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AVIA kenőolAj kAtAlógus
Elkészült az AVIA kenôolaj katalógusa, amely az új AVIA 
kenôanyagok rövid bemutatását és pontos specifikációikat 
tartalmazza. A kiadvány minden AVIA töltôálomáson megta-
lálható.

A feltüntetett szabványos jelölések segítségével könnyedén 
kiválasztható a jármûhöz leginkább alkalmazható kenôolaj az AVIA 
legújabb kínálatából. Ha nem ismerjük az autónkhoz szükséges 
kenôolaj specifikációját, akkor a rövid 
leírásból azonosítani tudjuk a kívánt 
kenôanyagot. Az összesítô táblázat segít-
ségével a mûszaki adatok és a kiszerelé-
sek azonnal átláthatóak. A katalógus az 
alábbi AVIA termékekrôl ad információt:

• MOTOROLAJOK
• LÁNCKENÔ OLAJ
• HAJTÓMÛOLAJOK
• HIDRAULIKA OLAJOK
• KENÔZSÍROK

Az ügyfelek megbecsülése, az árképzés és a kapcsolattartás is mindig elsôdleges 
szempont volt az AVIA töltôállomásokon. Hagyományaihoz híven az elmúlt év so-
rán is az „Egy család vagyunk” üzenetet közvetítettük és alkalmaztuk a gyakor-
latban is. A vásárlói bizalom nem maradt el, a márkát egyre jobban megismerik 
és keresik.  
Év végi hírújságunkban – immáron negyedik éve – megpróbáltuk röviden össze-
foglalni az év fontosabb AVIA vonatkozású eseményeit. 
Minden kedves olvasónknak jó szórakozást, továbbá Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Idén év végén reklámkampányba kezdett az 
AVIA a NEO FM rádión. Az országosan sugár-
zott 20 másodperces reklámszpotok az AVIA 
benzinkúthálózatot és az adalékolt üzem-
anyagokat népszerûsíti. A 150 reklámszpot 
figyelemfelkeltô módon, egy kislány és édes-
apja beszélgetésével hívja fel a figyelmet a 
minôségi üzemanyagokra és az AVIA-ra, mint 
lehetséges üzemanyagtöltô állomásra. A 
reklámszpot kétféle mutációban készült úgy, 
hogy decemberben karácsonyi jókívánsággal 
egészült ki.  

sZeBBen MuZsIkÁl 
A neo FM-en

Hírújság
Kellemes Karácsonyi ÜnnepeKet és Boldog Új évet Kíván az avia!

Egy kislány és édesapja beszélget az autóbanApa:– Hûha, tankolnom kell, nézd, itt egy AVIA benzinkút. 
Kislány: – Apa, mi az az AVIA?(Bekanyarodnak a benzinkúthoz.)Apa: – Egy olyan benzinkúthálózat, ahol alap-áron kiváló minôségû adalékolt üzemanyagot kapunk.

Kislány: – De apa, mi az az adalék? Apa: - Amitôl az autó szebben muzsikál.Kislány: – Ha nagy leszek, én is itt fogok tan-kolni.  
Apa (nevetve): – Egy család vagyunk! (gázfröccs motorhang)
Narrátor: – Kellemes Karácsonyt Kíván az AVIA benzinkúthálózat!
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Az AVIA International 2011. évi találkozója

„All In All It wAs just 
A BrIck In the wAll”
„ semmi mást, csupán egy téglát a falban”

Berlin – Németország. Az AVIA ezt a tör-
ténelmi várost választotta idei nemzetközi 
találkozójának helyszínéül. Azt a várost, 
ahol számunkra is szívbemarkoló jelké-
pek dôltek le immáron több mint 20 éve. 
A fal leomlott, a családok újból egyesültek. 
Ezen jelképek és ideológiák megdöntése 
lehetôvé tették, hogy hazánk is kövesse a 
kapitalista országokat. Jó pár év elteltével 
lehetôségünk nyílt részesei lenni egy több 
generációs modellnek, amely összefogja, 
erôsíti, motiválja a hazánkban mûködô ma-
gán töltôállomásokat is. Ez a modell pedig 
az AVIA. Az AVIA egyszerre jelent függet-
lenséget és összetartást, családiasságot és 
professzionalitást, minôséget és megbízha-
tóságot. 

2011 májusában az AVIA tagvállalatok 
képviselôi összegyûltek, hogy meghatá-

rozzák közös stratégiájukat, tanuljanak 
egymástól és próbáljanak  egységes erôt  
sugározni, amely bennsôségesebbé teheti 
napjainkat töltôállomásainkon. Az AVIA nem 
más, mint egy nagy család, aminek tag-
jai a vezetôség, tulajdonosok, töltôállomás 
kezelôk és a vásárlók egyaránt. Ez a csalá-
dias légkör volt jellemzô az éves rendezvé-
nyen. Ugyan a 13 tagországból megjelent 
résztvevôk évente maximum egyszer talál-
koznak, mindezek ellenére ott tudják folytat-
ni a társalgást, ahol abbahagyták.  
    
