
1. Osapuolet/määritelmät
St1 Oy Y-tunnus 0201124-8: Tilinomistajan sopimuskumppani, luotonantaja, kortin myöntäjä
Tilinomistaja: Henkilö, joka on hakenut tililuottoa ja jolle on myönnetty luotto 
Kortinhaltija: Henkilö, jolle polttoainekortti on myönnetty tai jonka hallussa kortti on 
Polttoainekortti: Shell Card Private -kortti jäljempänä Shell-kortti / kortti.
Asiakaspalvelukeskus: Luotonantajan edustaja tilinomistajaan ja kortinhaltijaan nähden 
sekä tähän sopimukseen liittyen.  Näiden tiliehtojen lisäksi sovelletaan kuluttajaluottoja 
koskevaa lainsäädäntöä.

2. Ostopaikat
2.1 Shell-kortti kelpaa tuotteiden ja palveluiden maksuvälineeksi voimassaolevien tili-
ehtojen mukaisesti järjestelmän piiriin kulloinkin kuuluvissa myyntipaikoissa Suomessa, 
sisältäen tällä hetkellä
• kaikki Shellin ja St1:n myyntipisteet, joissa Shell Card Private käy maksuvälineenä.
• muut korttijärjestelmään kulloinkin kuuluvat tuotteet ja palvelut
2.2 Lisäksi Shell-kortti oikeuttaa tuotteiden ja palveluiden ostoihin paikallisten ehtojen 
mukaisesti seuraavissa myyntipaikoissa:
• Kaikissa Ruotsin Shell- ja St1-huoltamoilla, joilla kortti hyväksytään maksuvälineenä. 

Ajankohtaiset tiedot ovat saatavissa Shellin asiakaspalvelukeskuksesta, 
puh. (09) 5840 0227.

• Shell-korttijärjestelmään kulloinkin kuuluvissa muissa myyntiliikkeissä Ruotsissa. 
Yksityiskohtaisempia tietoja on saatavilla kotisivuiltamme osoitteesta www.shellcar-
dprivate.fi  tai asiakaspalvelukeskuksestamme.

Polttoainekortin käyttömahdollisuuksia voidaan muuttaa ja yksittäisiä myyntipaikko-
ja voidaan lisätä järjestelmään tai poistaa siitä ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. 
Tilinomistajan vastuulla on varmistaa, missä polttoainekortti kelpaa kulloinkin maksuväli-
neeksi. Lisätietoja osoitteesta www.shellcardprivate.fi 

3. Kortin hakeminen ja tilinomistajan/kortinhaltijan vastuu
Korttia haetaan luotonantajalta. Ennen tililuoton myöntämistä suoritetaan tavanomainen 
luottotietojen tarkistus. Mikäli tililuotto myönnetään, tilinomistajalle annetaan polttoaine-
kortti hänen jättämänsä hakemuksen mukaisesti. Polttoainekortti ja siihen liittyvä henki-
lökohtainen tunnusluku lähetetään ainoastaan tilinomistajan väestörekisterin mukaiseen 
osoitteeseen. Tilinomistaja (pääkortin haltija) ja rinnakkaiskortin haltija ovat yhteisvas-
tuussa kaikkien korteilla tehtyjen ostosten ja muiden tililtä veloitettujen korkojen ja palk-
kioiden maksamisesta sekä siitä, ettei myönnettyä luottorajaa ylitetä. Näitä korttiehtoja 
sovelletaan soveltuvin osin myös Kortinhaltijaan. Kortinhaltija vastaa yhteisvastuullisesti 
Tilinomistajan kanssa näiden korttiehtojen noudattamisesta. Hakijan Shell-kortille voi-
daan tilinomistajan suostumuksella myöntää enintään neljä (4) lisäkorttia, joihin sovelle-
taan niin ikään näitä sopimusehtoja. Rinnakkaiskorttien haltijoilta edellytetään vähintään 
18 vuoden ikää.
Kortin hakijalle myönnetään 1000 euron luotto. Sen sijaan 18–25-vuotiaille hakijoille 
myönnetään automaattisesti vain 500 euron luotto. Luottorajan korotusta tulee hakea 
luotonantajan asiakaspalvelukeskuksesta kirjallisella hakemuksella. Myös korotushake-
musten 
yhteydessä suoritetaan tavanomainen luottotietojen tarkistus. Tilinomistajan vastuulla on 
varmistaa, ettei kokonaisvelka, mukaan lukien laskutetut ja laskuttamattomat korttitapah-
tumat, ylitä myönnettyä luottorajaa.
Luotonantajalla on oikeus ilman tilinomistajalle etukäteen tehtävää ilmoitusta rajoittaa 
polttoainekortin käyttöä asettamalla polttoainekorttia koskevia ostorajoituksia.

