ITALIJA – VRAČILO ITALIJANSKIH
CESTNINSKIH NAPRAV TELEPASS NA
FDE
dec. 19, 2016
Vsa podjetja, ki imate v uporabi cestninske naprave Telepass, naprošamo, da cestninske naprave
NE vračate na naslov Shell Adrie.
Vsa podjetja, ki imate v uporabi cestninske aparate Telepass za plačilo cestnine v Italiji, vljudno
naprošamo, da naprav NE vračate več na naslov Shell Adrie.
V kolikor cestninske naprave več ne potrebujete (npr. zaradi prodaje vozila, ipd.) oziroma naprava
ne deluje in želite naročiti nadomestno, napravo Telepass pošljite skupaj z dopisom (v angleškem
jeziku) direktno na naslov:
FDE A/S
Amalie Machmuler
Lyren 1
6330 Padborg
Denmark

OPOZORILO! ZLORABA KARTIC V
BELGIJI!
dec. 19, 2016
Na prodajnih terminalih Satellic se pojavlja nov način zlorabe kartic.
Radi bi vas opozorili na nov način zlorabe kartic v Belgiji. Na prodajnih terminalih Satellic naprav se
velikokrat zadržujejo osebe, ki voznikom nudijo pomoč pri nakupu. Pri tem vozniki pogosto predajo
osebi plačilno kartico, ki pa jo ti nato skenirajo. Zato je pomembno, da voznike vnaprej poučite kako
kupiti napravo in, da kartice nikoli ne predajo v roke tretjim osebam.
V primeru kakršnih koli sumljivih situacij vam svetujemo, da kartico nemudoma blokirate:
▪
▪
▪

preko spleta v programu SCOL (dostop 24/7),
na email: euroShell-slovenia@shell.com (od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure),
na telefonsko številko: 01 51 40 500 (izven delovnega časa in med prazniki).

Svetujemo vam, da kartice v čim krajšem času blokirate preko spletnega programa SCOL, ki vam
omogoča enostavno in hitro blokado brez dodatnih administrativnih postopkov.

SHELL ČRPALKA NA JESENICAH
ZAČASNO NE DELUJE
dec. 12, 2016
Shell črpalka na Jesenicah zaradi izpada elektrike predvidoma ne bo delovala do 2 uri.
Obveščamo Vas, da zaradi izpada elektrike, Shell črpalka na Jeseniceh začasno ne bo delovala do
2 uri. V vmesnem času lahko vozniki opravijo točenje na črpalki Shell v Šenčurju ali na eni izmed
ostalih Shell črpalk v Sloveniji.
Že vnaprej se Vam opravičujemo za morebitne nevšečnosti.

BELORUSIJA – RAZŠIRJENO OBMOČJE
CESTNINJENJA
dec. 12, 2016
Od 1. novembra 2016 je razširjeno območje zaračunavanja cestnine v Belorusiji.
Od 1. novembera 2016 je razširjeno območje zaračunavanja cestnine v Belorusiji. Po novem je
potrebno plačati cestnino na dodatnih sto kilometrih beloruskih avtocest v območju BelToll sistema:
▪
▪

del M-5/E-271 Minsk–Gomel in
P-23 Minsk–Mikashevichi.

Tako celotno cestninsko območje v Belorusiji obsega 1,613 kilometrov.

V AVSTRIJI CESTNINA POVEČANA Z
“DODATKOM NA HRUP”
dec. 08, 2016
Od 1. januarja 2017 bo stopnja cestnine v Avstriji upoštevala tudi obremenitev s hrupom.
Za motorna vozila z maso nad 3,5 t velja obvezno plačilo cestnine preko cestninske naprave GoBox,
ki deluje s pomočjo mikrovalovne tehnologije. Od 1. januarja 2010 je stopnja cestnine za vozila z
največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone izračunana na podlagi prevožene relacije, izračun cene na
kilometer pa je odvisen od števila osi in emisijskega razreda. Od 1. januarja 2017 pa se bo
upoštevala tudi obremenitev s hrupom.
"Dodatek na hrup" je odvisen od tega, ali vozilo vozi podnevi ali ponoči - povečana stopnja velja za
vožnjo med 22.00 uro in 5. uro zjutraj.
Več informacij najdete na portalu SelfCare Portal

