MOYA dla członków ZSPD
Program flotowy MOYA Firma to
karty paliwowe z odroczonym
terminem płatności. Nasza oferta
skierowana jest przede wszystkim
do firm transportowych ceniących
bezpieczeństwo
i
komfort
bezgotówkowego tankowania przy
zachowaniu atrakcyjnych rabatów.

Stacje Paliw
Posiadamy już ponad 100
obiektów z logo MOYA.
Oferta cenowa przygotowana
wyłącznie dla członków ZSPD
dotyczy wszystkich stacji paliw w
podziale na trzy grupy cenowe
zależne od lokalizacji:
• Grupa A – TOP rabat
• Grupa B – atrakcyjny rabat
• Grupa C – standardowy rabat

ANWIM SA
ul. Ordona 1
01-237 Warszawa
NIP 527-00-11-878

Kontakt:

Jarosław Cieślak
Specjalista ds. Kart Flotowych

Tel. 502-181-767
jaroslaw.cieslak@moyastacja.pl
Adres do
korespondencji:

ANWIM SA
ul. Daimlera 2
02-460 Warszawa
Gdzie jest MOYA ?

Słubice, Goleniów,
Różyniec, Warszawa
Gdańsk, Elbląg, Kudowa
Zdrój, Chełmno, Olsztyn,

Miłomłyn(S7), Katowice,

Czechowice-Dziedzice,

Ostrołęka,

Dziemiany,
Człuchów, Malbork, Stężyca
Nowy Dwór Mazowiecki,
Ostrów Wlkp., Koło, Wałcz
Opatów, Sulęczyno , Szubin,
Jastrzębie–Zdrój,
Śląska, Więcbork,

Środa

Cybinka,
Kielno,
Mińsk
Mazowiecki,
Opatów, Połczyn Zdrój …

Ceny Paliw
Na wszystkich naszych stacjach
proponujemy zakup ON
w
oparciu o codzienne notowania
ceny hurtowej SPOT (PKN Orlen).
Natomiast na większości stacji
paliw MOYA olej napędowy
rabatujemy na poziomie poniżej
ceny hurtowej SPOT (PKN Orlen).

TankQ
Znak jakości widoczny na
wszystkich stacjach sieci MOYA,
zapewnia tankujących kierowców
o
najwyższych
jakościowo
parametrach wlewanego do
zbiornika paliwa. Jest to możliwe
dzięki okresowej jego kontroli
przez niezależne laboratorium
J.S. Hamilton Polska S.A.

Jak zacząć współpracę ?
Aby przystąpić do programu MOYA Firma należy wypełnić załączony
formularz kontaktowy oraz złożyć odpowiednie dokumenty
finansowe przedsiębiorstwa celem uzyskania limitu kredytowego na
zakup paliw na naszych stacjach.

Pobierz formularz kontaktowy

Co dalej ?
Po pozytywnej decyzji finansowej i przyznaniu limitu kredytowego
przychodzi czas na podpisanie umowy flotowej. Na podstawie
podpisanych
dokumentów
i
załączników
wyrabiane
są
spersonalizowane karty paliwowe. Czas oczekiwania na karty to około
14 dni.
Każda umowa flotowa zabezpieczona jest poręczonym wekslem in
blanco wraz z porozumieniem wekslowym (podobnym, jak w przypadku
leasingów samochodowych).
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