Płock, dn. 01.11.2018

Świat korzyści
– bezgotówkowe zakupy na ponad 1700 stacjach paliw
ORLEN oraz Bliska na terenie całej Polski

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaoferować Państwu Karty Zakupowe firmy ORLEN,
które pozwalają w wygodny, bezgotówkowy sposób, dokonywać
transakcji w największej sieci stacji paliw w Polsce (ORLEN,
Bliska). Karty mają ważność do 24 miesięcy po ich aktywacji, mogą
być zrealizowane jedno- lub wielorazowo oraz dają możliwość
doładowywania w kwotach 50 – 1000 PLN.

Opłaty za Karty Zakupowe:

•

nowe Karty Magnetyczne Zakupowe o nominale nie
mniejszym niż 100 PLN lub wyższym na Państwa wniosek
– 0 PLN.

Warunki
handlowe

Warunki cenowe:

•

przy zakupie kart o wartości minimum 1000 PLN udzielamy
rabatu 2%.

Zarządzanie kartami:

•

interaktywny serwis internetowy, oferujący użytkownikowi
dostęp do danych o transakcjach, gwarantujący pełne
bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Używanie Kart Zakupowych:

•

brak opłat prowizyjnych oraz manipulacyjnych z tytułu
użytkowania kart.

Warunki płatności:
Termin płatności wynosi 14 dni, liczony od dnia wystawienia noty
obciążeniowej. Sprzedaż Karty Wartościowej Przedpłaconej (bon
towarowy) nie podlega opodatkowaniu VAT.
Koszt zakupu Kart Zakupowych może stanowić koszt uzyskania przychodu i zmniejszy tym samym podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym.

Fakturowanie:

•

możliwość odebrania faktury VAT bezpośrednio po zatankowaniu paliwa na stacji paliw.

Opis kart:
Karty Zakupowe są wydawane na firmę, do każdej karty jest
przypisany limit kwotowy. Kartą Zakupową można zapłacić za
dowolny rodzaj paliwa (VERVA 98, VERVA ON, Eurosuper 95,
Superplus 98, Olej napędowy, LPG), produkty w sklepie z oferty
Stop Cafe/Stop Cafe Bistro, usługę (np. myjnia) na stacjach paliw sieci ORLEN i BLISKA. Od Państwa zależy czy limit na karcie
zostanie wykorzystany jednorazowo czy przy kliku wizytach na
stacjach. Kartę w dowolnej chwili można doładować. Po upływie
terminu ważności karta staje się nieaktywna.

Numer karty
Data ważności
Nazwa firmy
Nominał karty

Infolinia
(dostępne dwa numery)

Logo stacji akceptującej
kartę

Promocja
jest
jednorazowa
dla
każdego
klienta/
kontrahenta, który po raz pierwszy dokonuje zakupu kart przedpłaconych. Kolejne zamówienie – zgodnie z bieżącą ofertą PKN ORLEN, dostępną na stronie:
https://ﬂota.orlen.pl/Artykul/tankbank
Oferta obowiązuje 01.11.2018 do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.
Obsługa klienta – całodobowa infolinia Programu FLOTA:
0801 235 682 (czyli 0801 2 FLOTA) – z telefonów stacjonarnych
0501 235 682 (czyli 0501 2 FLOTA) – z telefonów komórkowych

Magdalena Siołek
tel.: 24 256 95 07
magdalena.siolek@orlen.pl

Zapraszam do współpracy!

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
09-411 Płock, ul. Chemików 7
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy
XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, NIP: 774-00-01-454;
kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534 636 325,25 zł.
Oferta ważna do dnia 31.12.2018

