
Motorna olja in tekočine 
za vozila in delovne stroje

Motorna olja za vse potrebe

Izberite vrhunsko kombinacijo izbranega baznega olja ter 
visokokakovostnih aditivov:

 - Motorna olja za osebna vozila 
 - Motorna olja za gospodarska vozila
 - Motorna olja 2T, olja za 2-taktne motorje
 - Traktorska olja

Tekočine za vozila za vse potrebe

 - Menjalniška in diferencialna olja ter visokokakovostna olja 
za samodejne menjalnike osebnih in tovornih vozil

 - Zavorne tekočine
 - Hladilne tekočine
 - Dodatki za goriva – aditivi
 - Tekočina za zmanjševanje emisij dušikovih oksidov AdBlue 
 - Sredstva za vzdrževanje in čiščenje

Nova generacija Petrolovih izdelkov

Motorna olja in tekočine, ki nosijo Petrolovo ime, so rezultat 
pozornega spremljanja razvoja avtomobilske industrije in 
nenehnih inovacij na področju baznih olj in aditivov. Usklajena 
so z najvišjimi standardi kakovosti, najnovejšimi specifikacijami 
proizvajalcev vozil in zahtevnimi okoljskimi merili.

Kakovost naših motornih olj in tekočin za vozila določajo 
mednarodno priznane specifikacije in standardi ter odobritve 
proizvajalci vozil. 

Široka paleta motornih olj, olj za menjalnike in 
diferenciale, hladilnih tekočin in ostalih olj, maziv 
in tekočin, ki so nujno potrebne za dobro 
delovanje vozil in delovnih strojev. S kakovostjo 
in zanesljivo dobavo na prvem mestu.

Kontaktirajte nas
T: 01 586 35 35 
E: poslovne.resitve@petrol.si

Sodelovanje s svetovno priznanimi proizvajalci

Sodelujemo tudi z drugimi svetovno priznanimi proizvajalci, 
ki še dopolnjujejo našo ponudbo. 

Z nami lahko poslujete tudi prek spleta, v portalu ePoslovanje za podjetja, 
kjer lahko preverjate vse relevantne podatke vezane na vaše transakcije s 
poslovnimi karticami ter si zagotovite vse tehnične in varnostne liste.

Z največjo mrežo distribucije v državi in z najzanesljivejšo logistiko 
poskrbimo za najkrajši možen čas dostave. Za brezhibno storitev in 
strokovno pomoč poskrbi lokalni skrbnik. 

Kakovost na prvem mestu

Rezultat pozornega spremljanja avtomobilske in naftne 
industrije

Lastna blagovna znamka z več kot 25-letno tradicijo

Izbrane blagovne znamke motornih olj in tekočin za vozila: 
Chevron, Q8, Lukoil, Arteco, BASF, Castrol, Shell, Olma in 
drugi


