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Circular 16/14 – 17 de maig de 2016 

 

Acord de col·laboració amb SOLRED  

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha signat un acord de 

col·laboració amb SOLRED, S.A., l’empresa que gestiona les targetes de crèdit de 

descompte per la compra de gasoil o gasolina pel vostre vehicle, a les gasolineres 

de Repsol, Campsa i Petronor.  

 

Podeu sol·licitar els següents tipus de targetes en funció de les vostres necessitats: 

1. Solred Clàssica 

2. Solred DKV SELECTION CARD 

3. Solred  GASÓLEO B Y C  

 

Les diferències i avantatges d’aquestes targetes les trobareu, clicant aquí.  

 

Els descomptes dels quals podreu gaudir per ser associats a la Federació són els 

següents: 

Diesel e+ Neotech 8 cèntims d’€/ litre 

Diesel 10+ Neotech 10 cèntims d’€/ litre 

Efitec 95 Neotech 5 cèntims d’€/ litre 

Efitec 98 Neotech 7 cèntims d’€/ litre 

AutoGas (GLP) 3 cèntims d’€/ litre 

Gasoil B 6 cèntims d’€/ litre 

Dispositiu VÍA-T  Gratuït 

 

Per a obtenir la targeta SOLRED de forma gratuïta, heu d’omplir totes les dotze 

pàgines del contracte que us adjuntem amb el títol “Solred Mod 26V2 Contrato V D 

modif FIRMA CP + HOJA SEPA UNIFICADO", i ens l’haureu d’enviar complimentat i 

signat originalment (totes les pàgines) per correu ordinari a:  

Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona 

C/ Montnegre, 48-50 baixos 

17006 Girona 

http://www.gihostaleria.org/
https://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/tarjetas/profesionales/tarjetas_solred/
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És molt important que si a més de voler disposar de la targeta, voleu obtenir el 

VÍA-T de forma gratuïta, a la primera pàgina on indica “Datos de la tarjeta y 

solicitud Vía-T”, després de complimentar totes les dades del vehicle a on voleu 

associar el Vía-T assenyaleu amb un X que el sol·liciteu. (Vegeu la imatge).  

 

 

 

 

Si ja disposeu de la targeta SOLRED i esteu interessats en obtenir el Vía-T de forma 

gratuïta, haureu de complimentar el contracte que s’adjunta amb el nom 

“Mod.61.V1 Contrato adhesión sistema SOLRED ViaT”, el qual també ens haureu 

d’enviar a la mateixa adreça de correu ordinari amb totes les pàgines 

complimentades i signades originalment.   

 

Restem a la vostra disposició si teniu qualsevol dubte o pregunta.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 

 

http://www.gihostaleria.org/

