Acords amb

Privades

DESCOMPTES EN BENZINA PER A GESTORS ADMINISTRATIUS I EL
SEU ENTORN

CEPSA CARD
Un dels principals objectius del Col·legi de Gestors és que, com a professional GA, aconseguiu els
millors avantatges en tots els àmbits.
Gràcies a l’acord amb CEPSA mitjançant la Intercol·legial, el Col·legi s’adhereix al conveni de
col·laboració comercial, per tal d’aconseguir per als gestors, els seus treballadors i familiars, la targeta
gratuïta CEPSA STAR DIRECT, que dóna dret a descomptes exclusius als seus titulars, en les
benzineres del grup CEPSA a tot l’Estat Espanyol.

BENEFICIS
Targeta gratuïta.
Uns descomptes que poden arribar a entre 6 i 9 cèntims d’euro per litre repostat. (**)
A tota la xarxa d’estacions de serveis de CEPSA de tot el territori espanyol.
En combustibles: Star Diesel, Star Óptima i Benzines.
Extensible a familiars i a empleats.
Per a vehicles particulars i d’empresa.
Compatible amb la resta de targetes de fidelització.
Simplicitat i adaptabilitat a cada empresa o particular per efectuar els descomptes.

DIRIGIT A
Col·legiats exercents, no exercents i jubilats. Familiars de gestors i treballadors de les
gestories.

PROCEDIMENT
Per gaudir del servei cal que ompliu el full de sol·licitud de la targeta (hi ha dues còpies, marcades al
peu com a “ejemplar para CEPSA CARD” i “ejemplar para el cliente”). Ens heu d’enviar la de CEPSA i
les condicions generals un cop signades, bé per mail (sac@gestors.cat), bé per fax (93 301 37 87).

Es tramitaran les targetes i en el termini d’un mes, aproximadament, les rebreu a l’adreça que heu fet
constar en la sol·licitud. Juntament amb la targeta rebreu les claus d’accés al web de CEPSA per poder
gestionar la vostra àrea privada. Des d’allà us podreu descarregar la liquidació de descomptes.
Si ja gaudiu d’una targeta CEPSA STAR DIRECT amb anterioritat podeu aprofitar els avantatges
addicionals que dóna el conveni del Col·legi. Envieu un correu electrònic a sac@gestors.cat i
informeu que ja en disposeu d’un, però voleu aprofitar el conveni per ampliar els descomptes.

AVANTATGES (**)
La targeta CEPSA CARD és compatible amb les targetes de fidelització del Grup CEPSA TRANSCLUB i
PORQUETUVUELVES.

Taula de descomptes

Combustible

Tota la xarxa

Star Diesel

54 €/ M

Star Optima

64 €/ M

Benzines

54 €/ M

3

3

3

A més, pel fet de pertànyer a la Intercol·legial, podeu gaudir d’un rappel segons el còmput total de litres
subministrats a tots els membres dels Col·legis adherits al conveni.
Rappel mensual addicional (fins a 31 de desembre de 2013)
3

Fins a 1.000 m /mes

3

> de 1.000 m /mes

3

12€/ m

3

18€/ m

3

> de 2.000 m /mes
3

22€/ m

3

> de 3.000 m /mes
3

26€/ m

Així, els descomptes es calcularien:

1 - En el pitjor dels casos tindrien :

2 - En el millor dels casos :

Dt. de Star Diesel/gasolina
Dt. 1er Tram del rapel
TOTAL

Dt.. Star Optima
Dt. 4rt tram rapel
TOTAL

– 5,4 cts/lt
– 1,2 cts/lt
6,6 cts/lt

DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud per gaudir dels avantatges i condicions generals d’ús

- 6,4 cts/lt
- 2.6 cts/lt
9,0 cts/lt

CONTACTE
Servei d’atenció al Col·legiat –SAC
Tel. 933 170 686 Fax: 93 301 37 87
Per tal que no hagueu d’esperar i oferir-vos una atenció immediata,
concerteu la vostra cita prèvia
sac@gestors.cat
www.gestors.cat