Ste vedeli, da imate možnost vračila
trošarine na dizelsko gorivo iz 6 držav?
nov. 05, 2016
Podjetja, ki se ukvarjajo s transportom, imajo možnost vračila trošarine na dizelsko gorivo iz šestih
evropskih držav.
Podjetja, ki se ukvarjajo s transportom (tovorna vozila in avtobusi) imajo možnost vračila trošarine na
dizelsko gorivo iz šestih evropskih držav: Belgije, Francije, Madžarske, Italije, Slovenije in Španije.
Za več informacij o postopku storitve vračila trošarine in potrebnih dokumentov, nam pišite
na euroShell-Slovenia@shell.com

Belgijska cestnina – obvezno preverite ali
je naprava ITR+ aktivirana
nov. 01, 2016
Izognite se kazni v Belgiji - pred vstopom v Belgijo z napravo ITR+ preverite ali je naprava aktivirana
za Viapass
Ponovno vas pozivamo, da v kolikor ste uporabnik naprave ITR+ za obračunavanje cestnine v
Belgiji, pred vstopom v Belgijo obvezno preverite ali je naprava ITR+ aktivirana za Viapass.
V kolikor se v meniju pod 'Networks' ne prikazuje Viapass, morate obvezno narediti posodobitev
naprave. S tem se izognete morebitnim visokim kaznim.
Navodila za aktivacijo naprave ITR+
Navodila za uspešno posodobitev naprave ITR+

Črpalka v Woerglu 1. novembra 2016 ne bo
obratovala
okt. 28, 2016
Obveščamo vas, da zaradi nadgradnje programske opreme na Shell črpalki Woergl 1. novembra
točenje goriva ne bo možno.
Za nevščenosti se Vam opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Črpalka za tovorna vozila na Jesenicah
začasno ne obratuje
okt. 17, 2016
Obveščamo vas, da Shell črpalka za tovorna vozila na Jesenicah začasno ne obratuje zaradi izpada
elektrike in s tem povezanih tehničnih težav.
Predviden čas začetka obratovanja bo ob 13.00 uri.
Ostale Shell črpalke normalno obratujejo.
Za nevščenosti se Vam opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Shell Adria d.o.o.

Češka – popusti na plačilo cestnine
sep. 26, 2016
Na Češkem je mogoče prejeti popuste na plačilo cestnine. Za pridobitev popustov se je potrebno
registrirati, saj sam nakup pre-pay naprave oziroma izvedba registracije vozil na post-pay način
plačila NE pomeni tudi avtomatične registracije vozil za popuste.
Na Češkem je mogoče prejeti popuste na plačilo cestnine. Popusti pripadajo EU in non-EU strankam
za pre-pay in post-pay način plačila.
Promet se sešteva na nivoju posameznega vozila, in NE za vsa vozila podjetja skupaj. Sistem
popustov je vezan na registrske številke vozil, ki so registrirane s strani podjetja. Zato je
pomembno, da podatke redno posodabljate, v kolikor pride do sprememb v voznem parku
(sprememba reg.št. vozila, odjava vozila, registracija novega vozila, ipd.).
Za pridobitev popustov se je potrebno registrirati na spletni strani www.slevymyto.cz, saj sam
nakup pre-pay naprave oziroma izvedba registracije vozil na post-pay način plačila NE pomeni tudi
avtomatične registracije vozil za popuste.
Popust lahko prejme podjetje šele po uspešno izvedeni registraciji podjetja in vozil na spletni strani
češke cestninske družbe. Naj poudarimo, da se promet na posamezno vozilo začne seštevati šele
od on-line prijave in registracije vozil.

