= nejlepší služby pro Vaše
mezinárodní obchodní aktivity

tankovací karta

pro chytré podniky

www.iqcard.a

Snížení nákladů v Evropě ve
spolupráci s naším partnerem
VIALTIS
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• Vrácení DPH
✔ Standardní vratka
✔ Měsíční předﬁnancování DPH
• Vracení části spotřební daně z motorové
nafty
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Buďte po celé Evropě neustále v
pohybu s naším partnerem
EASYTRIP

Značná úspora!

Jednoduché stanovení ceny: Jedna
cena na jeden týden pro jednu zemi!

• Mýtné poplatky
• Další služby (poplatky za průjezd tunely,
přeprava vlakem atd.)

jednodušší a
praktičtější

tankování
Vyžádejte si nabídku!
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Plaťte jen za tankování – vše ostatní
je zdarma!

IQ CARD

získáte
• Žádné vedlejší náklady a poplatky (žádné
systémové a zúčtovací poplatky nebo poplatky
následujícím způsobem:
za zablokování)
• Bezplatný online zákaznický portál:
IQ Card NETService
Kontaktujte
nás e-mailem:
✔ Aktuální ceny (také
prostřednictvím
info@iqcard.at
e-mailu)
✔ Údaje o transakcích v reálném
nebo čase
telefonicky:
✔ Zablokování
karty zdarma
+43 - (0)732
- 66 40 01-330
✔ Objednání karty
zdarma
nebo
navštivte naše stránky
✔ Nastavení limitu (24hodinový
limit pro
www.iqcard.at
kartu)

= nejlepší služby pro Vaše
= mezinárodní
maximální bezpečnost,
minimální
obchodní aktivity
riziko
Snížení
nákladů v Evropě ve
• Zadání PIN kódu poskytuje nejvyšší
spolupráci
s naším partnerem
standard bezpečnosti při placení,
VIALTIS
• Okamžité online zablokování karty
IQ Card v případě ztráty (zdarma)
• Možnost nastavení individuálního limitu
pro kartu
• Vrácení
DPH

www.iqcard.at

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

✔ Standardní vratka
✔ Měsíční předﬁnancování DPH
• Vracení části spotřební daně z motorové
nafty

= individuální balíčky, značná
úspora
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Jednoduché stanovení ceny:
• Týdenní cena předem - jedna cena na
jeden týden pro jednu zemi!
Volitelné druhy karet
• IQ Card „Regular“: Běžná tankovací
kreditní karta
• IQ Card „Prepaid“: Karta s předplacenou
individuální částkou
• IQ „Cash Card“: Cash platby za jednotné
týdenní ceny

Buďte po celé Evropě neustále v
pohybu s naším partnerem
EASYTRIP

• Mýtné poplatky
• Další služby (poplatky za průjezd tunely,
= větší
ﬂexibilita díky rozšiřující se
přeprava vlakem atd.)

d
Q Car
I
u
o
v
no
teď
hned

IQ CARD získáte

následujícím způsobem:

mezinárodní síti stanic
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Kontaktujte nás e-mailem:

aktuální seznam všech stanic IQ Card
najdete na našich stránkách:

www.iqcard.at/stations
Vyžádejte si nabídku!

info@iqcard.at
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nebo telefonicky:

66 40 01-330

nebo navštivte naše stránky

www.iqcard.at

