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Międzynarodowa karta paliwowa
KARTA PRZEDPŁACONA
Jedno z najbardziej konkurencyjnych i kompletnych rozwiązań z zakresu płatności kartami paliwowymi w całej
Europie.
Rozwiązanie online, w pełni zapewniające klientom transportowym: kontrolę, bezpieczeństwo i informacje o swoim
koncie w czasie rzeczywistym, przez całą dobę za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej.
Dzięki kompleksowej europejskiej sieci partnerskich stacji paliw, która obsługuje główne trasy tranzytowe w całej
Europie, karta przedpłacona paliw oferuje szeroki zasięg dostępu, w najbardziej konkurencyjnych cenach.

DLACZEGO WARTO WYBRAC KARTE PRZEDPŁACONA?
Przedpłacona karta paliwowa jest odpowiednia dla:
Firm, które wcześniej starały się o uzyskanie kredytu
paliwowego lub po prostu wolą płacić z góry, aby
lepiej zarządzać swoimi kosztami.
Jako dystrybutor, zapewniamy rozwiązanie niskiego
ryzyka dla firm, które chcą skorzystać z rozwiązania,
jakim są przedpłacone karty paliwowe.

Dodatkowo:
- Bez wymogu depozytu,
- Bez wymogu przedstawienia
gwarancji,
- Bez wymogu przejścia procedury
oszacowania ryzyka
kredytowego

ZARZĄDZANIE KARTĄ I KONTEM - W CZTERECH PROSTYCH KROKACH

Krok 1: Klient
doładowuje kartę
paliwowa na
koncie klienta

Krok 2: Klient tankuje
za pomocą
karty na stacji
paliw

Krok 3: Klient zarządza
kontem / transakcjami
online. W tym Klient blokuje i
ponownie aktywuje karty
za pomocą aplikacji.

Krok 4: Klient otrzymuje faktury.
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KARTA PRZEDPŁACONA
KONKURENCYJNE CENY I USŁUGA
Korzystaj z obniżonych cen w całej sieci.
Dzięki połączeniu tygodniowych cen netto na
kluczowych stacjach i stałych rabatów w innych
lokalizacjach sieci, zawsze masz gwarancję najlepszej
ceny w całej sieci.
- Cotygodniowe stałe ceny

24/7 ZARZĄDZANIE RACHUNKIEM ONLINE ŁATWY DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO
- Klienci mogą zarządzać swoimi kartami i kontem 24/7
przez naszą dedykowaną strefę klienta online,
zapewniając każdemu klientowi natychmiastowe i
bezpieczne narzędzia do zarządzania kontem:
- Doładowanie kart w trybie 24/7
- Podgląd salda w czasie rzeczywistym
- Monitorowanie i zarządzanie transakcjami w czasie
rzeczywistym

- Zniżki
- Brak opłat za kartę
- Brak opłat za zarządzanie

- Podgląd cen i rabatów
- Dostęp i zarządzanie historia faktur

- Faktury odpowiednie do zwrotu VAT i akcyzy

SIEĆ STACJI PARTNERSKICH

Dzięki ponad 1200 strategicznie rozmieszczonym
stacjom paliwowym w 6 krajach nasza karta paliwowa
oferuje firmom transportowym z całej Europy
elastyczne rozwiązanie tankowania.

- Dzięki stacjom we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu,
Belgii, Austrii i Niemczech sieć obejmuje wszystkie
główne trasy tranzytowe w Europie, w tym wszystkie
kluczowe punkty tankowania, takie jak Irun, La
Jonquera, Calais, Veurne i Capellen.
- Stacje odpowiednie dla samochodów ciężarowych
(HGV)
- Stacje znajdują się w kluczowych lokalizacjach
- Olej napędowy, Ad-Blue i olej napędowy dostępne w
całej sieci
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- BEZPIECZEŃSTWO
- Personalizacja kart
- Wybierz limity kart i kont
- Zastosuj ograniczenia w sieci według kraju i stacji
- Blokada karty w razie niepoprawnego PINu
- Zastrzeżenie, blokowanie i aktywacja w czasie rzeczywistym

KONTO KLIENTA

Więcej informacji

support@move-expert.com
Phone: +33 (0)4 42 99 11 11
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