Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval

2020:A

Persontransporter
Ansökan 2020
Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval
i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Tjänst. Tjänsten ska i
Ansökan likställas med definitionen av Produkten i Allmänna
Licensvillkor.
Signerad ansökan med bilagor skickas till:
transporter.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se.

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Firmatecknare

Webbplats för företaget

Adress

Postnummer och Postadress

Kontaktperson
Namn kontaktperson

Befattning

Telefon

E-post

Eventuell ytterligare kontaktperson
Namn kontaktperson

Befattning

Telefon

E-post

Fakturauppgifter
E-faktura, referens
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Underleverantörer
Om ansökande företag köper in transporttjänster som ska ingå i Licensen;
c bifoga en lista med vilken/vilka transportleverantörer ni anlitar där följande uppgifter ska anges för respektive
företag: företagsnamn, organisationsnummer, webbplatsadress, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer
Licensen:
c ska gälla från datum för utfärdande
c ska INTE gälla från utfärdandedatum, utan tidigast från: _______________________
Licenstagaren:
1. garanterar härmed att den information som lämnas till Svenska Naturskyddsföreningen i Ansökan är korrekt,
2. garanterar härmed att Licenstagaren äger full och oinskränkt rätt att förfoga över Tjänsten i den utsträckning
som krävs för fullgörande av Licensvillkoren,
3. förpliktigar sig att följa Licensvillkoren och erlägga Ansökningsavgift,
4. accepterar att Ansökningsavgiften inte återbetalas,
5. förpliktigar sig att inte marknadsföra eller sälja Tjänsten med Bra Miljöval innan Licens har beviljats,
6. accepterar att de vid var tid gällande praxisdokumenten utgivna av Svenska Naturskyddsföreningen ska vara
vägledande för tolkningen av Kriterierna samt Licensvillkoren.

Genom att underteckna Ansökan intygar Licenstagaren att densamma tagit del av och godkänt ovanstående
punkter samt nedan angivna handlingar:
•

Ansökan Persontransporter 2020:A

•

Ansökan för färdsätt: _________________________________________

•

Bilaga A (alternativt egen Excelfil med motsvarande uppgifter)

•

Allmänna villkor 2018-03-01

•

Särskilda villkor Persontransporter 2020-09-09

•

Kriterier Persontransporter 2020:1

•

Eventuella dispensdokument

•

Användning av märket (logotypen) Bra Miljöval

Undantag: Om Ansökan gäller en ändring av en tjänst märkt med Bra Miljöval gäller de förut undertecknade
Licensvillkoren.

_________________________________________
Ort och datum
_________________________________________
Företagets firmatecknare
_________________________________________
Namnförtydligande
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A

Uppgifter om tjänsten

A1

Ansökan gäller:

c

Ny tjänst
Detta är en ansökan för en helt ny tjänst av Persontransporter (inkl. Ansökan till nya kriterier) som
omfattar följande färdsätt:
c Cykeldelning

c Spårtrafik

c Buss, läns- och stadstrafik

c Bildelning

c Buss, långfärd

ar Fartyg

c Taxi
c

Ändring i tjänst märkt med Bra Miljöval
Detta är en ansökan om ändring av en tidigare godkänd tjänst. Tidigare undertecknade licensvillkor gäller
fortfarande.
Licenstagare

Licensnummer

Ange kortfattat ändring av tjänsten

c

Ändrad licenstagare
Detta är en ansökan för en tidigare godkänd tjänst.
c Överlåtelse av licens

Kopia på överlåtelsehandling eller annat som styrker överlåtelsen bifogas ansökan.
c

A2

Ändring av licenstagarens firmanamn
Tidigare firmanamn

Nytt firmanamn

Tidigare organisationsnummer

Nytt organisationsnummer

Namn på tjänsten
Ange ett namn på den tjänst som licensen för Bra Miljöval ska gälla för. Detta namn ska användas vid
försäljning och marknadsföring av tjänsten, till exempel ”Miljömärkta bilpoolsresor”, ”Tågresor märkta
med Bra Miljöval”
Namn på tjänsten:

A3

Geografisk utsträckning
Beskriv var tjänsten utförs/finns:
Kort beskrivning:
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A4

Ansökningsavgift
Beräkna er ansökningsavgift för de färdsätt som ingår i tjänsten:
Cykeldelning:
grundavgift

om elcykel ingår

3 000 kr

1 000 kr

summa ansökningsavgift

Bildelning och fordonspool där bil ingår samt taxi:
grundavgift

per drivmedelstyp

5 000 kr

summa ansökningsavgift

2 000 kr

Ange drivmedelstyper:

Spår- och busstrafik samt fartyg
grundavgift

per färdmedelstyp

5 000 kr

2 000 kr

per drivmedelstyp

summa ansökningsavgift

2 000 kr

Ange färdmedelstyper:

Ange drivmedelstyper:

A5

Årlig licensavgift
Den årliga licensavgiften består av en fast samt rörlig avgift. Beräkna er licensavgift för de färdsätt som
ingår i tjänsten:

Cykel- och bildelning samt taxi
Avgiften är kopplad till antal kilometer, förkortas nedanför km.
fast avgift

5 000 kr

avgift per km
(för km upp till 1

antal km upp till 1
miljon

avgift per km
(för km över 1

miljon)

miljon)

0,001 kr

0,0005 kr

antal km över 1
miljon

summa rörlig
licensavgift

Spår- och busstrafik
Avgiften är kopplad till antal personkilometer, förkortas nedanför pkm. Miljard förkortas mrd.
fast avgift

6 000 kr

avgift per pkm
(för pkm upp till 1

antal pkm upp till
1 mrd

avgift per pkm
(för pkm över 1

mrd)

mrd)

0,0001 kr

0,00007 kr

antal pkm över
1 mrd

summa rörlig
licensavgift
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Fartyg
Avgiften är kopplad till antal passagerare, förkortas nedanför pass.
fast avgift

6 000 kr

A6

avgift per pass.
antal
för pass. upp till passagerare upp
1 miljon
till 1 miljon
0,03 kr

avgift per pass.
för pass. över 1
miljon

antal
passagerare
över 1 miljon

summa rörlig
licensavgift

0,015 kr

Övriga kommentarer
Plats för kommentarer eller förtydliganden rörande den märkta tjänsten och ansökan:
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