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Сътрудничихме с POAŞ, за да 
улесним закупуването на
гориво от Ваша страна

В този документ можете да намерите информация
за специалните привилегии за нашите клиенти за 
закупуване на течно гориво, с Картата за 
преминаване на границата (Border Pass Card), която
е валидна в бензиностанциите – станциите за 
гориво на ПОАШ, на територията на граничните
контролно-пропускателни пунктове Капъкуле и 
Ипсала.

www.tobbund.com.tr

Преодоляване на 
бизнес пречките



граница Пропуснете Карта 

Специално
идентифицираната
за Вас Карта за 
преминаване на 
границата (Border
Pass Card), можете
да купувате течно
гориво без да имате 
нужда от пари в 
брой или кредитна 

карта.

На териториите на 
граничните 
контролно-
пропускателни 
пунктове/врати
Капъкуле и Ипсала 
граница можете да 
купувате течно

гориво без акцизен
данък и без ДДС.* 

Можете да се 
възползвате от 
възможността за
разсрочено
плащане, 
предвидено 
специално за 
клиентите на
Тоббунд.

* Могат да се възползват фирмите – компаниите, определени от съответното
компетентно Министерство.

Пари в брой/Без 
кредитна карта

Течно гориво
без данъци

Плащане с 
разсрочка
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Системе с Карти за преминаване на граница 
(Border Pass Cards System)
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Карта за преминаване на граница 
(Border Pass Card)

ПРЕДИМСТВА

Лесно и надеждно течно гориво 

• С картата, идентифицирана за дължавния
контролно-регистрационен номер на превозното
средство, вие можете да извършите плащане до 
лимите, който сте опеделили.

• Без да носите пари или кредитни карти със себе си, 
можете надеждно и безопасно да закупите течно
гориво.

• Всички операции, като например, дефиниране на
остатък, проследяване на лимита, отчитане, можете
да извършвате Онлайн (Online).

• Можете да включите към системата всичките си 
превозни средства.

www.tobbund.com.tr



Карта за преминаване на граница 
(Border Pass Card)

ПРОЦЕС НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

Регистрация в системата с 5 стъпки

www.tobbund.com.tr

• Одобрение от страна на Тоббунд

• Одобрение от страна на банката (DBS)

• Откриване на клиентска сметка

• Предоставяне на картата

• Подаване на заявка от страна на клиентите



Благодарим Ви!

444 23 22