4. Kortilla tehtävät ostot
Käytettäessä polttoainekorttia maksuvälineenä automaatilla tai kassalla asiakkaan kat-
sotaan hyväksyneen oston, kun hän on käyttänyt korttia yhdessä tunnusluvun kanssa. 
Muissa tapauksissa tilinomistajan katsotaan hyväksyneen laskun loppusumman veloituk-
sen tililtään allekirjoitettuaan ostotositteen. Kortinhaltijan on oltava korttiostojen yhtey-
dessä valmis pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä. Polttoainekortti on voimassa, 
jos kortin kääntöpuolella on kortinhaltijan nimikirjoitus. Polttoainekortti tulee tilin lopetta-
misen jälkeen, tilinomistajan/kortinhaltijan kuoltua tai muulloin vaadittaessa palautetta-
va viipymättä lähimmälle St1- tai Shell-asemalle tai asiakaspalvelukeskukseen.

5. Reklamaatiot
Tuotteita tai palveluita koskevat huomautukset tulee osoittaa ensisijaisesti sille myyntiliik-
keelle, jossa ostos on tehty. Tällöin on esitettävä kyseisestä ostoksesta kuitti.

6. Laskutus- ja maksuehdot
6.1 Ostokset laskutetaan kerran kuukaudessa. Lasku tulee maksaa viimeistään laskussa 
ilmoitettuna eräpäivänä. Lasku sisältää kaikki edellisen kuukauden laskutushetken jäl-
keen kirjatut tilitapahtumat. Laskusta näkyvät ostopäivä, tavaralaji, määrä ja summa. 
Ulkomailta tehtyjen ostosten yhteydessä laskussa ilmoitetaan laskutettava summa myös 
alkuperäisessä ulkomaanvaluutassa. Tilinomistajan tulee maksaa laskun summa kokonai-
suudessaan. Mikäli asiakas haluaa itselleen postitse tiliotteen, sen voi tilata asiakaspal-
velukeskuksesta.
6.2 E-Laskusopimus tehdään omassa verkkopankissa. St1 Oy on laskuttaja ja tarvittava asia-
kasnumero on 7-numeroinen ja löytyy laskusta. 

7. Viivästynyt maksu, suorittamatta jäänyt maksu tai luot-
torajan ylitys
Maksun viivästyessä luotonantajalla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. 
Jos myönnetty luottoraja on ylitetty, tilinomistaja laiminlyö vaaditun maksun suorittami-
sen tai tilinomistaja ei muutoin täytä näiden tiliehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, luo-
tonantajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, vaatia viipymättä koko 
jäljellä olevan velan maksua korkoineen ja muine kuluineen sekä sulkea tili ja asettaa 
siihen liittyvä kortti ostokieltoon. Maksusuorituksen puuttuessa luotonantajalla on oikeus 
veloittaa asiakkaalta voimassa olevat lakisääteiset maksumuistutus- ja perintäkulut. Ellei 
tilinomistaja täytä asianmukaisesti näiden tiliehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai mikäli 
tilinomistaja syyllistyy luoton väärinkäyttöön, luotonantajalla on oikeus ilman irtisanomis-
aikaa lopettaa tili, jolloin koko tililuotto erääntyy välittömästi maksettavaksi.