Az idei találkozó az „AVIA márka, mint  legfôbb 
értékünk” gondolat köré összpontosult. Mivel 
az AVIA független magán töltôállomások 
hálózta, a legfôbb közös ismertetôjel az 
AVIA logó. A logó a garancia a minôségi, 
kifogástalan szolgáltatásra. Az AVIA márka 
mögött számtalan termék, szolgáltatás rej-
lik. Az egyes országokban ezek eltérô kiné-
zettel rendelkezhetnek. Ezen eltérôségeket 
próbálja az AVIA vezetôsége megszûntetni, 
strukturálni, letisztítani. Ez komoly feladat, 
hiszen számtalan AVIA emblémás termék 
forog a piacon, úgymint adalék, kenôanyag, 
shop kiegészítôk, energiahordozók és egyéb 
szolgáltatások. A kinézet egységesítése fon-
tos a márka megkülönböztethetôsége miatt, 
ezzel is sugallva az AVIA másságát.    

Egy másik, ugyancsak fontos gondolat-
menet a közösség erôsítése. Jelmondata: 
„One Team, One Goal, One Commitment” 
– „Egy csapat, egy cél, egy elkötelezett-
ség”, amelyet a Holland AVIA vezetôjének 
elôadásában hallhattak a jelenlévôk. 

A csapat a Reistag lépcsôin

Szerzô: Pál Szilárd

AVIA energia útközben 
és otthonában

Egy csapat, hiszen mindannyian azonos 
pályán játszunk egy közös cél érdekében 
a legnagyobb elkötelezettséggel. Az AVIA 
csapata a vevôik teljes megelégedése cél-
jából mindent megtesz. Ez néha egy jó szó, 
egy kedves mosoly, egy kis odafigyelés, 
esetenként egy-egy ajándék formájában je-
lenik meg.   
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AVIA Hungária Egyesület 
2011. évi találkozója

Idén Ráckevén rendezték a hazai AVIA konfe-
renciát. Szép számmal jelentek meg az AVIA 
töltôállomások tulajdonosai, üzemeltetôi. 
Kiváló hangulatban telô két napot töltöttek el 
együtt egy dunaparti szállodában. A konfe-
rencia fô célja a tapasztalatcsere, az elmúlt 
évi események megvitatása és a lehetséges 
jövôképek vázolása volt. 

A konferencia elsô napján az AVIA hazai vonatkozású eseményeit és céljait ismerhették meg a résztvevôk. Mario Tonini úr, az AVIA Internatio-
nal ügyvezetôje idén is nagy elánnal buzdított és mutatott rá az AVIA mibenlétére, illetve hogy mit jelent „AVIÁsnak” lenni itthon és külföldön is. 
Érdekes beszámolókat hallhattunk kenôanyagokról, üzemanyag-nagykereskedelemrôl, finanszírozásról, marketingstratégiáról. Továbbá hu-
moros keretek között töltôállomási viselkedési formákat láthattunk.

A MAgyAr 
VIrtus

A Silver és Gold adalékok megkímélik a szervezetet

Szállítási keretszerzôdés és védjegyhasználati szerzôdés meg-
kötésére irányuló elôszerzôdést írtak alá 2011. november 07. 
napján a PROFI-OIL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
valamint a budapesti székhelyû Carnaft Kft. képviselôi.

Az új partner bérleti jogviszony keretében üzemelteti az 1195 Bu-
dapest, Üllôi út 280. szám alatti üzemanyagtöltô állomást, vala-
mint annak kereskedelmi egységként mûködô melléküzemét. A 
Kispest és Pestszentlôrinc határán található, közvetlen fôútvonali 
csatlakozással rendelkezô, jelenleg nyolcállású – e tekintet-
ben bôvíthetô – kút adottságai kiválóak. Mindezekre figyelem-
mel, különösen pedig az új üzemeltetô kreatív, ugyanakkor az 
üzemszerû mûködés hatékonyságát elôtérbe helyezô üzletpoliti-

kai szemléletének, valamint az alkalmazottak kapcsolódó szak-
mai múltjának köszönhetôen a fogalmi adatok jelentôs mértékû 
felfutása várható.

A Carnaft Kft. ügyvezetôjének nyilatkozata szerint ebben 
kiemelkedô szerepet játszhat az AVIA-val kötött megállapodás, 
illetve az ezt követô, a tényleges üzemszerû mûködés feltétele-
it megalapozó hozzáállás, amelyet – összehasonlítási alapként 
több más forgalmazó céggel folytatott tárgyalást megjelölve – 
valóban minden tekintetben a segítôkészség, a szlogent igazoló 
családias jelleg határoz meg.

Az elôkészítô munkák befejezését követôen az üzemanyagtöltô 
állomás és a shop megnyitásának várható idôpontja december 
közepe.

