
0523-66 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se 

Besöksadress: Södra Hamngatan 6 | Postadress: 453 80 Lysekil 

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

ANSÖKAN FÖRETAGSKORT 
 

 

 

 

 

Fullständigt företagsnamn:   

Kundnummer:  Faktureringsadress: 

Postnummer:  Postadress: 

Organisationsnummer:  Kontaktperson: 

Ev referens (ex kostnadsställe, referensnummer)  Telefon: 

E-postadress:  

Företagets ”populärnamn”:  

Antal företagskort ni vill ansöka om:  

Markera den eller de anläggningarna ditt företag vanligtvis brukar besöka: 
 

   Hästesked     Hogenäs     Sivik     Tyft 

Ange nedan hur respektive kort ska vara märkta exv. reg nr, namn på anställd eller liknande. 

  

  

  

  

  

  

  

Anmälan gjord av: 

Ifylld blankett skickas via e-post till kundservice@rambo.se eller på posten RAMBO AB, 453 80 Lysekil  

 

Datum: 
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