8. Ehtojen muuttaminen
Luotonantajalla on oikeus ilman tilinomistajalta etukäteen saatua suostumusta muuttaa 
voimassa olevia sopimusehtoja, kuten tilinhoitopalkkioita ja korkoja. Tällaisista muutok-
sista ilmoitetaan esimerkiksi laskun tai muun viestinnän yhteydessä. Jatkamalla poltto-
ainekortin käyttöä tilinomistajan katsotaan hyväksyneen muuttuneet sopimusehdot. 
Muutoksista järjestelmään kuuluvien myyntiliikkeiden alennuksissa ja muissa ostoihin 
liittyvissä eduissa ei ilmoiteta erikseen.

9. Polttoainekortin ja tunnusluvun säilyttäminen
Polttoainekorttiin liittyy tietojärjestelmästä saatu henkilökohtainen tunnusluku. Tunnusluku 
postitetaan kortinhaltijalle aina erillisenä lähetyksenä, ja se on turvallisuussyistä aina 
kortinmyöntäjälle tuntematon. Polttoainekortti on arvoasiakirja, jota tulee säilyttää huo-
lellisesti samalla tavoin kuin esimerkiksi rahaa. Tilinomistajan tulee siis esimerkiksi
• ilmoittaa polttoainekortin katoamisesta viipymättä kortin sulkupalveluun (24)
• säilyttää polttoainekorttia turvallisessa paikassa, eikä esimerkiksi säilyttää sitä valvo-

matta ajoneuvossa, ettei synny riskiä kortin joutumisesta sivullisen haltuun
• käyttää polttoainekorttia ainoastaan henkilökohtaisesti, eikä luovuttaa sitä muille
• säilyttää henkilökohtaista tunnuslukuaan turvallisessa paikassa tai hävittää tunnuslu-

kupaperi kokonaan, jottei sivullisen ole mahdollista yhdistää tunnuslukua korttiin 
• säilyttää kirjaamansa tunnusluku erillään polttoainekortista, toisin sanoen ei koskaan 

samassa kotelossa, lompakossa, laukussa, hansikaslokerossa tai vastaavassa paikas-
sa kortin kanssa. Tilinomistajan tulee opetella tunnusluku ulkoa.

Polttoainekortin katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asiakaspalvelukeskukseen, puh. 
(09) 5840 0278, jonne ilmoituksia voi tehdä ympäri vuorokauden. Epäiltäessä kortin 
joutuneen katoamisen yhteydessä sivullisen haltuun asiasta on ilmoitettava poliisille ja 
kopio ilmoituksesta on lähetettävä asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot ovat sivun ala-
reunassa. Tilinomistajan maksuvelvollisuuteen kortin katoamisen yhteydessä sovelletaan 
kuluttajansuojalakia.

10. Nimen- ja osoitteenmuutokset
Nimen tai osoitteen muutoksista on ilmoitettava asiakaspalvelukeskukseen viipymättä 
kirjallisesti. Asiakas vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, ettei muutostietoja ole il-
moitettu luotonantajalle. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin yhteydessä tilinomistaja 
on aina vastuussa mahdollisesti syntyvistä kustannuksista. Luotonantaja ottaa huomioon 
ainoastaan sellaiset tilinomistajan tekemät nimen- ja/tai osoitteenmuutokset, joiden tie-
dot vastaavat väestörekisterissä olevia tietoja.

11. Henkilötietojen käsittely/luovuttaminen
Tilinomistaja hyväksyy sen, että luotonantaja käsittelee henkilötietolain mukaisesti tilin-
omistajia ja kortinhaltijoita koskevia henkilötietoja, jotka edellä mainitut tai muut tahot 
ovat antaneet luotonantajalle, täyttääkseen tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutensa 
ja markkinoidakseen muita tuotteita tai palveluita, jotka kulloinkin kuuluvat Shell Card:ia 
tarjoavien yhtiöiden tai niiden yhteistyökumppanien tarjontaan, ja hoitaakseen lasku-
tuksen itse tai muun yhtiön välityksellä (jolloin luotonantajalla on kaikissa tapauksissa 
oikeus luovuttaa henkilötietoja tarvittavissa määrin toisessa maassa toimiville yhtiöille). 
Mikäli henkilötiedoissa esiintyy virheitä, tilinomistajaa pyydetään viipymättä ottamaan 
kirjallisesti yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot ovat sivun alareunassa. 
Luotonantajalla on oikeus siirtää vapaasti tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvol-
lisuuksineen (syntyneet saatavat mukaan lukien) kolmannelle osapuolelle.
Lisäksi tiliomistajan katsotaan polttoainekortin käytöllä suostuneen siihen, että luotonan-
taja sekä yhteistyökumppanit lähettävät hänelle erilaisia tarjouksia polttoainekortilla 
tehdyistä ostoksista saatujen tietojen perusteella. Tarjousviestinnän tehostamiseksi tilin-
omistaja antaa suostumuksensa siihen, että päivittää asiakasrekisteriään keskitetystä 
henkilötietorekisteristä saatavilla tiedoilla koskien esimerkiksi nimiä, osoitteita, puhelin-
numeroita ja sähköpostiosoitteita. Mikäli tilinomistaja haluaa tehdä muutoksia henkilö-
tietoihinsa tai pyytää tietojensa poistoa tulevien tarjousten postituslistalta, asiasta on teh-
tävä asiakaspalvelukeskukseen kirjallinen ilmoitus. Yhteystiedot ovat sivun alareunassa.

