
Skladiščenje in distribucija goriv    

S svojo široko prepleteno mrežo poskrbimo za kakovostno 
in varno skladiščenje ter pretovarjanje naftnih derivatov.

Troje skladišč s 530.000 m3 rezervoarskega prostora 
zagotavlja oskrbo kupcev po vsej Sloveniji:

 - Terminal Instalacija Sermin, največje in najsodobnejše 
skladišče naftnih derivatov v centralnem in severnem Jadranu

 - Skladišče goriv Zalog 
 - Skladišče goriv Rače

Skrbna kontrola kakovosti goriv 

Za visoko kakovost pogonskih goriv skrbimo s kompleksnim 
in strokovno podprtim sistemom kontrole, kar dokazuje vrsta 
mednarodnih certifikatov in akreditacijskih listin.

V okviru skupine Petrol deluje Laboratorij Petrol, ki je akreditiran 
po standardu ISO/IEC 17025 za preskuse in analize goriv, maziv 
in kemičnih proizvodov in je obenem neodvisna institucija, ki 
nastopa v vlogi glavnega slovenskega naftnega laboratorija. 

Pregledno poslovanje in največja mreža 
distribucije

Odlikuje nas pregledno poslovanje, največja mreža 
distribucije v državi in najzanesljivejša logistika za kar 
najkrajši čas dobave.

Goriva preko cestnega prometa dostavimo na dogovorjeno 
lokacijo, bodisi na izbran naslov, v podjetje ali na gradbišče. Za 
prevoz goriv imamo sklenjene pogodbe s prevozniki, lastniki 
avtocistern, ki izpolnjujejo vse predpisane tehnične pogoje. 

Mednarodno priznani 
standardi kakovosti
Certificirali smo sisteme vodenja kakovosti, 
ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo. Smo 
imetnik certifikata POR za Program odgovornega 
ravnanja z okoljem za izvajanje dejavnosti 
skladiščenja, logistike in maloprodajne mreže 
bencinskih servisov v Sloveniji.

Pogonska goriva in 
poslovne kartice 

Preverjanje kakovosti goriv v vseh točkah nabavne in 
prodajne verige

Laboratorij Petrol, osrednji slovenski naftni laboratorij

Troje skladišč s 530.000 m3 rezervoarskega prostora

Zaupa nam preko 25.000 slovenskih poslovnih kupcev



Q Max 95  

 - Presega zahteve evropskega standarda za motorne 
bencine EN228

 - Do 4,1 % nižja poraba goriva
 - Nižje emisije NOx (-13,6 %) in trdnih delcev (-13 %) 
 - 100 % boljši čistilni učinek
 - Omogoča hitro restavracijo moči in odzivnosti motorja 
 - Nižji torni koeficient (-46 %)
 - 100 % izboljšana čistost ključnih motornih delov
 - 95 % boljša korozijska zaščita 
 - Popolna zaščita pred zatikanjem ventilov

Q Max združuje najnaprednejše zahteve 
sodobnih motornih tehnologij, s poudarkom 
na prijaznosti do okolja. Izpolnjujejo vse 
zahteve, ki s stališča kakovosti goriv 
omogočajo izpolnjevanje tudi najostrejših 
Euro emisijskih standardov za motorje.

Družina visokokakovostnih 
goriv Q Max 

*Vse navedene izboljšave se nanašajo na primerjavo z neaditiviranim standardnim gorivom

Q Max 100   

 - Presega zahteve evropskega standarda za motorne 
bencine EN228

 - Visoko oktansko število (nad 100)
 - Do 4,1 % nižja poraba goriva
 - Nižje emisije NOx (-11,7 %) in trdnih delcev (-31,2 %)
 - 100 % boljši čistilni učinek
 - Hitra restavracija moči in odzivnosti 
 - Bistveno nižji torni koeficient (-79 %)
 - 100 % boljša korozijska zaščita
 - Popolna zaščita pred zatikanjem ventilov

Q Max Diesel   

 - Presega zahteve evropskega standarda za dizelsko gorivo 
EN 590

 - Do 3,7 % nižja poraba
 - 100 % izboljšana čistost motornih delov po učinkovanju 
aditivov

 - Do 3,2 % restavracija moči in 4,4 % izboljšana odzivnost 
po učinkovanju aditivov

 - Nižji torni koeficient (-46 %)
 - 95 % boljša korozijska zaščita 
 - Znižanje emisij NOx (-11 %) in trdnih delcev (-6,2 %)
 - Popolna zaščita pred zatikanjem injektorjev
 - Zmanjšanje penjenja

Q Max Diesel Polar   

Q Max Diesel s poudarjeno odpornostjo na nizke zimske 
temperature. Uporaben tudi pri temperaturah pod -20 °C. 

