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1.Aksept av vilkår og betingelser 
Disse vilkår og betingelser utgjør sammen med den godkjente kortsøknaden 
en kortavtale (heretter Avtalen) mellom Minol og kunde. Minol er en avdeling i Boreal Sjø AS, 
heretter kalt Minol. Kortsøknad regnes som kundens aksept av disse vilkår og betingelser. Betaling av 
faktura fra Minol for kort bruk anses også som aksept av vilkår. 
 
2.Utstedelse av kort til Kortinnehaveren 
Kortsøkner leverer en utfylt søknad på https://www.minol.no/bestill-kort eller skriftlig søknad til 
Minol. Minol vil benytte informasjonen som er oppgitt i denne søknaden til videre behandling og 
utstede kort/kode. Minol legger til grunn at en ansatt/kortsøker har nødvendige fullmakter til å søke 
om kort og akseptere vilkår i avtalen om kort på vegne av firma. Minol forbeholder seg rett til å 
kontrollere, avvise forhold og be om ytterligere bekreftelser i en kortsøknad. Ved å la sin søknad 
vurderes, godtar kort søker/innehaver at Minol utførere og lagrer kredittsjekk for bruk i vurdering av 
kredittverdighet. Minol kan når som helst innhente oppdatert kredittsjekk fra eksternt 
kredittvurderingsselskap. For personlige kunder og enkeltmannsforetak, vil det automatisk gå ut 
gjenpartsbrev om at kredittsjekk er utført.  
 
Enkelt bruker/fartøy/avd kan uten godkjenning av kunde/bedrift søke erstatningskort. Så lenge 
bedriften ikke har sperret bruker/fartøy/avd. Minol forbeholder seg rett ti lå kreve skriftlig søknad på 
www.minol.no/bestill-kort 
 
3.Bruk av kortet 
Et kort kan bare brukes av kortinnehaveren hvis det er et gjeldende kort som ikke er annullert eller 
sperret, enten av Minol eller på Kortinnehaverens anmodning.  
Kortinnehaver er ansvarlig for å identifisere og ta alle nødvendige forholdsregler for å sørge for trygg 
oppbevaring og bruk av kortet og tilhørende PIN-kode. Kunden skal kun opplyse om PIN-kode til en 
kortinnehaver som har tillatelse til å bruke kortet. Kortinnehaveren skal sørge for at PIN-koden 
holdes hemmelig. Dette innebærer å holde PIN-koden hemmelig for andre personer enn 
Kortinnehaveren, aldri oppbevare pin-koden sammen med kortet, samt å taste inn pin-koden på en 
diskret måte ved bruk av kortet. 
 
Sperring av kort 
Hvis kortinnehaveren har grunn til å tro at kort er tapt, stjålet, kopiert eller dersom kortet ikke er 
mottatt i tide, eller dersom PIN-koden har blitt avslørt, må kortinnehaveren straks informere Minol 
via telefon eller e-post.  
Kortinnehaver er ansvarlig for alle transaksjoner som er gjort med et tapt, stjålet eller kopiert kort 
(inkludert alle transaksjoner gjort med en kopi av kortet) inntil mistet, stjålet eller kopiert kort er blitt 
sperret av Minol.  
 
4.Pris og Fakturering  
Beløpet som skal belastes for drivstoff er basert på Minol sin til enhver tid gjeldende listepris, minus 
rabatt, pluss transporttillegg. Listepris fakturers bruk av drivstoffkort uavhengig av pumpepris. 
Fakturerte beløp skal betales i Norske kroner (NOK) dersom ikke annet er avtalt, senest på 
forfallsdato. Kunden har ikke anledning til å gjøre fradrag i beløpet som skal betales. Minol har 
anledning til å motregne og på andre måter krysse betalinger.  Betaling anses foretatt på den dag 
beløpet stilles til disposisjon på Minol bankkonto. Minol kan når som helst, og uten forvarsel, endre 
betalingsbetingelsene, og betalingsmåte. Minol kan kreve forskuddsbetaling, stenge kort eller kreve 
sikkerhet.  Minol kan fastsette en kredittgrense for leveranser på kreditt. Minol kan når som helst og 

https://www.minol.no/bestill-kort


etter eget skjønn endre, eventuelt oppheve eller endre kredittgrensen. Minol kan fakturere volum 
liter eller standard liter (volum liter om regnet til 15 grader) ved bruk av beste tilgjengelige 
temperatur, avhengig av hva om Minol anser som hensiktsmessig.   
 
4.Informasjon 
Kunden må underrette Minol umiddelbart om endringer i kundes adresse eller andre opplysninger 
som er oppgitt i søknaden. Av hensyn til regnskaps lovgivning/praksis og av hensyn til mulig 
forurensing vil Minol forbeholde seg rett til å ta vare på historikk om 
kunden/kundeforholdet/transaksjoner. 
 
5.Oppsigelse 
Avtalen kan sies opp av Minol med umiddelbar virkning hvis kunde/kortinnehaver har misligholdt 
noen av bestemmelsene i disse vilkår eller søknad. Ved oppsigelse eller om kunde er inaktiv over en 
periode, kan kreditt relatert informasjon om private/personlige kunder slettes.  
 
Slikt mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betaling av utestående gjeld ved forfall, 
forurensning av produkter, hærverk/skadeverk og alvorlige brudd på lovgivingen vedrørende 
sikkerhet og forurensning. Hver av partene kan, ved skriftlig varsel til den annen part, si opp avtalen 
med umiddelbar virkning i følgende tilfelle: 
- dersom Minol ikke lenger vurderer kunden til å ha tilstrekkelig kredittverdighet.  
- dersom den annen part blir undergitt frivillig eller tvungen gjeldsordning eller annen form for 
tvangsforfølgning eller 
- dersom den annen part går konkurs eller på annen måte blir undergitt likvidasjon, med mindre 
formålet er en sammenslåing eller restrukturering, og dette resulterer i et selskap som i henhold til 
lov eller avtale trer inn i den annen parts forpliktelse etter denne avtale, eller 
- dersom den annen part opphører, eller truer med å opphøre, å drive sin forretningsvirksomhet. 
Minol kan med skriftlig varsel til Kunden, si opp denne avtale med umiddelbar virkning, dersom det 
skjer endringer i lovgivning eller offentlige tillatelser som etter Minols mening er av en art at de gjør 
oppfyllelse av denne avtale byrdefull på en urimelig måte. 
Oppsigelse av forretningsforholdet skal være uavhengig av partenes rettigheter i forbindelse med 
produkter levert før dato for oppsigelse, samt i forbindelse med tidligere avtaleforhold. 
Ved oppsigelse av denne avtale forfaller umiddelbart alle beløp som Kunden skylder Minol. En 
oppsigelse av avtalen omfatter også alle vedlegg til avtalen.   
 