Új BuDAPestI kÚt

Napsütésben – esôben számíthat az AVIA-ra

Az üzemanyagpiac hazai és nemzetközi szakemberei hasznos 
elôadásokkal gazdagították a jelenlévôk ismereteit. Többek között 
beszámolót hallhattunk a MÁSZ fôtitkárától, Wilde György úrtól az 
üzemanyagszektor alakulását illetôen. Dr. Kása Zoltán, az ÁMEI 
ügyvezetôje a magas szintû minôségi követelmények betartásáról és 
ellenôrzésérôl osztott meg hasznos információkat a hallgatósággal. 
Gerlad Stöger úr az üzemanyagadalékok fontosságáról és hasznos-
ságáról látványos bemutatót tartott. Továbbá vendégünk volt az AVIA 
kenôanyagokat gyártó cég képviselôje Lengyelországból.

A két nap fénypontja kétség kívül egy feledhetetlen hangulatú vacsora és 
az azt követô mulatság volt. Itt a résztvevôk nemcsak az autóba való adalé-
kokkal, hanem emberi fogyasztásra alkalmas adalékokkal ismerkedhettek 
meg jó magyar pálinka formájában. A résztvevôk kreativitásából adódóan 
jelen volt a Silver és a Gold adalék is. A családias légkörben töltött két nap 
után mindenki feltöltôdve térhetett haza benzinkútjához és kamatoztathatja 
a hallottakat az AVIA-család további építésében.
AVIA – Egy család vagyunk!

Szerzô: Pál Szilárd
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A Junior Napokon hét ország fiataljai vettek részt, valamennyien AVIA családi vállal-
kozásokból érkeztek. Ebben az évben három AVIA tagvállalat életével ismerkedhet-
tünk meg.

Az elsô nap a düsseldorfi találkozást követôen a Klöcker GmbH elektromos autók töltésére 
is alkalmas töltôállomását látogattuk meg. Itt nagy örömünkre kipróbálhattunk néhány elekt-
romos autót. Különleges élmény volt valamennyiünk számára!

Második nap a holland Weghorst cég új, autópálya melletti töltôállomását kerestük fel.

Harmadik nap Belgiumban jártunk, ahol Engelenék láttak minket vendégül. Megnéztük a 
folyamatosan bôvülô tartályparkjukat. Utána a Petroplus jóvoltából egy kôolajfinomítót is fel-
kerestünk.
Bár a program sûrû és fárasztó volt, mindig maradt szórakozásra is idô és lehetôség. Az 
együtt töltött három nap alatt érdekes volt hallani, hogy sok vállalkozást már a második vagy 
a harmadik generáció vezeti. Mint az AVIA-hoz utoljára csatlakozók, több olyan fiatallal is 
megismerkedhettünk, akik a jövôben átvehetik a családi vállalkozást.
E rövid, együtt töltött idô alatt is érezhetô volt az egymás felé irányuló figyelem és 
segítôkészség. Új barátokat szereztünk, akikkel ma is tartjuk a kapcsolatot, remélve, hogy 
mielôbb személyesen is találkozhatunk. 
Legkésôbb a következô AVIA Junior Napokon!

Változás az AVIA Hungária Egyesület vezetésében
2011 márciusában az AVIA Hungária Egyesület tagságában 
változás történt. A pápai székhelyû PROFI-OIL Hungary Kft., 
amely a kapcsolattartással, a kúthálózat mûködtetésével 
kapcsolatos gyakorlati munkát végzi állandó tagságot nyert 
az egyesületben. A jogi képviseletet továbbra is az AVIA 
Hungária Egyesület látja el Pál Szilárd ügyvezetésével.  
A jelenlegi tagok: PROFI-OIL Hungary Kft. (ügyvezetô: Szó-
lás Nándor),  Zsoniko Kft. (ügyvezetô: Kovács Zsolt), Info-
Vonal Kft. (ügyvezetôk: Pál Ferenc és Pál Ferencné).

AVIA a Facebookon
Megjelentünk a legnépszerûbb közösségi oldalon,  
a Facebookon. Lájkoljon minket! 

Adalékolt üzemanyagok az összes AVIA kúton.
2011 ôszétôl minden AVIA benzinkúton alapáron kapható 
az adalékolt AVIA SILVER 95 és az AVIA SILVER DIESEL. 
A speciális adalékanyagot tartalmazó üzemanyagok jó ha-
tással vannak a jármûvek mûködésére, a hidegindítási ké-
pességre és kedvezôbb fogyasztás érhetô el velük. 

Új játék tavasztól
Az AVIA mindig szem elôtt tartja családias kapcsolatát vá-
sárlóival, ez a jövôben sem lesz másként. A „100 literért 
egy robogó” játék sikerén felbuzdulva 2012 tavaszától is-
mét játékra invitáljuk vásárlóinkat. A részletek még titkosak, 
ezért érdemes gyakran ellátogatni az avia.hu weboldalra, 
ahol hamarosan minden kiderül.

avia jUnior napoK 2011. 
h
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2011. május 11-én Pécelen, a BM Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központban az AVIA 
vezetôsége megtartotta elsô nagyszabású 
oktatását a kútkezelôk részére.
150 kolléga vett részt az elôadássorozaton, 
ahol az új termékektôl kezdve a viselkedésen 
át a ruházatig minden fontos dolog szóba 
került. A felmerült kérdésekbôl kitûnt, óriási 
az érdeklôdés az E85 bioetanol használata 
iránt is.

