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ABASTEÇA NA CEPSA E GANHE VOUCHERS 
PARA O EL CORTE INGLÉS 

Festas ganham nova alegria com descontos para os Clientes de ambas as marcas 

 

A CEPSA e o El Corte Inglés oferecem até ao dia 19 de Fevereiro de 

2011, uma campanha especial que garante aos Clientes de ambas as 

marcas, vales de oferta em compras nos estabelecimentos El Corte 

Inglés de Lisboa e Gaia (Porto) e vales de desconto em abastecimento 

de combustível nos Postos de Abastecimento aderentes CEPSA. 

Para ser um dos contemplados, basta abastecer um mínimo de 25 

litros num Posto CEPSA em Portugal, e ganha de imediato um vale de 

desconto no valor de 6 euros a rebater no El Corte Inglés, em Lisboa 

ou no Porto. O vale poderá ser utilizado em vários departamentos 

desta superfície comercial: Moda, Acessórios, Sapataria, Desporto, 

Perfumaria e Alimentação. 

Por outro lado, ao realizar compras superiores a 25€ no El Corte 

Inglés, ganha também 6% de desconto em combustível CEPSA, válido 

para abastecimentos nos Postos CEPSA aderentes das regiões da Grande Lisboa e Porto. 

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.cepsa.pt e www.elcorteingles.pt . 

Listagem de postos aderentes: 

 

Sobre a CEPSA   

A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 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 e, mais recentemente, deu 

início 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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