Σε επιλεγµένα σηµεία
πανελλαδικά
Με αποδοχή της κάρτας σε επιλεγµένα
πρατήρια Cyclon σε όλη την Ελλάδα,
εξασφαλίζετε ευελιξία και ένα ενιαίο
σύστηµα παρακολούθησης
του εφοδιασµού όλων των οχηµάτων σας.

Ένας ολόκληρος κόσµος προνοµίων
για την εύκολη διαχείριση του εταιρικού σας στόλου
βασίζεται σε µία µόνο κάρτα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο:

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ FLEET CARD
Τ: 210.8093594 - 210.8093572
F: 210.8093555 // E: cycloncardAdm@cyclon.gr

Μόνο πλεονεκτήµατα,
κανένα κόστος!
Χρησιµοποιήστε
τη Cyclon Drive Card
και εφοδιάστε τα οχήµατα
του εταιρικού σας στόλου
χωρίς µετρητά,
κερδίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Εσείς ορίζετε
για κάθε όχηµα:
• Την κατηγορία αγοράς, δηλαδή τα προϊόντα ή/και τις
υπηρεσίες που θα χρεώνονται στην κάρτα.
• Το όριο αγορών: ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο ή µηνιαίο,
σε αξία (€) ή ποσότητα (lt).
• Την καταγραφή ή όχι των χιλιοµέτρων του κοντέρ,
κάθε φορά που το όχηµα θα ανεφοδιάζεται.
Έτσι ο πλήρης έλεγχος του εφοδιασµού και η
αποτελεσµατική διαχείριση του στόλου σας,
είναι στο χέρι σας.

Πλήρης έλεγχος
του εφοδιασµού
του στόλου σας.

Άρτια online
πληροφόρηση:
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας www.cyclon.gr και των δικών
σας µοναδικών κωδικών πρόσβασης, µπορείτε πλέον να
παρακολουθείτε σε πραγµατικό χρόνο τον εφοδιασµό των οχηµάτων
σας. Παράλληλα εξάγετε αναφορές σε οποιαδήποτε µορφή,
ανά κάρτα, κέντρο κόστους, προϊόν ή µε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο
αναζήτησης εσείς θα ορίσετε.
Ταυτόχρονα, µπορείτε να διαχειριστείτε τις κάρτες σας (έκδοση, ακύρωση,
αντικατάσταση), να έχετε πρόσβαση στα µηνιαία εκκαθαριστικά σας ή να
δείτε µέσω χάρτη (google maps) τα πρατήρια που θα σας εξυπηρετήσουν.
Επιπρόσθετα το τµήµα Cyclon Drive Card, σας στέλνει µαζί µε το µηνιαίο
εκκαθαριστικό σας και τα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών όλων των
οχηµάτων σας ανά ηµέρα, όχηµα, κέντρο κόστους, προϊόν αλλά και τα
επιµέρους σύνολα.
Με λίγα λόγια, ο έλεγχος του εφοδιασµού του στόλου σας, γίνεται
παιχνίδι!

Συνεχής
υποστήριξη:
Tα έµπειρα στελέχη µας προσφέρουν συνεχή υποστήριξη
και εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να χρειαστείτε
βοήθεια στην αλλαγή των στοιχείων της κάρτας σας,
την έκδοση νέων καρτών ή την ακύρωση κάρτας σε
περιπτώσεις απώλειας αυτής ή αντικατάστασης κάποιου
οχήµατος.
Παράλληλα, παραµένουµε δίπλα σας για όποια επιπλέον
πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε, σχετικά µε τις
συναλλαγές σας.

Άτοκη
πίστωση:
Η χρήση της κάρτας σάς προσφέρει άτοκη πίστωση
45 ηµερών, χωρίς καµία απολύτως επιβάρυνση.

Ασφάλεια:
Όλες οι αγορές πραγµατοποιούνται µε την κάρτα σε
συνδυασµό πάντα µε το προσωπικό και απόρρητο PIN της,
που γνωρίζει αποκλειστικά ο οδηγός του οχήµατος,
χωρίς µετρητά.