Postopek registracije:
1. Vstopite na spletno stran www.slevymyto.cz ter pod naslovom Primary
Registration poiščite potreben registracijski obrazec, ga izpolnite ter kliknite
na Zkontrolovat a vyžádat PIN/Check and ask PIN.
2. Podatke za vstop v vaš profil portala boste prejeli na e-naslov, ki ste ga navedli v
registracijskem obrazcu. Vstopite v prejeti e-naslov ter kliknite na povezavo. Za tem vam bo
registracijski obrazec v .pdf obliki poslan na vaš e-naslov (naveden v obrazcu).
3. Prejeti obrazec natisnite ter ga skupaj s kopijami prometnih dovoljenj ter CEMT dokumentov
vozil (kjer je dokazana emisijska klasa vozila) pošljite po pošti na naslov:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zelený pruh 95/97
140 00 PRAHA 4
CZ.
Uspešnost registracije lahko preverite na spletni strani www.slevymyto.cz (po vstopu v portal z
uporabniškim imenom in geslom) pod naslovom Operator Details (Menu). Pod navedenim naslovom
lahko preverjate tudi vse podatke o podjetju.
Za več informacij lahko kontaktirate češko cestninsko družbo: +420 844 124 100, infoslevy@rsd.cz, od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.

Se vam je na cestninskem terminalu v Italiji
izpisal »mancato pagamento«?
sep. 17, 2016
V zadnjem času italijanska policija izvaja poostreno kontrolo in preverja ali je bila cestnina plačana.
Ste na cestninskem terminalu v Italiji prejeli »mancato pagamento« zaradi neplačila cestnine? Letega je potrebno poravnati v roku 15 dni, saj vas lahko v nasprotnem primeru ustavi policija ter
prepreči nadaljnjo vožnjo.
Do neplačila cestnine lahko pride iz več razlogov: težava z via kartico, s cestninsko napravo
Telepass ali iz katerega koli drugega razloga.
V zadnjem času italijanska policija izvaja poostreno kontrolo in preverja ali je bila cestnina plačana.
V kolikor je ugotovljeno, da cestnina ni bila poravnana, lahko vozniku prepove nadaljnjo vožnjo.
Policija preverja vse mejne prehode in pristanišča z namenom, da bodo vse neporavnane
obveznosti s strani tujih podjetij, plačane.
Plačilo «mancato pagamento« se izvede na enega od načinov, navedenih na spletni strani
Autostrade http://www.autostrade.it/en/rmpp/. Svetujemo vam, da znesek poravnate pravočasno,
saj se boste s tem izognili morebitnim težavam.
FDE bo tudi v prihodnje sprejemal »mancati pagamenti« (za stranke, ki imajo preko FDE agencije
izdane telepasse/via kartice), vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za stroške ali izgubo v
primeru, da bo kateri od vaših voznikov ustavljen zaradi neplačila le-teh v predpisanem roku (t.j.
plačilo je izvedeno več kot 15 dni po izdaji računa).

Na dveh črpalkah na Madžarskem prenahali
sprejemati kartice euroShell
sep. 14, 2016
Na dveh madžarskih črpalkah na avtocesti M3 prenehali s sprejemom euroshell kartice.
Obveščamo vas, da sta dve črpalki na madžarski avtocesti M3 v mesecu septembru prenehali
sprejemati kartico euroShell:
1. številka črpalke: 190
Ime črpalke: M35 Józsa
Naslov: 4220 Hajdúböszörmény külterület
GPS koordinate: 47.61118; 21,51938
2. številka črpalke: 191
Ime črpalke: M35 Józsa B
Naslov: 4220 Hajdúböszörmény külterület
GPS koordinate: 47.610152; 21.521321
Najbližji črpalki, ki sprejemata euroShell kartice sta oddaljeni 77 km:
črpalka 175 Gelej A (GPS koordinate: 47,84146; 20,74384)
črpalka 176 Gelej B (GPS koordinate 47,84317; 20,74279)

AdBlue na Jesenicah ne bo možno točiti
8.9.2016 med 9.00 – 11.00 uro.
sep. 07, 2016
Obveščamo vas, da AdBlue ne bo možno točiti na Shell črpalki Jesenice v četrtek 8. septembra med
9.00 in 11.00 uro, zaradi rednih vzdrževalnih del.
Prosimo vas za razumevanje.