12. Ylivoimainen este
Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu laista tai viranomaismääräyksestä, vi-
ranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, luonnonmullistuksesta, sabotaasista, lakosta 
tai työsulusta, boikotista, mellakasta tai vastaavista olosuhteista. Lakkoa, työsulkua, boi-
kottia tai saartoa koskeva vastuunrajoitus koskee myös sellaisia työtaistelutoimia, joissa 
luotonantaja on osallisena joko ryhdyttyään itse kyseisiin toimenpiteisiin tai jouduttuaan 
niiden kohteeksi. Muissa tapauksissa syntyneet vahingot luotonantaja korvaa ainoastaan 
siinä määrin kuin ne
ovat aiheutuneet luotonantajan huolimattomuudesta. Luotonantaja ei vastaa korttilait-
teistoissa esiintyvistä vioista eikä huoltoasemaverkostossa tai muissa myyntiliikkeissä 
tapahtuneista muutoksista. Luotonantaja ei myöskään vastaa välillisistä vahingoista tai 
menetyksistä. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13. Voimassaoloaika
Kortille on määritelty voimassaoloaika, jos polttoainekorttia on käytetty 12 kuukauden 
aikana ennen viimeistä voimassaolokuukautta, kortti vaihdetaan uuteen ilman erillistä ha-
kemusta. Korttisopimus päättyy kuukauden kuluttua tilinomistajan tai luotonantajan teke-
mästä irtisanomisesta. Jos tilinomistajasta on annettu virheellisiä tietoja tai jos vallitsevat 
olosuhteet muuttuvat siitä, mitä ne olivat luottopäätöstä tehtäessä, taikka jos tilinomistaja 
ei täytä näiden tiliehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, luotonantajalla on oikeus irtisa-
noa sopimus päättymään välittömästi tai alentaa luottorajaa. Tällöin luotonantajalla on 
oikeus asettaa kaikki luotonantajan tilinomistajalle myöntämät polttoainekortit ostokiel-
toon. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen sopimusehdot pysyvät soveltuvin osin voimassa 
niin kauan kun tilillä on velkaa.
Mikäli asiakas ei ole käyttänyt polttoainekorttia 12 perättäisen kuukauden aikana, 
luotonantajalla on oikeus lopettaa tilinomistajan tili välittömästi ilmoittamatta asiasta ti-
linomistajalle etukäteen. Tällöin luotonantajalla on oikeus asettaa kaikki luotonantajan 
tilinomistajalle myöntämät polttoainekortit ostokieltoon.

St1 Oy
Yksityiskortin asiakaspalvelukeskus
BOX 1152, SE–164 29 Kista, Sweden 
Asiakaspalvelukeskus, puh: (09) 5840 0227
Korttien sulkupalvelu, puh: (09) 5840 0278
Sähköposti: info@shellcard.fi 
Kotisivut: www.shellcardprivate.fi 

SHELL-POLTTOAINEKORTIN (YKSITYISET HENKILÖT) YLEISET SOPIMUSEHDOT



ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR SHELL DRIVMEDELSKORT FÖR PRIVATPERSONER

1. Parter/defi nition
St1 Oy, org.nr 0201124-8:  Kontohavarens avtalspart, kreditgivare, kortutgivare.
Kontohavare: Den som sökt om och beviljats konto
Kortinnehavare: Person som drivmedelskort utfärdats för eller som innehar drivmedelskort.
Drivmedelskort: Shell Card private, hädanefterShellkort, Kortet
Kundcenter: Kreditgivarens representant gentemot kontohavaren och kortinnehavaren i 
frågor som rör detta avtal.
Utöver vad som anges i dessa kontobestämmelser skall Konsumentkreditlagen tillämpas.

