
 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 18. september 2015 

 

 

 

Air BP integrering av Statoil Fuel and Retail Aviation 

Nye fakturarutiner i Norge 1. oktober 2015 

 

Ved årsskiftet gjennomførte Air BP oppkjøpet av Statoil Fuel & Retail Aviation AS (heretter kalt Air BP Norway 

AS). Vi kan nå stolt meddele at sammenslåingen av de to selskapene fortsetter. Det siste landet til å migrere 

til Air BPs fakturering og betaling plattformen vil være Norge, med virkning fra 1. oktober 2015. 

 

Air BP benytter den Internett-baserte fakturatjenesten eNabler. 1. oktober 2015 vil alle norske flyplasser 

faktureres med eNabler. Det betyr at du fra den datoen selv skal logge deg inn på eNabler og hente fakturaen 

din. Du finner mer informasjon om tjenesten på www.airbp.com/eNabler.  

 

Som en del av integrasjonen, vil vi iverksette en sentralisert betalingsmottaker  for Norge ved navn  Air BP 

Limited. Som et resultat, kan du foreta inbetalinger til Air BP Norway  AS  etter 1. oktober til under bankkonto. 

Dette gjelder også for fakturaer utstedt før 1. oktober: 

 

Bank Name = Citibank International plc, Norway Branch 

Account no. 83011015088 

Account in name of = Air BP Limited 

Account currency = NOK 

IBAN = NO2083011015088 

Swift code = CITINOKX  

CSID =  GB36452SDDCITI00000026061319 

 

Betalingsopplysningene vil også stå på de nye fakturaene som du finner i eNabler. 

 

Statoil Aviation Card vil slutte å fungere på alle norske flyplasser fom. 1. oktober 2015. I stedet kan dere bruke 

Air BP Sterling Card. Hvis dere ikke har fått informasjon om erstatningskort og om hvordan man søker om Air 

BP Sterling Card, ber vi dere kontakte oss på airbpsweden@bp.com.  

 

1. oktober vil vi gjennomføre en oppdatering av de norske selvbetjente automatene. Det medfører at 

automatene i en kort periode i løpet av denne dagen vil være ute av drift. 

 

Hvis du er en Bulk kunde fortsetter du å kontakte Anna Lindberg (+46 72 505 53 77) eller Aksel Mowatt 

Larssen (+47 900 150 10) for Avgas bestillninger. For Jet A-1 kontakter du fortsatt kunde senter i Oslo (+47 

810 01 800). 
 

Vi vil gjøre alt vi kan for at denne overgangen skjer så smidig som mulig for dere. Ved spørsmål kan dere 

kontakte oss via www.airbp.com eller ringe oss på telefon +46 87722320. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Air BP Norway AS 

C/O Air BP Sweden AB 

Box 8107 

SE-104 20 Stockholm, Sverige 

airbpsweden@bp.com, +46 87722320  


