
 

 
Underlag för behörighet till Preems Kundportal 
 
      
…………………........................................... 
Organisationsnummer 
 

      
…………………………………………….………………………………………….     
Företagsnamn 
 

 
KONTOINNEHAVARE I KUNDPORTALEN SKA HA FÖLJANDE BEHÖRIGHETER: 
 

 Visa kortinformation 
 Visa kortinformation, beställa kort och ändra i befintligt kortengagemang för 
nedanstående kundnummer: 

 

      
………………………………………………………….....................................................................................................................…..    
Kortkundnummer 

 
 Uppföljning och orderläggning av Bulk- och Smörjoljeprodukter. Ger kontoinnehavaren  
rätt att ingå avtal om köp av Preems produkter samt att delegera denna rätt till andra hos 
kunden verksamma personer. Gäller följande kundnummer: 

 
 Beställning av Last-ID. Ger kontoinnehavaren rätt att för kundens räkning och med 
bindande verkan för kunden, skapa och förändra transportuppdrag i Preems kundportal. 
Transportuppdragen omfattar vilka transportörer, förare och fordon som för kundens 
räkning får kvittera ut varor på de depåer som omfattas av aktuellt kundavtal. Kunden 
godkänner vidare att depåns elektroniska mätutrustning används som underlag till 
fakturan. Kunden åtar sig fullt ansvar gentemot Preem för de upplagda transportörernas 
samtliga skyldigheter och åtaganden mot Preem och skall hålla Preem skadeslöst för vad 
Preem kan komma att förpliktas utge till tredje man (t.ex. annan depåägare) samt för all 
annan skada och förlust som Preem lider till följd av angivna transportörers oaktsamma 
handling eller underlåtenhet i anslutning till dessa uppdrag. För det fall transportuppdrag 
avser lastning hos Preemdepå är kunden införstådd med innehållet i de villkor som 
framgår av Bilaga 1 (”Förbindelse Last-ID”) och åtar sig fullt ansvar gentemot Preem för 
transportörens samtliga skyldigheter och åtaganden enligt sådana villkor. 

 
 Användaruppgifterna som knyts till denna ansökan är personliga och får inte överlåtas på 

annan person. Vi borttappade uppgifter åligger det kunden att spärra användarkontot. För 
spärrning kontakta Preem Center, via telefon 020 – 450 450 

 
 

      
………………………………………………………….....................................................................................................................…..    
Oljekundnummer  

 
  Avsluta konto med kundnummer. 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Oljekundnummer ,kortkundnummer eller Last ID  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Administratör/användare för kundportalkonto: 
 
* 
……………………………………………………………..    
För och efternamn 
 

* 
……………………………………………………………..    
Adress 
 

* 
……………………………………………………………..    
Postnr 
 

* 
……………………………………………………………..    
Postort 
 

* 
……………………………………………………………..    
Arbetstelefon  
 

* 
……………………………………………………………..    
Mobiltelefon 
 

* 
……………………………………………………………..    
E-post-adress 

 
 För bulk- och smörjoljeprodukter - Jag är medveten om att en order är bindande för 

Preem först då kunden erhållit ett ordererkännande. Utöver detta skall Allmänna 
leveransbestämmelser – Bulk och Smo tillämpas vid beställningar i Kundportalen  
 
GODKÄNNANDE:  
 
* 
……………………………………………………………..    
Datum 
 

* 
……………………………………………………………..    
Ort 
 

* 
……………………………………………………………..    
Firmatecknare/ Ansvarig chef (ifylles av kund) 
 

* 
……………………………………………………………..    
Namnförtydligande och titel 
 

 
      
……………………………………………………………..    
Ansvarig säljare (ifylles av Preem)    
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