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Targeta Solred : Campanya 2.014 

 

L’acord de col·laboració signat amb SOLRED dona la possibilitat a tots el socis de FOMENT (empreses, 
entitats i organitzacions empresarials) d’obtenir descomptes especials a la compra de carburants 
mitjançant la utilització de la targeta SOLRED. La campanya actual contempla els següents descomptes: 
 
 

PRODUCTE ESTACIÓ DE SERVEI DESCOMPTE 

GASOLINES 

Totes les estacions de Repsol, 
Campsa y Petronor,  
Més de 3.800 

1,80 cent €/litre 

DIESEL 

Totes las estacions de servei 
Especials * 
Més de 2.500 

Consum inferior a  
1.500 litres / mes 

4,8 cent €/litre 

 
Consum superior a  
1.500 litres / mes 
 

6,00 cent 
€/litre 

 
 
                       Condicions Via T (sense cost de manteniment): 
 
 
 

 

 

 
        PRIMER VIA T  

 
                       GRATUÏT 

 
        A PARTIR DEL SEGON VIA T  

 
                  20€ (IVA inclòs) 
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A més, Utilitzar la targeta SOLRED també té altres avantatges: 

 

� CONTRACTACIÓ GRATUÏTA: Contractar les targetes Solred no té cap cost de compra o 

manteniment. 

� PEATGES: La targeta Solred us permet el pagament de peatges tant en autopistes nacionals 
com a les principals europees. 

� PAGAMENT EN ELS APARCAMENTS SABA: Podeu utilitzar la targeta Solred paer pagar en els 
més de 50 aparcaments de l’empresa SABA. 

� EXTRACTE I FACTURES: Rebreu cada mes tota la informació detallada dels moviments dels 
vostres vehicles. A més, Solred desglossa l’IVA a cada factura per simplificar-ne la 
declaració. 

� SOLRED DIRECTO: Accedireu online a la informació de les vostres operacions. 

 

El termini de vigència de les targetes SOLRED emeses a l’empar del present acord serà de dos anys, 
essent la seva renovació automàtica per un període de igual durada sempre que les targetes no es 
trobin bloquejades o inactives en un període superior a 6 mesos. 

La garantia necessària per a l'obtenció de les Targetes Solred, es pot aconseguir a través de 
l'empresa d'Assegurances de Crèdit que treballa amb Solred, la qual realitzarà un estudi de riscos i 
adjudicarà un límit. L'esmentat límit pot variar en qualsevol moment en el qual les condicions del 
contractant canviïn i revesteixin riscos financers sota el criteri de l'empresa asseguradora o fins i tot 
es cancel·li, si l'assegurat passa a formar part d'alguna de les llistes de morosos que existeixen en 
l'actualitat. Per no deixar res a l'atzar, la nostra recomanació és que el contractant gestioni 
directament l'aval amb qualsevol de les entitats col·laboradores i/o amb el seu banc habitual. En el 
cas que la sol·licitud de garantia sigui rebutjada per l'Empresa d'Assegurances de Crèdit, la gestió de 
l'aval bancari serà obligatòria.  Aquesta garantia podrà ésser gestionada mitjançant una sèrie de 
Bancs o Caixes amb les que SOLRED té conveni de col·laboració per a la emissió d’avals bancaris 
sense cap cost. L’import de l’aval serà per el doble del consum mensual i l’import mínim exigit serà 
de 600€.  
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Recomanem gestionar la emissió de l’aval amb les següents entitats bancàries: 

            

BUTLLETÍ D’ADHESIÓ – SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ 

Totes les empreses, organitzacions i entitats associades a FOMENT, poden beneficiar-se de descomptes en 
la compra de carburant si complimenten la butlleta que figura a continuació i la fan arribar a:  
 

Àrea de Socis (Fax: 93-484.12.30 - mail: socis@foment.com) 

 

Nom de l’Associació / Empresa:  

 Àrea geogràfica d’influència:  

 Nombre associats (en el cas de 
ser socis col·lectius 

 

        Sector d’activitat:  

 Adreça:  

 Població:  

 Telèfons de contacte:  Fax:  

 E-mail:  

 Nom de la persona de contacte:  

 Càrrec persona de contacte:  

 

Lloc:  Data:  

 

NIF:  
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Signatura i segell 


