Karta paliwowa
dla mądrych
Przewoźników

= Karta z najlepszym Full Service w
Europie
VIALTIS - Partner, który wie jak
obniżać koszty

www.iqcard.a

t

• Zwrot podatku VAT
✔ Zwrot VAT - w trybie urzędowym
✔ Zwrot VAT Plus - natychmiast
• Zwrot akcyzy paliwowej

EASYTRIP - Partner, który
gwarantuje mobilność w Europie

Wielkie cięcie kosztów!
Jakie to proste: - tylko 1 cena paliwa w
każdym kraju i z góry na cały tydzień!

Tankować
łatwiej i

• Opłaty drogowe
• Tunele, mosty, pociągi etc..

mądrzej
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www.iqcard.at
www.iqcard.at

Tel.:
(0) 732 / 664001-0
IQ Card
Vertriebs
GmbH
=
Karta
paliwowa
dla+43
mądrych
Faks: +43 (0) 732 / 664001-37
Auerspergstrasse 19
Przewoźników
E-Mail: info@iqcard.at
A-4021
Linz
Austria

www.iqcard.at

teraz
zamów
Card
Q
I
ą
j
o
sw

Płacisz tylko za paliwo, reszta jest
gratis!

Sposoby zamówienia
• Żadnych dodatkowych lub ukrytych opłat
IQ Card:
systemowych czy prowizji
• Portal Klienta IQ Card NET Service, odswieżany
24h
Kontakt: adres e-mail
✔ Aktualizacja cen (również
per e-mail)
info@iqcard.at
✔ Bieżący podgląd transakcji z całej Europy,
telefon
natychmiast
+43 - (0)732 - 66 40 01-410
✔ Samodzielne blokowanie kart
-405
✔ Samodzielne zamawianie kart
więcej informacji
✔ Narzędzie do określania limitu
www.iqcard.at
(24-godzinny limit na karcie)

= Karta z najlepszym Full Service w
= Europie
maximum bezpieczeństwa,
minimum ryzyka
VIALTIS
- Partner,
wie jak
• Najwyższe
standardy który
bezpieczeństwa,
obniżać
koszty
konieczne
wprowadzenie kodu PIN przy
•
•
•
•

zapłacie
Natychmiastowa blokada IQ Card w trybie
on-line w przypadku utraty karty (usługa
Zwrot
podatku VAT
bezpłatna)
✔ Zwrot VATlimitowanie
- w trybie urzędowym
Indywidualne
tankowań na
✔
Zwrot
VAT
Plus - natychmiast
karcie
Zwrot akcyzy paliwowej
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IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstrasse 19
A-4021 Linz
Austria

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

= indywidualne oferty „pod
Klienta“ i jeszcze taniej
Jakie to proste:
• tylko 1 cena paliwa w każdym kraju i z
góry na cały tydzień!
Rodzaje kart
• IQ Card “Regular”: standardowa, z
odroczonym terminem platności
• IQ Card “Prepaid”: przedpłacona, do
wykorzystania w ramach wniesionej
przedpłaty
• IQ Card “Cash Card”: dla płatności
gotówką natychmiast, ale przy
wykorzystaniu zalet cen tygodniowych

EASYTRIP - Partner, który
gwarantuje mobilność w Europie

• Opłaty drogowe
• Tunele, mosty, pociągi etc..

= większa elastyczność dzięki
międzynarodowej sieci stacji
paliwowych
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Aktualna lista wszystkich stacji

No.:

obsługujących IQ Card dostępna jest na
naszej stronie:

Sprawdź
nas!
www.iqcard.at/stations
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Sposoby zamówienia
IQ Card:
Kontakt: adres e-mail

info@iqcard.at

+43

-

(0)732

-

telefon

66 40 01-410
-405
więcej informacji

www.iqcard.at

