
COMO PODE BENEFICIAR DOS DESCONTOS ADICIONAIS NA CEPSA?  

O QUE É O CÓDIGO DE ATIVAÇÃO?
É o código que vai associar descontos adicionais ao seu cartão Porque EU Volto, por ser 
colaborador da sua entidade.

COMO PODE FICAR A CONHECER AS VANTAGENS ADICIONAIS? 
É muito fácil, pode consultar os descontos especiais por pertencer ao seu Coletivo sempre 
que pretender em www.cepsacoletivos.com, bastando para isso que introduza o código de 
ativação.

COMO PODE ASSOCIAR O SEU CARTÃO PORQUE EU VOLTO AO CÓDIGO 
DE ATIVAÇÃO?
Pode fazê-lo através de um dos três seguintes canais:

Nova parceria 
com a CEPSA

Preenchendo o formulário 
de adesão on-line em

www.cepsacoletivos.com

Ligando o número
217 217 855 / 707 222 324

Preenchendo o formulário 
de adesão num posto de 
abastecimento CEPSA

eu quero

para abastecer na CEPSA
cheio de vantagens

um Cartão

eu quero

para abastecer na CEPSA
cheio de vantagens

um Cartão

Vimos por este meio informar que, fruto da recente parceria celebrada com a CEPSA, 
poderá bene�ciar de descontos adicionais em cada abastecimento de combustível, 
através do cartão de �delização Porque EU Volto.

Basta que associe um Cartão CEPSA Porque EU Volto ao “Coletivo” da sua entidade, tendo 
para tal apenas que preencher o respetivo formulário, juntamente com o código de ativação 
por ela fornecido. Uma vez associado, passará a bene�ciar do desconto sempre que 
abastecer num Posto de Abastecimento da CEPSA, apresentando o seu Porque EU Volto.



PODEM-SE DAR DOIS CASOS:

Se ainda NÃO TIVER um cartão Porque EU Volto, poderá 

solicitá-lo online ou num posto de abastecimento CEPSA, 

preenchendo o respetivo formulário de adesão e indicando o seu 

código de ativação.
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Se JÁ TIVER um cartão CEPSA Porque EU Volto, apenas terá 

de fornecer alguns dados e indicar o número do seu cartão atual 

e respetivo código de ativação, através de uma das opções 

anteriormente indicadas. Neste caso não é necessário solicitar 

um novo cartão.

217 217 855 / 707 222 324 www.cepsacoletivos.com


