"Nova Sprejemna Mesta V Rusiji"
dec. 18, 2013
Z mesecem oktobrom 2013 so izbrani bencinski servisi ARIS začeli sprejemati euroShell kartico za
plačilo goriva.
Novi bencinski servisi so locirani na mejnih prehodih med Rusijo in Evropo in pokrivajo nekatere od
najpomembnejših mednarodnih transportnih poti:
▪
▪
▪

2 bencinska servisa v kraju Viborg, na poti od Finske meje (vse gredo preko Rusije)
2 bencinska servisa na avtocesti Moskva –Riga, tudi na meji
1 bencinski servis na poti iz in v Rusijo (sever, St. Petersburg) v Latvijo, Litvo in Poljsko.

Številka bencinskega servisa in naslov
№89 Leningrad oblast, Viborg area, 114 km+500m
№90 Leningrad oblast, Viborg area, 114 km+900m
№93 Pskov oblast, območje Sebegsky, 612 km avtocesta Baltiya
№94 Pskov oblast, območje Sebegsky, 616km avtocesta Baltiya
№97 Pskov oblast, območje Pitalkovsky, 307 km avtocesta “Nestrino-Ostrov”
Prednost sprejema Shell kartice na bencinskih servisih ARIS je :
▪
▪
▪

plačevanje goriva z eno kartico na Shellovih in izbranih ARIS bencinskih servisih,
transakcije zaračunane na enem računu in vidne v SCOL,
lažje spremljanje porabe vaših voznikov.

Obstoječa Shell mreža kjer že lahko plačujete s kartico je sledeča:
Poleg Shell in Aris sprejemnih mest pa lahko gorivo točite na dveh NEFTIKA bencinskih servisih v
Brijansku.
▪

Shell Network For Commercial Road Transport in Russia

Za več informacij se lahko obrnete na vašega prodajnega predstavnika ali naš center za stike s
strankami.

Ecotax v Franciji
nov. 12, 2013
Obveščamo Vas, da je datum začetka zaračunavanja Ecotax-a v Franciji prestavljen za nedoločen
čas, kar pomeni, da ne bo začel veljati s 1.1.2014.
Hkrati pa Vas obveščamo, da se naročila francoskih aparatov ITR+(InterRoute Plus) nemoteno
izvajajo naprej, saj omenjena naprava omogoča tudi plačilo cestnine v Franciji, Španiji, na
Portugalskem ter plačilo tunela Liefkenshoek v Belgiji. Ko bo v Franciji začel veljati Ecotax, bo z
napravo mogoče plačevati tudi omenjeni davek.
O nadaljnjih spremembah Vas bomo obveščali.
Ekipa EuroShell.

