şirketler
için yakıt kartı

= uluslararası işletmeniz için
en iyi hizmet

Akıllı

www.iqcard.a

Avrupaʻda ortağımız VIALTIS
ile maliyet düşürme

t

• KDV iadesi
✔ Normal hizmet
✔ Aylık ekspres KDV iadesi hizmeti
• Dizel vergisi iadesi

www.iqcard.at
www.iqcard.at

IQ Card Vertriebs GmbH

Phone: +43 (0) 732 / 664001 - 0

A-4021 Linz
Austria

E-Mail: info@iqcard.at
www.iqcard.at

=
akıllı şirketler için
yakıt kartı
Auerspergstrasse 19
Fax: +43 (0) 732 / 664001 - 37

yeni

nızı

dʻı
IQ Car cretsiz
Ortağımız EASYTRIP ile
Avrupaʻda hep faal kalın

bol tasarruf!

Kolay ﬁyatlandırma: Haftalık
ve ülke başına tek ﬁyat!

• Otoyol geçiş ücreti
• Karayolu Hizmetleri (Tünel, tren vs.)

daha kolay,

daha akıllı yakıt alın
Teklif almak için bize danışın!

ü
şimdi
layın
ısmar

IQ Cardʻınızı
böyle alabilirsiniz:
• Ekstra gider ve ücretler yok (sistem, hesap
Akaryakıt için ödeme yapın,
gerisi ücretsiz!

kesimi ya da bloke bedelleri gibi)
• Ücretsiz Online Müşteri Portalı:
info@iqcard.at adresimize
IQ Card NETService
biryolu
e-posta
✔ Güncel ﬁyatlar (E-Mail
ile de)gönderin
ya da bizi arayın
✔ Gerçek zamanlı işlem verileri
✔ Ücretsiz
bloke etmek
+43 kart
- (0)732
- 66 40 01-330
✔ Ücretsiz kart
siparişi
ya da
web sitemizi ziyaret edin
✔ Limit işlemcisi (24 saat www.iqcard.at
kart limiti)

= uluslararası işletmeniz için
=en
maksimum
iyi hizmetgüvenlik,
minimum risk
• Öderken PIN
kodu girişi (şifreli
kodlama)
Avrupaʻda
ortağımız
VIALTIS
yoluyla
en
yüksek
güvenlik
standardı
ile maliyet düşürme

• Kart kaybı halinde anında IQ Card Online
bloke etme imkanı (ücretsiz)
• Bireysel kart limiti mümkündür
• KDV iadesi
✔ Normal hizmet
✔ Aylık ekspres KDV iadesi hizmeti
• Dizel vergisi iadesi

= bireysel paketler, bol tasarruf

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstrasse 19
A-4021 Linz
Austria

yeni

Kolay ﬁyatlandırma:
• Önceden haftalık ﬁyat - haftalık ve ülke
başına tek ﬁyat!
Kart seçenekleri
• IQ Card ‚ʻRegularʻʻ: tipik akaryakıt kredi
kartı
• IQ Card „Prepaid“: IQ Card kişinin
ihtiyacına göre önceden para yüklenir
• IQ Card „Cash Card“: Nakit ödemelerde
haftalık standart ﬁyat

www.iqcard.at
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Ortağımız EASYTRIP ile
Avrupaʻda hep faal kalın

• Otoyol geçiş ücreti
• Karayolu Hizmetleri (Tünel, tren vs.)

ü
şimdi
layın
ısmar

IQ Cardʻınızı
böyle alabilirsiniz:
info@iqcard.at adresimize

ağı ile daha fazla esneklik

No.:

nızı

dʻı
IQ Car cretsiz

= uluslararası akaryakıt istasyonu
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Phone: +43 (0) 732 / 664001 - 0
Fax: +43 (0) 732 / 664001 - 37
E-Mail: info@iqcard.at
www.iqcard.at

Tüm IQ Card istasyonlarının güncel bir
listesini internet sitemizde bulabilirsiniz:

www.iqcard.at/stations
Teklif almak için bize danışın!

+43

-

(0)732

bir e-posta gönderin
ya da bizi arayın
-

66 40 01-330

ya da web sitemizi ziyaret edin

www.iqcard.at

