de anvisninger som 
 gjelder for bruk av kortet på dets 
 brukersteder. Kontoinnehaver og 
 Kortinnehaver samtykker til Transaksjoner 
 ved bruk av betalingskortet som anvist på 
 terminalen. Betaling skjer når 
 Kortholder har samtykket til Transaksjonen 
 og Transaksjonen er akseptert av 
 systemet. Betalingsoppdraget anses da 
 mottatt, og Konto belastes straks. Det er 
 ikke mulig å tilbakekalle Transaksjoner.
3.3  Kortinnehaveren forplikter seg til å 
 oppbevare kort og kode adskilt på en 
 slik måte at uvedkommende ikke har 
 adgang til å tilegne seg både kort og PIN-
 kode. Av sikkerhetsmessige hensyn er 
 koden ukjent for Utsteder.
3.4  Eventuell reklamasjon knyttet til varer eller 
 tjenester betalt med Kortet skal rettes til 
 selger. 
3.5  Kort og PIN-kode er personlige, og skal 
 ikke overleveres til andre. Kortet er 
 Utsteders eiendom. Utsteder kan, dersom 
 det foreligger saklig grunn, si opp 
 kredittavtalen og som del av det, inndra 
 eller sperre Kortet. 
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3.6  Utsteder har rett til å endre Kredittrammen 
 for anvendelsen av Kortet etter eget 
 skjønn. Slik reduksjon vil skje etter 
 forutgående varsel og med rimelig frist. 
 Ved misbruk eller ved manglende betaling 
 har Utsteder rett til å sperre og inndra 
 Kortet eller redusere kredittrammen uten 
 forutgående varsel. Begrunnelse for 
 sperring, inndragning eller reduksjon av 
 kredittrammen vil bli gitt på forespørsel.

4  FAKTURERING OG BETALING
4.1  Avtalen innebærer at det ytes rentefri 
 fakturakreditt. Kreditten benyttes ved 
 å bruke betalingskortet som angitt i punkt 
 3. Kreditten kan kun benyttes på de vilkår 
 og med de begrensninger som følger av 
 avtalen.
4.2  Tidspunktet for fakturering og 
 betalingsfrist fastsettes av Utsteder. 
 Faktureringstidspunkt og forfallstidspunkt, 
 kan endres med én måneds varsel. 
 Utsteder kan kreve spesiell betalingsmåte 
 for å yte kreditt.
4.3  Kontoinnehaver forplikter seg til å 
 betale utstedt faktura innen forfallsdato. 
 Ved betaling skal KID-nummer oppgitt på 
 fakturaen, benyttes. Ved for sen betaling 
 kan Kontoinnehaver belastes med et 
 purregebyr iht. inkassoforskriftens regler.
4.4  Betales ikke fakturaen ved forfall vil 
 det bli lagt til rente iht. lov om renter 
 ved forsinket betaling fra forfallsdagen 
 til betaling skjer. Betales ikke forfalte krav 
 senest ved forfallstidspunktet for 
 betaling etter inkassovarsel, anses avtalen 
 for å være vesentlig misligholdt og vil 
 bli hevet. Alle utestående krav forfaller 
 da til betaling. Utestående, forfalte krav vil 
 bli oversendt inkasso iht. inkassolovens 
 regler.
4.5  Alle kjøp faktureres i norske kroner. Brukes 
 Kortet utenfor Norge, beregnes 
 riksbankens vekslingskurs per 
 kjøpstidspunktet, tillagt 0,4 %.
4.6  Automat 1 aksepterer Avtalegiro som 
 betalingsform. Kontoinnehaver er selv 
 ansvarlig for å opprette avtale om bruk av 
 Avtalegiro. 

5  KONTROLL, MELDING OM OG ANSVAR 
 FOR TAP
5.1  Kontoinnehaver står ansvarlig for alle 
 betalingskrav som måtte oppstå ved 
 bruk av kortet med de begrensninger som 
 er angitt nedenfor. Tap av kort eller PIN-
 kode må umiddelbart meldes Automat 1 
 etter at Kort- eller Kontoinnehaver har 
 fått eller burde ha fått, kjennskap til at 
 kortet eller koden er kommet bort. Det 
 samme gjelder dersom  har grunn til å 

 tro at et Kort er duplisert (for eksempel ved 
 “skimming”), eller dersom kortet ikke er 
 mottatt til rett tid. Tapet kan meldes 
 24 timer i døgnet på telefon 21 49 64 20, 
 fra utlandet +47 21 49 64 20.
5.2  Dersom Kontoinnehaver bestrider å ha 
 ansvar for en ikke godkjent eller feil 
 gjennomført Transaksjon kan 
 Kontoinnehaver kreve tilbakeført beløpet 
 og erstattet rentetap fra 
 belastningstidspunktet dersom 
 Kontoinnehaver kan sannsynliggjøre 
 at feilen ikke skyldes forhold ved Kort- 
 eller Kontoinnehaver. Dette gjelder likevel 
 bare dersom Kontoinnehaver setter frem 
 krav om tilbakeføring uten ugrunnet 
 opphold etter at Kontoinnehaver 
 ble oppmerksom på at transaksjonen 
 kan kreves rettet, og senest 13 måneder 
 etter belastningstidspunktet. 
 Kontoinnehaver skal ved mottak av faktura 
 og andre transaksjonsoversikter 
 kontrollere at alle transaksjoner er 
 godkjent av Kontoinnehaver og korrekt 
 gjennomført.
5.3  Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom 
 Utsteder har rimelig grunn til mistanke 
	 om	svik	og	innen	fire	uker	fra	skriftlig	
 innsigelse ble mottatt fra Kontoinnehaver 
 anlegger søksmål eller bringer saken inn 
 for utenrettslig tvisteløsningsordning 
 godkjent i medhold av lov. Plikten gjelder 
 heller ikke feilregistreringer på 
 brukerstedet som Kort- eller 
 Kontoinnehaver selv burde oppdaget 
 ved bruk av betalingskortet i forbindelse 
 med betalingen.
5.4  Utsteder kan kreve skriftlige og muntlige 
 redegjørelser fra Kort- og Kontoinnehaver 
 knyttet til enhver tapssituasjon, og kan 
	 også	kreve	at	straffbare	forhold	anmeldes	
 til politiet.
5.5  Utstedelse av erstatningskort og sperring 
 av Kort gjøres vederlagsfritt. Dersom 
 Kortet er meldt tapt, og Kortet blir funnet, 
 skal det klippes i to og returneres til 
 Utsteder. 
5.6  Ved tap av Kortet går risikoen for misbruk 
 over til Utsteder fra det tidspunkt Utsteder 
 har mottatt melding om tapet pr. telefon.
5.7  Automat 1 står ansvarlig for misbruk 
 forårsaket av teknisk svikt i på 
 brukerstedet eller hos Automat 1.