2. Inköpsställen/giltighet
2.1 Shellkortet gäller som betalning för inköp av varor och
tjänster enligt gällande kontobestämmelser i Finland vid tidpunkten anslutna försäljnings-
ställen f.n.:
• Shell och St1 samtliga försäljningsställen
• övriga till kontosystemet vid tidpunkten anslutna produkter och tjänster.
2.2 Shellkortet gäller därutöver vid inköp av varor och tjänster enligt lokala bestämmel-
ser vid:
• Shell och St1 samtliga försäljningsställen i Sverige. För färskaste information, kon-

takta kundcentret 
tel. (09) 58 400 227

• Till Shellsystemet vid tidpunkten anslutna andra försäljningsställen i Sverige. Se www.
shellcardprivate.fi  eller kontakta kundcentret för vidare detaljer.

Möjligheten att använda drivmedelskortet kan förändras och enskilda försäljningsställen 
kan tillkomma eller falla bort utan särskilt meddelande. Det åligger Kontohavaren att för-
vissa sig om var drivmedelskortet vid varje tidpunkt är
giltigt som betalningsmedel. 
För mer information, se www. shellcardprivate

3. Ansökan om konto och kontoansvar
Ansökan om konto görs hos Kreditgivaren. Innan konto beviljas verkställs en sedvanlig kre-
ditprövning. Beviljas konto utfärdas drivmedelskort enligt insänd ansökan för Kontohavaren. 
Drivmedelskort och tillhörande personlig kod skickas endast till Kontohavarens folkbokfö-
ringsadress. Kontohavaren och innehavaren av parallellkortet svarar solidariskt för de köp, 
räntor och avgifter som debiteras kontot och ansvarar för att den beviljade kreditgränsen 
inte överskrids.  Dessa kortvillkor tillämpas i tillämpliga delar även på kortinnehavaren. 
Kortinnehavaren och kontohavaren svarar solidariskt för att dessa kortvillkor efterföljs. Till 
den sökandes Shellkonto kan med Kontohavarens samtycke beviljas upp till fyra (4) extra-
kort, på vilka tillämpas samtliga villkor i detta avtal. Extrakortsinnehavare skall vara minst 
18 år gammal.
Beviljade ansökande tilldelas en kredit om 1000 euro. För sökande i åldern 18–25 år 
tilldelas per automatik en kredit om 500 euro. Begäran om höjd kreditgräns skall komma 
Kreditgivarens kundcenter tillhanda skriftligen. Dylik begäran efterföljs av sedvanlig kre-
ditprövning. Kontohavaren äger ansvar att säkerställa att den totala skulden, innefattande 
såväl fakturerade som ofakturerade transaktioner, icke överstiger den tilldelade kreditgrän-
sen.
Kreditgivaren äger rätt att, utan dessförinnan meddela Kontohavaren, begränsa drivme-
delskortets användande genom att defi niera ett antal köpgränser kopplade till drivme-
delskortet.

4. Kontoköp
Då drivmedelskortet används för betalning i automat eller kassaterminal skall använd-
ningen av kortet i kombination med den personliga koden anses som kvittering av köpet. I 
andra fall godkänner Kortinnehavaren vid kontoköp att notans slutsumma debiteras kontot 
genom påskrift av köpnota. Kortinnehavaren skall vid kontoköp vara beredd att på anmo-
dan uppvisa giltig legitimation. För att drivmedelskortet skall vara giltigt skall signaturpane-
len på kortets baksida fyllas i med Kortinnehavarens namnteckning. Drivmedelskortet skall, 
då kontot avslutas, Kontohavaren/Kortinnehavaren avlider, eller vid anfordran, genast 
återlämnas till närmaste St- eller Shell-station eller till kundcentret.

