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KDE VÁM DAJÍ
SLEVU

Počátkem roku 2008 jsme zahájili práce na unikát-
ním projektu vydávání tankovacích karet zákaz-
níkům. Důvodem zahájení projektu byla zejména 
absence opravdu výhodného systému v  oblasti 
tankovacích karet v České republice. Většina sys-
témů, které jsou na trhu neposkytují zákazníkům 
ani čerpacím stanicím potřebný komfort a fi nanční 
efekt. Čerpací stanice odevzdávaly a odevzdávají 
téměř celou marži kartovým společnostem a  zá-
kazníci platí za využívání karet poplatky, které 
mnohdy navyšují cenu transakce až o 0,80�Kč z litru
pohonných hmot!

Systém DFC je postaven tak, aby zákazníkům 
umožnil tankování prostřednictvím slevových ho-
tovostních i bezhotovostních karet za ceny nižší,
než jsou běžné prodejní. Transakce jsou ověřovány
on-line, čímž je umožněna maximální bezpečnost 
při minimálním kreditním riziku. Webová aplika-
ce umožňuje sledování jednotlivých transakcí
v reálném čase, a to jak zákazníkům, tak i čerpa-
cím stanicím.

Čerpacím stanicím, které jsou zapojeny do systé-
mu, přináší projekt nové zákazníky za  výhodněj-
ších podmínek, než u běžných tankovacích karet. 
Každá čerpací stanice zapojená do  projektu se 
navíc může stát i vydavatelem karet DFC hotovost-
ních i bezhotovostních. 

Koncem roku 2008 byl zahájen pilotní provoz 
na čerpacích stanicích společnosti Silmet. V  roce 
2009 byl systém rozšířen o další čerpací stanice, 
které akceptují značku DFC. Rozšíření je naplá-
nováno tak, aby byli uspokojeni všichni zákazníci, 
kteří mají zájem na svých spedičních trasách tan-
kovat pohonné hmoty se slevou. 

CO JE DFC?

CO JE DFC?

Hotovostní bonus kartu lze získat několika způsoby:

1.  Osobním odběrem na vybraných čerpacích 
stanicích (seznam na www.dfcard.cz)

2.  Odesláním objednávkového formuláře 
na webových stránkách www.dfcard.cz

3.  Telefonickou žádostí na číslech
318 474 736, 318 474 737

Bezhotovostní kartu získáte:

Elektronickým zasláním žádosti a po následném 
kontaktu naším obchodním zástupcem.

JAK ZÍSKAT
KARTU DFC?

NAŠÍM CÍLEM 
JE POKRYTÍ 
CELÉ ČR

DFC system, a.s.,
Příbram III 168, 261 01  Příbram
tel.: +420 318 474 736, 318 474 737
www.levnetankovani.cz
www.facebook.com/levnetankovani
www.dfcard.cz
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VÝHOD
KARET DFC

SLEVA AŽ 1,20 KČ/LITR
žádné poplatky za tankování oproti

jiným fleetovým kartám, kde platíte navíc 
až 0,80 Kč/litr 

•
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

vyšší bezpečnost vašich peněz, 
snadnější a rychlejší platební styk

•
ON-LINE KONTROLA

kontrola tankování v reálném čase, 
nastavení limitů, přehledné 

fakturační podklady

•
BEZPEČNOST

karta je vybavena magnetickým
proužkem a chráněna PIN

•
KARTA PRO KAŽDÉHO
karta DFC je vhodná pro podnikatele 

i fyzické osoby

NABÍDKA KARET DFC

BEZHOTOVOSTNÍ
TANKOVACÍ KARTA

HOTOVOSTNÍ SLEVOVÁ
BONUS KARTA

• Tankování se slevou pro podnikatele i fyzické osoby

• Bezhotovostní tankování vašich vozidel

•  On-line kontrola
  Obsluha, sledování a změna parametrů jednotlivých karet. 

Blokace, nastavení povolených komodit zboží, kontrola 
limitů, zpracování žádostí o nové karty, přehledné fak-
turační podklady v elektronické podobě, kontrola trans-
akcí - on line nahlížení do transakčních logů, kontrola 
tankování v reálném čase.

•  Bezpečnost
  Karta je vybavena magnetickým proužkem a chráněna 

PIN. On-line zpracování transakcí umožní nastavení 
a  kontrolu denních, týdenních a  měsíčních limitů jed-
notlivých karet. V případě ztráty/odcizení vaší karty lze 
během několika sekund kartu prostřednictvím webové 
aplikace zablokovat (samozřejmě bez jakýchkoli poplat-
ků). Help desk 24 hod (7 dní v týdnu) je samozřejmostí.

•  Vlastní parametry karty
  Může být na jméno, SPZ nebo univerzální. U univerzální 

karty je možné při transakci zadání SPZ, stavu tachometru.

• Tankování se slevou pro podnikatele i fyzické osoby

•  Žádné závazky, žádné povinné odběry
– sleva je pro každého

•  Motivace
  Slevová bonus karta je vhodná jako marketingový ná-

stroj nebo dárek. Ideální jako bonusový program pro 
zaměstnance.

• Sleva
  Při předložení slevové tankovací karty Bonus obdržíte 

ihned slevu z každého litru pohonných hmot v celé síti 
čerpacích stanic akceptujících karty DFC.

•  Získání karty bez registrace
  Převzetím na  vybrané čerpací stanici nebo zasláním 

karty poštou.

kontakty/informace

tel.: 318 474 736, 725 850 364, 602 419 907

www.levnetankovani.cz
www.facebook.com/levnetankovani

www.dfcard.cz
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