2018-09-13

Kampania reklamowa olejów TOTAL z formułą ART
TOTAL zaprezentował jesienną kampanię reklamową dla swoich flagowych produktów – olejów
silnikowych Total Quartz z formułą Age Resistance Technology. Działania promocyjne obejmować będą
emisję spotu we wszystkich największych stacjach telewizyjnych oraz mediach społecznościowych.
Najnowszy spot telewizyjny, który ukaże się w stacjach TVN, TVP, TVN Turbo, Polsat oraz na platformie
VOD. Działania promocyjne obejmować będą także media społecznościowe, takie jak Instagram,
YouTube oraz Facebook. Kampania trwająca od 10 września do 31 października 2018 roku będzie
promować oleje Total Quartz z formułą Age Resistance …

2018-03-01

Total w Kościanie
Nowy punkt sieci Total zlokalizowano przy wlocie do miasta od strony Poznania, blisko początku
obwodnicy. Całodobowa stacja oferuje paliwa premium Total Excellium 98 i Excellium Diesel,
produkowane w niemieckiej rafinerii w Schwedt nad Odrą. Dostępne są także podstawowe paliwa:
benzyna 95 i Diesel oraz LPG. Kierowcy mogą skorzystać ze sklepu, kupić ciepłe napoje i posilić się
słodką przekąską. Myjnia pozwoli zadbać o czystość auta a nowoczesny kompresor o prawidłowe ciśnienie
w oponach. Ponieważ stacja znajduje się przy ważnej drodze krajowej nr 5, z myślą o pojazdach
ciężarowych przygotowany został …

2017-04-03

Eurotrafic w końcu w Polsce
Dzięki karcie paliwowej Total Card Polska można nie tylko bezgotówkowo regulować należności za
paliwo i usługi w ponad 13 tysiącach punktów akceptujących, ale także opłacać przejazdy autostradami w
wybranych europejskich krajach. Wystarczy zarejestrowana działalność gospodarcza i zapotrzebowanie na
poziomie min. 200 litrów paliwa miesięcznie, by móc w pełni skorzystać z rozwiązań oferowanych przez
Total Polska. Dlaczego warto? Karta paliwowa działająca w systemie Eurotrafic to nie tylko jedna
zbiorcza faktura za wszystkie tankowania, ale także możliwość m. in. otrzymania rabatów, opłacenia …

2017-01-19

Total zwiększa liczbę stacji w województwie łódzkim
Koncern Total otworzył stację paliw w województwie łódzkim. Placówka zlokalizowana jest w
miejscowości Chociw (powiat tomaszowski), przy Drodze Wojewódzkiej nr 726. To kolejna inwestycja
Total w tym regionie. Na stacji znajduje się całodobowy sklep z asortymentem dobranym według potrzeb
lokalnego rynku. Klienci mogą skorzystać z oferty gastronomicznej dostępnej w kąciku Pause Café.
Dodatkowo w budynku i na parkingu stacji dostępny jest bezprzewodowy Internet. "Cieszymy się z faktu
otwarcia kolejnej stacji w województwie łódzkim. Jestem przekonany, że dobra lokalizacja obiektu i nasze
doświadczenie rynkowe …

2016-10-26

Bez zanieczyszczeń! Filtry w aucie. Specjalnie dla Czytelników miesięcznika "Paliwa
Płynne" Team TOTAL radzi, jak i kiedy wymieniać?
Od 15 do 30 tys. km właśnie tyle musimy przejechać by filtr powietrza w naszym samochodzie nadawał

się do wymiany. Średnio 15 tys. km na liczniku wystarczy, żeby stary filtr kabinowy zastąpić nowym.
Dlaczego w obu przypadkach, pod żadnym pozorem nie powinniśmy o tym zapomnieć? Wymianę filtra
powietrza należy wykonywać regularnie w każdym pojeździe. Zazwyczaj wystarczy stosować się do
zaleceń producenta. Jednak są przypadki, w których należy to robić częściej. Szczególnie, gdy auto jest
eksploatowane na polnych lub szutrowych drogach. Do czego służy filtr powietrza? Filtr ten odpowiada za
doprowadzenie …

