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Rabataftale mellem Circle K og HORESTA
Aftalen med Circle K omfatter rabat på EUROPE card og er gældende for erhvervskunder.

Produktnavn

Rabat pr. liter inkl. moms

Rabattype

Benzin1)

162 øre

Bedstepris 5)

Diesel 2)

170 øre

Bedstepris 5)

AdBlue – tanket direkte fra pumpe

130 øre

Salgspris

AdBlue – købt i dunk/emballage

10 %

Salgspris

Bilvask 3)

35 %

Salgspris

Kør-videre-produkter 4)

15 %

Salgspris

1)

2)

3)
4)
5)

miles Benzin, der smører, rengører og giver bedre forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K stationer (og milesPLUS 95
forhandles på udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet benzin. Ovenstående rabat gives på
alle produkter.
miles Diesel, der smører, rengører og giver mindre skumdannelse og renere forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K stationer
(og milesPLUS Diesel forhandles på udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet diesel.
Ovenstående rabat gives på alle produkter.
Rabat gives ikke på Lynvask, kampagnetilbud, værdi- og vaskekort samt vask købt på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt
på Circle K stationer.
Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber.
Når kortet benyttes på en Circle K servicestation, eller på en ubemandet station (INGO og 1-2-3), ved køb af motorbrændstoffer i
Danmark, vil prisen være Circle K's til enhver tid gældende listepris, med fradrag for den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte
rabat. Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat, nedsættes prisen
som Kortindehaver skal betale, så den svarer til pumpeprisen. På øvrige produkter ydes rabatten på salgspris inkl. moms.

Her kan kortet bruges
EUROPE Card kan anvendes ved køb på Circle K, INGO eller 12-3 stationer i Danmark (440 stationer - hvoraf 257 har bilvask)
og øvrige Skandinavien. Kortet kan også anvendes på flere end
20.000 Agip/Eni, Aral, BP, OMV og Circle K stationer i 32 lande i
Europa. Ligeledes kan kortet anvendes til betaling af de fleste
vej- og broafgifter i ind- og udland, herunder Storebæltsbroen
og Øresundsbroen.
Find stationsoversigt på www.circlek.dk og www.routex.com
eller hent app’en ’Circle K Europe’.

Betaling
For køb foretaget med EUROPE card, faktureres der
månedsvis. Rabat fratrækkes direkte på fakturaen.
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage
Selvbetjeningsportal
”Card E-Services” er en gratis kundeportal. Her kan man se og
administrere Circle K kort og konti samt downloade faktura.
Find portalen på www.circlek.dk og vælg "Erhverv”.

Bestilling af kort

Udfyld ansøgningsskemaet, vælg herunder:
Bestil Circle K EUROPE card
Tilknyt eksisterende Circle K kort/konto
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