
FAQ til FDM/Shell Card benzinkort

  
Hvad får jeg i rabat?

Hvordan får jeg rabat? 

Får jeg rabat med det samme? 

Hvor kan jeg tanke med rabat? 

Hvem kan få rabat? 

Er rabatten på listepris eller pumpe-/standerpris? 

Kan jeg se min rabat på bonnen? 

Du får 20 øre på Benzin og 25 øre på diesel. Rabatten er på standerprisen, 
uanset om det er på en bemandet station eller på Shell Express.

Du benytter dit FDM/Shell Card lige før eller lige efter du har tanket 
- alt efter om du betaler ved stander eller inde i butikken. Du skal ikke 
benytte andre kort, og du bliver faktureret en gang om måneden, hvor 
rabatten er fratrukket.

Du får rabatten fra første gang du tanker med dit FDM/Shell Card. 
Rabatten fremgår ikke på din kvittering, men du kan se det på dit 
månedlige kontoudtog fra Shell.

På alle Shell stationer i DK – og også på Shell Express. Det vil sige at med 
Shell som samarbejdspartner er der også rabat på deres ubemandede lavpris-
stationer, hvilket er en klar forbedring i forhold til den hidtidige Statoil aftale.

Alle FDM medlemmer, der ansøger og får udstedt et FDM/Shell Card 
får rabatten. Alle vil gennemgå en kreditvurdering.

FDM rabatten er på pumpeprisen (standerprisen).

Nej, men du får en oversigt hver måned - hvor du kan se hvor meget 
du har tanket og hvad du har sparet.
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Jeg er kan ikke blive kreditgodkendt 
– hvordan får jeg så rabatten?

Kan jeg benytte mit fordelskort på Shell stationer? 

Hvor lang tid går der før jeg får mit FDM/Shell Card?

Det er Shell der kreditgodkender, så det kan vi desværre ikke gå ind i. 
Vi arbejder på at alle kan opnå rabatten via sit fordelskort, og det vil vi 
informere om så snart det er muligt.

Nej, det er ikke muligt at benytte dit fordelskort. Rabatten opnås ved betaling 
med et FDM/Shell Card.

Du modtager dit kort indenfor 8 hverdage. Hvis du allerede har et Shell 
benzinkort, så sendes dit nye benzinkort med FDM-rabatten oftest allerede  
den efterfølgende hverdag, som du bestiller.
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