
Betingelser for Lysekort 

Kontrakt med konto-/kortinnehaver fra 18.11.2008 

1. Akseptering 

Ved mottak av kortet ber vi Dem lese disse betingelser nøye og sette Dem grundig inn i kortets bruksmåte. Hvis De aksepterer betingelsene må 
kortet straks signeres, og De vil da være kunde hos Lyse AS og bundet av disse betingelser. Kundeforhold etableres også ved at kortet beholdes 
og/eller brukes uten signatur. Hvis De ikke kan akseptere betingelsene, ber vi Dem straks å klippe kortet i to og returnere det til Lyse AS. 

2. Søknad og vurdering 

Ved innsendelse av søknad gir søkeren, ved sin underskrift, Lyse AS fullmakt til å kontrollere opplysningene gitt i søknadsskjemaet. Dette gjelder 
både på søknadstidspunktet og senere i løpet av kundeforholdet. Det kan innhentes opplysninger fra kredittopplysningsbyråer, offentlige 
tilgjengelige kilder, arbeidsgiver, bankforbindelser, andre kortselskap og kredittopplysningsbyråenes inkassoregister. 

De kontrollerte opplysningene vil bli behandlet fortrolig. Kortutsteder kan avslå en søknad uten nærmere begrunnelse. Begrunnelse for eventuelt 

avslag vil gis på forespørsel. 

3. Personkort 

Lysekort er strengt personlig og kan ikke overdras til andre. Kortet er Lyse AS sin eiendom. Lyse AS kan på saklig grunnlag inndra eller sperre kortet. 
Dersom kort-innehaver ønsker begrunnelse for eventuell sperring eller inndragelse av kortet, vil det bli gitt. Kortet skal straks tilbakeleveres til Lyse 
AS dersom kundeforholdet opphører. Lysekort kan brukes på Lyses CNG-stasjoner med kortanlegg med unntak av Statoil Forus.  

4. PIN-kode 

Lysekort kan bare brukes sammen med en PIN-kode, og har samme rettsvirkning som signatur på en debiteringsnota. PIN-koden bør umiddelbart 
læres og makuleres. Under enhver omstendighet skal PIN-koden holdes adskilt fra kortet på en slik måte at uvedkommende ikke har adgang til å 
tilegne seg både kort og PIN-kode.  

5. Ansvar 

Kort-innehaver står ansvarlig for alle betalingskrav som måtte oppstå ved bruk av kortet. Ved tap av kortet må dette snarest mulig meldes til Lyse 
AS. Tapet kan meldes hverdager mellom 08:00 og 16:00 på telefon 51 90 87 00 (privat) eller 51 90 87 00 (bedrift). Lyse AS bekrefter 
sperremeldingen skriftlig overfor kortinnehaver. Erstatningskort blir utsendt vederlagsfritt. Dersom melding om tap er gitt, og kortet blir funnet, 
skal det klippes i to og returneres til Lyse AS. Sperring av kort gjøres vederlagsfritt. 

Ved tap av kortet går risikoen for misbruk over til Lyse AS fra det tidspunkt Lyse AS har mottatt melding om tapet. Kort-innehaver er ansvarlig for 

tap som oppstår før sperremelding er gitt, dersom kort-innehaver forsettelig eller grovt uaktsomt har mulig-gjort andres misbruk, eller har unnlatt 

å underrette Lyse AS innen rimelig tid etter tap/tyveri av kortet. Kortinnehaver kan da bli avkrevd full erstatning. 

Lyse AS står ansvarlig ved teknisk svikt i systemet. 

6. Tvister 

Tvister mellom kort-innehaver og kortutsteder som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler. 

7. Faktura og betaling 

Fakturering og betaling følger Lyses til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. . Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, 
påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostinger etter inkassolovgivningen. Er skyldig 
beløp ikke betalt innen 1 måned etter forfallsdag har Lyse AS har rett til å sperre kortet. Ved gjentatte tilfeller av betalingsmislighold kan avtalen 
som sådan ansees som vesentlig misligholdt. Øvrige kort vil på tilsvarende måte bli sperret ved mislighold. Inkassosaker vil bli registrert i 
kredittopplysningsbyråenes inkassoregister. 

8. Kjøpsbegrensninger 

Lyse AS forbeholder seg retten til å sette og endre øvre beløpsgrense, samt å innføre kjøpsbegrensninger pr. kort. Lyse AS plikter, på oppfordring 
fra kortinnehaver, å opplyse hvilken beløpsgrense som gjelder. 

10. Endringer 

Kort-innehaver plikter straks å gi melding til Lyse AS om enhver endring av navn og adresse samt annen endring som påvirker forholdet mellom 
kort-innehaver og Lyse AS. 

Lyse AS har rett til å endre eller innføre gebyrer for kort og/eller tilleggstjenester. 

Ved opphør av eventuell rammeavtale, gjelder de generelle vilkår for bruk av Lysekort. 

Lyse kan gjøre endringer i disse aminnelige vilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på egnet måte. 