A bevezetô után Pál Szilárd, az AVIA Hungária Egyesület 
ügyvezetôje tartott elôadást az AVIA múltjáról, jelenérôl, a há-
lózat nemzetközi kapcsolatairól. Szólás Nándor, a PROFI-OIL 
Hungary Kft. igazgatója az AVIA Magyarországot és a ha-
zai szervezeti mûködést mutatta be pár mondatban. Az E85 
bioetanolról a Green Power E85 Kft. színeiben Bujdos Eszter és 
Bulcsú Dénes beszélt. Rövid szünet után az AVIA kenôanyag-
specialistája, Németh Gábor vázolta az olajok mûködését és 
felvezette a cég legújabb kenôanyag termékeit. Szorosan a 
témához kapcsolódva az új olajokról tartotta elôadását Deczki 
József, a PROFI-OIL Hungary Kft. kelet-magyarországi régió-
jának vezetôje. 

A második szünet után Pál Ferenc – az AVIA egyik alapítója –, az Info-Vonal Kft. ügyvezetô igazgatója az adalékokról beszélt. Az elôadás 
sorozat végére egy különlegesen fontos téma került: Kovács Zsolt – a AVIA Magyarország másik alapítója –, a Zsoniko Kft. igazgatója a 
benzinkutasok feladatait vázolta. Rajzos ábrák segítségével hívta fel a figyelmet az ügyfelekkel szembeni viselkedés sarkalatos pontjaira, az 
AVIA elvárásoknak megfelelô viselkedésekre.
Az elôadásokat a közönség példamutató figyelemmel hallgatta, és a sorozat végén egyöntetûen állították, hogy a színvonalas prezentációk 
óriási segítséget nyújtanak további munkájukhoz. 

AVIA előadások 
kútkezelőknek

SilvSzorok.indd   1

12/21/07   10:23:24 

A gazdám tudja, mi kell nekem
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,
SIlver AdAlékolt üzemAnyAgok AlAPÁron Az öSSzeS AvIA kUton
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A lehető legtöBB InForMÁcIó 
Marketing bizottság
A bizottság 2011. nyár elején kezdte munkáját. Az elsô teendô a távolság áthidalása volt, több helyszí-
nen is tartottunk értekezletet, segítségünkre volt a netes konferencia is.

Elsô feladatként két részre osztottuk a munkánkat. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy 
elsôként az image-építéssel kell foglalkoznunk, a másik fô téma pedig valamilyen akció kidolgozása. 

Elhatároztuk, hogy szeretnénk egységesebb megjelenést kútjainkon. Ehhez összegyûjtöttük a lehet-
séges dolgokat, amiket egységes dizájnnal lehet ellátni. Így készültek el az egyforma információs és 
figyelmeztetô táblák. Meghatároztuk, hogy a lehetôségek szerint legyen egységes plakáttartó, meg-
állító tábla kihelyezés. Miután ezeket hamar eldöntöttük, már csak a belevalókat kellett megtervezni, 
így születtek a plakáttervek, melyek közül elsôként a „szôke kislányos” került ki a kutakra.

Már a következô akció elôkészületeit is megkezdtük. Az alapötlet szerint hármasával összecsoma-
golt autóskártyákat osztanánk megfelelô vásárlási összeg felett. A játék során össze kell gyûjteni a 
teljes paklit és ezután kedvezményesen vásárolhat a vevô valamiféle AVIA-s dolgot. A gondolatokat 
tettek követték, jöttek az árajánlatok, így kerültünk kapcsolatba a Magyar Veteránautó Szövetséggel. 
Sajnos a kártyák csomagolása és a logisztikai feladatok nagyban megdrágítják az eredeti elkép-
zelést, ezért többször kényszerültünk azon módosítani. Az idô rövidsége miatt az akció további 
kidolgozását jövôre halasztottuk.

A reklám elkészítésére közös munkával, kiváló hangulatban került sor. A plakáthoz készítettünk egy 
frappáns párbeszédet, a lehetô legtöbb információt igyekeztünk a megadott idôintervallumban 
megjeleníteni. A NeoFM rádióban országosan hallható a reklám, amelynek sugárzása a helyi médi-
ában is megrendelhetô.

Derkics Péter

Magyarországon ma már 100 helyen találkozhatunk 
a piros AVIA logóval, mégis kevesen ismerik a 
legnagyobb független kutakat tömörítô hálózat 
történetét. 

A svájci székhelyû AVIA benzinkúthálózat kútjain Európa-szerte több mint 3000 töltôállomáson 
tankolhatunk. Az egyetlen márka, amely Európában független, saját tulajdonú üzemanyagtöltô 
állomásokkal rendelkezô, közepes nagyságú cégeket tömörít. Az AVIA hátterében nem áll 
nehézkes multinacionális cég, ezért családias légkör fogadja a vásárlókat. Az AVIA fô ideológiája 
a bizalom kiépítése több mint nyolcvan éve. Nem csoda, hogy az AVIA Európa egyik leggyorsab-
ban fejlôdô márkája, amely ma 14 országban van jelen.

