
1. Em que consiste a Campanha Repsol + Lidl?

Num abastecimento de 30€ ou mais em combustível nas estações de serviço Repsol, 

recebe um desconto imediato de 0.05€/lt em combustíveis simples e de 0.06€/lt em 

combustíveis Neotech, tendo que apresentar e fazer a leitura do cartão digital Lid PLus na 

caixa de pagamento da Repsol. 

Receberá na sua APP Lidl Plus no dia útil seguinte, um cupão de 2€ desconto com a 

validade de 15 dias, para utilizar em compras iguais ou superiores a 40€ na sua loja Lidl. 

2. Qual será o desconto associado na Repsol?

Por cada 30€ gastos em combustível, irá beneficiar de um desconto de 0.05€/lt em 

combustíveis simples e de 0.06€/lt em combustíveis Neotech ao utilizar App Lidl Plus 

3. Quais os requisitos para beneficiar do desconto na Repsol?

Para beneficiar da campanha, deverá instalar a APP Lidl Plus, que se encontra disponível 

na APP Store, PlayStore, Huawei App Gallery, necessitando de acesso à internet para 

utilizar. 

É indispensável a leitura do cartão Lidl Plus, tanto nas lojas Lidl como nas estações de 

serviço Repsol.  

4. Se fizer compras inferior a 30€ posso obter desconto na Repsol?

Compras em combustíveis Repsol inferiores a 30€ não irão gerar descontos em 

combustíveis Repsol, nem o benefício adicional nas lojas Lidl. 

5. Qual a validade da campanha?

A campanha estará em vigor, de 31 de julho a 15 de agosto. 

40€



6. Como usufruir da campanha?  

- Por cada 30€ gastos em combustíveis nas Estações de Serviço da Repsol, a Lidl & Cia. Irá 

emitir um cupão de 2€, que estará disponível na APP Lidl Plus, para que sejam utilizados 

numa compra de pelo menos  40€, que estará disponível durante o dia útil seguinte. 

7. Qual a validade do cupão? 

Poderá utilizar o seu cupão até 15 dias após a compra. Ressalvamos que a disponibilização 

do cupão na APP Lidl Plus será efetuada durante o dia útil seguinte ao abastecimento na 

Repsol 

8. Posso obter desconto em outros postos de combustíveis? 

Não, esta campanha é válida apenas nas estações de serviço da Repsol 

 

 

 


