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ABASTEÇA NA CEPSA E GANHE VOUCHERS EM COMPRAS PARA O  

EL CORTE INGLÉS E  LOJAS SUPERCOR  

Verão ganha novo colorido com descontos para os Clientes das três marcas  

 

Desde o início de Junho e até 30 de Setembro, o seu Verão vai ganhar um novo 

colorido. A CEPSA em parceria com o El Corte Inglés retomaram a campanha 

promocional “Abasteça e… Ganhe”, que garante aos Clientes de ambas as 

marcas vales de oferta em compras no El Corte Inglés e supermercados 

SuperCor e/ou vouchers de desconto quando abastecer nos postos aderentes 

CEPSA*. 

Assim, sempre que abastecer um mínimo de 20 euros num dos mais de 100 

Postos CEPSA aderentes em Portugal*, ganha de imediato um vale de 

desconto no valor de 6€ (seis euros) a rebater no El Corte Inglés e/ou nos 

supermercados SuperCor, em compras superiores a 40€. Além das compras de 

supermercado nos SuperCor de Aveiro, Lisboa (Beloura e Expo), Coimbra e 

Fluvial, o vale poderá ser utilizado em vários departamentos do El Corte Inglés 

de Lisboa e Gaia (Porto): Moda, Acessórios, Sapataria, Desporto, Perfumaria e 

Alimentação. 

Por outro lado, ao realizar compras superiores a 40€ no El Corte Inglés, ganha 

também um valor de 6% de desconto em combustível CEPSA, válido para 

abastecimentos nos Postos CEPSA aderentes das regiões de Lisboa, Setúbal, 

Porto, Coimbra, Algarve, Aveiro e várias Áreas de Serviço nas principais auto-

estradas nacionais. 

Além dos materiais de comunicação presentes nos Postos de Abastecimento 

aderentes, estas campanhas estão a ser promovidas na Internet, em 

www.cepsa.pt e www.elcorteingles.pt. 

* Listagem de postos aderentes em anexo. 

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. 

Lisboa, 14 de Junho de 2010 

CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A. - Direcção de Comunicação de Marketing 

dir.comunicacao@cepsa.com     / Tel: 21 721 7608 /     www.cepsa.pt         

http://www.cepsa.pt/
http://www.elcorteingles.pt/
mailto:dir.comunicacao@cepsa.pt
http://www.cepsa.pt/