Az AVIA benzinkúthálózat története 1927-ben kezdôdött, amikor független svájci üzemanyagcégek 
csoportba szervezôdve hálózat kiépítésébe kezdtek. 1932-ben a független üzemanyag-importôrök 
hivatalos szervezetet alapítottak és kialakították egységes arculatukat, megszületik az elsô AVIA logó.  
A háború után válik nemzetközivé a cég, amikor erôs magot képezve Franciaország, Németország majd Belgium és Olaszország is csatla-
kozik. Késôbb számos európai ország kapcsolódik a hálózathoz, köztük 2005-ben Magyarország is.

1931           1946    1957        1974           1998

Az AVIA-ról
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miért jó az adalékolt üzemanyag?
Az üzemanyagok hálózatokra jellemzô adalékolását minden esetben a törlôállomásokon vég-
zik egy különleges nagy koncentrációjú adalékanyaggal, melyet elôírt százalékban megfelelô 
technológiával kell a tartályba keverni. Az így kezelt üzemanyag tulajdonsága megváltozik, 
ezért lehetséges, hogy más-más kúton tankolva másként viselkedik a jármûvünk annak elle-
nére, hogy az üzemanyag beszállítója kutanként azonos lehet. 

Az AVIA nagy hangsúlyt fektet az üzem-
anyagok adalékolására a nemzetközi 
gyakorlatban bevált kiváló minôsítéssel 
rendelkezô alapanyagok használatával.

Az AVIA speciális, motorkímélô Silver és 
Gold adalékolt üzemanyagai rendszeres 
használat esetén tisztán tartják a motort, 
amely erôsebb lesz, kevesebbet is fo-
gyaszt, sôt, kevésbé szennyezi a levegôt. 
Sok esetben már az elsô tankoláskor 
érezhetôek a pozitív változások.
Az AVIA ötféle adalékolt üzemanyagot 
kínál benzines, dízel és bioetanol üzemû 

jármûvekhez, melyek közül a Silver 95 és a Silver Diesel 
alapáron, minden benzinkútnál megtalálható. 

Az AVIA úttörô az E85 bioetanol adalékolása terén. Ha-
zánkban nincs más forgalmazó, aki hálózati szinten 
speciális adalékkal keveri az E85-öt. Az alkohol, mint 
gépjármû hajtóanyag gyenge pontjaira fókuszáló AVIA 
Silver E85 üzemanyag korróziógátló hatású, valamint tisz-
tán tartja a motor belsejét a lerakódott égéstermékektôl. 
Gátolja a motor alkatrészeinek oxidációját és javítja az 
üzemanyag kenôképességét, így a motor és az alkohol-
nak kitett alkatrészek élettartama nô.

Éljen a lehetôséggel és használja jármûvét rendszere-
sen AVIA Silver és Gold üzemanyagokkal!

SilvSzorok.indd   3 12/21/07   10:23:27 

néhÁny érV AZ AVIA sIlVer 95  
és AZ AVIA golD 95 Mellett:

SilvSzorok.indd   3 12/21/07   10:23:27 

néhÁny érV AZ AVIA sIlVer DIesel 
és AZ AVIA golD DIesel Mellett:

• antikorrozív és tisztán tartja a motor belsejét a 
lerakódó égéstermékektôl
• növeli a motor teljesítményét
• csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibo-
csátást (korom, füst, szénmonoxid, üzemanyag-
maradék)
• javítja az üzemanyag kenôképességét, ezért 
kisebb mértékû a kopás – hosszabb a motor élet-
tartama
• csökkenti a karbantartási költségeket
• jobb lesz a motor hidegindítási képessége
• gyorsabb a tankolás, mivel az adalék gátolja az 
üzemanyag habzását
• tartósan javul a vezetés élménye

• antikorrozív és tisztán tartja a motor belsejét a 
lerakódó égéstermékektôl
• növeli a motor teljesítményét
• csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsá-
tást (szénmonoxid, üzemanyag-maradék, stb.)
• javítja az üzemanyag kenôképességét, ezért 
kisebb mértékû a kopás – hosszabb a motor élet-
tartama
• csökkenti a karbantartási költségeket
• tartósan javul a vezetés élménye
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Gyakran elôfordul, hogy utazásunk során 
sürgôsen tankolni szeretnénk, motorolajra, ablak-
mosó folyadékra van szükségünk, esetleg innánk 
egy kávét. Ma már természetes igény, hogy 
navigációs készülékünk kedvenc kúthálózatunk 
valamelyik töltôállomására is elvezessen. Magyar-
ország hivatalos GPS tartalomszolgáltatójával, a 
NaviProval közremûködve az avia.hu honlapról 
elérhetô az AVIA új szolgáltatása, a navigációs 
készülékekre letölthetô kúthálózat adatbázis POI 
(érdekes pont) formában.

