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Gestão de despesas
de combustível e serviços
de assistência auto.
VANTAGENS SÓCIO-LABORAIS

. Flexibiliza e facilita o controlo das despesas de combustível e assistência auto na sua
empresa
. Permite distinguir os seus clientes e colaboradores
. Permite a promoção e fidelização do seu negócio, associando o Ticket Car® a campanhas
de marketing

. Acesso ao programa de descontos exclusivos Ticket+
. Facturação electrónica para uma melhor gestão administrativa

O Ticket Car® é um vale multimarca,
destinado às empresas, para
pagamento de combustível e
despesas de assistência auto das
suas viaturas.
Aceite em mais de 1.800 postos de
todas as marcas que comercializam
combustível no Continente,
Madeira e Açores.
OTicket Car® está disponível com
valores nominais de €5, €10 e €15.

Vantagens todos os dias.

Porto

ticket@ticket.pt
ticket.pt

T. 228 302 900
delegacao.norte@ticket.pt

Lisboa
T. 210 420 325
delegacao.sul@ticket.pt

Funchal
T. 291 225 727
delegacao.madeira@ticket.pt

trivalor.pt
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Onde consultar a
rede aderente?
Os Tickets Car® podem ser utilizados numa vasta rede nacional
de estabelecimentos aderentes, incluindo postos de combustíveis
e oficinas auto.

. Site ticket.pt
. Portal eTicket Serviços®
. App My Ticket®

Cartão
Ticket+®
Os utilizadores dos vales Ticket Car®
podem aderir, sem custos, ao Cartão
Ticket+® e beneficiar de descontos e outras
vantagens na rede de parceiros que a Ticket
Serviços® negociou a pensar em si.
Adira ao Cartão Ticket+® e sempre que o
utilizar na aquisição de bens e serviços na
rede de parceiros aderentes beneficia de
inúmeras vantagens e descontos exclusivos.
Solicite-o em www.ticket.pt/ticketmais
consulte as condições gerais de utilização do
seu Cartão Ticket+®.

Como posso
encomendar?
.
.

Na loja online eTicket Serviços® em portalnovo.ticket.pt
Através de e-mail ou telefone para uma das nossas delegações

Os tickets de serviços e o Ticket Car® que comercializamos, com vantagens sociais, fiscais e operacionais, permitem às empresas escolher
soluções economicamente vantajosas, aumentando, simultaneamente, o bem-estar dos seus colaboradores.

