
YX Firm
akort kan benyttes 

i hele Skandinavia. I N
orge 

kan kortet brukes på alle YX 
betjente stasjoner og alle 
U

no-X autom
atstasjoner. I 

resten av Skandinavia kan 
kortet brukes på U

no-X stasjoner i D
anm

ark og Preem
 

stasjoner i Sverige.  

R
im

eligere drivstoff
D

rivstoffrabatten fastsettes på basis av firm
aets 

størrelse, uttak, bilpark og kundeforhold til U
no-X 

Finans.

B
etalingsbetingelser

Vi tilbyr m
ånedlig faktura, A

utogiro eller eFaktura. 
D

ersom
 det er ønske om

 A
vtaleG

iro, ta kontakt m
ed 

deres bank. A
lle form

er gir inntil 45 dagers kredittid – 
en betyde lig rentefri besparelse.

S
ikret m

ot m
isbruk

YX Firm
aKort benyttes sam

m
en m

ed en personlig 
kode (PIN

) som
 bare kortinnehaver kjenner til. Så 

lenge koden forblir hem
m

elig, er kortet beskyttet m
ot 

m
isbruk.

Et kort som
 passer din bedrift

Enten din bedrift kun har behov for ett enkelt 
kort eller har en stor og kom

pleks bilpark, kan vi 
trygt anbefale YX Firm

aKort. A
rbeider du innen 

tungtransport anbefaler vi U
no-X D

ieselServiceKort. 
Ta kontakt m

ed Kundeservice for m
er inform

asjon og 
søknadsskjem

a.

Kortadm
inistrasjon på w

w
w

.unox.no
En egen side på w

w
w

.unox.no gjør det enkelt å 
sperre kort, endre kortinform

asjon og bestille 
erstatningskort sam

t få full oversikt over bedriftens 
kort.

Enkel og grei betaling for 
store og sm

å bedrifter

B
edre oversikt over biløkonom

ien
O

versiktlig bilregnskap viser når og hvor kjøpene har 
funnet sted. A

lle transaksjoner spesifiseres pr. kjøp 
og varegruppe, totalt for hver m

åned og akkum
ulert 

per dato. B
ilregnskapet kan spesifiseres for hver 

kortinnehaver eller hvert kjøretøy. I tillegg sender vi 
oversiktlige totalrapporter for avdeling, firm

a eller 
konsern.

To-kortsystem
Regnskap og kontroll pr. kjøretøy får du ved bestilling 
av ekstra B

ilKort. Kortet registreres i kortleseren 
sam

m
en m

ed sjåførkortet. Rapporter kan m
ottas 

både for bil og sjåfør.

K
jøpsbegrensninger i kortet

B
edriften bestem

m
er selv hvilke varer og tjenester 

hver enkelt kortbruker skal ha adgang til. Velg m
ellom

 
følgende alternative produktrestriksjoner:
• 

kun diesel
• 

kun diesel og bensin
• 

kun diesel, bensin, service, bilrelaterte produkter 
og vask

• 
alle produkter og tjenester

K
ilom

eterinntasting ved tanking
Ø

nskes kontroll m
ed drivstofforbruket, kan kort kodes 

m
ed inntasting av kilom

eterstand ved hver fylling. 
Rapporter vil da vise drivstofforbruk per m

il.

K
undeservice

Trenger du hjelp til utfyllingen av søknadsskjem
a, 

eller har andre spørsm
ål knyttet til kortet, kan du 

ta kontakt m
ed Kundeservice på telefon 04212 eller 

e-post 04212@
unox.no. D

u finner alltid oppdaterte 
vilkår og inform

asjon om
 våre produkter og tjenester 

på w
w

w
.unox.no.

YX Firm
aKort er tilpasset

bedriftens behov
YX Visa
– et lønnsom

t valg
Søknadsskjema for Firmakort
Vennligst fyll ut søknaden fullstendig, bruk BLOKKBOKSTAVER. Kleb søknaden igjen og send den til Uno-X Finans. Porto er betalt. 

Firma/Navn:

Gateadresse: Gatenummer: Oppgang:

Postnummer: Poststed:

Daglig leder:

Fødselsdato daglig leder: (ddmmåå)

E-post kontaktperson:

Telefon:

Tilleggsopplysninger:

Selskapsform: Ansvarlig Aksjeselskap Enkeltmannsforetak Annet (Spesifiser under tilleggsopplysninger)

Foretaks-/Org.nummer: NO MVA

Firmaets månedskjøp i kr: Inntil 7.000,- Inntil 10.000,- Over 10.000,- Antall liter bensin pr. år:

Antall liter diesel pr. år:

Betalingsform: Autogiro Faktura Kontonummer for Autogirobelastning

Kort ønskes til: (Dersom plassen ikker er tilstrekkelig kan liste med ytterligere kort vedlegges søknaden)

Navn eller bilnummer som skal preges på kortet PR* KM** Avdeling*** Bilkort reg.nr.**** Avdeling*****

*Produktrestriksjoner, se kode under

Kun diesel: 19 Drivstoff, vask og bilrel.varer: 01 **Kryss av dersom km-inntasting ønskes ***Fylles ut dersom avdelingsrapport ønskes for sjåførkort

Kun drivstoff: 09 Ingen begrensning: 00 ****Fylles ut dersom to-kortsystem ønskes *****Fylles ut dersom avdelingsrapport ønskes for bilkort

Undertegnede har fullmakt til å tegne firma, og bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte. Betalingsform er månedlig 
faktura eller autogiro. For AvtaleGiro må kunden ta kontakt med sin bank. Vi aksepterer Uno-X Finans sine betingelser for YX 
Firmakort og er inneforstått med at kredittopplysninger vil bli innhentet, og vil bli brukt i kreditt vurderingen. Vi aksepterer at et 
eventuelt avslag på søknaden ikke vil bli begrunnet. Se oppdaterte vilkår på www.unox.no.

Sted/
Dato:

Forpliktende
underskrift: Stempel:

Fylles ut av Uno-X Finans:

D KL F.nr.:

B KT F.nr.:

Kundenummer:

Reg.dato.: Sign.:

Søk om
 YX Visa når du først er i gang. 

G
od drivstoffavtale til privatbilen også.

S
øk nå på w

w
w

.yxvisa.no

– opptil 50 øre i drivstoffrabatt
– hver 6. m

askinbilvask gratis
– rim

eligere strøm
 fra N

orgesEnergi
– rabatt på veihjelp fra Falck
– full oversikt m

ed nettbank
– eget fordelsprogram

Riv her!Riv her!

Fukt og lim
 her!

Fukt og lim
 her!

Sendes til Uno-X Finans AS, Pb 202 Skøyen, 0213 Oslo
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