Az AVIA kúthálózatot tartalmazó adatbázist ingyenesen, tíz különféle navigációs rendszerre lehet letölteni. A feltelepítés után a Benzinkutak 
fôkönyvtár alatt az AVIA Töltôállomás alkönyvtárban jelennek meg a benzinkutak a felhasználótól való távolság szerinti sorrendben.
Ezen kívül letölthetô az összes magyarországi POI is, amely a fürdôktôl kezdve a parkolóházakon keresztül a látványosságokig számos ér-
dekes pontot tartalmaz. Ehhez nem kell mást tenni, mint ellátogatni a www.navipro.hu/poidownload.htm oldalra és kiválasztani a megfelelô 
navigációs rendszert, majd követni az utasításokat. A Magyarországon vásárolt piacvezetô GARMIN készülékeknél már gyári tartozék a 
NaviPro richPOI adatbázist tartalmazó CD, így az újonnan vásárolt készülékeken letöltés nélkül, azonnal megjelennek ezek a pontok és ter-
mészetesen az AVIA töltôállomások is.

Jó navigálást kívánunk mindenkinek! 

avia benzinkutak 
a navigációs készülékeken

avia térKép  
a KUtaKnál

2011. november közepére elkészült az AVIA autóatlasza. A cég arculatára 
alakított, kiváló minôségû 244 oldalas fûzött kiadvány 128 oldalon Magyar-
ország 1:300 000 arányú, részletes autótérképét tartalmazza, kiegészítve 
23 megyei jogú város térképével. A térképen feltüntetett természeti-, kulturális értékek mellett a telepített sebességmérô berendezéseket is jelzi.
Az AVIA atlasz Magyarország mellett 102 oldalon 1:20 000 arányú Budapest térképet is tartalmaz, amely kerületenként színezett. A tájékozódás-
ban óriási segítséget nyújt az egyirányú utcák és a sarokponti házszámok jelölése.
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gyorsulÁsI Motor e85-tel
Az E85 bioetanol hazai megjelenése óta foglalkoztatta a versenyzôket 
a kedvezôbb árú és jó kompressziótûrésû üzemanyag versenyben-
zinként való alkalmazása. Bioetanolra hangolt versenyjármûvel és 
persze jó pilótával kiváló eredményeket lehet elérni. Az érdeklôdésre 
való tekintettel a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség is foglalko-
zott a kérdéssel, és 2010 óta a kereskedelmi forgalomban kapha-
tó és a szabványnak (MSZ CWA 15293) megfelelô E85 üzemanyag 
használatát engedélyezte az ORB és a Rallye2 bajnokság futa-
main. A ralin kívül a gyorsulási versenyeken is régóta népszerû 
a bioüzemanyag. 

A kétkerekûek versenyében megfelelô tapasztalat és hozzáértés hi-
ányába eddig még nem találkozhattunk E85-tel. A tavalyi év fordu-
lópont volt, az E85 DRAGBIKE TEAM a kunmadarasi  Cepsa kupán 
felborzolta a kedélyeket. A ModiTwin kategóriában induló csapat az 
elmúlt év minden futamán dobogós helyezést ért el az E85-re optima-
lizált versenymotorral. Az eredmény azért is kiemelkedô, mert olyan 
kategóriában értek el ilyen jó eredményt szívó motorral, ahol nitrós 

és turbós versenygépek is rajthoz 
álltak. A teljes versenysorozatban 
ôk voltak az egyetlenek, akik szí-

vó motorban benzinkúti 
E85-öt használtak.

Felbuzdulva az idei jó 
eredményen, továbbfej-
lesztik a motort. 

Továbbra is marad a szívókonstrukció 
nagyobb fojtószeleppel, izmosabb vezér-
léssel és új váltóáttételekkel, valamint nitro-
befecskendezésre is felkészítik a gépet. 
Jövôre tervezik, hogy a Cepsa kupán kívül az 
OB-n is részt vesznek.

A csapat célja a versenyzés mellett a 
biotetanol népszerûsítése és annak bebizo-
nyítása, hogy az E85, mint magyar, olcsó, 
környezetbarát üzemanyag megállja a he-
lyét a versenyüzemanyagok között, mind-
emellett nem teszi tönkre az eredetileg ben-
zinüzemre készített jármûveket. Az AVIA-val 
idén megkezdôdtek a tárgyalások, jövôre 
szeretnék, hogy az E85 DRAGBIKE TEAM 
AVIA üzemanyaggal álljon a rajthoz. Hajrá! 

Bôvebb információ: www.e85drag.hu

Már több Mint 400 benzinkúton lehet 
e85 környezetbarát üzeManyagot tankolni!
 