2016-09-01

Benoit Pimont nowym dyrektorem generalnym Total Polska
Firma TOTAL poinformowała o powołaniu nowego Dyrektora Generalnego na Polskę. Został nim Benoît
Pimont, który z francuskim koncernem związany jest od 1998 roku. Jego główny cel to wzmocnienie
pozycji TOTAL na polskim rynku. Thibaud de Lisle, po ponad 3 latach spędzonych w Polsce, obejmie
funkcję Dyrektora Generalnego TOTAL na Rynki Bliskiego Wschodu oraz Strefy Wolnego Handlu z
siedzibą w Dubaju. Benoît Pimont pracował dla TOTAL m.in. we Francji, Włoszech oraz w rejonie
Europy Południowo-Wschodniej (Węgry, Serbia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia oraz Grecja). Nowy
Dyrektor Generalny Total Polska posiada unikalny …

2016-08-29

Total także w Pile
Od początku sierpnia przy obwodnicy w Pile funkcjonuje nowa stacja paliw Total. Swoją ofertę kieruje
nie tylko do właścicieli aut osobowych i ich pasażerów, ale też do prowadzących samochody ciężarowe.
Nowa inwestycja francuskiego Koncernu znajduje się przy drodze krajowej nr 11. To kolejna stacja Total
w województwie wielkopolskim, w którym działają także inne obiekty tej sieci zlokalizowane m.in. w
Jarocinie, Grodzisku Wielkopolskim, Jastrowiu i Bukowcu. Stacja Total w Pile oferuje asortyment
najwyższej jakości. Dostępne będą na niej oleje napędowe Diesel i Excellium Diesel, dwa rodzaje benzyn
–…

2016-07-19

Total otwiera pierwszą stację paliw w województwie łódzkim
Nowa – i zarazem pierwsza w województwie łódzkim – stacja paliw Total została otwarta w pierwszej
połowie lipca. Kierowcy samochodów osobowych a także ciężarowych mogą tankować paliwo w Wieluniu
– mieście stanowiącym ważny węzeł komunikacyjny na mapie Polski. Klienci poza standardową ofertą
otrzymują szereg udogodnień, które umilą dalszą podróż. Stacja paliw Total w Wieluniu powstała w
wyniku współpracy nawiązanej z firmą P.P.U.H. POL-TRANS Michał Strzelecki - członkiem Polskiej
Izby Paliw Płynnych. Obiekt znajduje się 60 km od Częstochowy, w pobliżu połączenia ważnych szlaków
komunikacyjnych – DK43 i DK45 …

2016-07-11

Total z nową stacją w województwie wielkopolskim
Nowa stacja Total mieści się w Bukowcu (woj. wielkopolskie), przy drodze wojewódzkiej nr 308, na
trasie Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski. Oddana do użytku placówka w asortymencie posiada paliwa
najwyższej jakości – Excellium 98, Super 95, Excellium Diesel, Diesel oraz LPG, a już wkrótce AdBlue.
Ważnym elementem oferty pozapaliwowej dostępnej na stacjach Total w Polsce są kąciki kawowe Pause
Cafe, w których każdy kierowca znajdzie coś dla siebie. W obiekcie jest strefa z darmowym WiFi.
Przyjeżdżający na stację mogą skorzystać z odkurzacza oraz kompresora, dzięki którym przygotują auto
do dalszej podróży. Total …

2016-06-16

13. Total to placówka Romgaz w Jastrowiu
Na paliwowej mapie polski pojawiła się nowa stacja Total. Zlokalizowana jest w Jastrowiu
(województwo wielkopolskie). Powstała we współpracy z firmą Romgaz, która prowadzi już stację pod
tym brandem w Białym Borze. Francuski koncern oferuje odwiedzającym obiekt paliwa najwyższej
jakości oraz dodatkowe usługi, z których mogą skorzystać podróżujący. Z pełną ofertą firmy Total można
było zapoznać się podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r.
w EXPO XXI w Warszawie na stoisku D4. Nowa stacja jest kolejną, którą Total otworzył w
Wielkopolsce. Znajduje się przy wspólnym …