Vzdrževalna dela na črpalki Shell v
Šenčurju
sep. 07, 2016
Obveščamo vas, da bo Shell črpalka v Šenčurju v torek 20.septembra med 9.00 in 13.00 uro zaprta
zaradi rednih vzdrževalnih del.
Prosimo vas za razumevanje.

euroShell transakcije v sistemu Shell Card
Online (SCOL) vidne v realnem času
avg. 19, 2016
Po posodobitvi sistema Shell Card Online (SCOL) v mesecu avgustu, so euroShell transakcije vidne
v realnem času.
Transakcije lahko v SCOL-u spremljate preko zavihka “View recent transactions” ali preko
direktne povezave na domači strani “Monitor Recent Card Activity”.
To velja za vse transakcije, ki so narejene na sprejmenih mestih povezanih v Shell online sistem.
SHELL CARD ONLINE www.shellcardonline.shell.com

AdBlue na Shell črpalki Berchem v
Luxemburgu trenutno ni možno točiti
avg. 16, 2016
Vse voznike obveščamo, da na Shell črpalki Berchem v Luxemburgu zaradi tehničnih težav AdBlue
trenutno ni možno točiti. Lahko pa ga kupite v 10lit pakiranju po znižani ceni 10€.
Predvidoma bodo tehnične težave odpravljene v tednu dni, o čemer bomo obveščali.
Prosimo vas za razumevanje.

Prometno obvestilo za soboto 30.6.2016
jul. 29, 2016
Jutri, 30.6.2016 bo med 8. in 22. uro prepovedan promet za tovorna vozila v RS nad 3500 kg na
nekaterih odsekih javnih cest Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center za državne ceste Republike Slovenije tudi sporoča, da bo posledično
ta dan zaradi zapor na gorenjskem in ljubljanskem območju povečanje prometa na vseh ostalih
glavnih prometnicah v državi!
ODREDBA o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, kjer najdete seznam javnih
cest Republike Slovenije, kjer bo veljala prepoved prometa.
Več informacij najdete na Darsovi strani.

Dobrodošli pri Shellu!
jul. 26, 2016
Odslej bo za voznike tovornih vozil postanek na naši črpalki v Sežani prijetnejši.
Za vas smo postavili avtomat z številnimi napitki, različnimi vrstami kave (coffee to go) ter prigrizki.
Veselimo se vašega obiska!

Francija in Španija - plačilo parkirnine z
aparati ITR+ in ITR
jul. 01, 2016
V Franciji in Španiji je mogoče plačati določena parkirna mesta z aparati ITR in ITR+.
Seznam parkirišč, kjer je možno plačilo z omenjenimi naparavami.

Belgija: izdaja računov pri plačilu cestnine
z aparatom ITR+ ali Satellic
jul. 01, 2016
Shell Adria vam pri plačilu belgijske cestnine z aparatom ITR+ ali Satellic izda obračun, ki je osnova
za plačilo cestnine, ne pa tudi za vložitev zahtevka za vračilo davka
Od 1.4.2016 je obvezno plačilo cestnine za tovorna vozila nad 3,5 tudi v Belgiji. Plačilo je možno z
ITR+ (ITR Plus) ali Satellic napravo.
Shell Adria vam za transakcije narejene z omenjenimi napravami preko vaše kartice euroShell izda
obračun, ki je osnova za plačilo cestnine. Original davčni račun vam pošlje cestninska družba
oziroma izdajatelj naprave.
Uporabniki ITR+: original davčni račun vam pošlje Axxes po pošti. Račun morate dostaviti sami
vašemu agentu za vračilo davka.
Uporabniki Satellic naprav: original davčni račun imate naložen na spletnem portalu Satellic. Z
uporabniškim imenom in geslom vstopite na portal ter naredite prenos računov. Račun morate
dostaviti sami vašemu agentu za vračilo davka.
POMEMBNO! V Belgiji je obdavčena cestnina samo na območju Valonijske (južne) regije. Ostali dve
regiji (Flandrija in Bruselj) davka ne zaračunavata, zato le-teh računov ni potrebno pošiljati agentu za
vračilo davka.