Q Max iQ Diesel 

Nova generacija nadstandardnega Q Max dizelskega 
goriva, ki se odlikuje predvsem z zelo visokim cetanskim 
številom (sposobnost samovžiga) in odpornostjo na 
ekstremno nizke zimske temperature.

 - Presega zahteve evropskega standarda za dizelsko gorivo 
EN 590

 - Do 4,3 % nižja poraba
 - 100 % in hitro izboljšana čistost motornih delov z visoko 
stopnjo restavracije moči (+7 %) in pospeškov (+8,3 %)

 - Do 46 % nižji torni koeficient 
 - 95 % boljša korozijska zaščita 
 - Do 8,8 % znižanje emisij NOx, 10,9 % manj trdnih delcev 
ter 4,7 % manj CO2

 - Sposobnost dodatnega čiščenja in zaščite filtrov
 - Popolna zaščita pred zatikanjem injektorjev
 - Zmanjšanje penjenja

Nižja poraba goriva in večja moč motorja

Brez svinca in žvepla, v skladu z evropskimi standardi

Nižje emisije toplogrednih plinov

Q Max Diesel Polar in Q Max iQ Diesel za najzahtevnejše 
zimske pogoje



Stisnjen zemeljski plin (CNG)    

Alternativno pogonsko gorivo namenjeno za osebna vozila, 
lahka dostavna vozila, avtobuse mestnega potniškega 
prometa in vozila za komunalno infrastrukturo. Do leta 2022 
načrtujemo izgradnjo 13 CNG polnilnih postaj na naših 
prodajnih mestih v Sloveniji, prva CNG polnilna postaja pa že 
obratuje na našem bencinskem servisu v Kragujevcu.

Q Max LPG avtoplin 

Utekočinjeni naftni plin je učinkovita in v svetu najbolj 
razširjena alternativa pogonskim gorivom. Omogoča daljšo 
življenjsko dobo motorja, okolju prijaznejšo vožnjo in nižje 
stroške vožnje.

Q Max LPG avtoplin vam nudimo na skoraj 100 Petrol 
bencinskih servisih, v največji LPG mreži v Sloveniji.

Utekočinjen  zemeljski plin (LNG)

Namenjen težkim tovornim vozilom. Na naših prodajnih 
mestih do konca leta 2022 načrtujemo izgradnjo več 
C-LNG polnilnih postaj, sodelujemo pa tudi v projektih 
predelave dizelskih tovornih vozil s partnerjem Semenič 
Transport.

Omogočamo okolju prijaznejšo mobilnost 
in s tem pomagamo pisati nizkoogljično 
prihodnost tudi na področju pogonskih goriv.

Prihodnost 
pogonskih goriv 

Elektrifikacija voznega parka

Petrol je vaš partner pri prehodu k trajnostni mobilnosti. 
Z zamenjavo obstoječega voznega parka z e-vozili vam 
pomagamo korak bližje k nizkoogljičnosti.

Nudimo vam celovito storitev, ki zajema poslovni najem 
električnih vozil, načrtovanje in postavitev pripadajoče 
polnilne infrastrukture ter upravljanje.

Učinkovite alternative klasičnim pogonskim gorivom glede 
na vaše potrebe 

Največja mreža LPG prodajnih mest v Sloveniji

Širjenje mreže CNG in LNG prodajnih mest

Poslovni najem električnih vozil, polnilna infrastruktura in 
vzdrževanje



Za vaša službena vozila. Boljši nadzor nad 
stroški, s sistemom obračunavanja, ki je 
v pomoč pri vseh plačilih, načrtovanju in 
upravljanju voznega parka.

Poslovne kartice 
Petrol 

Siva poslovna kartica

Kartica, vezana na registrsko številko vozila, za enostavno 
vodenje poslovnih stroškov. Namenjena je točno 
določenemu vozilu iz vašega voznega parka, uporabljate pa 
jo lahko za plačevanje goriva, cestnine v Sloveniji, storitev in 
blaga namenjenih vozilu. 

Zapis na kartici je lahko registrska oznaka vozila ali označba 
po vaši izbiri, dolga do 10 znakov. 

Brez članarine in pristopnine

Zamik plačila in pregleden obračun nakupov

Poplačniški sistem cestninjenja na Darsu

Razvejana mreža prodajnih mest v Sloveniji in državah JV 
Evrope

Z našimi karticami posluje preko 16.000 poslovnih kupcev

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

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. 

Srebrna poslovna kartica

Kartica, vezana na podjetje ali na ime in priimek 
uporabnika. Namenjena je plačilu celotnega asortimana 
blaga in storitev, tako doma kot v tujini.

UTA kartica 

Mednarodna plačilna kartica, ki vam omogoča nakup 
goriva za tovornjake in avtobuse ter omogoča plačevanje 
različnih storitev po vsej Evropi in severni Afriki - tudi 
cestnin, tunelnin in popravil. 

Dobrodošla je na več kot 31.000 prodajnih mestih v 36 
državah.


