2018-05-16

Drogowa dżungla, czyli Polak za kierownicą
Dla większości Polaków jazda samochodem to nie tylko podróż z punktu A do B. To także sposób na
pokazanie swojego charakteru i wyrażenie emocji za kierownicą. Wyniki badania przeprowadzonego przez
Kantar TNS na zlecenie Shell, pokazują jakimi typami zwierząt jesteśmy w polskiej drogowej dżungli.
WIĘCEJ czytaj w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne" Z pełną ofertą Shell Polska można
było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego
12/14 Emocje nierozerwalnie …

2017-12-04

Shell wprowadza na rynek nowy olej syntetyczny
Shell rozszerza swoją ofertę niskopopiołowych olejów silnikowych o syntetyczny produkt Shell Helix
HX8 ECT 5W-30. Nowy olej, przeznaczony do samochodów osobowych wyposażonych w silniki
benzynowe, Diesla i zasilane gazem LPG, zapewnia optymalną ochronę jednostki napędowej w różnych
warunkach jazdy. Shell Helix HX8 ECT 5W-30 to w pełni syntetyczny, niskopopiołowy olej silnikowy.
Zawiera elastyczne molekuły, które nieustannie dostosowują się do zmiennej pracy silnika w celu
zwiększenia jego ochrony w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Wyjątkowa odporność na
zużycie została potwierdzona w testach – Shell …

2017-11-30

Bezpiecznie w trasie z euroShell
Karty flotowe są już standardem w firmach transportowych. Umożliwiają bezgotówkowe regulowanie
płatności nie tylko za paliwo, ale także za opłaty drogowe, myjnie czy zakupy na stacjach. Są wygodne w
użyciu, a przede wszystkim bezpieczne – brak konieczności posiadania gotówki. Nie oznacza to jednak, że
kierowcy są zwolnieni z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoich kart. Eksperci euroShell przygotowali
5 zasad bezpieczeństwa w trasie, o których powinien pamiętać każdy użytkownik kart flotowych. Podstawową przewagą kart paliwowych, które na stałe wpisały się w codzienność flotowego biznesu, jest
…

2017-11-09

Nowa oferta franczyzowa Shell
Na organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowych Targach STACJA PALIW
Shell jest obecny od 2010 r. - Nasze stoisko na Targach prezentowaliśmy już kilkakrotnie. Jest to dla nas
ważne wydarzenie, na którym możemy spotkać się z naszymi obecnymi partnerami franczyzowymi, a
także przedstawić ofertę współpracy nowym, potencjalnym franczyzobiorcom. Targi to również dobra
okazja do zapoznania się z nowinkami i ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi w branży paliwowej
czy też do spotkań z innymi specjalistami z tej branży. Pomimo rozwoju nowych kanałów komunikacji i
form dotarcia do …

2017-08-16

Modele BMW M do wygrania na stacjach Shell
Shell Polska rusza z kolejną promocją dla wszystkich klientów. Tym razem do zdobycia są modele aut
BMW M. Czekają one na tych, którzy zbiorą naklejki w zamian za tankowanie paliwa lub skorzystanie z
usług myjni na wybranych stacjach Shell. Promocja trwa od 14 sierpnia do 29 października 2017 r. Shell
od lat angażuje się we współpracę z wiodącymi producentami z branży motoryzacyjnej, dzięki czemu nie
tylko możemy oferować najwyższej jakości produkty paliwowe, ale również sprawiać, aby każde
odwiedziny na Shell przynosiły dodatkowe korzyści – mówi Katarzyna Starke-Zarańska, Fuels Brand
Manager, Shell Polska – …

2017-04-12

Studenci z Polski wystartują w Shell Eco-marathon w Londynie
Studenci z całego świata szykują się na 33. edycję Shell Eco-marathon w Londynie. Wydarzenie
odbędzie się w ramach festiwalu innowacji energetycznych „Make the Future Live” w dniach 25-28 maja
br. W tym roku w zawodach eko-bolidów wystartuje 7 drużyn z Polski. To dwunasty start Polaków w
wyścigu. Łącznie do Shell Eco-marathon zgłosiły się 192 zespoły z 27 krajów. Na projektowaniu, budowie
i testowaniu energooszczędnych pojazdów spędziły ostatnie 12 miesięcy. Uczestnicy będą konkurować na
specjalnie zbudowanym torze miejskim o długości 1,6 km mieszczącym się w Queen Elizabeth Olympic
Park. Celem wyścigu jest …

