ACONSEGUEIX FINS A 7,5 cts./L.
de descompte en carburant

AMB LA TARGETA STAR DIRECT DE CEPSA
Sol.licita la targeta professional Star Direct de Cepsa i aconsegueix descomptes
exclusius fent benzina a les estacions de servei CEPSA.

6,0 cts./L.
7,5 cts./L.

en carburants de la gamma Star.
en carburants de la gamma Òptima

Cal tenir en compte que aquesta targeta
•
•

•

•

és gratuïta.
no és necessari un Aval Bancari: perquè no és un mitjà de pagament, sinó
que serveix per acumular el descompte.
és compatible amb altres descomptes: aquest descompte se suma als que
aconseguexis amb altres targetes, com la VISA Cepsa Porque TU Vuelves, i
la targeta El Club Carrefour. Així podràs acumular les avantatges d´aquests
programes.
permet desgravar l´IVA: reps una única factura mensual, i si ets autònom,
la podràs presentar a la teva declaració.

SOL.LICITAR LES TARGETES ÉS MOLT SENZILL
1. Emplena i imprimeix el contracte.
És imprescindible que emplenis totes les dades. T´aclarim els principals dubtes:
•
Si ets autònom, el nom de l´empresa són les tevés dades personals.
•
El nom de la persona responsable pot ésser el teu.
•
Com a nom comercial, a la targeta pots posar el teu nom i cognoms o bé,
el de la teva empresa.
•
Necessitem un número de compte bancari perquè en aquest compte
farem l´abonament del descompte acumulat, en cap cas es faran
càrrecs.
•
Hauràs de relacionar el número de targetes associades al compte. Pots
relacionar totes les targetes que necessitis.

2. Signa el contracte, escaneja´l i envia´l per email a csdpdm@cepsa.com
3. Per acabar envia el contracte original per correu postal a:
CEPSA
Paseo de la Castellana, 259-A
28046 Madrid
Att. Departamento Medios de Pago
4. En el termini de deu dies, a l´adreça indicada, rebràs les targetes sol.licitades.

ELS DESCOMPTES S´ABONARAN EN EL COMPTE BANCARI INDICAT EN EL
CONTRACTE
L´import dels descomptes s´ingressarà a mes vençut, en el compte bancari que
hagis indicat en el contracte. En aquesta transferència s´inclouen tots els
descomptes acumulats de totes les targetes vinculades a aquest compte
bancari. L´abonament es realitzarà el dia 15 de cada mes, sempre que siguin
superiors a 5€. En cas que els teus descomptes no aconsegueixin aquesta xifra,
s'acumularan per al següent ingrés.

Si tens qualsevol dubte, problema o incidència

•
•

Telèfon 676 099 785 – Jaume Sales
Correu electrònic - jaume.sales@cepsa.com

