Stacja paliwowa – każdemu po drodze
Warszawa, 5 października 2016 – Współczesna stacja paliwowa to więcej niż przystanek
w drodze. To miejsce gdzie można zadbać o sprawne funkcjonowanie auta i komfort
kierującego.
Dzisiejsze stacje paliwowe są dalekie od tych, z których korzystaliśmy jeszcze kilkanaście lat
temu. Teraz nie jest to tylko miejsce, którego funkcjonalność kończy się na dolaniu paliwa.
Obecnie na blisko 400 stacjach Shell w całym kraju można kompleksowo zadbać o swoje auto
w trakcie krótszych i dłuższych podróży.
Do pełna!
Stacja paliwowa Shell to miejsce, w którym na kierowców czeka bogata oferta paliw. Paliwa
Shell FuelSave to wysokiej jakości paliwa skoncentrowane na generowaniu oszczędności.
Zaprojektowane z myślą o kierowcach, którzy cenią mądre wybory i szukają efektywnych
kosztowo rozwiązań.
Paliwa takie jak Shell V-Power Nitro+ są zaawansowanymi technologicznie paliwami, które
zostały stworzone, by skutecznie chronić silnik i wpływać na wydajność nawet w trudnych
warunkach. Pomagają czyścić silnik z nagromadzonych osadów oraz chronić go przed
tworzeniem się nowych. Pomagają również chronić przed tworzeniem korozji na elementach
układu paliwowego wykonanych z podatnych na nią metali.
Na szczególną uwagę zasługuje Shell V-Power Nitro+ Racing, 100-oktanowe paliwo, które
pomaga dostarczać więcej mocy przez efektywniejsze spalanie. To najbardziej
zaawansowane technologicznie paliwo Shell zostało opracowane we współpracy ze Scuderia
Ferrari. Zawiera unikatowy zestaw dodatków Shell z formułą podwójnego działania,
pomagający aktywnie czyścić i chronić silnik.
Również tankując Shell AutoGas kierowca może mieć pewność, że otrzymuje produkt
najwyższej jakości. Posiada on liczbę oktanową znacznie przewyższającą wymagania
techniczne, dzięki czemu proces spalania paliwa jest bardzo efektywny. Charakteryzuje się
też wysoką czystością, dzięki czemu pomaga uniknąć niepotrzebnych wizyt i wydatków
w warsztacie samochodowym.

Serdecznie witamy!
Na ponad 100 stacjach Shell na terenie całego kraju klienci mogą skorzystać z myjni
automatycznych. Oferują one cztery programy mycia, co oznacza, że każdy kierowca może
wybrać program odpowiedni dla rodzaju zabrudzeń czy stopnia ochrony lakieru. Jeśli

zabrudzenia nie wymagają wizyty w myjni warto poprosić pracownika stacji
o umycie szyb, lusterek i reflektorów. Bo to co wyróżnia Shell to nie tylko wysokiej jakości
produkty, ale także fachowa i kompleksowa obsługa. Pracownik stacji może też pomóc
sprawdzić podstawowe parametry auta, wybrać i uzupełnić płyn do spryskiwaczy a nawet
sprawdzić poziom oleju. Bo jeśli okaże się, że zbliża się on do dolnej granicy lub jest poniżej
normy należy go uzupełnić.
Obecnie kierowcy mogą wybierać z całej gamy różnorodnych produktów. Warto jednak
sięgać po oleje silnikowe firmy Shell, która oferuje najnowszą technologicznie linię olejów
syntetycznych Helix Ultra, w której wykorzystuje się unikatową technologię Shell PurePlus.
Pozwala ona na otrzymanie krystalicznie czystej bazy olejowej, pozbawionej wszelkich
zanieczyszczeń znajdujących się w ropie naftowej, pomagając tym samym utrzymać
najwyższe parametry eksploatacyjne silnika.
Nie tylko hot-dogi
Na klientów stacji czeka również bogata oferta gastronomiczna deli2go. Zimne i ciepłe dania,
słone i słodkie przekąski oraz aromatyczna kawa umilą przerwę w każdej podróży i dodadzą
energii przed dalszą drogą, czy to na wyczekany urlop czy o poranku do pracy.
Współcześnie stacje benzynowe pełną też role sklepów czynnych całą dobą. Na stacji
benzynowej można znaleźć produkty spożywcze, napoje i kosmetyki oraz akcesoria i środki
czyszczące do samochodu. By podróż sprawnym czystym autem dostarczała jeszcze więcej
przyjemności można wybrać jeden z wielu audiobooków lub płyt z muzyką.
Stacje paliwowe Shell wychodzą naprzeciw swoim klientom. Do końca października Shell
prowadzi akcję „Kobiece wtorki”, w trakcie których na Panie czekają rabaty na paliwo,
atrakcyjne promocje i oferty specjalne. O tych i innych promocjach klienci dowiedzą się
z aplikacji Shell Motorist.
***

O Shell
Grupa Shell to największy na świecie koncern energetyczny wytwarzający najwyższej jakości produkty
oraz oferujący kompleksową gamę usług związanych z dostarczaniem paliw i energii, a także rozwiązań
dla klientów biznesowych i indywidualnych.
W Polsce Shell działa od 1992 roku. Aktualnie Shell Polska Sp. z o.o. to ponad 400 stacji oferujących kierowcom
najwyższej jakości paliwa, olej napędowy oraz gaz LPG. Na stacjach paliwowych Shell klienci mogą korzystać
z usług myjni samochodowych, z oferty punktów gastronomicznych oraz robić zakupy w sklepie
z pełnym asortymentem produktów spożywczych i motoryzacyjnych. Wszyscy klienci tankujący paliwo Shell
mogą uczestniczyć w programie lojalnościowym – Shell ClubSmart.
Ponadto wśród produktów motoryzacyjnych Shell dysponuje szeroką gamą najwyższej jakości olejów i smarów,
a do klientów biznesowych skierowana jest oferta kart paliwowych euroShell.

Od roku 2013 na polskim rynku działa także Shell Aviation, światowy lider w sprzedaży produktów
dla lotnictwa, a od 2006 roku w Zabierzowie pod Krakowem - Shell Business Operations, jedno z największych
centrów usług dla biznesu w Polsce.
więcej na www.shell.pl

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Czechowska, k.czechowska@contrust.pl, tel. 512-361-542
Justyna Goraj, justyna.goraj@shell.com, tel. 606-670-064

