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Galp Energia oferece descontos às PME com novo cartão Galp Frota Business 

 

A Galp Energia reforçou a sua oferta com o lançamento de um novo cartão, o cartão Galp Frota Business, dirigido a 

empresas com frotas de pequena e média dimensão e para consumos particulares de colaboradores de empresas 

clientes Galp Frota, que permite obter até sete cêntimos de desconto imediato em combustíveis da Galp Energia. 

 

Os descontos atribuídos através deste cartão vão de quatro a sete cêntimos por litro, dependendo do consumo do 

cliente em cada abastecimento e do consumo efectuado no mês anterior. Durante a campanha de adesão, que 

decorre até ao final do mês de outubro, os clientes que aderirem ao Galp Frota Business poderão usufruir de um 

desconto adicional de um cêntimo por litro até ao final de março de 2013. 

 

A adesão ao cartão Galp Frota Business poderá ser realizada online, num portal desenvolvido especificamente para o 

efeito, http://galpfrotabusiness.galpenergia.com, onde será também possível efetuar o pedido de cartões, consultar 

transacções e descontos associados às transacções de cada cartão. Adicionalmente, os clientes do cartão Galp Frota 

Business têm à sua disposição um serviço de atendimento a clientes disponível das 9h00 às 18h00. 

 

Os descontos atribuídos através da utilização deste cartão não são acumuláveis com outras promoções. O cartão 

Galp Frota Business não constitui um meio de pagamento pelo que a sua utilização pressupõe a utilização de um 

meio de pagamento seja dinheiro, multibanco ou cartão de crédito e estará nesta primeira fase disponível apenas 

em Portugal continental. 

 

Este novo instrumento de fidelização vem complementar a gama de produtos dirigidos ao segmento empresarial, 

até agora constituída pelos cartões Galp Frota Corporate e Galp Frota Profissional, dirigido a transportistas. 

 

 

 

Mais informação em www.galpenergia.com 
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