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Rabataftale mellem Circle K og 
HORESTA 
Aftalen med Circle K omfatter rabat på alle Circle K Kort og er gældende for medlemsfirmaer 

 
Circle K Erhvervskort, Truck Kort og Europe Card 
Alle korttyper kan anvendes ved køb på Circle K stationer, 
1-2-3 stationer, Circle K Truck anlæg og INGO i Danmark, 
Sverige og Norge. Ligeledes kan alle korttyper anvendes til køb 
af broafgifter på Storebæltsbroen og Øresundsbroen. 
 
EUROPE Card giver adgang til flere end 18.000 tankstationer 
fordelt i hele Europa. Routex er et netværkssamarbejde 
mellem en række olieselskaber, og EUROPE Card kan derfor 
bruges hos Agip/Eni, Aral, BP, OMV, Statoil og Circle K i 29 
lande. Der kan også betales for de fleste vej- og broafgifter. 

 
De forskellige korttyper og købsrestriktioner kan ses på 
www.circlek.dk.  

 
Rabatsatser på køb i DK Øre pr. liter inkl. moms % rabat inkl. moms 

Benzin (alle kvaliteter) 140  
Diesel (alle kvaliteter) 140  
AdBlue – købt i dunk  10 
Bilvask*  35 

Kør-videre-produkter**  15 
 
* Rabat gives ikke på Lynvask, kampagnetilbud,værdi- og vaskekort samt vask købt 
på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt på Circle K stationer. 
** Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer, 
viskeblade, isfjerner og isskraber. 

Når kortet benyttes på en Statoil eller en Circle K 
servicestation, eller på en ubemandet station (INGO og 1-2-3), 
ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil prisen være 
Circle K's til enhver tid gældende listepris, med fradrag for 
den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat.  
 
Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af 
den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat, nedsættes 
prisen som Kortindehaver skal betale, så den svarer til 
pumpeprisen. 

 
På øvrige produkter ydes rabatten på salgspris inkl. moms. 

 
Miles Benzin og miles Diesel forhandles på alle bemandede 
Circle K stationer (milesPLUS 95 og milesPLUS Diesel på 
udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 
stationer forhandler produktet benzin og diesel. 

Fordele og services 
• ”Card E-Services” er en gratis kundeportal. Her kan du se og 

administrere dine Circle K kort og konti samt downloade 
faktura. Find portalen på www.circlek.dk og vælg "Erhverv”. 

• Intet gebyr i forbindelse med anvendelse af kortene - såsom 
faktureringsgebyr, årsafgift, gebyr for kortoprettelse, 
kortspærring og bestilling af erstatningskort. 

• Alle Circle K kort kan tilbydes med kilometerindtastning. 
Kilometerstanden indtastes ved hver tankning og fremgår 
efterfølgende på Circle K-fakturaen. 

• Der er mulighed for at tilvælge ”Chaufførløsning” på Truck 
Kort og EUROPE Card, så kortet følger chaufføren og ikke 
køretøjet, hvilket minimerer risikoen for misbrug. 

• Hvert enkelt kort kan præges med individuel tekst på op til 
27 karakterer (inkl. mellemrum), ligesom denne tekst vil 
fremgå af faktura. 

• Den tilhørende PIN-kode kan ændres til en selvvalgt kode på 
alle Statoil og Circle K servicestationer, 1-2-3 stationer, 
Statoil og Circle K Truck anlæg og INGO i Danmark.  

• Gratis app – ”Circle K Europe”, som bl.a. indeholder 
stationsoversigt og kørebog. 

• For yderligere information om alle ovenstående punkter, se 
www.circlek.dk. 

 
Betaling 
For Erhvervskort fremsendes der faktura for månedens køb ca.  
d. 25. i måneden (6. sidste arbejdsdag i måneden) og for køb 
foretaget med Truck Kort og EUROPE Card, faktureres der 
månedsvis. Rabat fratrækkes direkte på fakturaen. 
  
Fakturaen på Truck Kort og EUROPE Card kan tilmeldes 
Leverandørservice og fakturaen på Erhvervskort kan ligeledes 
betales over Betalingsservice.  
Fakturaer kan modtages via brev, e-mail eller e-Boks. 
 
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. 

 
Bemærkninger 
Derudover er det kortbestemmelser for Erhvervskort samt 
Truck Kort og EUROPE Card, der er gældende for aftalen 
(se nærmere information på www.circlek.dk). De anførte 
rabatter kan ikke kombineres med andre rabatordninger og 
opnåelse af rabatterne kræver tilmelding gennem denne 
aftale. 

 
Bestilling af kort 
Udfyld ansøgningsskemaet, vælg herunder: 
 
Bestil Circle K Kort  
Tilknyt eksisterende Circle K kort/konto 

 

http://www.circlek.dk/
http://www.circlek.dk/
http://www.statoil.dk/
http://www.statoil.dk/
https://circlek.secure.force.com/flowCKDKCardAppLF?CSF=C00278
https://circlek.secure.force.com/flowCKDKCardAppLF?CSF=C00278
https://circlek.secure.force.com/flowCKDKTransferAgreementLF?CSF=C00278
https://circlek.secure.force.com/flowCKDKTransferAgreementLF?CSF=C00278
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