2016-03-24

Przegrzanie silnika to nie żarty - komentarz ekspertów Total
Silniki samochodowe poddawane są coraz większym modyfikacjom i obciążeniom. Mimo
technologicznego postępu mają tendencję do przegrzewania się. Taka sytuacja może zdarzyć się każdemu i
warto wiedzieć, co zrobić w momencie, gdy temperatura pod maską niebezpiecznie wzrośnie. Tym
bardziej, że konsekwencje nieprawidłowego działania mogą być naprawdę dotkliwe! Chłodzenie silnika
stanowi wyzwanie zarówno w przypadku małych aut miejskich jak również tych z silnikami o większych
pojemnościach. Układ chłodzenia sprawia, że temperatura utrzymywana jest na stałym poziomie od 80oC
do 110oC. Do przegrzania silnika …

2016-03-15

Eksperci Total: Olej silnikowy. Wymieniać czy nie wymieniać...?
Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, musimy zrozumieć, w jakich warunkach pracuje olej silnikowy?
Jakie zadania są przed nim stawiane? Jakie właściwości musi posiadać, aby im sprostać oraz jak długo jest
w stanie dobrze spełniać swoją funkcję w silniku bez wymiany? Silnik to urządzenie cieplne
przetwarzające energię chemiczną spalania paliwa w energię kinetyczną, czyli ruch tłoków. Można
powiedzieć: „urządzenie z piekła rodem”. Panują w nim ekstremalnie niesprzyjające warunki pracy:
temperatury spalania sięgające prawie 1800° C, naciski sięgające ok. 100 barów (kg/cm2), prędkości
obrotowe w normalnym …

2016-01-29

Total wspiera mistrzów Rajdu Dakar i WRC
Total, oprócz rozwijania swojej działalności w branży paliwowej, olejowej i asfaltowej, konsekwentnie
inwestuje też w sporty motorowe. Francuski koncern, który od lat wspiera pasjonatów motoryzacji i
zawodników startujących w rajdach, świętuje kolejne zwycięstwa swoich teamów. Total staje się
aktywnym graczem w rozwijającej się dynamicznie dziedzinie sportów motorowych, prowadząc stałą
współpracę z ekipami Formuły 1, WRC, czy Rajdu Dakar. Korzyści z działań koncernu są obopólne –
zawodnicy otrzymują wsparcie sponsora, a eksperci Total, dzięki możliwości udziału w rajdach, wiedzę,
która umożliwia prace …

2015-12-17

Oleje Total i Elf dla luksusowych marek jaguara i land rovera
Koncern Total od wielu lat specjalizuje się w produkcji olejów silnikowych spełniających najwyższe
wymagania jakościowe i homologacje konstruktorów samochodów. Produkty firmy zapewniają ochronę
silnika, a także zabezpieczają przed utratą gwarancji w przypadku nowszych pojazdów. Do marek, których
specyfikacje silników spełniają oleje Total i Elf, dołączyły luksusowe auta Jaguar i Land Rower.
Konstruktorzy i producenci pojazdów kładą nacisk na zużycie paliwa, dlatego większość z nich zaleca
stosowanie olejów najwyższej jakości, odpowiadających obowiązującym standardom. Zarówno Jaguar jak
i Land Rover …

2015-12-16

Zmień olej przed zimą - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentują eksperci
koncernu Total
Zima to okres szczególnie uciążliwy dla użytkowników pojazdów. Większość z nich napotyka na problem
zamarzniętego zamka w samochodzie czy przymarzniętej uszczelki, uruchomienie auta często
uniemożliwia słaby akumulator. By zapobiegać tego typu uciążliwościom, należy odpowiedzieć na pytania:
Czy warto przed zimą wymienić olej na olej o niższej lepkości? Czy to mit czy uzasadniona techniczne
konieczność? Czy faktycznie lepkość oleju ma jakiś wpływ na rozruch i żywotność silnika? Według
ekspertów Koncernu Total odpowiedź na powyższe pytania jest jednoznaczna: Bezwzględnie TAK.
Dlaczego? Ponieważ olej pod wpływem …

