
Hej!
Qstar Försäljning AB erbjuder nu dig som är medlem i Östkatten följande rabatter:
Bensin/Etanol: 15 öre inkl. moms per liter från pumppriset
Diesel:  20 öre inkl. moms per liter från pumppriset

Med vårt Smartkort/kontantkort erhåller du dessutom 7 öre inkl.moms extra i rabatt  
utöver rabatt en som ovan. Ni kan läsa mer om våra olika kort i vår Kortansökan.

Rabatt en gäller på alla våra mackar; Qstar, Bilisten och Pump oavsett  bemannad eller 
obemannad. På vår hemsida www.qstar.se kan ni se var alla våra stationer fi nns. 

Om dett a skulle vara något för dig behöver vi få in en kortansökan insänd via post. 
Du kan även ansöka online via vår hemsida; www.qstar.se. Glöm inte att  märka övrigt-fältet 
med ”Medlem i Östkatt en” samt ditt  medlemsnummer i SVERAK.

Viktigt! För att  du ska få ta del av dett a rabatt avtal är det viktigt att  du använder ansökan 
på baksidan av dett a brev eller märker din ansökan online med: 
”Medlem i Östkatt en” samt ditt  medlemsnummer i SVERAK.

Du som redan är kortkund hos Qstar Försäljning behöver endast kontakta oss så att  vi får veta 
att  du är medlem i Östkatt en och meddelar oss ditt  medlemsnummer i SVERAK.

Har du några frågor är du välkommen att  höra av dig till oss.

Med vänlig hälsning:

Qstar Försäljning AB

Medlemserbjudande!

Qstar Försäljning AB erbjuder nu dig som är medlem i Östkatten följande rabatter:
15 öre inkl. moms per liter från pumppriset
20 öre inkl. moms per liter från pumppriset

Med vårt Smartkort/kontantkort erhåller du dessutom 7 öre inkl.moms extra i rabatt  
utöver rabatt en som ovan. Ni kan läsa mer om våra olika kort i vår Kortansökan.

www.qstar.se   
011-28 00 00  •  info@qstar.se



Ansökan för privatperson Skicka en företagsansökan till mig!

Postnummer* Ort*Fakturaadress ( gatuadress, box eller dylikt )*

Personnummer* (12 siffor)För- och efternamn - Kontohavare* Telefonnummer / Mobilnummer*

Önskat antal kort*Mailadress Kryssa i rutan om du vill ha kvittokopior via mail

Ja tack!

Nej tack!

Vid val av Autogiro fyll i - Bank och ort

Clearingnummer Kontonummer

Välj ett saldoalternativ för ditt smartkort:

       Saldobesked via mail.

       Saldobesked via post.

Välj ett fakturaalternativ för ditt tankkort:

Mailfaktura

Pappersfaktura (25kr/faktura)

E-faktura - anmäl via din bank

Autogiro - med mailfaktura

Autogiro - med pappersfaktura (25kr/faktura)

Innehavare kort 2 - För- och efternamn

Kod - kort 1 (endast siffror)             Kod - kort 2 (endast siffror)

Jag vill gärna ha erbjudanden och kundförmåner från Qstars affärspartners. Jag godkänner att Qstar hanterar mina personuppgifter 
(namn, kontaktuppgifter, uppgifter om mina köpvanor) för detta syfte. Jag är medveten om att jag alltid kan ändra mitt val genom att kontakta Qstar. 

Jag vill inte ha erbjudanden och kundförmåner från Qstar.

JAG VILL HA SMARTKORT JAG VILL HA TANKKORT

Jag/vi önskar konto enligt ovan och försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Med denna ansökan och genom att använda kortet accepterar undertecknad ”Allmänna villkor för Qstars/Pumps/Bilistens Kundkort” vilka jag/vi tar del av när jag/vi fått kortet. 
Avtalsvillkoren finns även att ta del av på: www.qstar.se/avtalsvillkor. För information om Qstars personuppgiftsbehandling, se qstar.se/integritetspolicy. 

Namnteckning - kontohavare* Namnförtydligande - kontohavare*Datum*
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Med vårt TANKKORT 
betalar du i eft erhand mot 

faktura eller via autogiro. 

Med vårt SMARTKORT
betalar du i förväg in önskat 

belopp  (minst 500:-/tillfälle) 

på kortet, och i stället för 

ränta får du lägre pris.

Skaffa något av våra egna 
bekväma tankkort  

• Du väljer själv din personliga kod till kortet. 

• Förmånliga korterbjudanden och roliga tävlingar.

• På ”Mina sidor” har du alltid tillgång till saldo och fakturakopior.

• Du betalar ingen årsavgift .

VIK HÄR!

VIK HÄR!

VIK HÄR!

VIK HÄR!

TEJPA IHOP NÄR DU HAR VIKT

MEDLEMSNUMMER I SVERAK


