
De voordelen van de LogPay kaart

• Geen nood aan cash geld
• Gemakkelijke en rappe betaling
• Een gedetailleerde facturatie geldig 
• voor de terugvorderbare speciale accijnzen
• Facturen exclusief BTW  

(geen voorfinanciering meer van de BTW  
op de aangekochte diesel in België)

• Veilige betaling
• Maximale korting
• Strikt minimale kost per transactie
• In geval van verlies of diefstal: blokkering van 

de kaart
• Meer dan 4.500 tankstations in Europa

Tankkaart LogPay
Uw brandstof- en diensten-
partner voor België en Europa
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Meer informatie?
Vul de volgende antwoordstrook in zodat we u kunnen contacteren 

om u de volgende info te verschaffen :

• De lijst van benzine-stations waar de LogPay kaart aanvaard wordt

• Het bedrag van de korting per liter (per station)

• Het geheel aan in te vullen documenten om de LogPay kaart te bekomen.

Naam:       Voornaam:                 

Bedrijf:       Functie:                

E-mail:                                     

Tel:       Fax:                 

Adres:                      

Postcode:      Gemmente:                     

Terug te sturen via email: info@uptr.be

UPTR

Havenlaan 104-106

B-1000 Brussel

T. 02 420 54 56

info@uptr.be - www.uptr.be



De LogPay tankkaart: een dienst 
U aangeboden door UPTR!

Met de LogPay kaart, opent UPTR de deuren voor de transporteurs naar een onafhankelijk Europees 
netwerk van meerdere merken. In Belgïe, is de LogPay kaart reeds aanvaard in meer dan 500 benzine- 
stations van verschillende merken.

Een optimale bevoorrading...

Met de LogPay kaart, beschikt u, als transporteur, over een ideaal betaalmiddel voor uw 
brandstofvoorziening in Europa.
• Een gespecialiseerd netwerk voor de transporteurs, die de grote assen van het autowegen-

netwerk en de belangrijkste bevoorradingspunten in Europa omvatten.
• Optimale tariefvoorwaarden
• Veiligheid met PIN code en limiet per transactie
• PIN-vlootfunctie en beperkingen op maat per kaart

Dankzij de LogPay online applicatie, kan u gemakkelijk uw trajecten en bevoorradingspunten 
inplannen. Met het downloaden van ons netwerk op uw navigatiesysteem, kan u gemakkelijk het 
benzinestation van uw keuze terugvinden.

... met kwaliteitsdiensten

LogPay biedt, in samenwerking met haar partners, een optimale service aan:
• Meerdere betalingsmogelijkheden
• Transparante facturatie overeenkomstig met de fiscale reglementeringen van elk land voor 

de terugbetaling van de accijnzen in Europa
• Gepersonaliseerde rapportering van de gegevens van elektronische transacties
• Individuele regeling van de facturatie en van de betalingstermijn
• Depannage-bijstand over heel Europa met meer dan 26.000 officieel erkende herstellers, 

met hersteldiensten inbegrepen, controle van de kosten en de technische certificaten.

Dankzij ons meertalig departement Customer Care & Service, krijgen onze klanten 
de steun van een persoonlijke account manager en van een hotline dienst 
(met meer dan 20 talen), beschikbaar 24h./24, 7d./7.

Smartphone applicatie
Localisator van stations

• Weergave van alle tankstations 
 - in de buurt van uw locatie
 - rond een gerichte / specifieke locatie
 - op een specifieke route

• Directe navigatie naar het  
dichtstbijzijnde tankstation

• Registratie van de zoekresultaten  
voor offline gebruik

• Weergave van de meest  
aanbevolen tankstations

• Het delen van de zoekresultaten

Goedkope transactiekost

Dankzij het Europese multi-merken netwerk van meer dan 18.000 stations, 
verspreid over 20 landen, is de kost per transactie strikt minimaal.

Maximale korting

UPTR heeft een maximale korting bekomen voor al haar klanten, ongeacht de grootte van hun 
vloot. Op basis van het principe van de coöperatieve, kan iedere transporteur genieten van de 
maximale korting die gewoonlijk wordt toegekend voor een maandelijks verbruik van minstens 
30.000 liter.

Administratieve vereenvoudiging

Het administratief werk van de transporteurs wordt vereenvoudigd dankzij een gedetailleerde 
facturatie, geldig voor de terugvordering van het deel van de bijzondere accijns op diesel aange-
kocht in België.

Facturatie zonder BTW voor de diesel aangekocht in België

Elke maand, krijgen de transporteurs die de LogPay kaart gebruiken, een factuur zonder BTW. 
Bijgevolg moeten ze de Belgische BTW dus niet voor financieren.
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