A GreenPower E85 Kft. 2011. május 27-én ünnepelte, hogy már 400 
töltôállomáson lehet E85 bioüzemanyagot tankolni. A rendezvényen 
részt vett Talmácsi Gábor, világbajnok motorversenyzô, és élôben 
jelentkezett a NeoFM-en futó Bumeráng mûsor. Érdekes játékok, prog-
ramok várták a helyszínre látogatókat. 
Magyarországon 2007 nyarán kezdôdött meg úttörô jelleggel a kör-
nyezetbarát GreenPower E85 üzemanyag gyártása és forgalmazása 
Szabadegyházán. A gyártás beindítása mellett a hazánkban újdon-
ságnak számító zöld termék megismertetése is sok munkát igényelt, 
hiszen az alternatív üzemanyagot ekkor még kevesen ismerték.  
A bioüzemanyag önmagából adódó elônyeit azóta már sokan 
tapasztalhatták és ismerik – mint pl. a magas oktánszám, gazdaságos 
üzemeltetés, alacsony károsanyag-kibocsátás.
Hazánkban már több mint 400 helyen lehet ezt az alternatív üzem-
anyagot tankolni a magán és több színes hálózat kútjainál. Ezzel a 
lefedettséggel Magyarországot csupán a környezettudatosság etalonjaként emlegetett Svédország elôzi meg. A magas kútszám annak is ékes 
bizonyítéka, hogy a magyar emberek megszerették és tudatosan keresik a töltôállomásokon az E85-öt. A tudatos felhasználás túlmutat azon, 
hogy csupán a „spórolás” játszik szerepet a felhasználás során. Az E85-tel közlekedôk egyre nagyobb hányadának fontos a közvetett, kimutat-
ható motorikus elôny, illetve az a tudat, hogy tevékenyen hozzájárul egy tisztább, élhetôbb környezethez. (x)
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Minap Szilágyi György (Szib-Ép Kft.) partneremmel beszélgettem az év eseményeirôl, tapasz-
talatairól a töltôállomás tulajdonosokat koránt sem kímélô gazdasági hatások kereszttüzében. 
Elmondása szerint a legjobb recept az „elôre menekülés”. Lehetôség szerint a hálózat bôvítése, 
technológiai fejlesztések, korszerûsítés vissza nem térítendô pályázati pénzek felhasználásá-
val, melyek jelentôs kiadáscsökkenést eredményeznek a töltôállomásokon. A szolgáltatások 
bôvítése is nagyban javítja az esélyeinket a versenytársakkal való kiélezett harcban.

Az utóbbi egy-két évben a szemem elôtt va-
lósult meg számtalan újítás, fejlesztés akár 
Hajdúsámsonban, akár a Nyíradony-Arad-
ványpusztán található töltôállomásokon. 
Hadd soroljak föl néhányat: shop eladótér 
bôvítése,  energiatakarékos hûtôfal kiépí-
tése, LED-es világítás, napkollektorok al-
kalmazása, teljes AVIA termékszortiment, 
lottózó sarok, kávézó rész kialakítása, rakla-
pos árusítás, korszerû kútoszlopok cseréje, 
kétállású mosó beindítása cseppmentes 
szárítóprogrammal, nagy teljesítményû, zse-
tonos porszívó beüzemelése, stb. 

Természetesen ezen újítások, változtatások 
nagy pénzügyi helytállást követelnek, viszont 
ezek egy része a már szinte elviselhetetlen 
rezsiköltségek jelentôs részét a tulajdonos 
zsebében tartják, míg a termékek, valamint 
szolgáltatások kibôvített kínálata igyekszik 
megôrizni azt a vevôállományt, amely szük-
séges ahhoz, hogy a töltôállomás jövôje biz-
tosítva legyen. 

Mindezek tetejébe a Berettyóújfaluban (Haj-
dú-Bihar megye) megnyitó Tesco áruház 
mellett szintén nyitásra váró Tesco korszerû 
töltôállomás üzemeltetésére György úgy 
gondolta, ajánlatott tesz Aventadora Kft. né-
ven. A Tesco hosszas, körültekintô elbírálása 
meghozta a várva várt sikert! 2011 tavaszán 
az Aventadora Kft.-vel öt évre kötelezte el 

magát az óriás multi! Mint utólag megtud-
tuk, az egyéb pályázókkal szemben sokat 
jelentett többek között az is, hogy a nem-
zetközileg is ismert AVIA márkanévvel meg-
szerkesztett látványterv elnyerte a bírálók 
tetszését. Elmondhatjuk, hogy az ország-
ban eddig egyedülálló módon valósult meg 
ez a Tescóval közös együttmûködés, amely 
páratlan referenciaértékkel bír! Lehetôséget 
adhat minden AVIA franchise partner szá-
mára, hogy saját körzetében épülô multi 
áruházzal együtt létrehozott benzinkút üze-
meltetésére kellô határozottsággal és meg-
alapozott reményekkel tehessen ajánlatot. 
  
Legutóbbi alkalommal érdeklôdtem Gyuritól, 
milyen tapasztalatokat szerzett a Tescóval 
való együttmûködés elmúlt néhány hónap-
ja során. Elmondta, hogy számára az egyik 
legmeglepôbb jelenség az volt, hogy a helyi 

áruházvezetô folyamatos kapcsolattartásra 
törekszik és lehetôségeinek megfelelôen 
kreatív ötleteivel igyekszik a töltôállomás 
forgalmát is erôsíteni. Például a helyi Tesco 
akciós újság hátoldalán emlékeztetik a vá-
sárlókat a töltôállomás kedvezô áraira, kíná-
latára. A Tesco rádió szintén folyamatosan 
igyekszik felkelteni a vásárlók figyelmét a 
megnyílt benzinkút szolgáltatásaira. Nem-
rég nagyszámú szórólapot bocsátottak ki, 
amelyben a vásárlók a töltôállomáson elköl-
tött forintjaik után az áruházban levásárolha-
tó kuponhoz juthatnak.

