= najlepšie služby pre váš
medzinárodný obchod

Tankovacia karta

pre rozumné podniky
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Redukcia nákladov v Európe
s našim partnerom VIALTIS
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• Vrátenie dane z pridanej hodnoty
predﬁnancovaním
✔ Vrátenie DPH klasickou formou
✔ Vrátenie DPH každé dva týždne -

www.iqcard.at
www.iqcard.at

(0) 732 / 664001-0
IQ Card
Vertriebs GmbH
=
tankovacia
kartaPhone:
pre+43
rozumné
Fax: +43 (0) 732 / 664001-37
Auerspergstrasse 19
podniky
E-Mail: info@iqcard.at
A-4021
Linz
Austria

www.iqcard.at

VAT Plus
• Vrátenie spotrebnej dane z nafty
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Zostaňte v Európe vždy mobilný
s našim partnerom EASYTRIP

Značná úspora!

Jednoduchá tvorba cien: jedna cena
na jeden týždeň a jednu krajinu!

• Mýtne poplatky
• Road Services (tunel, vlak atď.)

ešte jednoduchšie
a praktickejšie

tankovanie

Spýtajte sa nás na ponuku!

Kartu IQ CARD
získate
• Žiadne vedľajšie náklady
a poplatkytakto:
Zaplaťte za tankovanie a všetko
ostatné vám podarujeme!

(ako systémové poplatky, účtovné poplatky
alebo poplatky za zablokovanie)
• Bezplatný zákaznícky
portál
Obráťte
sa on-line:
na nás e-mailom
IQ Card NETService info@iqcard.at alebo
✔ Aktuálne ceny (aj cez e-mail)
telefonicky na čísle
✔ Údaje o transakciách v reálnom čase
+43 - (0)732 - 66 40 01-330
✔ Bezplatné zablokovanie karty
alebo navštívte našu webovú stránku
✔ Bezplatné objednanie karty
www.iqcard.at
✔ Nástroj pre limit (24-hod. limit na karte)

= najlepšie služby pre váš
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• Zadanie kódu
PIN (šifrované
kódovanie)
Redukcia
nákladov
v Európe
zabezpečuje
najvyšší
štandard
s našim partnerom VIALTIS

bezpečnosti pri platení
• Okamžité on-line zablokovanie IQ Card
v prípade straty (bezplatne)
Možnosťdane
individuálneho
limitu karty
•• Vrátenie
z pridanej hodnoty

www.iqcard.at
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Austria
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predﬁnancovaním
✔ Vrátenie DPH klasickou formou
✔ Vrátenie DPH každé dva týždne -

= individuálne balíky, značná
úspora

VAT Plus
• Vrátenie spotrebnej dane z nafty
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Jednoduchá tvorba cien:
• Týždenná cena vopred - jedna cena na
jeden týždeň a jednu krajinu!
Typy kariet
• IQ Card „Regular“: klasická tankovacia
karta
• IQ Card „Prepaid“: IQ Card nabitá
individuálnou sumou
• IQ Card „Cash Card“: Platba v hotovosti
za jednotnú týždennú cenu

Zostaňte v Európe vždy mobilný
s našim partnerom EASYTRIP

Kartu IQ CARD
získate takto:

• Mýtne poplatky
• Road Services (tunel, vlak atď.)
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Aktuálny zoznam všetkých staníc
IQ Card nájdete na našej webovej stránke

www.iqcard.at/stations

Spýtajte sa nás na ponuku!

+43

-

Obráťte sa na nás e-mailom
info@iqcard.at alebo
telefonicky na čísle

(0)732

-

66 40 01-330

alebo navštívte našu webovú stránku

www.iqcard.at

