Benzina
Tankarta
od Edenred
(pro uživatele karet Edenred)

Pro získání Benzina Tankarty musíte mít již aktivní kartu Edenred registrovanou ve svém kartovém účtu na portálu edenred.cz
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Přihlaste se do svého kartového účtu na extranet.edenred.cz.
V tmavě modrém boxu ihned uvidíte zvýhodněné ceny paliv, za
které můžete daný týden tankovat na více než 420 čerpacích
stanicích po celé ČR. V některých případech může být potřeba pro
ověření cen zadat IČO vašeho zaměstnavatele.
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Nyní si můžete objednat svou Benzina Tankartu od Edenred. Pokud
Vás cena pohonných hmot zaujala, klikněte na OBJEDNAT KARTU.

Vyplňte údaje potřebné pro vystavení Vaší Benzina Tankarty. Příjmení
a emailová adresa se musí shodovat s údaji ve vašem karetním účtu
na portálu Edenred. Zaškrtnete PŘIDAT DRUHOU KARTU PRO DALŠÍHO
ČLENA RODINY, pokud máte zájem o dvě karty.
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Před potvrzením objednávky Benzina Tankarty, nezapomeňte
zaškrtnout souhlas s Obchodními podmínkami. Pokud chcete být
informováni o podobných, bonusových či věrnostních programech
a akcích, zaškrtněte i souhlas se zasíláním nabídek partnerů
společnosti Edenred CZ.

Plná znění obchodních podmínek a zásad zpracováních obchodních údajů si můžete přečíst na těchto odkazech:
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● Obchodní podmínky

● Informace o zpracování osobních údajů (Benzina)

● Zvláštní obchodní podmínky

● Předsmluvní informace (Benzina)

● Zásady zpracování osobních údajů Edenred CZ

● Poučení o právu na odstoupení (Benzina)

Nyní se můžete se těšit na svou BENZINA Tankartu od Edenred.
O přijetí objednávky budete informováni i mailem od společnosti
Benzina. Tankarta vám bude zaslána po úspěšné registraci do 10
pracovních dnů na vámi vyplněnou kontaktní adresu. Obdržíte dvě
oddělené zásilky, každou v jiný den. Jedna bude obsahovat kartu
a druhá obálku s PINem.
Poznámka: Pro přihlášení do svého zákaznického účtu
na www.tankarta.cz zvolte variantu účtu Business/Benefit.
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Obdrženou Tankartu si dobijte u kterékoliv čerpací stanice Benzina
(hotově, nebo platební kartou) nebo bankovním převodem
z účtu. Čerpejte pohonné hmoty u nejrozsáhlejší sítě čerpacích
stanic v ČR a plaťte svou Tankartou. Tankujete nejdříve za plnou
cenu pohonných hmot a vždy na začátku následujícího měsíce
vám bude zpětně na kartu vrácen cashback – rozdíl mezi cenou
zvýhodněnou a reálně zaplacenou. V případě, že by plná cena
(tzn. cena uvedená na totemu čerpací stanice) byla nižší než
zvýhodněná cena, je vám účtována cena uvedená na totemu.
Tzn. reálně vždy platíte tu cenu, která je v daný okamžik nižší.
Zvýhodněná cena je každý týden aktualizována a můžete si ji
kdykoliv ověřit ve vašem kartovém účtu extranet.edenred.cz
Odpovědi na nejčastější dotazy k Benzina Tankartě
od Edenred naleznete zde.

Přejeme vám příjemnou a bezpečnou jízdu
s Benzina Tankartou od Edenred!

