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FLEKSIBLE KORT RESTRIKTIONER  

 

Er kortopsætning en udfordring?  
Som Circle K kunde, får du adgang til vedligeholdelse af kortopsætning og avancerede 
indstillinger, gennem vores selvbetjeningsportal Card E-Services. Indstillingerne omfatter 
produktvalg, beløbsbegrænsninger, landevalg og tidsinterval. Alt sammen med øjeblikkelig 
virkning. 

 

Her under finder du en uddybende beskrivelse samt guide til, hvordan de forskellige 
restriktioner benyttes på et eller flere kort. 

 

 

 

BELØBSBEGRÆNSNINGER – SIDE 2 

PRODUKT BEGRÆNSNINGER – SIDE 2 

LANDEVALG – SIDE 3 

TIDSBEGRÆNSNINGER – SIDE 3 

SÅDAN BRUGER DU FLEKSIBLE RESTRIKTIONER – SIDE 3 
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BELØBSBEGRÆNSNINGER 

 

• Tag kontrol over forbrug og 
omkostninger, med indstillinger, 
der træder i kræft øjeblikkeligt. 

• Sæt begrænsninger på daglig, 
ugentlig og månedlig basis. 

• Fjern muligheden for overforbrug, 
med begrænsning på hver enkel 
transaktion. 

 

 

 

1. Begrænsning per transaktion 
reserverer det valgte beløb, af 
”Dagligt beløb” og returnerer det 
igen efter endt tankning. Bemærk 
at denne indstilling bestemmer, 
hvor mange transaktioner kortet 
kan fortage ad gangen. 

2. Du kan ændre begrænsningerne 
indenfor værdierne vist i 
parentes. 

3. Så snart ændringerne er gemt, 
træder de i kræft. Hvis en 
chauffør/bil stoppes pga. 
indstillinger, kan de ændres 
øjeblikkeligt. 

4. Husk at informere chauffører, når 
ændringer fortages.

 PRODUKT BEGRÆNSNINGER 

 
 
 
 

• Begræns chauffører med fleksible 
produkt restriktioner og undgå 
fejltankning. 

• Undgå tids- og 
ressourcekrævende 
kortudskiftninger. Ændringerne 
træder øjeblikkeligt i kræft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ændre begrænsninger ud fra 
chaufførens/køretøjets behov. 

2. Produkter er delt I kategorier 
”Brændstoffer” og ”Andet” for 
nemt overblik. 

3. Hold musen over ”i” symbolet for 
detaljeret information. 

4. Husk at informere chauffører, når 
ændringer foretages.
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    LANDEVALG 

 
 
 
 

• Bestem, hvilke lande kortet skal 
kunne benyttes i, og minimer 
risiko for misbrug. 

• Landevalg er også tilgængeligt for 
ROUTEX netværket. 

 

 
 
 

 
 
 

1. Vælg tilladte lande på listen. Valg 
kan fortages på landegrupper, 
eller individuelle lande, ved at 
folde landegrupperne ud. 

2. Husk at informere chauffører om 
ændringer.

 

 

 

 

     TIDSBEGRÆNSNINGER • Sæt begrænsninger tilpasset til 
virksomheden, eller per 
køretøj/chauffør. 

 
 

 
 

1. Vælg én af de tre muligheder 
2. Husk at informere chauffører om 

ændringer.

 

      SÅDAN BRUGES FLEKSIBLE RESTIRIKTIONER 

1. Ændringer kan fortages på et enkelt kort ved at gå til de 3 prikker yderst til højre i 
kortoverblikket. 
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2. Vælg ”Rediger begrænsninger”. 

 
 

3. Eller ændre på flere kort samtidig, ved at markere de ønskede kort i rubrikken yderst til 
venstre 

 
 

4. Markeres 2 eller flere kort, bliver knappen MASSE OPDATERING valgbar, og 
”begrænsninger på kort” kan vælges – Der kan redigeres op til 50 kort ad gangen. 
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5. Du bliver herefter guidet gennem ændringerne. 

 

  
Alle ændringer i restriktioner sker med øjeblikkelig virkning. Hvis en chauffør har nået en af 
sine begrænsninger, kan det afhjælpes med det samme ved at ændre i den pågældende 
restriktion. 


