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OFERTA CARDURI ALIMENTARE COMBUSTIBILI
ROTTCO CONSULT SRL a reusit in ultimii 10 ani sa isi castige locul intre primele 10
companii pe piata distribuitorilor de produse petroliere. Tinem cont de nevoile partenerilor
si intotdeauna incercam sa gasim impreuna cele mai potrivite solutii pentru optimizarea
costurilor cu carburantii si creditarea acestora.
Va punem la dispozitie solutii complete pentru afacerea dumneavoastra, astfel:
•
•
•

Cardurile de flota ROTTCO SYNERGY CARD acceptate in peste 100 de statii
independente din Romania;
Carburanti engros si solutii de stocare (rezervoare de incinta de
5000,9000,20000 litri);
Lubrifianti auto, industriali si produse conexe;

AVANTAJELE si BENEFICIILE CARDURILOR DE FLOTA
ROTTCO SYNERGY CARD:
•

Alimentează în peste 100 de benzinării independente,
interconectate la nivel national prin sistemul Rottco Servicii Flote, folosind cardul
ROTTCO SYNERGY. Ai la dispozitie peste 100 de statii de alimentare, reteaua
fiind in continua dezvoltare. Consulta harta Synergy pe site-ul:
http://www.rottco.ro/maps.php. Staţiile sunt distribuite la nivel naţional, pe rutele
principale din România oferind clienţilor produse şi servicii de calitate la preţuri
rezonabile si competitive.

•

Ai la dispozitie oferte comerciale personalizate: carduri gratuite, preturi de
pompa foarte accesibile, reduceri fata de pretul de pompa, termene de plata
flexibile. Facturarea se va face bilunar (in 15 si 30 a fiecarei luni) si plata se va
face la 15 sau 30 zile de la facturare. Consulta oferta standard si cere o oferta
personalizata!

• Ai acces la alimentari si limitari pe portalul web: card.rottco.ro
ROTTCO SYNERGY CARD este un serviciu sigur, flexibil, economic şi confortabil de
administrare a alimentărilor cu combustibil pentru flotele de maşini, monitorizarea fiind

realizata printr-un sistem modern de management al flotelor, disponibil in reţeua de
benzinării independente. Posibilitatea monitorizarii permanente a alimentarilor si
flexibilitatea vis-à-vis de cantitatea care se alimenteaza pe un card intr-o anumita perioada
( ex: se poate limita alimentarea pe un card la o valoare echivalenta max 500 l/zi , sau
1000 l /saptamana de catre conducerea firmei Dumneavoastra)sau aloca cheltuielile pe
un departament.

•

Carburantii comercializati de catre statiile independente din Romania
satisfac toate normele calitative conform standardelor si
legislatiei in vigoare, fiind aprovizionati din rafinariile locale sau de la
distribuitorii locali consacrati.

• Punem accent pe satisfacerea nevoilor firmei dumneavoastra si
ne dorim o comunicarea activa;
Suntem in permanenta aici pentru dumneavoastra atat prin reprezentantii de
vanzari cat si prin colegii din Call – Center (24h/7 zile)

OFERTA COMERCIALA STANDARD:
1. Plata la 15 zile de la facturare :
Cardurile se emit gratuit, Facturare bilunara ( 15 si 30 a lunii) , gratuitate
monitorizare online a alimentarilor
➢ Pretul de vanzare este cel afisat la pompa in ziua alimentarii;
➢ Reducere fata de pretul de pompa:
o Sub 2.000 l /luna reducere 0,020 RON/l
o Intre 2.000-5.000 l/luna reducere 0,030 RON/l
o Intre 5.000-15.000 l/luna reducere 0,040 RON/l

2. Plata la 30 zile de la facturare:
Cardurile se emit gratuit, Facturare bilunara ( 15 si 30 a lunii), gratuitate
monitorizare online a alimentarilor.
➢ Pretul de vanzare este cel afisat la pompa in ziua alimentarii;
➢ Reducere fata de pretul de pompa aplicabila peste 5.000 litri/luna de minim
0.010Ron/litru.
In caz de plata in avans aplica un discount suplimentar fata de cele precizate mai
sus la punctul 1 de inca 0,035 RON /litru.

RETEAUA DE BENZINARII PARTENERE ROTTCO SYNERGY PE JUDETE :
Alba 2 ; Arad 5 ; Arges 2; Bacau 3; Bihor 5; Brasov 10; Bucuresti + Ilfov 10; Buzau 2;Calarasi 1;
Caras Severin 1; Cluj 2;Constanta 2; Dambovita 6; Dolj 2; Galati 2; Giurgiu 4;Hunedoara 2;
Ialomita 1; Mehedinti 2;Prahova 13 ; Satu Mare 1;Sibiu 8;Suceava 2 ;Timis 3 ;Tulcea 1;
Valcea 2 ; Vrancea 2 .

Promotie contractare cu ocazia lansarii aplicatiei mobile “SYNERGY by rottco”.
Aplicația "Synergy by rottco" te conectează cu benzinăriile independente din România.
Gaseşte uşor staţiile care acceptă cardul de flotă Rottco Synergy Card şi identifică cea
mai apropiată stație. Accesează secțiunea “Stiați că?” şi află lucruri interesante. Nu rata
promoţiile dedicate firmelor care utilizează cardurile de flotă Rottco Synergy in sectiunea
Promotii. Disponibila pe Android si iOS.
Alimentează în benzinăriile independente folosind cardul de flotă Rottco Synergy
Card şi beneficiezi de 0.10 Ron/ litru reducere fața de preţul de pompă pentru
tranzacƫiile efectuate pâna la 31 Decembrie 2018. Reducerea se aplică în cazul unui
termen de plată de 15 zile. Promoƫia este valabilă pentru contractele noi incheiate in
perioada 1 Aprilie 2018 - 31 Mai 2018. Promoƫia se aplică exclusiv solicitărilor
venite prin intermediul aplicației, folosind secţiunea “Mesajul tău”.
Specificați în mesajul dumneavoastră “ Bursa Transport” şi reprezentantul nostru
vă va contacta in cel mai scurt timp.

Vă stam la dispozitie pentru detalii suplimentare despre oferta noastra de produse si
servicii.
Cu deosebit respect si in speranta unei colaborari viitoare,
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