Cardul de alimentare
cu combustibil pentru
companii inteligente

= cel mai bun serviciu pentru
afacerea dumneavoastră
internațională
Reducerea costurilor în Europa
prin partenerul nostru VIALTIS
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• Rambursarea TVA-ului extern
✔ Serviciul Normal
✔ Serviciul de recuperare lunară
a TVA-ului extern
• Rambursarea accizei pe motorin
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Fiți permanent în mișcare cu
partenerul nostru EASYTRIP

Economii considerabile!
Conﬁgurare simplă a prețului: un
preț unic pe săptămână și țară!

• Taxe de drum
• Alte servicii rutiere (tunel, tren etc.)

faceţi plinul
mai uşor,

mai inteligent

Solicitați oferta noastră!

Plătiți doar pentru combustibil Așa este
puteți
obtine propriul
restul
gratis!

dumneavoastră card IQ

• Fără costuri şi taxe suplimentare (cum ar ﬁ taxe
de administrare, de activare sau de blocare)
• Portal online gratuit pentru clienți:
IQ Card NETService
adresa noastră de
✔ PrețuriContactaţi-ne
actuale (și prinlae-mail)
info@iqcard.at
e-mail
✔ Date și tranzacții în timp real
✔ Blocare gratuită a carduluisau sunaţi-ne la
✔ Comandare
gratuită-a 66
cardului
+43 - (0)732
40 01 - 330
✔ Limită de sumă (limită
pe
card
pentru
24h)
sau vizitaţi siteul
nostru

www.iqcard.at

= cel mai bun serviciu pentru
= afacerea
siguranţă
maximă, risc minim
dumneavoastră
• Cel mai înalt grad de siguranţă prin
internațională

introducerea codului PIN în momentul
plăţii (codare
secretă)
Reducerea
costurilor
în Europa
•
Blocare
online
imediată
a
IQ
prin partenerul nostrucardului
VIALTIS
în cazul pierderii (gratuit)
• Cardul acceptă limitarea individuală

= pachete individuale, economii
considerabile
Conﬁgurare simplă a prețului:
• Preţ săptămânal stabilit în avans un preț unic pe săptămână și țară!
Opțiuni card
• IQ Card „Regular”: card de credit clasic
pentru alimentare cu combustibil
• IQ Card „Prepaid”: card ce trebuie
alimentat în avans cu o anumită sumă
pentru a putea achiziționa combustibil
• IQ Card „Cash Card”: Plată în numerar la
prețul săptămânal unitar. Plata se face la
momentul alimentarii, cash sau cu card
bancar
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IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstrasse 19
A-4021 Linz
Austria

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

• Rambursarea TVA-ului extern
✔ Serviciul Normal
✔ Serviciul de recuperare lunară
a TVA-ului extern
• Rambursarea accizei pe motorin
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Fiți permanent în mișcare cu
partenerul nostru EASYTRIP

• Taxe de drum
• Alte servicii rutiere (tunel, tren etc.)

= mai multă ﬂexibilitate prin
rețeaua internațională de
benzinării
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www.iqcard.at

O listă actuală a tuturor stațiilor de
alimentare IQ o puteți găsiţi pe siteul
nostru:

www.iqcard.at/stations

Solicitați oferta noastră!

Așa puteți obtine propriul
dumneavoastră card IQ
Contactaţi-ne la adresa noastră de
e-mail info@iqcard.at
sau sunaţi-ne la

+43 - (0)732 - 66 40 01 - 330
sau vizitaţi siteul nostru

www.iqcard.at