2017-03-23

Z kartą flotową w podróż po całej Europie
Nowoczesne karty flotowe to klucz do świata bezgotówkowych transakcji w trasie. Kartą euroShell
można regulować wszystkie wydatki bezpośrednio związane z podróżą w całej Europie – zaczynając od
paliwa, poprzez zakupy na stacji oraz myjnie, a kończąc na opłatach za autostrady, tunele, mosty czy
promy. Jeśli dodamy do tego odzyskiwanie VAT-u i akcyzy z większości krajów europejskich okaże się,
że nawet najdłuższą trasę można przejechać bez gotówki w kieszeni, a wszystko rozliczyć potem jedną
fakturą zbiorczą. Taka funkcjonalność i prostota, zarówno dla kierowcy, jak i dla zarządzającego flotą
sprawia, że stale …

2017-01-02

Shell z BMW
Sieć stacji paliw rozwija współpracę z koncernem motoryzacyjnym. W konkursie „Wygraj jazdę marzeń
na nowy rok!", by wygrać możliwość dwumiesięcznego użytkowania najnowszego BMW X3 oraz bony na
paliwo o łącznej wartości 20 000 zł, należało zatankować pomiędzy 2 a 18 grudnia na stacji Shell
minimum 25 l dowolnego paliwa podczas jednej transakcji, zachować dowód zakupu oraz zrobić sobie
zdjęcie w obrębie stacji Shell. - To kolejna już współpraca z naszym partnerem strategicznym – marką
BMW. Chcemy docierać do coraz szerszego grona odbiorców, dlatego też korzystamy z różnych kanałów
komunikacji, łącząc tradycyjne z …

2016-12-12

Co warto wiedzieć o oleju silnikowym? – dla miesięcznika „Paliw Płynne” Shell Polska –
wystawca XXIMTSP2017
Jedna z najważniejszych motoryzacyjnych prawd mówi, że kluczowym czynnikiem decydującym o stanie
technicznym jednostki napędowej jest olej silnikowy. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych
produktów, spośród których kierowcy mogą wybrać ten, najlepiej pasujący do silnika ich auta. Co trzeba i
warto wiedzieć dokonując tego wyboru? Oleje syntetyczne Oleje silnikowe dzielą się na trzy rodzaje:
syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne. To co je odróżnia to tzw. olej bazowy, który stanowi od 75 do
90% produktu – w zależności od jego formulacji. Obecnie najwięcej uwagi producenci poświęcają olejom
…

2016-10-25

Philipsy na Shellach

Shell przygotował dla swoich klientów - członków programu Shell ClubSmart specjalną ofertę, w ramach
której klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane produkty Philips. W czasie trwania
akcji, odwiedzający stacje Shell, tankując odpowiednią ilość paliwa lub robiąc zakupy w sklepach na
stacjach, mogą zdobywać kupony ze zniżkami. Promocja jest skierowana do członków Shell ClubSmart, a
także do osób, które chciałyby dołączyć do programu lojalnościowego. Kupon rabatowy na produkty
Philips, gwarantujący 10% zniżki można uzyskać tankując minimum 25 litrów paliwa Shell FuelSave lub
Shell AutoGas oraz gdy …

2016-10-24

Płynna ochrona silnika ciężarówki
Nowoczesne wysokoobciążone silniki Diesla potrzebują wyjątkowej ochrony. Aby zminimalizować
ryzyko przestoju spowodowanego awarią, nie można zapominać oleju silnikowym, którego rodzaj i
właściwości mogą być kluczowe dla sprawności jednostki napędowej pojazdu ciężarowego. Sukces, a w
szczególności nieprzerwana, dynamiczna działalność firm, które dysponują flotą ciężarową w dużej mierze
zależy od tego, czy pojazdy pracują wydajnie i niezawodnie oraz czy spełniają wymagania środowiskowe
dotyczące zużycia paliwa i zwiększania żywotności nie tylko silnika, ale i poszczególnych elementów
samochodu. Dlatego stosowane w …

2016-10-05

Shell - stacja paliw każdemu po drodze
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 …

2016-09-27

Silnik prawdę Ci powie!- specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentują
specjaliści Shell Polska
Zgrzyty wydobywające się spod maski, wycieki, nietypowy zapach w kabinie samochodu czy dym z rury
wydechowej, to często symptomy poważnych usterek silnika, których nie można bagatelizować. Coroczny
przegląd techniczny, szczególnie w przypadku starszych aut, nie wystarczy aby mieć pewność, że nasz
pojazd działa sprawnie i jest bezpieczny. Dlatego warto zwracać szczególną uwagę na objawy, które mogą
świadczyć o awariach. Tajemnicze stuki Zgrzyty, piski czy stuki w silniku nigdy nie wróżą niczego
dobrego i niestety często są sygnałem, że w najbliższym czasie mogą czekać nas spore wydatki. Aby
uniknąć problemów oraz …