6  PERSONOPPLYSNINGER
6.1  Ved bruk av Kortet bekrefter Kort- og 
 Kontoinnehaver at Automat 1 kan 
 behandle personopplysninger iht. avtalens 
 bestemmelser.
6.2  Kort- og Kontoinnehaver er inneforstått 
 med og samtykker til, at Automat 1s 
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 behandling av personopplysninger, 
 herunder bl.a. navn, personnummer, 
 kjøpsinformasjon, og adresser, 
 telefonnumre og epostadresser. 
 Automat 1 kan innhente og behandle 
 personopplysninger som er relevante 
 i forhold til vedlikehold av kunderegister, 
 fakturering og lignende. Grunnlaget 
 for behandling av personopplysninger 
 er at behandlingen av personopplysninger 
 er nødvendig for å oppfylle en 
 avtale som den registrerte er part i, jf. 
 personvernforordningen art. 6 bokstav b.
6.3  Automat 1 kan innhente, lagre og 
 videreformidle kredittopplysninger 
 om Kort- og Kontoinnehaver, herunder 
 kredittvurderinger fra eksterne 
 leverandører.
6.4  Kort- og Kontoinnehaver kan på begjæring 
 få innsyn i hvilke personopplysninger som 
 er registrert.
6.5  Ved avslutning av kundeforholdet 
 vil Utsteder slutte å behandle 
 personopplysningene og, etter forespørsel 
 fra Kort- eller Kontoinnehaver, enten 
 returnere personopplysningene til kunden 
 eller slette dem på en sikker måte.
6.6  Behandling av personopplysninger 
 gjennomføres i henhold til  Automat 1s 
 personvernpolicy som fremkommer til 
 enhver tid på Automat 1s hjemmeside, 
 www.automat1.no.

7  OVERDRAGELSE AV KRAV
 Utsteder kan overdra eller pantsette sitt 
 krav mot Kontoinnehaver, samt overdra 
 sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen, 
 uten forutgående samtykke fra 
 Kontoinnehaver.

8  KONTAKT MED UTSTEDER
 Alle henvendelser tilknyttet avtalen om 
 betalingskort, herunder disse kort 
 vilkårene, skal rettes til Automat 1 
 kundeservice: Telefon 21 49 64 20, fra 
 utlandet +47 21 49 64 20, eller e-post 
 kontakt@automat1.no.

9  VARIGHET, ENDRINGER, ANGRERETT
9.1  Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp 
 av en av partene. Hvert Kort utstedes 
 for en gyldighetsperiode som er 
 påstemplet betalingskortet. 
 Kontoinnehaver vil automatisk få tilsendt 
 et nytt kort før utløpet av 
 gyldighetsperioden.
9.2  Kontoinnehavers adresseendring skal 
 umiddelbart meldes Automat 1. 
 Andre forhold som i vesentlig grad påvirker 
 Kontoinnehaverens fremtidige 
 betalingsevne, skal innen rimelig tid 

 meldes til Automat 1.
9.3  Kontoinnehaver kan til enhver tid si opp 
 avtalen med én måneds varsel. Ved 
 oppsigelse skal Kontoinnehaver 
 umiddelbart innen utløpet av 
 oppsigelsestiden betale skyldig beløp 
 inklusive eventuelle renter og gebyrer.
9.4  Automat 1 kan med én (1) måneds varsel 
 til Kontoinnehaver endre disse 
 betingelsene. Slikt varsel kan gis ved 
 fakturering eller elektronisk, og kan skje 
 ved henvisning til Automat 1s oppdaterte 
 vilkår på selskapets hjemmeside.
9.5  Automat 1 kan si opp avtalen med 
 forutgående varsel til Kontoinnehaver. 
 Varselet skal angi begrunnelse for 
 oppsigelsen eller gi henvisning til hvordan 
 slik begrunnelse kan innhentes. 
 Kontoinnehaver hefter for transaksjoner 
 som kommer inn også etter at avtalen er 
 sagt opp eller Kontoen er gjort opp. 
 Ved melding til Kontoinnehaver er brev 
 til den oppgitte adresse alltid tilstrekkelig. 
 Ved melding til Kontoinnehaver er brev til 
 den oppgitte adresse alltid tilstrekkelig.

10  TVISTELØSNING OG LOVVALG
 Avtalen er underlagt norsk rett og 
 verneting.
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