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TANKA BILLIGARE
Agrolkortet ger dig rabatt, när du tankar på  
Circle K*/ Truckdiesel, OKQ8/ Volvo Tanka,  
Preem och vissa Såifa-stationer.  
 * I Circle K stationsnät ingår även Ingo. 

BILLIGARE LOUNGER
Agrolkortet ger dig gräddfil till flyget via Menzies 
exklusiva lounger på Arlanda och Landvetter. Du 
slipper köer, stress och trängsel.

BÄTTRE RESESKYDD*
Agrolkortet gäller över hela världen och skyddar  
dig vid förseningar, missade anslutningsflyg,  
självriskkostnader och avbeställning.

BÄTTRE SAKSKYDD*
Kortet ger dig ersättning vid skador på hushållsmaskiner 
och hemelektronik. Dessutom har du en leveransförsäkring 
vid köp över internet.

BÄTTRE EKONOMI
Du får upp till 60 dagars räntefri kredit, på alla inköp. 
Du får alla inköp samlade på en månadsavi.

BÄTTRE BILSKYDD*
Du är försäkrad mot förlorade bilnycklar, fläckar och 
skador på inredningen, feltankat bränsle och mycket 
annat. Försäkringen gäller även lätt lastbil.   

* Fullständiga försäkringsvillkor finns på agrolkortet.se

1. Drivmedelsrabatten dras av automatiskt  
 när du betalar med kortet.

2. Du kan använda kortet oberoende av vilken  
 bank du har.

3. Dina utgifter och rabatter samlas på en faktura  
 i slutet av månaden.

4. På agrolkortet/Online loggar du in med Mobilt 
 BankID och får en snabb överblick över dina  
 fakturor och transaktioner. 

• Årsavgift för närvarande 150 kronor/kort.

• Månadsfaktura med 30 dagars betaltid.

• Ansökan hittar du på www.swecon.se/agrolkortet

SÅ FUNGERAR DET

KORTFAKTA



Preem-kort
Rabatt på drivmedel, 
bilkem, biltvätt.

Betal-kort
Ett av världens mest 
accepterade kort. Gäller  
på 40 miljoner inköpsställen. 
Upp till 60 dagars  
räntefri kredit.

Reseskydds-kort*
Ger dig ersättning vid 
förseningar, förlorat 
bagage, avbeställning, 
självrisk m m.

Circle K-kort
Rabatt på drivmedel.
Gäller även Truckdiesel

SNABBFAKTA OM 
AGROLKORTET FÖRETAG
Fulltankat med fördelar!
Nu kan även du som är kund hos Swecon tanka billigare 
med Agrolkortet. Upp till 60 öre billigare, på flertalet av 
Sveriges bensinstationer. Ansök om Agrolkortet och få 
rabatt hos Circle K*/Truckdiesel, OKQ8/Volvo Tanka, 
Preem och Såifa - på ett och samma kort! 
* I Circle K stationsnät ingår även Ingo

Ett kort, en kod – gäller överallt 
Agrolkortet Mastercard  gäller på över 40 miljoner  
inköpsställen över hela världen. Dessutom kan du använda 
det i alla svenska och utländska uttagsautomater där 
Mastercard-dekalen finns. 
 
Circle K /Truckdiesel, OKQ8, Preem och Såifa 
Oavsett var du tankar så får du rabatt när du betalar med 
Agrolkortet. På swecon.se/agrolkortet hittar du aktuella 
rabatter och erbjudanden.

BRA flyg 
Du som Agrolkortsinnehavare kan flyga till rabatterat pris 
på BRA inrikeslinjer. Med enkel bokning och smidiga 
byten via Bromma tar du dig snabbt till 12 destinationer i 
Sverige. 

Bättre överblick, bättre ekonomi
Alla inköp samlas månadsvis på en faktura med upp  
till 60 dagars räntefri kredit. Det ger överblick och kontroll 
över alla utgifter, samtidigt som du slipper ligga ute med 
pengar i onödan.

Agrolkortet Online      
Du kan gå in på agrolkortet.se/online och se aktuella 
uppgifter för ditt kort. Du loggar in med BankID  
eller Mobilt BankID.

Ansök
Ansökan hittar du på www.swecon.se/agrolkortet 

Billigare Lounger
Agrolkortet ger dig 
gräddfil till flyget via 
Menzies exklusiva 
lounger på Arlanda 
och Landvetter. Du 
slipper köer, stress och 
trängsel.

OKQ8-kort
Rabatt på drivmedel.

Tanka-kort
Rabatt på drivmedel.

Bilförsäkrings-kort*
Skyddar dig vid förlorad 
nyckel, skador på inredning, 
feltankat bränsle, m m.

BRA flyg 
Flyg till rabatterat 
pris på BRA 
inrikeslinjer

Agrolkortet Online 
På Agrolkortet 
Online kan du se 
aktuella uppgifter 
för ditt kort.

Såifa
Rabatt på drivmedel

agrolkortet.se


