
 

 

 

 
 

Vantagens REPSOL para os Associados APFS 
 

Três Cartões, um Mundo de Vantagens 

Cartão para a sua Empresa  SOLRED Frota 

      com desconto  12 cent € / litro     

(IVA incluído) *  

(*) Desconto em Portugal Continental – 12 cts€ / litro; Madeira - 6 cts€ / litro; Açores - 4 cts€ / litro, na rede aderente. 

Cartão SOLRED é o meio de pagamento da REPSOL, que oferece as maiores vantagens às empresas com frota, 24 horas por 
dia, 365 dias por ano;  

Cartão gratuito e isento de anuidades; 

Na maior rede da Península Ibérica (Portugal, Espanha e Andorra), com cerca de 4 mil Estações Serviço Repsol; 

Crédito médio de 20 dias (sujeito a aprovação financeira); 

Com facturação mensal, pagamento ao dia 15 de cada mês por Debito Directo SEPA; 

Disponibiliza produtos NEOTECH tecnologicamente avançados e da melhor qualidade; 

Acesso via web ao portal SOLRED directo, ferramenta de gestão online, para garantir máxima segurança na gestão, prevenção 
da fraude e controlo custos da frota com informação detalhada, através de um avançado leque de plafonds e restrições on-line; 

Linha atendimento SOLRED 24: 213 119 107 

O melhor preço garantido através da fórmula de facturação “best of” (em Portugal continental); 

Pagamento portagens em Portugal e Espanha, assim como associar os dispositivos automáticos;  

Adquirir lubrificantes, lavagens e produtos de Loja (opcional); 

Inibir a utilização nos fins-de-semana (opcional) 

➢ Para garantir as melhores condições comerciais, com um serviço de excelência e personalizado. 

Cartões para os seus Colaboradores  REPSOL mais e REPSOL move 

               com desconto 5 cent€/litro +   com PONTOS 

(IVA incluído)                                     

Cartão REPSOL mais para os Colaboradores da sua empresa (Empresas com contrato Solred frota). É um cartão de Desconto 
Imediato. Não é um cartão de pagamento, nem acumulável com outros cartões frota ou desconto. 

Cartão emitido em nome “Empresa” e nome do Colaborador. 

Sem custos de emissão e adesão, e com um desconto imediato de 5 €cts/litro na Estação Serviço Repsol (Portugal Continental e 
Madeira), com limites operativos de 3 ops/dia, 200 €/dia e 800€/mês; 

Sistema Cumulativo  Acumula desconto cartão com o desconto em vigor na Estação Serviço (sobre PVP); 

Cartão REPSOL mais quando associado ao REPSOL move permite acumulação de pontos para troca por muitas outras 
vantagens (lavagens, cartões oferta, campanhas promocionais, etc.); 

➢  Motive os seus Colaboradores sem incorrer em custos adicionais 

Para mais informações contacte:  
 

 

https://www.repsol.com/SA/Herramientas/FormsLogin/FormsLogin.aspx?/pt_pt/default.aspx?m=f

