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Cartão de Desconto Galp+
APRESENTAÇÃO
O cartão Galp + é um cartão de acesso a descontos imediatos na aquisição de combustíveis nos postos Galp aderentes, para o
segmento B2C.
É atribuído seletivamente a clientes, colaboradores ou associados através de empresas / entidades que estabeleçam uma
relação comercial com a Galp.

2

3

Cartão de Desconto Galp+
PROPOSTA DE VALOR

50 litros/ mês anterior

25 litros /
abastecimento

5/6

6/7

cênt/litro

cênt/litro

4/5
cênt/litro
+1 cênt./litro

• Válido para um máximo diário de 150 litros com desconto.
• Desconto fixo de 4 cent /lt nos postos Galp aderentes dos Açores.
• Limite mensal de 250 litros com desconto.
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3 cênt./litro
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Cartão de Desconto Galp+
DIVULGAÇÃO E PROCESSO DE ADESÃO
A divulgação e processo de adesão ao cartão de desconto Galp+, é simples e rápida:

DIVULGAÇÃO DA OFERTA:
A divulgação da oferta é suportada em peças de comunicação a desenvolver pela Galp, nomeadamente emails, landing page
e banners que serão partilhados com o Cliente Empresa/Parceiro.

ADESÃO AO CARTÃO:
1. O processo de adesão é suportado no envio de emails por parte do Cliente Empresa/Parceiro aos seus colaboradores/
associados - email “inicial” + email “recordatório”, com um link para um formulário de adesão especifico.
A ação de recolha de dados terá uma duração de 2 meses após o envio do 1º email, pretendendo-se que o Cliente
Empresa/Parceiro promova frequentemente a adesão através de ações de comunicação interna e colocação
na sua intranet.
2. Os dados para adesão são recebidos pela Galp e poderão ser validados pelo Cliente Empresa/Parceiro (etapa opcional).
3. Galp emite e envia o cartão personalizado para cada aderente.
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Cartão de Desconto Galp+
JORNADA DA ADESÃO
O Cliente recebe o cartão personalizado
na morada por si escolhida, com
welcome letter.
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Os interessados ativam a oferta através de um
pedido online realizado através do formulário de
adesão.
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Parceiro/Entidade comunica com o público-alvo,
dando a conhecer o conjunto de benefícios

Process
steps

Galp receciona os pedidos e emite os cartões
Etapa Opcional:
Os dados para adesão são recebidos pela Galp
enviados para o parceiro para validação.
Após validação a Galp emite cartão.

Galp acorda com o Cliente Empresa/Parceiro a oferta Galp+ aos
colaboradores/associados.

O call-to-action na comunicação indica ao públicoalvo a forma de ativação dos benefícios, através
do preenchimento de formulário de adesão
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Cartão de Desconto Galp+
MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO – Email e Landing Page

Landing Page personalizada e formulário ( com
logotipo do Parceiro) - Ilustrativo

Email de apresentação e Proposta de Valor do Cartão Galp+:
Ilustrativo
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Cartão de Desconto Galp +
PERGUNTAS FREQUENTES
Quais os descontos de que posso beneficiar?
• Combustíveis Evologic
7 cênt./litro -

Em abastecimentos iguais ou superiores a 25 litros, se o consumo no mês anterior for superior a 50 litros.

6 cênt./litro - Em abastecimentos iguais ou superiores a 25 litros;
5 cênt./litro - Em todos os abastecimentos inferiores a 25 litros;
Combustíveis simples e GPL auto: 1 cênt/lt inferior face aos valores atrás referidos
Desconto fixo de 4 cent /lt nos postos Galp aderentes dos Açores.
Desconto fixo de 3 cent / litro nos postos Galp aderentes em Espanha. Para abastecimentos iguais ou superiores a 20 litros, limite de 120 litros diários .

Existe um limite máximo para benefício do desconto?
Pode utilizar o cartão até um máximo de 150 litros com desconto por dia.
Mensalmente, possui um limite máximo de 250 litros nos quais pode obter desconto.
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Cartão de Desconto Galp +
PERGUNTAS FREQUENTES
Quais as condições para beneficiar do desconto?
Para beneficiar do desconto basta apresentar o seu cartão antes de realizar o pagamento.
O desconto é aplicável a todos os abastecimentos de combustível exceto Gasóleo Agrícola e Gasóleo de Aquecimento.
O desconto incidirá sobre o preço de bomba e acumulará apenas com promoções que se venham a refletir nesse mesmo preço. Não é acumulável com outras
promoções associadas à acumulação de vales, outros cartões de desconto e/ou promoção Galp / cartão Continente.
O pagamento pode ser efetuado com os meios de pagamento (dinheiro, cartão de débito ou crédito) disponíveis no posto, não podendo ser realizado com
cartões Galp Frota Corporate, Galp Frota Profissional ou Ticket Car.

Onde posso utilizar o cartão de desconto Galp?
Pode beneficiar dos descontos na rede de postos Galp aderentes em Portugal e Espanha. Consulte a rede de postos aderentes no site http://estrada.galp.pt –
ou na app Galp EvoDriver.

Como posso controlar os meus consumos e descontos?
Pode registar o seu cartão no portal de Cartões Galp (cartoes.galp.pt), para que possa acompanhar as suas transações e descontos.
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