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Petrocar Andrzej Ganas

ul. Włocławska 84, 88-230 Piotrków Kujawski
NIP: PL 889-143-16-50, REGON: 340220623
Tel: +48 608-300-075 oraz + 48 606-690-419
email: petrocar.ag@wp.pl, www: http://serverci.sldc.pl/petrocar/

Założycielem firmy PETROCAR, jak i aktualnym właścicielem jest Andrzej Ganas. Firma powstała w 2006 roku sukcesywnie
zdobywając grono zadowolonych klientów w branży motoryzacyjnej. Wybiegając naprzeciw potrzebom ciągle rozwijającego się rynku,
na którym tylko ciężką pracą, uczciwością i zadowoleniem klientów jesteśmy w stanie się utrzymać, działalność naszej firmy
poszerzona została o obrót paliwami ciekłymi, uzyskując w 2010 roku koncesję od Urzędu Regulacji Energetyki. W tym samym roku
została otwarta nasza stacja paliw w Bytoniu, która cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Na początku 2012 roku
rozpoczęliśmy sprzedaż hurtową oleju napędowego wraz z dostawą do klienta oraz świadczenie usług w zakresie transportu paliw
ciekłych.

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zadowolenie klientów, którzy decydują się na współpracę z PETROCAR, firma przygotowała dla Państwa
specjalną ofertę na zakup paliw płynnych.
Wyjątkowa oferta PETROCAR to:
●

●
●

●

●

●

Paliwa najwyższej jakości, importowane bezpośrednio z Niemiec, bez biododatków, każda dostawa posiada aktualny certyfikat oraz
komplet dokumentów potwierdzających wysoką jakość paliw
Gwarancja cen dostarczanych przez nas paliw – zawsze poniżej cen hurtowych znajdujących się na stronie internetowej PKN Orlen.
Ostateczna cena ustalana jest w indywidualnych negocjacjach i uzależniona jest od ilości zakontraktowanych litrów oleju
napędowego oraz terminu płatności faktur.
Możliwość podpisania umowy gwarantującej klientowi niskie ceny paliw z dostawą do klienta. Przy czym umowa ta nie zobowiązuje
w żadnym stopniu klienta do zakupu określonej ilości paliwa
Gwarantujemy cenę obowiązującą na dzień złożenia zamówienia – klient nie ponosi kosztów, jeśli w dniu dostawy paliwa są już
droższe
Możliwość bezpłatnego udostępnienia zbiornika z układem wydającym i liczydłem dla klientów którzy w ciągu każdego miesiąca
kalendarzowego zakupią powyżej 10 000 l oleju napędowego z naszej firmy

Spośród klientów, którzy w ciągu roku kalendarzowego zakupią 100 000 l i powyżej oleju napędowego – PETROCAR drogą
losowania wyłoni trzech zwycięzców. Nagrodą za pierwsze miejsce jest, Tygodniowy pobyt dla dwóch osób o wartości do 3000
złotych w jednym z wcześniej wybranych krajów (Grecja, Egipt, Turcja lub inne wybrane przez klienta) – dla chętnych możliwość
wymiany wycieczki na Bon w wysokości 3 000PLN na zakup paliw w PETROCAR, następnie drugie i trzecie miejsce to 100 litrów oleju
napędowego grat
Warunkiem udziału w losowaniu jest terminowa płatność za zakupiony olej napędowy!
Program rozpoczyna sie 01.01.2013r. i trwa do 31.12.2013r. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 31.01.2014r.
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