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Sieć MOYA wzbogaciła się o kolejne stacje paliw

W połowie maja Sieradzu (woj. łódzkie) otwarto kolejną stację sieci MOYA. Obiekt
przystosowany jest do obsługi ruchu lokalnego i tranzytowego. Zlokalizowany jest w pobliżu węzła
łączącego drogę krajową nr 12 z trasą S8. Stacja jest dobrze wyposażona – oferuje wszystkie
rodzaje paliwa oraz wiele produktów i usług z kategorii tzw. „non-fuel”.
Na stacji z okazji otwarcia obowiązuje promocja – do końca maja można zakupić dużą kawę w cenie
małej!
Stacja oferuje benzynę 95, 98, olej napędowy standardowy oraz ON MOYA Power. Kierowcy mogą tu
także zadbać o swoje pojazdy za pomocą kompresora, odkurzacza oraz automatycznej myjni. Dla
„truckerów” przygotowany jest szybki wlew diesla, płyn AdBlue, a także miejsce parkingowe dla 15
samochodów ciężarowych.
Na stacji funkcjonuje także dobrze wyposażony sklep, w którym można zrobić zakupy na dalszą podróż
lub do domu oraz Caffe MOYA. Punkt gastronomiczny oferuje aromatyczną kawę w wielu wariantach,
hot-dogi, zapiekanki, a także pizzę oraz stripsy z kurczaka z frytkami. Do kawy można zjeść słodkie
ciastko – muffinkę, rogalika i wiele innych.
Stacja mieści się przy ul. Górka Kłocka 1 w Sieradzu. Czynna jest całą dobę.
Kolejna stacja została otwarta we wsi Niegowa (woj. śląskie). Obiekt działa na zasadzie współpracy
franczyzowej. Koncentruje się na obsłudze ruchu lokalnego.

Z okazji otwarcia, na klientów czekają atrakcyjne promocje. Do czwartku, 19 maja każdy korzystający z
usług tego punktu może otrzymać kawę gratis, a do końca maja, także wybrane produkty marki własnej,
jak napoje i batony MOYA Energia, żelki czy wodę mineralną.
Stacja w swojej ofercie ma benzynę 95, olej napędowy standardowy, uszlachetniony ON MOYA Power, a
także LPG. Punkt przystosowany jest także do obsługi pojazdów ciężarowych. Oprócz szybkiego wlewu
diesla, kierowcy „trucków” mogą odpocząć na przystacyjnym parkingu, który pomieści 10 ciężarówek.
Stacja wyposażona jest w wielobranżowy, dobrze zaopatrzony sklep oraz koncept gastronomiczny Caffe
MOYA, w którym można napić się aromatycznej kawy lub zjeść przekąskę zarówno na gorąco (hot-dogi,
zapiekanki, pizza, stripsy z kurczaka z frytkami), jak i na zimno (kanapki, rogaliki, muffinki i wiele
innych). Stacja czynna jest całą dobę.
Korzenie wsi Niegowa sięgają średniowiecza, kiedy to była własnością królewską. W XIV w. została
przekazana na właścicielom pobliskiego zamku w Bobolicach, który odnowiony jest dziś największą
atrakcją turystyczną okolicy.
Podróżując po szlaku orlich gniazd warto zrobić przerwę i odpocząć na pobliskiej stacji paliw MOYA w
Niegowie.
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