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Cartão de Desconto Galp +
APRESENTAÇÃO

O cartão Galp + é um cartão de acesso a descontos imediatos na aquisição de combustíveis nos postos Galp aderentes.

É uma ferramenta de fidelização e é atribuída seletivamente a clientes, colaboradores ou associados (de foro particular)
através de empresas / entidades que estabeleçam contacto com a Galp.

2



Cartão de Desconto Galp +
PROPOSTA DE VALOR

5/6
cênt/litro

6/7
cênt/litro

4/5
cênt/litro

3 cênt./litro

25 litros / 
abastecimento

50 litros / mês
Max. 60 litros / 
abastecimento

Máximo 150 litros / Mês

+1
cênt/litro

+1
cênt/litro

+1
cênt/litro

A proposta de valor deste cartão, baseia-se em escalões de consumo adequados aos clientes particulares  e com 
níveis de desconto competitivos 

+1 cênt./litro
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Cartão de Desconto Galp +
PROCESSO DE ADESÃO

A adesão ao cartão de desconto Galp +, é simples e rápida:

• Este processo é suportado no envio de dois emails por parte do parceiro (entidade que contactou a Galp a
solicitar os cartões) aos seus colaborador e ou associados - email “inicial” e outro “recordatório”.

• Estes emails têm o suporte de uma landing page a desenvolver e enviar pela Galp, e que considera informação
sobre a oferta, um formulário de recolha dos dados e Perguntas Frequentes.

• Os emails deverão ser enviados para a totalidade dos associados da empresa para expor a oferta;

• A ação de recolha de dados terá uma duração de 2 meses após o envio do 1º email;

• Os dados para adesão são recebidos pela Galp e devem ser validados pelo parceiro.

• Após validação a Galp emite e envia o cartão personalizado para cada aderente.
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Galp acorda com o Parceiro/Entidade oferta Galp + aos 
associados/ colaboradores

Parceiro/Entidade comunica com o público-
alvo, dando a conhecer o conjunto de 
benefícios

O call-to-action na comunicação indica ao 
público-alvo a forma de ativação dos  
benefícios, através do preenchimento de 
formulário de adesão

Os interessados ativam a oferta 
através de um pedido online com 
formulário de adesão.

O Cliente recebe o cartão 
personalizado na morada por si 
escolhida, com welcome letter. 

TP=touchpoint

Os dados para adesão são recebidos pela 
Galp e devem ser validados pelo parceiro. 

Após validação a Galp emite cartão.

Process
steps

Cartão de Desconto Galp +
PROCESSO DE ADESÃO



Cartão de Desconto Galp +
MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO – LANDING PAGE
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Cartão de Desconto Galp +
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PERGUNTAS FREQUENTES
Quais os descontos  de que posso beneficiar? 

Combustíveis Evologic

• 7 cênt./litro - Em abastecimentos iguais ou superiores a 25 litros, se o consumo no mês anterior for superior a 50 litros.
6 cênt./litro - Em abastecimentos iguais ou superiores a 25 litros;
5 cênt./litro - Em todos os abastecimentos inferiores a 25 litros;

Combustíveis simples e GPL auto: 
1 cênt/lt inferior face aos valores atrás referidos

Desconto fixo de 4 cent /lt nos postos Galp aderentes dos Açores, até 100 litros com desconto por mês.
Desconto fixo de 3 cent / litro nos postos Galp aderentes em Espanha. Para abastecimentos iguais ou superiores a 20 litros, 2 
transações diárias, limite de 120 litros diários 

Existe um limite máximo para benefício do desconto?
O desconto é aplicável até ao máximo de 60 litros por abastecimento. Se abastecer 70lts, o desconto não será aplicado a 10 lts

Pode utilizar o cartão até 2 abastecimentos por dia, até um máximo de 120 litros com desconto por dia.

Mensalmente, possui um limite máximo de 150 litros nos quais pode obter desconto.
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PERGUNTAS FREQUENTES

Quais as condições para beneficiar do desconto?

• Para beneficiar do desconto basta apresentar o seu cartão antes de realizar o pagamento.

• O desconto é aplicável a todos os abastecimentos de combustível exceto Gasóleo Agrícola e Gasóleo de Aquecimento.

• O desconto incidirá sobre o preço de bomba e acumulará apenas com promoções que se venham a refletir nesse

mesmo preço. Não é acumulável com outras promoções associadas à acumulação de vales, outros cartões de

desconto e/ou promoção Galp / cartão Continente.

• O pagamento pode ser efetuado com os meios de pagamento (dinheiro, cartão de débito ou crédito) disponíveis no

posto, não podendo ser realizado com cartões Galp Frota Corporate, Galp Frota Profissional ou Ticket Car.

Onde posso utilizar o cartão de desconto Galp?

Pode beneficiar dos descontos incrementais na rede de postos Galp aderentes em Portugal Continental e Madeira.

Na rede de postos Galp aderentes dos Açores e em Espanha pode beneficiar do desconto fixo.