2016-09-13

Babski wypad na… Shell
Mając świadomość, jak cenne są chwile wytchnienia w życiu współczesnej kobiety, Shell postanowił
wyjść z zupełnie nową inicjatywą, dedykowaną zmotoryzowanym Klientkom. Już dziś w wybranych
punktach obsługi w całej Polsce, Shell rozpoczyna cykliczną akcję o nazwie Kobiece Wtorki,
przygotowaną z myślą o komforcie i dobrym samopoczuciu pań, korzystających z oferty stacji. Tej
jesieni, oprócz wysokiej jakości paliw, szerokiej oferty gastronomicznej i profesjonalnej obsługi, Klientki
stacji Shell będą mogły skorzystać z niespodzianek dedykowanych wyłącznie paniom. W czasie, gdy
profesjonaliści zajmą się …

2016-09-08

Forum Ekonomiczne w Krynicy: Rynek LNG szansą rozwoju dla polskiej gospodarki
Wzrost znaczenia LNG w ostatnich latach to efekt rosnącego zapotrzebowania na gaz ziemny i
bezpieczeństwa energetycznego. Otwarty w czerwcu terminal LNG w Świnoujściu jest dziś określany
obiecującą inwestycją energetyczną i gospodarczą. O tym, czy rynek LNG jest kamieniem milowym w
rozwoju polskiej gospodarki, dyskutowali podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy eksperci m.in z
Ministerstwa Energii oraz Instytutu Studiów Energetycznych, a także przedstawiciele biznesu. Zgodnie
stwierdzili, że rozwój rynku LNG jest szansą na pobudzenie polskiej i regionalnej gospodarki. Według
przewidywań Międzynarodowej Agencji …

2016-08-08

Shell - bezpiecznie do celu
Shell, wiodący koncern energetyczny, od lat za priorytet swojej działalności uznaje poprawę
bezpieczeństwa na drogach. W tym roku, w ramach realizacji przyjętych celów, rozpoczął działania
skierowane do przyszłych kierowców i młodych użytkowników samochodów. Bezpieczeństwo jest
kluczowe w strategii firmy, dlatego Shell od lat wspiera inicjatywy mające na celu jego poprawę.
Przykładem jest rokrocznie organizowany Dzień Bezpieczeństwa. Tegoroczna, 10. edycja odbyła się pod
hasłem „Wspólnymi siłami osiągamy CEL ZERO”. Shell dąży do „Celu Zero”, który zakłada,
funkcjonowanie bez wypadków, dzięki stosowaniu zasad …

2016-08-02

Shell i Akademia Auto Świat razem dla bezpieczeństwa na drodze
Shell Polska Sp. z o.o. został oficjalnym partnerem Akademii Auto Świat. Celem współpracy jest
podnoszenie jakości szkolenia kierowców w Polsce, w którym kluczową rolę odgrywają - strategiczne dla
Shell - kwestie bezpieczeństwa. Z pełną ofertą Shell Polska można było się zapoznać podczas XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na
stoisku D4. Rosnąca liczba aut na polskich drogach przy jednoczesnym niedoskonałym systemie szkolenia
stają się coraz większym wyzwaniem zarówno dla przyszłych kierowców, jak i instruktorów placówek
przygotowujących kolejnych …

2016-07-07

Shell Berchem największą stacją paliw na świecie
Shell uruchomił w Berchem największą stację paliw na świecie, która jest w pełni przystosowana do
obsługi pojazdów ciężarowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym oraz licznym
udogodnieniom dla kierowców ciężarówek jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów na świecie. Z
pełną ofertą firmy Shell Polskamożna było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na stoisku D4. Rozbudowa stacji
w Berchem to część strategii Shell w ramach rozwijania oferty skierowanej do flot transportowych .
Obiekt jest zlokalizowany bezpośrednio przy …

2016-07-07

Wraz z końcem festiwalu „Make the future london”, Shell wprowadza w życie kreatywne
pomysły energetyczne
Pierwszy festiwal “Make the Future London”, podczas którego odbył się także europejski Shell Ecomarathon, w niedziele uhonorował jedne z najciekawszych i najbardziej ekscytujących innowacji,
pomagających w walce z globalnymi wyzwaniami energetycznymi. Z pełną ofertą firmy Shell

