
 

 

O SITE SUL celebrou um protocolo com a BP 

Através do protocolo, os nossos filiados poderão ter acesso a combustível a preços 
mais acessiveis.  

Para terem acesso a este protocolo, os nossos filiados necessitam de ter as quotas 
em dia.  

Cada filiado receberá através do Dirigente/Delegado Sindical que acompanha a empresa, um cartão da BP – “Cartão 
BP Bonus” com a sua identificação, que lhe dará acesso automático aos descontos nos combustíveis, nos termos 
acordados no âmbito deste protocolo. 

O Cartão BP Bonus destina-se à aquisição de Combustíveis, e pode ser utilizado na Rede de Postos de 

Abastecimento BP aderentes a preços mais acessíveis (410 postos no Continente), nos seguintes termos: 

•         É um cartão de desconto, não é um cartão de pagamento; 

•         Cada cartão poderá efectuar até um máximo de 5 abastecimentos diários, com valor máximo global 

diário de 500 euros;  

•         A substituição do cartão por roubo, extravio ou perda poderá incorrer num custo de 5€ (acrescido de 

IVA à taxa legal); 

•         O desconto do Cartão BP Bonus não é acumulável com outras promoções ou campanhas de desconto 

pontualmente em vigor nos postos BP; 

•         O desconto é calculado sobre o preço de referência BP. No entanto, sempre que o preço de bomba 

seja inferior ao preço de referência BP menos o desconto, será aplicado o desconto de bomba. Desta 

forma, o sócio tem sempre o melhor dos dois descontos.Ou seja: 

o   Se não houver qualquer desconto de bomba, o associado usufrui a totalidade do desconto 

cartão BP Bonus 

o   Se o desconto de bomba for maior que o desconto do Cartão BP Bonus, o associado usufruirá 

do desconto de bomba; 

o   Se o desconto de bomba for inferior ao desconto do Cartão BP Bonus, o associado usufruirá 

do desconto de Cartão BP Bonus.  

• Desconto nos combustíveis para os nossos filiados: 

Desconto combustíveis simples – 6cent/litro 
 
Desconto combustíveis ultimate – 8cent/litro 

Para saber mais informações sobre este e outros protocolos, visite o nosso website em www.sitesul.pt ou contacte-
nos através do nosso e-mail: geral@sitesul.pt ou através do telefone: 265 534 391 

http://www.sitesul.pt/
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