TEHNIČNA NAPAKA NA TELEFONSKIH
LINIJAH ODPRAVLJENA
dec. 27, 2017
Obveščamo vas, da je bila tehnična napaka na telefonski centrali odpravljena.
Obveščamo vas, da je bila tehnična napaka v telefonski centrali odpravljena, zato smo spet
dosegljivi na telefonski številki (01) 51 40 500.
Za vse nastale nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo.
Hvala za razumevanje.

VEČ INFORMACIJ V POGLAVJE KARTICA
EUROSHELL

Prihranki, ki jih lahko vidite.
Ko začnete uporabljati kartico euroShell, boste hitro opazili razliko. Pomagamo vam obvladovati
stroške in zmanjšati količino administrativnega dela.

Iskalnik črpalk
Nikoli niste daleč od ene od naših črpalk. Uporabite naš iskalnik črpalk ali prenesite aplikacijo, s
katero lahko poiščete najbližjo črpalko Shell.
Varnost
Kakovostna goriva Shell
Prevzemite kontrolo

TEHNIČNA NAPAKA NA TELEFONSKIH
LINIJAH
dec. 22, 2017
Obveščamo vas, da zaradi tehnične napake na telefonski centrali, naši telefoni ne delujejo.
Obveščamo vas, da zaradi tehnične napake v telefonski centali naši telefoni ne delujejo od
ponedeljka 18.12.2017. Napako odpravljamo.
Vljudno vas naprošamo, da nam vse zahteve in vprašanja pošiljate na naš e-mail naslov euroShellslovenia@shell.com.
Opravičujemo se vam za vse nevšečnosti.
Prosimo za vaše razumevanje.

VEČ INFORMACIJ V POGLAVJE KARTICA
EUROSHELL

Prihranki, ki jih lahko vidite.
Ko začnete uporabljati kartico euroShell, boste hitro opazili razliko. Pomagamo vam obvladovati
stroške in zmanjšati količino administrativnega dela.

Iskalnik črpalk
Nikoli niste daleč od ene od naših črpalk. Uporabite naš iskalnik črpalk ali prenesite aplikacijo, s
katero lahko poiščete najbližjo črpalko Shell.
Varnost
Kakovostna goriva Shell
Prevzemite kontrolo

ZAPIRAMO SHELL ČRPALKO V MURSKI
SOBOTI
dec. 19, 2017
Obveščam vas, da se z dnem 31.12.2017 zapira Shell črpalka v Murski Soboti.
Z dnem 31.12.2107 se zapira Shell avtomatska črpalka za tovorna vozila v Murski Soboti, na
naslovu Kroška 58, 9000 Murska Sobota.
Alternativna črpalka je Shell Truck Center v Framu pri Mariboru, na Turnerjevi 35, Fram, ki
voznikom tovornih vozil nudi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10 hitropretočnih linij – zmogljivost 60 tovornjakov na uro
Adblue
osvetljeno in videonadzorovano parkirišče s 75 parkirnimi prostori
ločeni toaletni prostori s tuši
salon z internetnim kotičkom
zunanja terasa za počitek.

Nahaja se tik ob avtocesti A1/E57 Ljubljana – Maribor, izvoz Fram.

VEČ INFORMACIJ V POGLAVJE KARTICA
EUROSHELL

Prihranki, ki jih lahko vidite.
Ko začnete uporabljati kartico euroShell, boste hitro opazili razliko. Pomagamo vam obvladovati
stroške in zmanjšati količino administrativnega dela.

Iskalnik črpalk
Nikoli niste daleč od ene od naših črpalk. Uporabite naš iskalnik črpalk ali prenesite aplikacijo, s
katero lahko poiščete najbližjo črpalko Shell.
Varnost
Kakovostna goriva Shell
Prevzemite kontrolo

ZAČASNO ZAPRTA ČRPALKA ZARADI
OBNOVE
nov. 17, 2017
Shell črpalka RODANGE v Luksemburgu, zaradi obnove, začasno zaprta.
Obveščamo, da bo Shell črpalka RODANGE v Luksemburgu (Route de Longwy 461/10030295)
zaradi obnove začasno zaprta od 20. novembra do 02.decembra 2017.
Alternativna lokacija: MW Pontpierre.