2015-12-14

Wielkopolskie i zachodniopomorskie z nowymi stacjami Total
Total realizuje kolejny punkt planu inwestycyjnego, polegającego na otwieraniu stacji paliw pod
własnym szyldem. Po województwie lubuskim przyszła pora na pierwszą stację w Wielkopolsce i drugą
(po Białym Borze) na Pomorzu Zachodnim. Mieszkańcy tych regionów będą mogli zatankować paliwa na
dwóch nowych stacjach francuskiego koncernu w Szczecinku i Jarocinie. (fot. Thibaud de Lisle, dyrektor
generalny Total Polska) Na drogowej mapie Polski przy DK 11 i 12 pojawiły się dwie nowe stacje Total.
Obiekt w Szczecinku należy do firmy Hurtpetrol Sp. z o.o. Mateja Andrzej. Nowo otwarta stacja ma w
ofercie olej …

2015-11-30

Oleje Total z homologacją Volvo
Kolejne oleje firmy Total zostały docenione przez luksusowego producenta aut. Tym razem homologację
otrzymał nowy olej z gamy TOTAL QUARTZ 9000 - QUARTZ 9000 V-Drive 0W-20, który spełnia
parametry techniczne marki Volvo i został opracowany specjalnie pod wymagania homologacji VCC
BRS0-2AE. Z wyborem oleju jest podobnie jak z kupnem części do samochodu – powinno się używać
tylko tych dobrej jakości - powiedział Thibaud de Lisle, Dyrektor Generalny Total Polska. – Dla
nowoczesnych silników jakość oleju ma istotne znaczenie. Nasz zespół badawczy pracuje nad stworzeniem
jedynie takich produktów, które …

2015-11-12

Nowe stacje Total w lubuskim to Truck Stop Iłowa i Petrotrans Polska Sp. z o.o.
Koncern Total, który na początku 2015 roku wszedł na polski rynek detalicznej sprzedaży paliw,
otworzył dwie nowe stacje zlokalizowane województwie lubuskim: w miejscowościach Brójce i Iłowa.
Oddane do użytku obiekty spełnią potrzeby kierowców zarówno samochodów osobowych, jaki i tirów oraz
autokarów. Nowo otwarta stacja paliw w Iłowie, będąca częścią Truck Stop Iłowa, położona jest przy
DK18/E36, biegnącej od granicy z Niemcami w Olszynie do węzła z A4 w okolicy wsi Krzyżowa.
Zapewnia ona klientom liczne udogodnienia, m.in. odmierzacze paliwa z możliwością samoobsługowej
płatności (ATP), a …

2015-10-15

7 Total w Polsce to TruckStop Iłowa

W przyszłym tygodniu nastąpi oficjalne otwarcie 7 stacji TOTAL w Polsce. Truck Stop Iłowa to
działający od 3 lat jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie kompleksów, który zapewnia
profesjonalną obsługę kierowcom pojazdów ciężarowych podróżującym w kierunku Niemiec lub na
wschód Polski. Obiekt firmy ESA Trucks Polska znajduje się przy A18, 30 kilometrów od granicy z
Niemcami, tuż przy węźle z droga krajową nr 296. ESA Trucks ma na swoim koncie m.in. tytuł dla
Najlepszego Dealera DAF 2012. Bogate doświadczenie wyniesione z obsługi centrów w Komornikach i
Koninie, zaowocowało budową kompleksu …

2015-10-13

Team TOTAL zaprasza do świata pasjonatów motoryzacji
Klaudia Podkalicka, czyli najszybsza Polka za kierownicą, Hubert Ptaszek – mistrz rajdów WRC w
Szwecji i Sardynii, Adam Klimek – najpopularniejszy mechanik samochodowy w Polsce oraz Patryk
Mikiciuk – pasjonat i dziennikarz. Czterech ekspertów i miłośników motoryzacji tworzy Team TOTAL,
by wspólnie dzielić się swoją wiedzą z polskimi kierowcami i mechanikami. Dla tych ostatnich powstała
specjalna, pierwsza tego typu w Polsce, platforma internetowa Team TOTAL Pro. Team TOTAL to zespół
specjalistów i pasjonatów czterech kółek, którzy wprowadzą polskich kierowców i mechaników w tajniki
motoryzacji, nie tylko …
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