Shell Berchem - črpalka presežkov
jul. 01, 2016
Po obsežnih obnovitvenih delih, smo v Luxemburgu – Berchem, odprli največjo črpalko na svetu.
Namen je bil izboljšati uporabniško izkušnjo; s čimer Shell postavlja udobje voznikov na prvo mesto.

Inovacija
Črpalka ponuja širši vhod in inovativen sistem super-hitre oskrbe z gorivom, ki omogoča
uporabnikom krajši čas točenja. Ta edinstven sistem (voznik le enkrat potegne s svojo kartico in tako
lahko toči gorivo v vse svoje rezervoarje hkrati) omogoča, da napolnite svoj rezervoar skoraj dvakrat
hitreje! Neverjetna storitev, ki prihrani dragoceni čas za voznike!
Poleg tega je na vsakem polnilnem mestu nameščen nov interaktiven in večjezični zaslon (v 13
jezikih), s katerim posredujemo pomembne informacije, kot so najnovejše vremenske in prometne
informacije ter promocije.

Ker je vaša varnost pomembna za nas
Na črpalki je nameščena izboljšana varnostna oprema, ki nudi še večjo varnost in zaščito. Skupaj s
partnerjem Big Brother zagotavljamo prvovrsten sistem za nadzor. Vsaka postaja tovornjaka je
opremljena z novo visoko ločljivo kamero; prav tako plačilni terminali.

Posebna ponudba za kamioniste
Prenovljena stavba vas vabi s prestižnimi blagovnimi znamkami, kot so Starbucks, McDonalds in
deli2go. Ker se zavzemamo za dobrobit voznikov, Shell ponuja voznikom tovornjakov, ki natočijo več
kot 500L goriva, brezplačno kavo, prost dostop do razkošnih stranišč in tuša (2theloo), kakor tudi do
50% nižje cene na menije deli2go ali McDonald Big Mac (Meni za 4,95 €!)

BELGIJSKA CESTNINA – KAKO RAVNATI
OB IZDAJI KAZNI
jul. 01, 2016
Od samega začetka zaračunavanja cestnine v Belgiji se izvaja poostren nadzor nad cestninskimi
napravami, posledično pa prihaja tudi do izreka glob.
Na povezavi v nadaljevanju najdete Navodila, kako ravnati v primeru izreka globe (v angleškem
jeziku).
Postopek se sicer razlikuje, odvisno od tega, s katero cestninsko napravo plačujete cestnino: ITR+
ali Satellic.

Preprečite zlorabe
jun. 22, 2016
Medtem ko so kartice za gorivo še vedno najbolj varen, učinkovit in enostaven način plačevanja
goriva in drugih storitev za voznike, je potrebno poudariti, da sta organiziran kriminal in prevare v
porastu.
Zato je seveda nujno, da lastniki transportnih podjetij sprejmejo določene ukrepe ter svoje
zaposlene, tako prometnike kot voznike, opozarjajo o ravnanju s karticami in njihovih navadah. K
temu pa moramo dodati, da morajo prvi in najpomembnejši korak storiti vozniki sami.

