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Rabataftale mellem Circle K og
Dansk Erhverv
Aftalen med Circle K omfatter rabat på Circle K Privat Kort og er gældende for
privatkunder
Circle K Privat Kort

Betaling

Kortet kan anvendes ved køb hos Circle K stationer,
1-2-3 stationer, Circle K Truck anlæg og INGO i Danmark,
Sverige og Norge. Ligeledes kan alle korttyper anvendes til
køb af broafgifter på Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Der faktureres for de foretagne køb omkring den 25. i hver
måned (6. sidste arbejdsdag i måneden).

Rabatsatser på køb i DK

Øre pr. liter inkl. moms

Benzin (alle kvaliteter)

10

Diesel (alle kvaliteter)

10

% rabat inkl. moms

Bilvask*

25

Kør-videre-produkter**

15

* Rabat gives ikke på Lynvask, kampagnetilbud,værdi- og vaskekort samt vask
købt på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt på Circle K stationer.
** Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer,
viskeblade, isfjerner og isskraber.

Når kortet benyttes på en Statoil eller en Circle K
servicestation, ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil
prisen være den på salgsstedet ved skiltning, eller på anden
måde oplyste pris (pumpeprisen) med fradrag af den aftalte
rabat. Når kortet benyttes på en ubemandet servicestation
(INGO og 1-2-3), ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil
prisen være den på salgsstedet ved skiltning eller på anden
måde oplyste pris (pumpeprisen).
På øvrige produkter ydes rabatten på salgspris inkl. moms.
Miles Benzin og miles Diesel forhandles på alle bemandede
Circle K stationer (milesPLUS 95 og milesPLUS Diesel på
udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3
stationer forhandler produktet benzin og diesel.

Fordele og services
• Mit Circle K, som findes på www.circlek.dk, er en
løsning til administration af Privat Kort.
• Den tilhørende PIN-kode kan ændres til en selvvalgt
kode på alle Circle K servicestationer, 1-2-3 stationer,
Circle K Truck anlæg og INGO i Danmark.
• Betal parkering via din mobiltelefon og få månedlig
afregning via dit Circle K Privat Kort.
• Gratis app – Circle K Europe, som bl.a.
indeholder stationsoversigt og kørebog.

For at få et Circle K Privat Kort kræves det, at du tilmelder
dig Betalingsservice, eller får tilsendt fakturaen til e-Boks.
Hvis du ønsker fakturaen tilsendt til e-Boks, skal du selv
tilmelde dig e-Boks, og der tilvælge kontokortfakturaen
fra Circle K.
Hvis månedsregningen betales over Betalingsservice vil
betalingstræk blive foretaget d. 1. i måneden efter
fakturadato, hvorefter kontoen vil være fritaget for
kontorente.
Ved fremsendelse af faktura via e-Boks, og betaling via
netbank, er opkrævningsafgiften p.t. 0 kr. og kontoen vil
være fritaget for kontorente.
Afmelder du fakturaen, fra os, hos Betalingsservice og/ eller
undlader at tilmelde/framelde dig e-Boks, vil du modtage
fysisk faktura. Opkrævningsafgiften vil da være 19,00 kr.
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 1 dag.

Bemærkninger
Det er Circle K’s kortbestemmelser for Circle K Privat Kort,
der er gældende for aftalen. Kortbestemmelser findes på
www.circlek.dk.
De anførte rabatter kan ikke kombineres med andre
rabatordninger, og opnåelse af rabatterne kræver tilmelding
gennem denne aftale.
Evt. reklamationer vedr. faktura/kontoudtog skal ske inden
3. måned fra købsdato.

Bestilling af kort
Udfyld ansøgningsskemaet, vælg herunder:
Bestil Circle K Privat Kort
Tilknyt eksisterende kort/konti

Du kan læse mere om fordele og services ved brug af Privat
Kort på www.circlek.dk.
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