Välkommen till Preem!
Hantverkarnas Riksorganisation
och Preem i samarbete
Hantverkarnas Riksorganisation och Preem har slutit ett
avtal som innebär mycket förmånliga rabatter på bl.a.
driv-medel. Följande rabatter gäller för Hantverkarnas
Riksorganisation och deras medlemmar:
• Diesel 85 öre/liter
• Bensin 50 öre/liter
• Etanol/E85 50 öre/liter
• Bilkem/tillbehör 10%
• Biltvätt 10%
• Olja 10%

Ansökan om Preem Företagskort
Företagets fullständiga namn – enligt registreringsbeviset

Antal kort

Namn som ska präglas på kortet

Önskad PIN-kod*

Namn som ska präglas på kortet

Önskad PIN-kod*

Namn som ska präglas på kortet

Önskad PIN-kod*

Rabatten på drivmedel dras från Preems aktuella listpris
för företagskunder, som som går att finna på vår hemsida
www.preem.se. Har du frågor om Preem är du välkommen
att kontakta Preem Center, telefon 020-450 450.

Adress

Vi vill hälsa dig välkommen som kund hos Preem. Fyll i
dina uppgifter i ansökan till höger, vik ihop och posta, så
får du ditt/dina Preem Företagskort inom någon vecka.

Telefon, inkl. riktnummer

Postnummer och ort

Inköpsbehov per månad

Välkommen till våra ca 400 stationer
Som du säkert sett har många av dessa fått en ansiktslyftning. Våra nya, ljusa stationer har kaffe av baristaklass.
Välj mellan espresso, cappuccino eller latte. Till det en
färskpressad juice och nybakat bröd. Från vår freshfoodmeny kan du välja bland fräscha sallader, wok och andra
hälsosamma rätter.

Organisationsnummer

Spelar det någon roll var du tankar?

Datum

Som Sveriges största oljebolag tar vi ett stort ansvar för att
spara på miljön. Därför jobbar vi med vindkraft, rapsolja,
tallolja, etanol och biogas. Redan idag släpper våra raffinaderier ut 40% mindre koldioxid än genomsnittsraffet i
Västeuropa. Därför kan du redan nu tanka bränslen som är
bättre för miljön, även om du inte har en miljöbil.
Om du kör på diesel tankar du såklart ACP Diesel hos oss.
Den håller motorn ren, vilket sänker bränsleförbrukningen
och minskar utsläppen.
Du kan läsa mer om Preem och hitta våra stationer på:
www.preem.se

Firmatecknares underskrift

Namnförtydligande

* Välj egen PIN-kod till ditt kort.
(Om du inte vill välja egen kod så väljs en slumpmässigt åt dig.)

Preem – interna uppgifter
Avtal/Grupp

Subgrupp

0048
Kontonummer		

1210.0616

00000

Kredittid

20 dagar
Limit Tkr

Sälj-id

AJF20
Datum

Tejpa
här

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Preem AB (PUBL)
Kontokortskrediter
SVARSPOST
Kundnummer 110 568 600
112 80 Stockholm

Tejpa
här

