
Visite o Portal Galp Frota Business

• Possibilidade de adesão 
e emissão de cartões 

sem custos

• Consulta das 
transações e descontos 

em combustível associados 
a cada uma

• Consulta de 
informações úteis, 
desde condições de 

adesão, postos 
aderentes, informações 

sobre os produtos, 
entre outros

•  Gestão de novos 
pedidos, reemissões e 

cancelamento de 
cartões

Acesso exclusivo 
ao portal Galp 
Frota Business
Neste portal pode fazer a gestão 

online dos cartões. Tenha 
controlo sobre os descontos e 

consumos de combustível.

Vantagens 
cartão
Galp Frota 
Business 

Porquê pagar mais, se há o
cartão Galp Frota Business? 
O cartão Galp Frota Business foi criado para controlar e reduzir custos com
combustível. Destinado a empresas com frotas de pequena e média dimensão,
é um cartão de desconto imediato (não é um meio de pagamento).   

Apresente o cartão Galp Frota Business no momento
da compra e obtenha descontos imediatos. Quanto
mais abastecer, mais poupa.  

* Este serviço está disponível 
para os clientes de Portugal 
Continental.

Paga menos
Tem acesso a descontos  

imediatos em combustível 
(gasolinas,

gasóleos e GPL Auto). 

Sempre que 
abastecer

Qualquer colaborador com o cartão 
Galp Frota Business tem acesso aos 

descontos, seja em consumos 
profissionais ou particulares.

Pode ser usado com qualquer viatura..

Gestão de 
frota online

Aceda ao portal Galp Frota Business para 
ter controlo sobre todos os pagamentos, 
descontos e consumos de combustível da 

frota de veículos, entre outras informações. 
Tenha acesso à gestão dos cartões online 

para fazer pedidos de novos cartões, 
reemissões, e cancelamentos. *

Atendimento 
dedicado

Serviço de atendimento dedicado
clientes Galp Frota, para esclarecer 
quaisquer questões que possa ter.

Ideal para 
pequenas frotas

Sem número mínimo de viaturas 
para aderir. 

Sem custos e de 
fácil utilização

Cartão sem PIN e sem necessidade de
ativação. Basta apresentar o cartão
nos postos de abastecimento Galp,
antes do pagamento, na loja ou no

terminal da bomba.     

Cartão 
pessoal

Cada cartão é personalizado  com a 
identificação da empresa. Pode emitir 
o número de cartões que pretender,

 é gratuito.

  Um posto Galp
perto de si 

Descontos numa rede de 
mais de 1300 postos de 

abastecimentoaderentes, 
em Portugal Continental 

e Espanha.

8 razões
para
utilizar

Descontos em Portugal e Espanha

4 cts/litro
Se abastecer menos 
que 30 litros.

6 cts/litro
Se abastecer pelo
menos, 30 litros.

7 cts/litro
Em abastecimentos 
iguais ou superiores 
a 30 litros, se no mês 
anterior abasteceu,
pelo menos, 120 litros.  

3 cts/litro*
Se abastecer, pelo 
menos, 20 litros. 

*Desconto em Espanha

Produtos:
-Gasóleo Evologic; Gasolina Evologic 95; Gasolina Evologic 98; Gasóleo 
simples; Gasolina simples 95; GPL Auto.

Os descontos do cartão Galp Frota Business incidem sobre o preço de venda ao público 
dos combustíveis. O cartão Galp Frota Business não pode ser utilizado quando o 
pagamento é efetuado com um dos cartões Galp Frota, ou quando são utilizados 
vouchers de desconto.

https://cartoes.galp.pt/Cart%C3%B5es-para-Portugal/Empresas/Frota-Business#tab2