KAJ LAHKO STORITE LASTNIKI PODJETIJ oz. PROMETNIKI?
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Pri voznikih poudarite pomen varnosti kartice podjetja in njene PIN številke, naj jo
obravnavajo enako resno, kot skrbijo za svoje osebne dokumente. Ne olajšajte dela
kriminalcem. Že samo s poudarjanjem pomena varne hrambe PIN številke, bi lahko odpravili
veliko število primerov goljufij.
Svojim voznikom predstavite Zlata pravila varne uporabe kartic za plačevanje goriva, ki jih
najdete v nadaljevanju.
Zamenjajte kartice in PIN kode takoj, ko voznik preneha delati v vašem podjetju.
Kartico blokirajte tudi v primeru, da je bilo vozniku vlomljeno v vozilo, kartice pa niso bile
ukradene.
Voznike obvestite o procesu blokiranja kartice in zagotovite, da imajo pri roki pravo
telefonsko številko kamor lahko takoj pokličejo (24/7).
Spodbujajte voznike, da uporabljajo črpalke z video-nadzorni sistemom, saj policija le tam
lažje in uspešneje ujame goljufe.
Redno uporabljajte Shell Card Online (SCOL), spletni portal za upravljanje z euroShell
kartico, ki vam omogoča celovit vpogled v vozni park. Z njiim lahko ustvarite, si ogledate in
prenesete izčrpna poročila, ki dajejo kritičen vpogled v vaše poslovanje in ponujajo aktualne
informacije o vašem voznem parku.
Aktivirajte e-Alarm, ki deluje na podlagi parametrov, ki jih sami določite. Za vsako
transakcijo, ki bo presegla postavljen parameter, boste na vaš elektornski naslov prejeli
sporočilo o odstopanju od parametra. S tem imate takojšnji vpogled v sumljive transakcije.
Vedno podrobno preglejte svoja mesečna poročila oz. preverjajte transakcije vozil.
Prilagodite limite svojim potrebam (Velocity limit).
Omejite lahko dnevno, tedensko ali mesečno porabo goriva in specificirate maksimalno
porabo na transakcijo in maksimalno število transakcij da dan.
Omejite nakup proizvodov - na individualni ravni lahko voznikom omejite kategorije kartic in
sicer ali lahko kupuje le gorivo ali hkrati tudi izdelke, ki niso gorivo. (npr. izdelki za
vzdrževanje vozil, časopis, tobačni izdelki, hrana...).
Pri sumu kraje ali izgubi kartice, le-to nemudoma blokirajte v aplikaciji SCOL ali pokličite
+386 (0) 1 51 40 500 (24/7).

V nadaljevanju najdete nasvete za varno uporabo Shell kartic, katere lahko natisnete in jih delite z
vašimi vozniki oz. prometniki.
▪
▪

Navodila za prometnike/lastnike podjetij
Navodila za voznike

Toll Collect - prehod na uporabo
spletnega portala
jun. 01, 2016
S 1.6. 2016 je cestninska družba Toll Collect popolnoma prenehala s pošiljanjem specifikacij o
transakcijah cestninjenja tovornih vozil po e-pošti. Vse v zvezi z nemško cestnino, boste morali
urejati preko njihovega spletnega portala.
Do sedaj ste lahko preko portala le urejali spremembe podatkov vozil, sedaj pa lahko dostopate tudi
do secifikacij transakcij, podrobnih informacij o zaključenih razmerjih in računih, imate pregled
odprtih postavk in zaostalih plačil, ter še ne obračunanih transakcij. Urejate lahko tudi spremembe
glede vozil in načina plačevanja, ter spreminjate podatke podjetja.
Svetujemo vam, da se čimprej registrirate in si omogočite dostop do omenjenega portala, kjer boste
lahko spremljali porabo cestnine.
Za vsa dodatna vprašanja glede uporabe portala se obrnite direktno na cestninsko družbo Toll
collect (mednarodni telefon: 008 000 2222 628).