Polskamożna było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13
maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na stoisku D4. Czterodniowe wydarzenie w londyńskim Queen
Elizabeth Olympic Park ugościło ponad 30.000 osób w różnym wieku, w tym słynnych sportowców Pelégo i Kimiego Räikkönena. „Make the Future London”, …

2016-06-22

Olejowe ABC - dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Cezary Wyszecki – ekspert
techniczny Shell Polska
Sezon wakacyjnych wyjazdów już za pasem, dlatego warto sprawdzić czy samochód, którym planujemy
wyruszyć w drogę jest odpowiednio przygotowany. Po wizycie w myjni i zatankowaniu baku do pełna
powinniśmy także sprawdzić stan oleju, czyli jednego z najważniejszych płynów eksploatacyjnych
znajdujących się w aucie - dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Cezary Wyszecki – ekspert
techniczny Shell Polska. Z pełną ofertą firmy Shell Polska można było zapoznać się podczas XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na
stoisku B5. Olej samochodowy jest jednym z …

2016-05-31

Shell Rimula do zadań specjalnych - z ofertą Shell Polska można było zapoznać się podczas
XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016
Maszyny rolnicze każdego dnia mierzą się z maksymalnymi obciążeniami w bardzo trudnych, często
skrajnych warunkach. Wyzwaniom tym muszą sprostać również producenci olejów silnikowych. Shell,
wiodący globalny dostawca środków smarnych i olejów dla różnych typów pojazdów, od lat pracuje nad
nowymi technologiami środków smarnych dla rolnictwa. Z pełną ofertą firmy Shell Polska można było
zapoznać się podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w
EXPO XXI w Warszawie na stoisku B5. Najnowszą ofertą koncernu w tej dziedzinie, jest wprowadzony w
2016 roku na rynek olej silnikowy Shell …

2016-05-17

Shell przesuwa granice technologii
Shell zaprezentował swój pierwszy miejski samochód koncepcyjny. Twórcy Shell Concept Car, w swoim
ultrakompaktowym pojeździe wykorzystali najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne oraz
zastosowali specjalną mieszankę oleju silnikowego Shell Helix Ultra wyprodukowaną w Technologii Shell
PurePlus. Z pełną ofertą firmy Shell Polska można było zapoznać się podczas XXIII Międzynarodowych
Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na stoisku B5. Shell
Concept Car to efekt współpracy specjalistów ds. silników z Geo Technology i ekspertów samochodowych
z Gordon Murray Design. Celem tego …

2016-05-05

Przygotuj auto – porady ekspertów Shell Polska na XXIII Międzynarodowych Targach
STACJA PALIW 2016
Z pełną ofertą Shell Polska będzie można zapoznać się 11-13 maja w Warszawie podczas XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016 na stoisku B5. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna
się okres weekendowych wyjazdów za miasto. By mieć pewność, że bezpiecznie i komfortowo dotrzemy
na miejsce, warto już teraz zatroszczyć się o samochód. Od czego zacząć przygotowanie auta do drogi?
Lista rzeczy, które powinniśmy sprawdzić w naszym samochodzie, jest całkiem spora. Część z nich
możemy skontrolować samodzielnie, w przypadku innych warto wybrać się do profesjonalnego warsztatu.
Wiosenne porządki czas zacząć! …

2016-04-08

Stacja Roku 2016 Polskiego Trakera
„Stacją Roku 2016” w konkursie dorocznie organizowanym przez redakcję najbardziej opiniotwórczego
w środowisku transportowym miesięcznika "Polski Traker" została placówka firmy Soley-Areca PKN
Orlen 7422 w miejscowości Osła (A4). Polska Izba Paliw Płynnych od zawsze jest patronem tego
konkursu. Franczyzowa stacja PKN Orlen 7422 ma doskonałą dla kierowców TIR i nie tylko lokalizację.
Położona jest bowiem przy ostatnim zjeździe z A4 przed rozwidleniem na Zgorzelec i Berlin. W miejscu
tym funkcjonują też inne firmy oferujące różne usługi potrzebne kierowcom zawodowym.W głosowaniu
polskich kierowców …

