
cartão do motociclista

Vale a pena voltar a usar o seu cartão
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- “ups... Temos um problema”

(...)neste tipo de situação, 
compreende-se que os 

descontos não são 
acumuláveis, mas deveria ser 
considerado o que fosse mais 

vantajoso para o cliente.

Sucede até que no Barreiro e em 
Setúbal não são aceites o cartão , 

havendo mesmo em Setúbal a 
indicação escrita e afixada que o 

cartão não é aceite.

Confirmo que o abastecimento foi a um sábado 
e que o impedimento em beneficiar do desconto 
previsto no protocolo se deveu a esse facto, ou 
seja nesse dia da semana há um desconto para 
todos os clientes, embora seja menor do que o 

estabelecido na parceria.
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Flexibilidade na oferta para crescer

• O desconto do cartão do motociclista não é acumulável com outras 
promoções ou campanhas de desconto em vigor na rede de postos 
BP aderente. 

• Esta situação tem originado reclamações, limitando o alcance da 
parceria da BP com a Federação de Motociclismo de Portugal

• Em postos com desconto de bomba inferior ao cartão, os utilizadores 
do cartão do motociclista são prejudicados relativamente ao 
desconto de cartão
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Agora, sempre que o associado FMP apresentar o seu cartão ao
abastecer num posto BP, tem acesso ao melhor desconto em vigor

• O desconto mínimo que o cliente recebe sempre é o desconto 
acordado para o cartão do motociclista

• Se não houver qualquer desconto de bomba o cliente recebe a 
totalidade do desconto do cartão do motociclista

• Se o desconto de bomba for maior que o desconto de cartão do 
motociclista, o cliente receberá o desconto da bomba

• Se o desconto de bomba for inferior ao desconto de cartão do 
motociclista, o cliente recebe o desconto de cartão
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Exemplo prático:
1) Transacção

Preço de 
Bomba €/ l

Desconto de 
cartão 

adicional €

Melhor 
Desconto 

aplicado €/l

Talão da transacção

0,060,280,0125,000,0490,06

Melhor 
Desc

Desc cartão adicional 
total €

Desc cartão 
adicional €/lt

Quantidade 
lt

Desc Bomba 
€/lt

Desc Cartão 
€/lt



6

Vale a pena voltar a usar o seu cartão

Preço de 
Bomba €/ l

Desconto de 
cartão 

adicional €

Melhor 
Desconto 

aplicado €/l

Talão da transacção

2) Transacção

0,040,030,00130,000,0390,04

Melhor DescDesc cartão 
adicional total €

Desc cartão 
adicional €/lt

Quantidade
lt

Desc Bomba 
€/lt

Desc Cartão 
€/lt


