
Jeppesen World Fuel Services

BA-I-WFBA-1-10_08_PORTA4

Uma fonte de combustível. No mundo todo.

Existem milhões de coisas para se pensar quando você voa para um  

território desconhecido. Quando você forma uma equipe com a Jeppesen  

World Fuel Services, você passa a ter uma preocupação a menos. É o 

combustível. Ele estará lá—onde e quando dissermos que ele estará—a um 

preço competitivo. Esta é a vantagem da Jeppesen World Fuel Services.

Jeppesen e a World Fuel Services

 • Dois dos maiores nomes na aviação corporativa

 • Parceria para fornecer combustível de aeronaves doméstica e internacionalmente

 • Disponível em mais de 2.000 localidades no mundo todo

 • Combustível de alta qualidade a um preço competitivo

Combustível em que você pode confiar

 • Cartão Platinum da Jeppesen World Fuel Services

 • Site dedicado a facilitar as verificações de preços e disponibilidade

 • Preços de combustível que incluem impostos e tarifas, assim você sabe o que realmente irá pagar

 • Preços e pedidos específicos do cliente no site www.jeppesen.com/jetfuel

 • Rede estabelecida de fornecedores de combustível, incluindo as principais empresas, fornecedores nacionais  
 de petróleo e agentes locais independentes, assim você sempre tem um fornecedor confiável

 • Representantes de abastecimento disponíveis 24 horas por dia para todas as suas necessidades

 • Comunicação por telefone, fax, e-mail ou pela Web

 • O diretório de locais de abastecimento fornece uma relação de fornecedores na aeronave para consulta da tripulação

 • Entrega no atacado para as operadoras manterem seu próprio suprimento de combustível



Jeppesen World Fuel Services

Entre em contato com a Jeppesen

Sem necessidade de trabalho pesado

 • A World Fuel Services lida diretamente com todos  
 os documentos e faturas

 • Desdobramento de contas detalhado dos impostos e tarifas  
 aplicáveis, para que você tenha um registro completo

 • Configuração de conta rápida e fácil, com um  
 mínimo de burocracia

Mais que combustível

Sabemos como o combustível é importante para 

o sucesso da sua viagem. Ficar na pista à espera 

de combustível pode frustrar até o passageiro 

mais compreensivo. É por isso que formamos uma 

equipe com a World Fuel Services, para fornecer um 

suprimento confiável de combustível, a um preço 

competitivo em qualquer lugar para onde você voar. 

Em casa ou no exterior.

Américas e Austrália
866.538.3835 or 408.961.2520
Fax: 408.961.5362
E-mail: fuel@jeppesen.com

jeppesen.com/jetfuel

Europa, Ásia, Oriente Médio e África
+ 44 1293 842435
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: fuel@jeppesen.com