Vabljeni na Transport Show Ljubljana 2016
maj 18, 2016
Vabimo vas na letošnjo največjo razstavo gospodarskih vozil, prikolic, dodatne opreme in drugih
spremljajočih dejavnosti v Sloveniji - na Transport Show 2016, kjer bomo prisotni tudi mi.
Prireditev s pestrim spremljajočim programom bo potekala v petek in soboto, 27. in 28. maja 2016,
v Logističnem centru BTC na Letališki cesti 16 v Ljubljani.
Vabljeni!

Natoči in pojej!
maj 15, 2016
Natočite vsaj 200 litrov goriva, plačajte z euroShell kartico in prejmete toplo jed za 1,99€.

Topel obrok za manj kot 2€ nudimo kamionistom na
dveh črpalkah v Sloveniji:
▪
▪

v restavraciji AutoGrill na Shell Truck centru Maribor - Fram, Turnerjeva 35, Fram (odprto
od 7.00 – 22.00)
v restavraciji Dama – ob Shell črpalki v Ajdovščini, Mirce 20, Ajdovščina (odprta od 8.00 –
15.00), kjer se lahko med 8.00 - 10.00 uro ustavite tudi na zajtrku.

S kartico Mozaik podjetnih do prihranka pri
gorivu
apr. 08, 2016
Vsem imetnikom kartice Mozaik Podjetnih ponujamo prihranek pri gorivu.
▪
▪

0,045€/liter (DDV vključen) popusta* na maloprodajno ceno dizelskega goriva na 9
Shellovih bencinskih črpalkah v Sloveniji,
0,010 €/liter (DDV vključen) popusta* na maloprodajno ceno dizelskega in bencinskega
goriva na več kot 250 sprejemnih mestih kartice euroShell v Sloveniji.

Akcija je časovno omejena in velja do 31.12.2016.
* Popusti se ne seštevajo.
Za uveljavitev ugodnosti morate obrtniki in podjetniki pridobiti kartico euroShell in se identificirati s
kartico Mozaik Podjetnih.
Predhodno se z nami dogovorite za termin sestanka na telefon 01/51 40 514 ali email euroShellslovenia@shell.com.
Tisti, ki kartico euroShell že imate, pa akcijo Mozaik podjetnih le aktivirate.

SHELL AVTOMATSKA ČRPALKA ZA
TOVORNA VOZILA KOPER
mar. 13, 2016
Shell črpalka za tovorna vozila Koper, Sermin 7c, 6000 Koper
črpalka je samopostrežna, odprta 24 ur, 7 dni v tednu,
▪
▪
▪
▪
▪

namenjena vozilom na dizelski pogon, katerih vozniki so imetniki plačilne kartice euroShell,
deluje popolnoma avtomatsko,
ima 2 stezi za točenje goriva in omogoča točenje z obeh strani vozila s »sateliti« in s tem
časovno najkrajši postanek,
opremljena s hitropretočnimi ročkami (130 lit/min) in ročko za osebna vozila (40 lit/min)
točite lahko AdBlue,

Lokacija:
Črpalka se nahaja v smeri Luke Koper ob Bertoški vpadnici, tik ob AMZS

Koper open Shell station Truck

Koper open Shell station Truck

Belgijska cestnina
jan. 19, 2016
Od 1.4.2016 bo v Belgiji na območju treh regij (Flandrija, Bruselj, Valonija) obvezno plačilo cestnine
za vsa tovorna vozila, težja od 3,5 tone. Novi sistem zaračunavanja cestnine bo nadomestil trenutni
vinjetni sistem.
Več informacij

LATVIJA – PLAČILO LATVIJSKIH
CESTNINSKIH VINJET SEDAJ MOŽNO TUDI
Z EUROSHELL KARTICO
S koncem novembra 2016, lahko vinjete v Latviji kupite in plačate z euroShell kartico.
Od 23. novembra naprej, lahko vinjete v Latviji kupite in plačate z euroShell kartico na enem od
prodajnih mest na mejnih prehodih s Poljsko, Litvo in Belorusijo.
Seznam prodajnih mest