5. Reklamation
Reklamation av varor eller tjänster skall i första hand ske till det försäljningsställe där inkö-
pet gjorts. Härvid skall ifrågavarande kvitto medtagas.

6. Fakturerings- och betalningsvillkor
6.1 Fakturering av köp sker i mitten av månaden om inte annat har överenskommits. 
Betalning skall ske senast på fakturan angiven förfallodag. Fakturan innehåller alla in-
komna transaktioner efter föregående månads faktureringstillfälle. På fakturan redovisas 
inköpsdatum, varuslag, volym och belopp. Inköp utomlands visar även belopp i ursprungs-
valuta. Kontohavaren betalar hela fakturabeloppet. I det fall kunden önskar få ett kontout-
drag tillskickat sig, beställes sådant av kundcentret. 
6.2 E-fakturakontrakt görs i kundens egen nätbank. St1 Oy är fakturerare och det sjusiff-
riga kundnumret hittar man på fakturan.

7. Försenad betalning, bristande betalning eller överskriden 
kreditgräns
Vid försenad betalning äger kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta enligt  räntela-
gen. Om kreditgränsen överskridits, Kontohavaren underlåter att fullgöra föreskriven betal-
ning eller om Kontohavaren i övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa kontobestäm-
melser äger Kreditgivaren rätt att med omedelbar verkan säga upp kontoavtalet, kräva 
betalning av hela den utestående skulden jämte ränta och kostnader samt spärra konto 
och tillhörande kort för köp. Vid bristande betalning äger Kreditgivaren rätt att utta vid 
var tidpunkt gällande påminnelse- och kravavgifter enligt lagen. Fullgör inte Kontohavaren  
i behörig ordning sina skyldigheter enligt dessa kontobestämmelser eller missbrukar 
Kontohavaren krediten äger kreditgivaren rätt att utan föregående uppsägning avsluta 
kontot, varvid hela kontoskulden omedelbart förfaller till betalning.

8. Ändrade villkor
Kreditgivaren får, utan att i förväg erhålla Kontohavarens godkännande, vidtaga ändring-
ar av gällande villkor såsom t.ex. för kontot gällande avgifter och räntesatser. Dylika för-
ändringar meddelas exempelvis via faktura eller kontoutdrag. Genom att fortsätta att utnytt-
ja drivmedelskortet anses Kontohavaren ha godkänt de förändrade villkoren. Rabatter och 
förmåner vid inköp hos anslutna försäljningsställen kan förändras utan särskild avisering.

9. Förvaring av drivmedelskort och kod
Till drivmedelskortet hör en systemgenererad, personlig kod. Denna kod skickas alltid i 
en separat försändelse till Kortinnehavaren och är av säkerhetsskäl alltid okänd för kort-
utgivaren.
Drivmedelskortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt som 
gäller för t.ex. pengar. Kontohavaren skall således t ex: 
• Utan dröjsmål anmäla färlust av drivmedelskortet till spärrtränsten (24 h)
• Förvara drivmedelskortet på ett betryggande sätt, exempelvis ej förvara drivme-

delskort i obevakat fordon, så att risk ej uppkommer att drivmedelskortet utnyttjas 
otillbörligt.

• Inte låna ut drivmedelskortet till någon annan. 
• Förvara den personliga koden säkert eller förstöra den helt så att sambandet mellan 

drivmedelskort och kod inte kan komma obehöriga till känna.
• Aldrig förvara noteringar om koden tillsammans med eller i samma fodral, plånbok, 

väska, handsfack eller dylikt, som drivmedelskortet. Kortinnehavaren skall lära sig 
koden utantill.

Förlust av drivmedelskort skall omedelbart anmälas till kundcentret, tel (09) 58 400 278 , 
där anmälan kan göras dygnet runt. Förlust av drivmedelskort skall, vid misstanke om att 
obehörig kan komma att utnyttja kortet, polisanmälas och kopia av anmälan insändas till 
kundcentret. Kontaktuppgifter återfi nns längre ned på denna sida. Till Kontohavarens be-
talningsskyldighet om det försvunna kortet tillämpas Konsumentlagen.

