
TaxiCard - Landsdekkende kredittkort for taxi

Det landsdekkende 
kredittkortet for taxi
TaxiCard er et kredittkort for bedrifter og  
offentlige avtaler til bruk i taxi. TaxiCard kan  
benyttes i ca. 7000 taxier over hele landet.

TaxiCard har flere bruksområder
• Vanlig betaling i bil 
• Automatisk kreditt tur 

TaxiCard - en rimelig “firmabil”
For mange bedrifter kan dette være den enkleste 
og billigste løsningen hva firmabil angår. 

Fakturaoversikt, også via internett
Bedriften mottar faktura to ganger pr. måned. 
Fakturaen(e) er tilgjengelig på Internett.



Kortet påføres firmanavn som standard. I tillegg kan avdelings- eller personnavn preges 
på kortet. Kun ett navn pr. kort (ved plassmangel kan egen liste sendes separat).
Sett kryss dersom det også skal være mulig med kredittkjøring uten kort. 
(Se avsnittet «TaxiCard – har flere bruksområder»).

Søknad - landsdekkende TaxiCard

      FELLESFAKTURA

      FAKTURA PR. BRUKER

Avtalebetingelser

1. Oslo Taxi forbeholder seg retten til å avslå søknaden samt  
heve kontoforhold uten forvarsel og begrunnelse. Ved heving  
av kontoforhold skal kortet omgående returneres Oslo Taxi.

2. TaxiCard utstedes for en periode på 2 år.  
Nytt kort utstedes automatisk før utløpsdato.

3. Kunden er forpliktet til å oppbevare og bruke kortet med  
tilhørende kode på en betryggende måte.

4. Åpning av sperret TaxiCard skal meddeles skriftlig til  
taxicard@oslotaxi.no.

5. Det utstedes samlefaktura to ganger pr. måned med 14 dagers 
forfallstid. Det tilkommer et kredittgebyr på 4 % av fakturabeløp, 
minimum kr. 18,75 pr. faktura. Fakturaer som ikke betales i rett 
tid, belastes med 1 % rente pr. påbegynte måned.

6. All bruk av TaxiCard belastes firma inntil melding om  
tap eller oppsigelse er registrert hos Oslo Taxi.

7. Kontoinnehaver skal umiddelbart skriftlig underrette  
Oslo Taxi ved endring av navn, adresse eller telefonnummer  
til taxicard@oslotaxi.no.

8. Ved bytte av organisasjonsnummer må ny søknad leveres.

9. Søknaden skal undertegnes av signaturberettiget person.

FIRMANAVN

ORGANISASJONSNUMMER (må fylles ut) 

MOTTAKERADRESSE FOR KORT POSTBOKS

STEDPOSTNUMMER

ATT.

E-POST

ØNSKET ANTALL KORT

FAKTURA POSTNUMMER

KORT 1. Person- eller avd.navn
KREDITTKJØRING UTEN KORT

KREDITTKJØRING UTEN KORT

KREDITTKJØRING UTEN KORT

KREDITTKJØRING UTEN KORT

KREDITTKJØRING UTEN KORT

PASSORD (4 siffer)
For kredittkjøring

PASSORD (4 siffer)
For kredittkjøring

PASSORD (4 siffer)
For kredittkjøring

PASSORD (4 siffer)
For kredittkjøring

PASSORD (4 siffer)
For kredittkjøring

KORT 2. Person- eller avd.navn

KORT 3. Person- eller avd.navn

KORT 4. Person- eller avd.navn

KORT 5. Person- eller avd.navn

DATO

UNDERSKRIFT

NAVN MED BLOKKBOKSTAVER

STILLING

STED

PASSORD INTERNETTPÅLOGGING
(Må inneholde både tall og bokstaver, min. 6 tegn)

FAKTURAADRESSE

FAKTURASTED

FAKTURAREFERANSE

TELEFON

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei
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