ACONSEGUEIX FINS A 7,5 cts./L.

de descompte en carburant
amb la targeta
STARRESSA Direct de CEPSA

LL

Sol.licita la targeta professional STARRESSA Direct de CEPSA, a través del COL.LEGI OFICIAL
DE JOIERS, ORFEBRES, RELLOTGERS I GEMMÒLEGS DE CATALUNYA, i aconsegueix un
descompte exclusiu 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 ÓPTIMA.

(*) A les benzineres relacionades en aquest enllaç NO hi ha descompte
https://www.starressa.com/stfls/CepsaStar/FicherosEstaticos/listado-EESSP3.pdf?utm_medium=email&utm_source=clientes_star_p3&utm_campaign=20151023_p3_clientes_eurotrafic&utm_content
=link_pdf_star

Cal tenir en compte que aquesta targeta
•
•

•

•

és gratuïta.
no és necessari Aval Bancari: perquè no és un mitjà de pagament, sinó que serveix
per acumular descompte.
es compatible amb altres descomptes: aquest descompte es suma als que
aconsegueixis amb altres targetes, com la Porque TU Vuelves, como la
MASTERCARD Cepsa Porque TU Vuelves, i com la targeta El Club Carrefour. Així
podràs acumular les avantatges d´aquestts programes.
permet desgravar l´IVA: rebràs una factura mensual.

SOL.LICITAR LA TARGETA ÉS MOLT SENZILL
1. Emplena i imprimeix el contracte. És imprescindible que emplenis totes les dades.
2. Necessitem un número de compte bancari perquè en aquest compte, et farem l´ingrés
del descompte acumulat, en cap cas es faran càrrecs.
3. Signa el contracte, escaneja´l i envia´l per email a: csdpdm@cepsa.com amb còpia a:
jaume.sales@cepsa.com
4. Per acabar envia el contracte per correu postal a:
CEPSA
Paseo de la Castellana, 259-A
28046 Madrid
Att. Departamento de Medios de Pago - PDM
5. En un termini de deu dies, rebràs la targeta a l´adreça indicada.

EL DESCOMPTE S´INGRESSARÀ EN EL COMPTE BANCARI
L´import del descompte s´ingressarà a mes vençut, al compte bancari que ens hagis
indicat en el contracte. Aquest ingrés inclou tots els descomptes acumulats de totes les
targetes del contracte. L´abonament es farà el dia 15 de cada mes, sempre que siguin
superiors a 5€. En cas que el teu descompte no aconsegueixi aquesta xifra, s´acumularà
pel mes següent.

Si tens qualsevol dubte, problema o incidència
•
•

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

