= a legjobb szolgáltatás nemzetközi
ügyletek esetén

okos üzemanyagkártya
okos vállalkozásoknak

www.iqcard.a

Alacsonyabb költségek egész
Európában VIALTIS
partnerünknek köszönhetően

t

• ÁFA-visszatérítés
✔ Normál szolgáltatás
✔ Havi ÁFA visszatérítés szolgáltatónk
segítségével
• Jövedéki adó visszatérítés

Maradjon mindig mobil Európán
belül EASYTRIP partnerünk
segítségével

Jelentős megtakarítás!
Egyszerű árképzés: egy ár –
egy hét – egy ország!

Tankoljon

• Útdíjak
• Kiegészítő szolgáltatások
(alagútdíj, RO-LA jegyek stb.)

még egyszerűbben
és okosabban
Kérje ajánlatunkat!

www.iqcard.at
www.iqcard.at
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A tankolásért kell ﬁzetnie, egyéb
IQ Card kártyájának
költség nincs!

megrendeléséhez

• Nem számítunk fel egyéb díjat a
rendszerfenntartásra, elszámolásra vagy
zárolásra
• Ingyenes online ügyfélportál:
IQ Card
írjonNETService
nekünk az info@iqcard.at címre,
✔ Az aktuális árak akár e-mailben
is hívja a
vagy
✔ Valós
idejű
adatok
+43
- tranzakciós
(0)732 - 66
40 01-330
✔ Díjmentes kártyazárolás
telefonszámot
✔ Díjmentes kártyarendelés
vagy látogasson el
✔ Limitbeállítási lehetőség
a www.iqcard.at oldalra!
(24 órás kártyalimit)

= a legjobb szolgáltatás nemzetközi
= ügyletek
maximális
biztonság, minimális
esetén
kockázat
Alacsonyabb költségek egész
• A ﬁzetés biztonságának növelése
Európában VIALTIS
érdekében ﬁzetéskor PIN kód megadása
partnerünknek köszönhetően
szükséges
• Elvesztése esetén az IQ Card online
(díjmentes)azonnali zárolása
• Lehetőség egyéni kártyalimit beállítására
• ÁFA-visszatérítés
✔ Normál szolgáltatás
✔ Havi ÁFA visszatérítés szolgáltatónk
segítségével
• Jövedéki adó visszatérítés

= személyre szabott csomagok,
jelentős megtakarítás
Egyszerű árképzés:
• Előre rögzített ár egy hétre: egy
ár – egy hét – egy ország!
Kártyafajták
• IQ Card „Regular”: hagyományos
üzemanyag-hitelkártya
• IQ Card „Prepaid”: egyénileg
meghatározott összeggel előre
feltöltött IQ kártya
• IQ Card „Cash Card”: készpénzﬁzetés
egységes heti áron

Maradjon mindig mobil Európán
belül EASYTRIP partnerünk
segítségével

• Útdíjak
Kiegészítő szolgáltatások
= •nagyobb
rugalmasság a
(alagútdíj, RO-LA jegyek stb.)

nemzetközi töltőállomáshálózatnak köszönhetően
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Az IQ Card állomások aktuális
jegyzéke honlapunkon

www.iqcard.at/stations
olvasható

Kérje ajánlatunkat!

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
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IQ Card kártyájának
megrendeléséhez
írjon nekünk az info@iqcard.at címre,
vagy hívja a

+43

-

(0)732

-

66 40 01-330

telefonszámot
vagy látogasson el
a www.iqcard.at oldalra!

