
Plantasjen Norge AS
Postboks 102 Midtbyen, 2201 KONGSVINGER
Tlf 62 88 80 30 E-post: bedriftskunde@plantasjen.no

Foretaksnavn: Foretaksnummer/MVAnr:

Fakturaadresse, postnummer og poststed:

Telefonnummer: Epost – hjemmeside:

Dersom kortet skal sendes til en annen adresse enn fakturaadressen, oppgi disse navn- og adresseopplysninger her:

Ressurs-/referansenummer: Dersom spesifisert på person, utstedes kortene til:

Kort 1:

Kort 2:

Kort 3:
Kontaktperson:

Ønsket antall bedriftskort: Underskrift av behørig tegner for firmaet ihht Firmaattest:

Gjenta med blokkbokstaver:

Fylles ut av Plantasjen: Godkjent av/dato: Kundenummer:

Bedriftskort er Plantasjens påkrevde kundekort for all kreditthandel. Uten dette kortet, vil man dessverre ikke få anledning til å handle 

på kreditt i våre butikker. Den/de personer som er oppgitt på kortet, kan handle uten rekvisisjon. Utover dette, må rekvisisjon uansett 

medbringes. Vi gjør oppmerksom på at kunden selv er ansvarlig for riktig bruk av kortet, og at all ønsket referanse/rekvisisjonsnummer på 

oppgis til vår kasserer under kjøpet. Denne referansen vil påfølge fakturaen.

Behandling av personopplysninger i henhold til nye personvernregler (GDPR) fra 2018: Merk at Dere/foretaket ved å benytte det nye 

kortet garanterer at foretaket har rett til å overføre navn på eventuell kontaktperson og eventuell kortinnehaver, til Plantasjen Norge AS, 

organisasjonsnummer i Foretaksregisteret 937087977 MVA, samt at følgende informasjon om behandling av personopplysninger blir gitt 

til personer som er berørt av denne. Navn på kortinnehavere, person med signaturrett og kontaktpersoner vil bli behandlet for å oppfylle 

avtalen om bedriftskort, herunder opprettelse av eventuelle personlige kort og for administrasjon av kortene i kontraktsperioden. Rettslig 

grunnlag for behandlingen av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b).  Opplysninger om kortkjøp og eventuelle 

rekvisisjoner sendt til Plantasjen i forbindelse med kortkjøp vil bli lagret som grunnlag for hvert kjøp i det tidsrom som kreves i henhold til 

gjeldende lovgivning om regnskap. Foruten utlevering av nødvendige personopplysninger til kortleverandør for opprettelse av  

bedriftskort, vil ingen personopplysninger bli utlevert til tredjeparter. Behandlingsansvarlig er Plantasjen Norge AS, organisasjonsnummer 

i Foretaksregisteret 937087977 MVA. Registrerte personer har rett til innsyn i sine personopplysninger og i visse tilfeller få dem rettet eller 

slettet ved å henvende seg til Plantasjen Norge AS, telefonnummer 62 88 80 30. Den registrerte har også rett til å henvende seg til  

Datatilsynet i forbindelse med klager. Behandlingsansvarlig har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhets-

nivå som er egnet i forhold til risikoen. Denne personvernerklæringen er regulert av norsk rett.

Søknad om Bedriftskort
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en kredittsjekk av deres virksomhet, som et ledd i vår 
søknadsbehandling. Innvilget max kreditlimit vil bli opplyst dere ved eventuell godkjenning av 
søknaden. Send søknad samt en kopi av signaturberettiget persons legitimasjon og 
registreringsbevis fra Brønnøysundregistrene på e-post til bedriftskunde@plantasjen.no

Sted, dato:




