
 

Comunicado de Imprensa 

 

A PÁSCOA CHEGA À CEPSA E QUASE PARECE NATAL! 

Basta ter um dos cartões de fidelização “Porque Eu Volto” ou “Trans Club” para usufruir de 

fantásticas ofertas 

 

A Páscoa na CEPSA chega cheia de prémios para os detentores do cartão Porque eu Volto e Trans 

Club. Além das vantagens que estes cartões já oferecem a condutores particulares e profissionais, 

respectivamente, os Clientes 

CEPSA ficam habilitados a ganhar 

fabulosos prémios, desde um 

automóvel descapotável a motas e 

iPad’s, sempre que abastecerem 

combustível num posto aderente, 

integrado na rede CEPSA e 

apresentarem o cartão de 

fidelização. 

A promoção é válida a partir de 

hoje, dia 5 de Abril até 31 de Maio 

de 2011, e funciona através de 

sorteio para os titulares do cartão Porque eu Volto, que abasteçam um mínimo de vinte litros, ou de cem 

litros, no caso do cartão Trans Club. 

Se ainda não aderiu a um destes programas de fidelização tem agora uma boa oportunidade! Basta 

visitar um posto CEPSA e solicitar gratuitamente o seu cartão. 

Conheça os prémios: 
 

1º prémio: 
Automóvel Renault Mégane Coupé Cabriolet Dynamique Tce 130 cv 

2º e 3º prémio: 
Mota Orbit II 125 cc 

4º prémio a 8º prémio: 
Sony TV LCD KDL 40EX520 

 9º a 18º prémio: 
iPad 32 GB WIFI 

 19º a 28º prémio: 
iPod Touch 8 GB 

 29º a 38º prémio: 
Consola Nintendo Wii S.Resort Pack BR 

 39º a 48º prémio: 
Consola Sony PSP 300 



 
Além dos materiais de comunicação presentes nos postos de abastecimento aderentes, estas 
campanhas estão a ser promovidas em rádios nacionais e na Internet, em www.porqueeuvolto.com; 
www.cepsa.pt. 

 
Sobre a CEPSA   

A CEPSA está presente em Portugal há 48 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, por 

via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade geográfica 

das instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa 

em Portugal combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes, tendo 

dado início também à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de 

abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 
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