
Ansökan om OKQ8 Hyrbilskonto
Företagets fullständiga namn enligt registreringsbevis (v.g. texta)

Kontaktperson

Utdelningsadress

Postnummer och postadress Postnummer och postadress

Önskad inköpsgräns/månad (lägst 50 000 kr)

E-post

Ev tidigare kundnummer hos OKQ8

Telefonnummer

Ev. fakturaadress

Organisationsnummer

1. Kontohavaren är betalningsskyldig för alla transaktioner. 

2. Efter varje avslutad hyra eller annan överenskommelse utfärdas faktura med vidhängande inbetalningskort. Ev. fakturaavgift kan förekomma.

3. Betalning med anledning av gjorda inköp skall, med befriande verkan, alltid göras till OKQ8, el ler annat bolag som OKQ8 meddelar, och skall vara OKQ8 tillhanda 
senast den dag som anges på fakturan. OKQ8 äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta kontoinnehavarens godkännande. 

4. OKQ8 har rätt att omedelbart spärra kontot om kontohavaren inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot OKQ8 eller annars ger skälig anledning därtill eller 
det föreligger omständighet som omnämns i OKQ8 Allmänna Hyresvillkor.

5. Vid bristande betalning får OKQ8 påföra kontot påminnelse-, övertrasserings- och kravavgifter samt övriga inkassokostnader. Härutöver påföres dröjsmålsränta på 
kap italbeloppet, motsvarande 3 månaders STIBOR, avläst den 25:e i månaden före faktureringen och avrundad till närmaste hel eller halv procentenhet, med ett 
tillägg av 17 procentenheter. 

6. Vid ändra d bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande kontohavaren skall OKQ8 omedelbart underrättas om 
den nya adressen respektive de nya förhållandena. Detta skall ske skriftligt. 

7. Dessa allmänna villkor gäller till det OKQ8 meddelat annat. OKQ8 äger rätt att meddela ändring genom t.ex. fakturan och kontohavaren anses ha godkänt 
ändringen genom fortsatt utnyttjande av OKQ8 Hyrbilskonto. 

Jag bekräftar att jag tagit del av och godkänner ”Allmänna villkor”.  Underskrift 

Jag är medveten om att ansökan kommer att genomgå kreditprövning.

Datum Namnförtydligande

UC-frågebelopp Stationsnummer GodkKundnummerDatum

OBS! Fakturering sker per fordon och hyresavtal

Ifylles av OKQ8

Ja Nej
Ska fakturor märkas med referens? 
(t.ex. nr, avdelning, konto, kod)

Skriv ut ansökan, signera, scanna in den och skicka till: hyrbilar@okq8.se

JaÖnskar tillgång till webbokning on-line

Allmäna villkor för OKQS hyrbilskonto
OKQ8 Hyrbilskonto utfärdas av OK-Q8 AB (OKQ8) sedan ansökan prövats. Skulle de lämnade uppgifterna visa sig felaktiga eller senare händelser motivera 
än drat ställningstagande äger OKQ8 rätt att omedelbart avsluta kont ot. 

änd av handläggare
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