10. Namn- och adressändring
Vid ändring av namn eller adress skall kundcentret omgående informeras skriftligen. 
Kunden svarar för konsekvenserna av att sådan information inte delgivits Shell. Vid ute-
bliven information är Kontohavaren alltjämt betalningsskyldig för uppkommen skuld. 
Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kontohavaren läm-
nade uppgifterna överensstämmer med information inhämtad från Folkbokföringsregistret.

11. Behandling av personuppgifter Överlåtelse
Kontohavaren samtycker till att kreditgivaren, enligt lagstiftning som gäller personuppgifter, 
får behandla personuppgifter om Konto- och Kortinnehavare som dessa eller annan tillfört 
kreditgivaren, i syfte att kreditgivaren skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta av-
tal, marknadsföra andra varor eller tjänster som från tid till annan tillhandahålles av bolag 
som erbjuder shellkortet eller andra samarbetspartners samt för att kunna administrera 
faktureringen självt eller via annat bolag (varvid kreditgivaren i samtliga fall i erforderlig 
omfattning äger överföra personuppgifterna till bolag i annat land). Om felaktigheter före-
kommer i personuppgifterna ombedes Kontohavaren att snarast kontakta kundcentret skrift-
ligen. Kontaktuppgifter återfi nns längre ned på denna sida. Kreditgivaren äger rätt att fritt 
överlåta sina rättigheter och skyldigheter (inklusive uppkomna fordringar) enligt detta avtal.
Vidare medger Kontohavaren, genom användning av drivmedelskortet, att kreditgivaren 
och kreditgivarens samarbetspartners sänder erbjudanden till honom/henne baserat på 
information inhämtad från köp gjorda med drivmedelskortet. För att möjliggöra effektiv 
kommunikation av dessa erbjudanden samtycker Kontohavaren till att kreditgivaren upp-
daterar sitt kundregister med uppgifter från centrala personadressregister såsom namn- 
och adressinformation, telefonnummer och e-mailadresser. I det fall Kontohavaren önskar 
göra ändringar i dessa personuppgifter alternativt begära att bli borttagen från framtida 
utskick av erbjudanden skall detta meddelas kundcentret skriftligen. Kontaktuppgifter åter-
fi nns längre ned på denna sida.

12. Force Majeur
Kreditgivaren skall inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, 
krigshändelse, naturkatastrofer, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller 
även om kreditgivaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfl iktåtgärd. Skada som kan 
uppkomma i andra fall skall ersättas av kreditgivaren endast i den mån skadan orsakats 
av att kreditgivaren har varit oaktsamt. Kreditgivaren ansvarar inte för fel på kortutrustning 
eller för förändringar av stationsnätet eller övriga inköpsställen. Kreditgivaren ansvarar inte 
för indirekt skada eller förlust. Finsk lag skall vara tillämplig på detta avtal.

13. Giltighetstid
Drivmedelskortet har en fastställdgiltighetstid. Om drivmedelskortet använts inom en period 
av 12 månader före utgångsmånaden byts detta ut utan ny ansökan. Kontoavtalet upp-
hör att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller kreditgivaren sagt upp detsamma. 
Skulle felaktiga upplysningar om Kontohavaren ha lämnats eller de faktiska förhållandena 
vid kreditbedömningen senare ändras eller fullgör inte Kontohavaren sina skyldigheter 
enligt dessa kontobestämmelser, får Kreditgivaren med omedelbar verkan säga upp kon-
toavtalet eller sänka kreditgränsen. Kreditgivaren äger rätt att i samband härmed spärra 
samtliga Kontohavarens drivmedelskort utfärdade av kreditgivaren. Vid uppsägning skall 
kontobestämmelserna i tillämpliga delar gälla så länge skuld kvarstår på kontot.
Kreditgivaren äger också rätt att, i det fall kunden inte har använt drivmedelskortet under 
12 efterföljande månader, omedelbart avsluta Kontohavarens konto utan att i förväg med-
dela Kontohavaren därom. Kreditgivaren äger rätt att i samband härmed spärra samtliga 
Kontohavarens drivmedelskort utfärdade av Kreditgivaren.
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