Regulamento Cartão RedService BP Bonus

O Cartão BP Bonus visa recompensar os clientes da Rede de Oficinas RedService pela sua fidelidade
e que se traduz na obtenção de descontos na aquisição de gasóleo, gasolinas e auto gás, adiante
designados por Produtos, que poderão ser obtidos nos termos e condições previstas nas seguintes
normas.

1. Âmbito dos Descontos
O Cartão BP Bonus é válido nos Postos de Abastecimento BP aderentes em Portugal, exceto onde
indicado.

2. Participantes na Promoção BP premierplus
2.1. Para obter descontos nos Produtos será necessário ser possuidor do cartão, o qual poderá ser
obtido gratuitamente em qualquer Oficina da Rede RedService aderente. A utilização do cartão
supõe a aceitação expressa das ditas condições de utilização e que as mesmas sejam conhecidas e
aceites pelo possuidor do cartão.

3. Obtenção de Descontos
3.1. O Cartão BP Bonus confere ao seu Titular um desconto na aquisição dos Produtos nos postos
de abastecimento da rede BP aderentes, de €0,06 por cada litro de Produto simples e €0,08 por
cada litro de produtos Ultimate adquiridos.
3.2. O desconto que o Cartão BP Bonus confere na aquisição dos Produtos não é acumulável com
quaisquer outras promoções ou campanhas de desconto que estejam a decorrer, em cada momento,
nos postos de abastecimento BP aderentes.
3.3. Atendendo ao estipulado no número anterior, os utilizadores beneficiam sempre do melhor
desconto entre o cartão e o desconto de bomba, nos seguintes termos:


Se não houver qualquer desconto de bomba, o utilizador recebe a totalidade do desconto
do Cartão BP Bonus;



Se o desconto de bomba for maior que o desconto do Cartão BP Bonus, o utilizador receberá
o desconto de bomba;



Se o desconto de bomba for inferior ao desconto do Cartão BP Bonus, o utilizador receberá
o desconto do Cartão BP Bonus;

3.4. Em caso algum poderá ser imputada à BP qualquer responsabilidade pelo facto de não serem
efetuados os descontos nos postos de abastecimento.
3.5. O Utilizador do cartão tem direito a efetuar, por cada cartão do qual seja titular, cinco
transações diárias com desconto, correspondentes a um volume máximo global de € 500,00
(quinhentos euros) /dia. Entende-se por transações a aquisição de combustível feita de uma só vez
e num único ato.

3.6. Todas as aquisições de Produtos feita para além dos limites estabelecidos não beneficiarão de
qualquer desconto através do Cartão BP Bonus.

4. Identificação dos Utilizadores
4.1. Os utilizadores do Cartão BP Bonus devem registar-se através do site www.redservice.pt.
4.2. Para a obtenção de descontos o não registo dos utilizadores invalida a atribuição de descontos.

5. Diversos
8.1. A BP reserva-se o direito de não aceitar cartões ou vales ilegíveis, ou obtidos mediante roubo,
fraude ou qualquer outro método que não respeite as condições de participação nestas promoções.
8.2. A BP reserva-se o direito de cancelar e dar por caducado o cartão, exigindo a sua imediata
entrega à BP, se suspeitar que o mesmo seja utilizado fraudulentamente e, de forma geral, sem
respeitar os termos e as condições de participação nestas promoções.
8.3. A BP aconselha todos os clientes a guardarem o seu cartão em local seguro e a assinarem os
cartões na zona indicada para o efeito.