OMEJENO DELOVANJE SCOL-A MED
VIKENDI
nov. 15, 2017
Omejeno delovanje SCOL aplikacije med vikendi
Obveščamo vas, da zaradi tehnične nadgradnje sistema med
▪
▪
▪

17. - 19. novembrom 2017,
25. - 27. novembrom (od 6.30 – 14.30 ure)
2. decembra (med 7.00 in 13.00 uro)

Shell Card Online (SCOL) ne bo deloval v polni funkcionalnosti.
Prosimo vas za razumevanje.
Please note, due to technical upgrade of the system, Shell Card Online (SCOL) will work with limited
functionalities from:
▪
▪
▪

November 17th from 00:00 AM to November 19th 00:00 PM
November 25th 6:30 AM to 27th November 14:30 PM
December 2nd, from 7.00 AM to 13.00 PM

Thank you for your understanding.

Novosti na področju cestnin v letu 2017
feb. 13, 2017
Cestnine so se povišale v Avstriji, Italiji, Sloveniji, Švici, za določena vozila so se cene znižale na
Slovaškem. Obveščamo vas tudi o spremembah cen v tunelih Frejus in Mont Blanc.

Pišemo še o EKO coni v Antwerpnu, obvezni on-line registraciji ter o obveznih vinjetah v Parizu.
Zakaj je kljub povišanju tarif, z napravo BroBizz, ugodneje potovati na/skozi Dansko, Švedsko in
Norveško. Najavljamo pa tudi novico o razširitvi območja zaračunavanja cestnin v Nemčiji s 1.7.
2018.
Novosti na področju cestnin v letu 2017

SLOVENIJA – S 01.01.2017 VIŠJE TARIFE
CESTNIN
jan. 02, 2017
S 1. januarjem 2017 cena cestnine v Sloveniji višja za vsa vozila težja od 3,5 t.
S 1. januarjem 2017 je cena cestnine v Sloveniji višja za vsa vozila težja od 3,5 t. Pri dvigu cestnin je
vlada upoštevala predvsem ekološki vidik – vozila, ki onesnažujejo bolj, bodo plačevala več.
Nove cene
Vsa vozila emisijskega razreda EURO EEV so bila do sedaj v cestninskem sistemu uvrščena v
kategorijo EURO V. Po novem bodo ta vozila uvrščena v kategorijo EURO VI, zato morajo cestninski
zavezanci DARSu posredovati seznam vozil z registrskimi številkami, ki jih imajo registrirana za
plačilo cestnine in so razreda EEV. Ta vozila bo DARS z uveljavitvijo novega cenika cestnine iz
kategorije EURO V prenesel v kategorijo EURO VI.
Več informacij

FRANCIJA – VINJETE V PARIZU
jan. 02, 2017
Od 16.januarja 2017 bo za vožnjo v območju Pariza obvezna vinjeta za vsa vozila, registrirana v
Evropi (osebna vozila, avtobusi, tovornjaki, kombiji…).
Obveščamo Vas, da bo od ponedeljka 16.januarja 2017 za vožnjo v območju Pariza obvezna vinjeta
za vsa vozila, registrirana v Evropi (osebna vozila, avtobusi, tovornjaki, kombiji…). Vinjeta bo
obvezna v času od ponedeljka do petka, od 8.00 ure zjutraj do 20.00 ure zvečer. Cena vinjete bo
4,18 €.
Nakup vinjete s karticami za točenje NI možno, prav tako ne z euroShell kartico.
Izdani bodo različni tipi vinjet glede na emisijski razred vozila, na tej podlagi pa se bo omejevala
vožnja določenih tipov vozil v času največje obremenitve onesnaževanja zraka. Vozilom EURO III bo
dovoljen vstop v mesto le do 1.julija 2017.
Vinjeto je zaenkrat mogoče kupiti le preko spleta TUKAJ. V začetku januarja bo aktivirana nova
spletna stran, ki bo na voljo v angleškem in nemškem jeziku za tuja registrirana vozila. Za pridobitev
vinjete je potrebno prometno dovoljenje vozila. Po uspešno opravljenem nakupu preko spletne
strani, vam vinjeto pošljejo na naslov, ki je naveden na prometnem dovoljenju. Vinjeta bo vezana na
registrsko številko vozila ter datum prve registracije.
V kolikor vinjete ne boste namestili, je predvidena globa do 135 €.
Več informacij bo znanih v prihodnjih tednih.

