CAMPANYA 2013
Clients Solred
Per a clients amb un consum superior a 1.500 litres:
EE.SS. Especials
EE.SS.(Repsol, Campsa i Petronor)

6,00 cts€/litre
1,80 cts€/litre

Gasoil Tipus “A”
Benzines

Clients Solred
Per a clients amb un consum inferior a 1.500 litres:
EE.SS. Especials
EE.SS.(Repsol, Campsa i Petronor)

4,80 cts€/litre/mes
1,80 cts€/litre/mes

Gasoil Tipus “A”
Benzines

Podeu clicar aquí per veure les Estacions de Servei especials, on podeu aconseguir
el màxim de descompte: Estacions de servei especials )

SOLRED us regala el VIA T al adherir-vos als descomptes o contractar
les targetes i el segon aparell només us costarà 20€ (IVA inclòs)
Altres avantatges de la targeta Solred
Contractació gratuïta - No té cap cost contractar les
targetes Solred.

durada, sempre que les targetes no es trobin bloquejades o inactives en un període superior a 6 mesos.

Peatges: La targeta Solred us permet el pagament de
peatges tant d’autopistes nacionals com a les principals europees.

La garantía necessària per a l’obtenció de les Targetes
Solred, es pot aconseguir per mitjà de l’empresa d’assegurances de crèdit que treballa amb Solred, que farà
un estudi de riscos i adjudicarà un límit. Aquest límit
pot variar en el moment en què les condicions del contratant canviïn i comportin riscos financers, o fins i tot
es cancel·li, sota el criteri de l’empresa asseguradora,
si l’assegurat passa a formar part d’alguna de les llistes
de morosos que hi ha ara mateix. En cas que la sol·licitud de garantia sigui desestimada per l’Empresa d’assegurances de crèdit, la gestió de l’aval bancari serà
obligatòria.

Pagament en aparcaments SABA: Podeu utilitzar la
targeta Solred per pagar en més de 50 aparcaments
de l’empresa SABA .Llistat d’aparcaments
Extracte i Factures: Rebreu cada mes tota la informació detallada dels moviments dels vostres vehicles.
A més, Solred desglossa l’IVA a cada factura per simplificar-ne la declaració.
Solred Directo: Accedireu online a la informació de
les vostres operacions.
El termini de vigència de les targetes SOLRED emeses
a l’empar del present acord serà de dos anys, essent
la seva renovació automàtica per un període d’igual

Aquest aval es podrà gestionar mitjançant una sèrie de
bancs i caixes amb els quals Solred té conveni de
col·laboració, sense cap cost. L’import serà pel doble
del consum mensual i el mínim exigit serà de 600€.

Bancs i caixes on es pot sol·licitar l’aval bancari
Banesto
Bankinter
BBVA
Banc Sabadell

Caixabank
Barclays Bank
Bankia
Santander

Deutsche Bank
Banca March
Banc Popular
Banco Guipuzcoano

Catalunya Caixa
Caixa Penedès
Ibercaja
Caixa Galicia

Demaneu a la FOEG el contracte per a l’ús de les targetes Solred: 972 215534.
Condicions Solred - 2013

