CARTÕES VALCARCE
A melhor solução para o abastecimento de combustível pensada para os profissionais de transporte, onde o
desconto é efectivo e o serviço é de máxima qualidade na hora de viajar pelas estradas.
A VALCARCE põe à sua disposição diferentes tipos de cartões, que se adaptam às suas necesidades,
primando pela sua comodidade, segurança e pelo que poderá poupar. Para uso profissional, ou
empresarial, seguramente que num deles encontrará os benefícios e as vantagens que procura. Não hesite
em consultarnos para solicitar o seu cartão.
VALCARCE ORO

Especial para frotas de veículos. Cartão dirigido ao controlo e gestão de frotas, que funcionam em cerca de
100 estações de serviço com máximo desconto em Espanha e outros países da Europa. Válida apenas para
gasóleo e AdBlue.

VALCARCE RECARREGÁVEL

Um cartão com um grande desconto em gasóleo e AdBlue, pensada para os profissionais que conseguem
uma solução rápida para as suas necesidades, sem recorrer ao crédito. Válida apenas para Gasóleo e
AdBlue.

ESTAÇÕES DE SERVIÇO VALCARCE

A VALCARCE disponibiliza uma ampla rede de estações de serviço, com cerca de 100 pontos de
abastecimento, situados junto às fronteiras com Portugal e França e em todos os itenerários utilizados
também pelas empresas Portuguesas. A proximidade e o conhecimento das necessidades dos nossos
clientes, são os pilares da qualidade e do crescimento da Valcarce. Conheça a nossa moderna rede de
estações de serviço.

SERVIÇOS VALCARCE
DISPOSITIVOS DE PORTAGENS
Se é nosso cliente, poderá usufruir das condições vantajosas dos nossos dispositivos de portagens.

RECUPERAÇÃO DE IVA
Efectuamos a recuperação do IVA praticamente em toda a Europa e recuperamos o Gasóleo Profissional
em Espanha. Pague o seu combustível em Espanha sem IVA.

GRUPO VALCARCE

A VALCARCE é um grupo de empresas com um modelo de negócio dirigido para o sector dos transportes e
que oferece os seus productos e serviços ao cliente de uma forma clara e transparente.

