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• Възстановяване на ДДС
✔ Стандартно обслужване
✔ месечна експресна ДДС услуга
• Възстановяване на акциз върх
дизеловото гориво
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Значителни икономии !
Лесно ценообразуване: фиксирана
цена за седмица и за държава !

зареждате

Бъдете мобилни по всяко
време в Европа с нашия
партньор EASYTRIP

• Пътни такси
• Пътни услуги (тунел, влак и т.н.)

още по-лесно и
разумно
Обърнете се към нас за оферта!

d
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Платете горивото, всичко останало
е подарък !

Как да получите
• Без допълнителни разходи и такси (напр.
своята IQ CARD ?
такси за обработка, обслужване или
блокиране)
• Безплатен онлайн портал за обслужване на
Свържете се с нас на електронен адрес:
клиенти: IQ Card NETService
или телефон:
✔ Актуални info@iqcard.at
цени (също и по имейл)
+43
- (0)732 -в66
40 01
-330
✔ Данни
за трансакцията
реално
време
✔ Безплатно блокиране
на карта
или посетете
нашия уебсайт
✔ Безплатно откриване наwww.iqcard.at.
карта
✔ Limittool (24-часов картов лимит)

максимална
сигурност,
==по-добро
обслужване
за Вашия
минимален риск
международен
бизнес

• Максимална сигурност при плащане чрез
въвеждане нана
PINразходите
код (зашифрован
Намаляване
в код)
при плащане
рамките
на Европа чрез
•
Незабавно
онлайн блокиране
на IQ Card
нашия партньор
ВИАЛТИС
при загуба (безплатно)
• Възможност за индивидуален картов
лимит

= индивидуални пакети,
значителни икономии

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstrasse 19
A-4021 Linz
Austria

Phone: +43 (0) 732 / 664001-0
Fax: +43 (0) 732 / 664001-37
E-Mail: info@iqcard.at
www.iqcard.at

• Възстановяване на ДДС
✔ Стандартно обслужване
✔ месечна експресна ДДС услуга
• Възстановяване на акциз върх
дизеловото гориво

Лесно ценообразуване:
• цена за текущата седмица - една
цена за седмица / за държава !

Видове карти
• IQ Card „Regular“: класическа кредитна
карта за гориво
• IQ Card „Prepaid“: картата
с предварително заредена
индивидуална сума
• „IQ Card „Cash Card“: плащане в брой
на фиксирана седмична цена

www.iqcard.at
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Бъдете мобилни по всяко
време в Европа с нашия
партньор EASYTRIP

• Пътни такси

= •повече
гъвкавост
поради
Пътни услуги
(тунел, влак
и т.н.)
наличието на международната
мрежа от бензиностанции
Актуален списък на всички станции,
работещи с IQ Card, ще намерите на
нашия уебсайт:

www.iqcard.at/stations

Обърнете се към нас за оферта!
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Как да получите
своята IQ CARD ?

Свържете се с нас на електронен адрес:
info@iqcard.at или телефон:

+43

-

(0)732

-

66 40 01-330

или посетете нашия уебсайт

www.iqcard.at.

