
Túnel d’Envalira S.A.U., Ctra.General 2, km 23,2- Grau Roig - AD200 ENCAMP- (Principat d’Andorra) 
Tel.+376 755 670  Fax +376 755 671 

SOL·LICITUD DE TARGETES DE FLOTA D’EMPRESA 

RAÓ SOCIAL (Nom  del N.R.T.):___________________________________________________ 

ADREÇA:_____________________________________________________________________ 

POBLACIÓ:__________________________________ TEL.:__________________________ 

REPRESENTANT LEGAL:_______________________________________________________ 

DATA :  

Sol·licito l’obertura d’una línia de crèdit amb TÚNEL D’ENVALIRA, S.A.U., mitjançant 
targetes de flota, vàlides com a mitjà de pagament dels peatges del Túnel d’Envalira, d’acord 
amb les condicions generals estipulades al dors. 

Desitjo domiciliar els pagaments a la següent entitat bancària del Principat d’Andorra: 

ENTITAT:__________________________________ Signatura del sol·licitant: 

OFICINA: __________________________________ 

NÚM. COMPTE IBAN:_____________________________ 

NÚM. TARGETES SOL·LICITADES: ____________ 

Codi empresa:_________ 

A omplir pel Túnel d’Envalira, S.A.U. 

GARANTIA BANCÀRIA 

Els sotasignants:________________________________________________________________ 
Apoderats de:__________________________________________________________________ 
Garanteixen el pagament de les factures presentades per Túnel d’Envalira, S.A.U. derivades de la 
utilització de les targetes de flota assignades a l’empresa: 

RAÓ SOCIAL (Nom  del N.R.T.):___________________________________________________ 

NÚM. DE COMPTE IBAN :______________________________________________________ 

FINS UN MÁXIM DE:_______________ Euros mensuals1, fins i tant no rebin comunicació per 
escrit de la cancel·lació de la present garantia, que tindrà efecte el dia 25 del mes següent a la 
notificació de la voluntat de cancel·lar-la per part del Banc i del cobrament de tots els càrrecs 
pendents. 

Data :  

Signatures  Segell 

1  Segons estudi de risc 



Túnel d’Envalira S.A.U., Ctra.General 2, km. 23,2 - Grau Roig - AD200 ENCAMP- (Principat d’Andorra) 
Tel. +376 755 670  Fax +376 755 671

CONDICIONS GENERALS 

1. La utilització de les targetes de flota de Túnel d’Envalira comporta la plena acceptació d’aquestes 
condicions, sense perjudici de posteriors modificacions per part de l’empresa titular de les mateixes, així 
com per les persones per ella autoritzades. 

2. Les targetes de flota tenen un únic Titular i estan destinades exclusivament a efectuar el pagament dels 
peatges del Túnel d’Envalira. 

3. Per la concessió de les targetes de flota es requereix una Garantia Bancària prestada per alguna de les 
entitats bancàries legalment establertes al Principat d’Andorra, a elecció del client, entitat on seran 
domiciliats els corresponents pagaments. L’import de l’esmentada Garantia serà valorat pel Departament 
d’Administració del Túnel d’Envalira. En cas de cancel·lació, dites garanties seran efectives fins el dia 25 o 
següent hàbil del mes següent a la seva cancel·lació. Un cop presentada la Garantia Bancària, Túnel 
d’Envalira, S.A.U. lliurarà al client les targetes sol·licitades.  

4. A primers de cada mes, Túnel d’Envalira, S.A.U. presentarà al banc on existeix la garantia el cobrament 
dels peatges corresponents al mes vençut, i lliurarà al client la relació de trànsits efectuats, amb el següent 
detall: 

 Número de targeta 
 Data, hora i minut del trànsit 
 Sentit de circulació o número de via de pagament 
 Categoria del vehicle 
 Tarifa 

5. Una vegada transcorri un mes de la data de facturació no serà exigible a Túnel d’Envalira, S.A.U. cap 
reclamació sobre els trànsits facturats. 

6. En cas de sobrepassar el límit de la garantia concedida pel banc on està domiciliat el pagament, el Titular 
resta igualment obligat a fer efectiu l’import degut. Túnel d’Envalira, S.A.U. es reserva el dret d’exigir el 
pagament dels trànsits efectuats amb la utilització de les targetes de flota si presenta la relació de càrrecs 
corresponents per el seu cobrament al banc i aquest no es fes efectiu. A partir d’aquest moment els 
interessos i despeses aniran a càrrec del Titular, així com si es donés el cas, totes les despeses, taxes i costes 
del procediment judicial, seran a càrrec del demandat, inclosos els honoraris d’advocat i procurador. 

7. Les targetes de flota queden reservades pel seu ús exclusiu amb vehicles del Titular, qui serà l’únic 
responsable i haurà de comunicar qualsevol anomalia, mal ús, pèrdua o robatori de la mateixa mitjançant 
comunicació escrita a Túnel d’Envalira, S.A.U., Carretera General 2, km. 23,2 - Grau Roig, AD200 
Encamp, Principat d’Andorra, o per fax, al +376 755 671. Túnel d’Envalira es compromet a no acceptar 
com a mitjà de pagament dels peatges les targetes denunciades, transcorregudes un màxim de 24 hores des 
de la recepció de l’esmentada comunicació. Fins a aquell moment, els trànsits efectuats amb dites targetes 
seran sota la exclusiva responsabilitat del Titular i seran facturats a la fi del corresponent període. 

8. Les targetes de flota son propietat de Túnel d’Envalira, S.A.U. Tant el Titular com Túnel d’Envalira, 
S.A.U. es reserven el dret de cancel·lar el compte en tot moment, prèvia comunicació a l’altra part. En tot 
cas, el Titular es compromet a retornar les targetes a Túnel d’Envalira, S.A.U. quan li siguin requerides o 
bé al comunicar voluntàriament la baixa. 

9. Túnel d’Envalira, S.A.U. podrà adoptar polítiques comercials específiques per a les flotes d’empreses o 
col·lectius que, en el seu cas, seran comunicades als Titulars. Igualment, Túnel d’Envalira, S.A.U. es 
reserva el dret de cancel·lació o modificació de dites polítiques, sense més obligació que comunicant-ho al 
Titular. 

10. Així mateix, Túnel d’Envalira, S.A.U. es reserva el dret de modificació d’aquestes condicions i normes, 
comunicant-ho al Titular. 


