
 

 

 

 
 

 

 
 
TARJETA SOLRED 
DESCOMPTE FINS A 10 CÈNTIM / LITRE + VIA-T GRATUÏT 
 
 

Els recordem que l’acord de col·laboració signat amb SOLRED dona la possibilitat a 
tots el socis de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès d’obtenir descomptes 
especials a la compra de carburants a les EE SS de Repsol, Campsa i Petronor 
mitjançant la utilització de la targeta SOLRED.  
 
Tots els socis adherits a l’acord i que tenen un consum mensual inferior a 1.500 litres 
gaudeixen d’un descompte de:  
  
 8 cts/ litre en Diesel e+ y Efitec 95 Neotech  

        10 cts/litre en Diesel e+10 u Efitec 98 Neotech 
         3 cts/litre AutoGas 

            6 cts/litre Gasóleo B 
             
 
 
AVANTATGES D’UTILITZAR LA TARGETA SOLRED 
 
 Contractació gratuïta: Contractar les targetes Solred no té cap cost de compra o manteniment. 
 Peatges: La targeta Solred permet el pagament de peatges tant en autopistes nacionals com a les principals 

europees. 
 Pagament en els aparcaments SABA: Podeu utilitzar la targeta Solred per pagar en els més de 50 

aparcaments de l’empresa SABA. 
 Extracte i Factures: Rebreu cada mes tota la informació detallada dels moviments dels vostres vehicles. A més, 

Solred desglossa l’IVA a cada factura per simplificar-ne la declaració. 
 Solred Directo: Accedireu online a la informació de les vostres operacions. 
 
 
 
 
 
AVANTATGES D’UTILITZAR EL VIA T DE SOLRED 
Sistema de pagament electrònic en autopista amb el que es guanya rapidesa i comoditat. SENSE QUOTA 
ANUAL, vàlid per a 5 anys. Extracte i factura mensual. 
 
 
 

Condicions Via T (sense cost de manteniment): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PER OBTENIR AQUESTES DESCOMPTES O LA TARJETA SOLRED 
  
 

 
         

 
GRATUÏT 

  



 
Si ja té la targeta SOLRED, però encara no gaudeix dels avantatges de l'acord, complimenti EL CONTRACTE 
D’US DE LES TARGETES SOLRED, que pot trobar al mail rebut o la pàgina web de la AIBV (que haurà d'omplir i 
enviar o portar a les nostres oficines: Santa Rosa, 24-26. 08105 Sant Fost de Campsentelles) Si vol també el VIA-
T complimenti EL CONTRACTE D’ADHESIÓ AL SISTEMA SOLRED VIA-T. Si quan complimenti l’imprès no li 
caben les matrícules de tots els vehicles que disposaran de les targetes i els descomptes, adjunti un full al 
contracte amb totes les matrícules de l’empresa. 
 
Si ja té la targeta SOLRED amb algun descompte, però vol beneficiar-se dels descomptes de l’AIBV, preguem 
ens remetin un e.mail o carta a la AIBV indicant que renuncia a les condiciones que tenen actualment i que volen 
que s’apliquen els descomptes de l’AIBV. Pot trobar al mail rebut o la pàgina web de la AIBV un model:  IMPRÈS 
D’INCORPORACIÓ A L’ACORD. El canvi es farà immediatament sense necessitat de canvi de targetes. 
  
Si la targeta de SOLRED que té comença per la numeració 7083 (Solred Màxima), no serà compatible amb 
els nostres descomptes. Si vol adherir-se al nostre acord, haurà de tramitar noves targetes Solred Clàsica (que 
comencen amb la numeració 7078) mitjançant l’AIBV (mitjançant el procediment que s’explica a continuació) 
  
 
Si no té la targeta SOLRED o vol fer-se una targeta nova: 
 

1- Complimenti EL CONTRACTE D’US DE LES TARGETES SOLRED, que pot trobar al mail rebut o la 
pàgina web de la AIBV  
 

2- ARA SENSE LA OBLIGATORIETAT DE L’AVAL La garantia necessària per a l’obtenció de les targetes 
Solred es pot aconseguir mitjançant l’empresa d’Assegurances de Crèdit que treballa amb Solred, que 
realitzarà un estudi de riscos i adjudicarà un límit. Aquest límit pot variar en qualsevol moment en què les 
condicions del contractant canviïn. En el cas de que la garantia sigui rebutjada per l’empresa 
d’Assegurances de Crèdit, l’aval bancari, serà obligatori. 

 
O es pot aportar, com sempre, una garantia, entre les següents alternatives: 

 
 
2.1 La garantia pot ser un aval bancari que pot sol·licitar SENCE CAP COST a la seva entitat 

bancària habitual (adjuntem un llistat de les entitats on ho pot tramitar) pel doble de la 
quantitat del seu consum mensual, amb quantitat mínima de 600 €. Aquesta es la garantia que 
normalment ens porteu. 

 
2.2 La garantia pot ser simplement un document que expedeixin aquelles entitats bancàries que 

tenen un acord amb Solred (que figuren marcades amb un * en el llistat que adjuntem) 
 

 
2.3 Un dipòsit al compte següent de Solred pel doble del consum mensual, en el cas de que es 

sol·liciti la tarjeta Solred Clàsica i Gasoli Bonificat. En el cas de Solred-DKV serà el doble del 
consum mensual nacional més l’ import resultant de multiplicar el consum internacional per 
2,5. BBVA cc 0182 3994 08 0000283970. En aquest cas, preguem ens enviïn la fotocopia de 
la transferència. 
 
 

      3.- Portar a la seu de l’AIBV el EL CONTRACTE D’US DE LES TARGETES SOLRED, INDICANT EL 
CONSUM MENSUAL QUE TINDRAN i en el seu cas, l’aval bancari. Si prefereix no tramitar l’aval, doncs 
únicament s’ha de portar el contracte i Solred ja gestionarà la garantia amb la seva Assegurança de Crèdit. 
 
 
 
PER OBTENIR EL VIA-T 

 
Per a la contractació del sistema VIA-T en aquestes condicions ha d’emplenar el EL CONTRACTE D’ADHESIÓ AL 
SISTEMA SOLRED VIA-T que pot trobar al mail rebut o la pàgina web de la AIBV  
 
 
 
Més informació: Secretaria de l’AIBV aibv@aibv.org   