2016-03-02

Michał Popławski: samodzielne tankowanie LPG jest w pełni bezpieczne
Samodzielne tankowanie jest jak najbardziej bezpieczne. Dystrybutory gazu są skonstruowane w ten
sposób, aby ich obsługa była bardzo prosta i bezpieczna. Niemniej na każdej stacji Shell, nawet tam, gdzie

instalacja pozwala na samodzielne tankowanie, pracownicy stacji chętnie pomogą klientom zatankować
Shell AutoGas, jeśli ci wyrażą takie życzenie. Shell nie tylko dostosował standard instalacji według
wymagań krajowych, ale także zainstalował rozwiązania przekraczające te wymagania. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 sierpnia 2013 r. wymienione zostały pistolety lub całe
dystrybutory. Co …

2016-02-15

Shell sfinalizował fuzję z BG Group
Brytyjsko-holenderski koncern naftowy Royal Dutch Shell ostatecznie sfinalizował nabycie akcji BG
Group. Wartość transakcji wyniosła 47 mld funtów.Shell stał się tym samym jednym z największych
graczy LNG na świecie oraz jednym z największych zagranicznych inwestorów na głębinowych polach
naftowych u wybrzeży Brazylii. - To ważny moment dla Shell - powiedział dyrektor zarządzający Royal
Dutch Shell Ben van Beurden -To znacznie zwiększa nasze rezerwy i produkcję oraz przyniesie duży
zastrzyk gotówki, co poprawi płynność finansową. Zdobyliśmy projekty …

2016-02-05

Wspólna akcja promocyjna sklepów Alma i stacji paliw Shell
Od 1.02.2016 r. do 3.04.2016 r. przy zatankowaniu min. 25 l dowolnego paliwa Shell lub zrobieniu
zakupów w sklepie za min. 10 zł (z wyłączeniem produktów alkoholowych i tytoniowych) klienci
otrzymują kupon rabatowy o wartości 15 zł na zakupy w stacjonarnych sklepach Alma lub
internetowych na www.alma24.pl. Promocja nie dotyczy sklepów Alma Smart i przeznaczona jest dla
uczestników programu Shell ClubSmart Równolegle w delikatesach Alma wydawane są kupony rabatowe
na paliwa Shell. Za zakupy zrobione w stacjonarnych sklepach Alma za min. 50 zł, klienci otrzymują
kupon rabatowy na paliwo Shell. …

2016-01-20

Grupa ORLEN zwiększa udziały na rynku detalicznym w Czechach
Unipetrol, czeska spółka z Grupy ORLEN, przejmie 68 stacji paliw będących częścią czeskich aktywów
koncernu OMV. Nowo nabyte obiekty funkcjonować będą pod marką Benzina. Finalizacja transakcji
uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Antymonopolowego w Republice Czeskiej. Segment
detaliczny Grupy ORLEN w Czechach funkcjonuje obecnie w ramach sieci liczącej 339 obiektów pod
marką Benzina. Po zakończeniu procesu włączenia zakupionych stacji do sieci, ich liczba wzrośnie do
ponad 400. Zarządzający siecią Benzina, Unipetrol RPA, stawia również na rozwój oferty
pozapaliwowej, w tym …

2016-01-19

Silnik silnikowi nierówny – podobnie jak olej
Bez względu na rodzaj, moc, moment obrotowy czy liczbę koni mechanicznych, każdy silnik potrzebuje
właściwej ochrony. Jak dobrać odpowiedni olej do silnika benzynowego, Diesla, z instalacją gazową, czy
hybrydowego? Poniżej kilka użytecznych wskazówek specjalistów z Shell. Podstawowym zadaniem oleju
silnikowego niezależnie od typu silnika, jest smarowanie jego podzespołów tak, aby zapewnić ich płynną
pracę, ochronę przed zużyciem i wyższe osiągi. Każdy rodzaj silnika wymaga nieco innej ochrony, dlatego
warto wiedzieć na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni olej do swojego auta. Komora spalania
silnika …

2016-01-14

Nowy format Shella
14 stycznia 2016 roku – otwarciem poznańskiej stacji Shell firma zakończyła pierwszy etap modernizacji
swoich obiektów w Polsce. Stacja przy ulicy 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu przebudowana została według
tzw. koncepcji „full format”, który powstał zarówno z myślą o zawodowych kierowcach flot, jak i
lokalnych klientach. Oferta stacji w Poznaniu została dostosowana do zmieniających się potrzeb klientów i
opracowano ją na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród kierowców. Każda stacja jest
indywidualnie badana pod kątem możliwości zastosowania poszczególnego formatu, a inwestycje
dopasowane są do potrzeb …
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