A leírtak is bátorságot, kedvet adhatnak ah-
hoz, hogy körülnézzünk a házunk táján, és 
egy benzinkúttal tervezett áruház kivitelezé-
se esetén ott legyünk és ne maradjunk le! 
Abban azt gondolom, egyet érthetünk, hogy 
a multi áruházak a maguk sajátos üzletpoli-
tikájukkal el tudják érni azt, hogy megfelelô 
vásárlókört toborozzanak maguk köré, és 
ha ezt a kört a töltôállomásaikra is be tudják 
vonzani a már említett módszerekkel, akkor 
a töltôállomás létjogosultsága már nem le-
het kérdés.

Tisztelettel és üdvözlettel,
Deczki József

PROFI-OIL Hungary Kft.
Kelet-Magyarországi régióvezetô

Karöltve a mUltival

2008 ôszén adták át Sárváron az 50. AVIA benzinkutat. Alig telt 
el három év és ezt a számot megdupláztuk, december elején 
nyílik a 100. AVIA töltôállomás Dombóváron, a Kórház utca 
1. szám alatt. Az új kút építôje, Szalai János 1971 óta van a 
szakmában, elôször mûszaki vonalon dolgozott, majd 7 éve 
töltôállomásokat is üzemeltet. A családi vállalkozás eddig há-
rom benzinkutat mûködtetett, amibôl egyet – a nagyatádit – 
AVIA színekben. A dombóvári lesz a második piros logós kút. Az 
új helyen AVIA adalékolt üzemanyagokat és E85-öt is tankolha-
tunk, de a jövôben számolnak az LPG-vel és nem zárkóznak el a 
CNG elôl sem. Egykilométeres körzetben két erôs konkurencia 
is található, de reméljük, az emberek hamar megismerik az új 
AVIA kutat, és egyre többeket csábít majd a jó ár-érték arány és 
a családias hangulat.

Itt A sZÁZADIk!

Dombóvár új kútja
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„Egy család vagyunk”– szól az AVIA szlogenje, ami nemcsak jól 
csengô reklámszöveg, hanem számunkra az egyik legfontosabb 
dolog, minden erônkkel azon dolgozunk, hogy ügyfeleink és part-
nereink is így érezzenek. 

lehetünk Még ennél 
Is joBBAk

Minden szempontból fontos, hogy tisztában legyünk lehetôségeinkkel, tudjuk azt, hogy mi-
ben lehetünk különbek másoknál és miben nem lehetünk elsôk. Nem lehetünk az ország 
legnagyobb hálózata, és olajmezôk híján nem is biztos, hogy mi vagyunk a legolcsóbbak. 
Nem biztos, hogy nálunk találkozik a vásárló a legnagyobb shoppal vagy autómosóval, de 
nem is biztos, hogy feltétlen ez a cél. Olyanban lehetünk és kell elsônek lennünk, amely 
a cég rugalmasabb felépítésébôl egyértelmûen adódik. Elsôk lehetünk a vásárlókkal való 
kifogástalan bánásmódban. Nem kell ki tudja honnan érkezô felsôbb utasításra esetenként 
erôszakosan cselekednünk, hanem valódi ismerôsként üdvözölhetjük megbecsült vásárló-
inkat. Legyünk azok, akik szeretnénk lenni, ismerôs, barát, család.

Az AVIA vezetése mindig fontosnak tartotta a legfôbb kapocs, a kútkezelôk tájékoztatá-
sát, képzését. A kutas – akár önhibáján kívüli – nem megfelelô hozzáállása tönkre teheti 
minden fáradozásunk. Lehet, hogy egyszerû tájékozatlanság áll a háttérben, ami az AVIA 
keretein belül megengedhetetlen. 
A kútkezelôk még pontosabb tájékoztatására a vezetôség egy különleges, rajzos „Mosoly-
album” címû kiadványt készített, amely humoros hangvételben, élethelyzetek bemutatásával hívja fel a figyelmet az AVIA 
alkalmazottaktól elvárt helyes viselkedésre. A húszoldalas kiadvány könnyen érthetô, hasznos útmutatásul szolgál. 
Fejezetek foglalkoznak a barátságos üdvözléssel, a szolgálatkész figyelemmel, a gyors kiszolgálással, az aktív eladással, a megfelelô öltöz-
ködéssel, a mellékhelyiségek problémáival és nem utolsó sorban a barátságos elköszönéssel. Érdemes többször is átolvasni, megbeszélni 
és elsôsorban a leírtak szerint viselkedni. A siker garantáltan nem marad el.

AVIA Hungária Egyesület 2011 | 1

Mosolyalbum 2011
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Jó napot
kívánok!

Hmm…

Barátságos üdvözlés
Valószínűleg Önnel is megtörtént már, hogy egy 
hosszú fárasztó autóút alatt úgy érezte, hogy muszáj 
megállnia és felfrissülnie.

Már alig várta a jól megérdemelt pihenőt, a shopban  
kapható frissítőket és a barátságos fogadtatást…

Sajnos azonban köszönését senki sem fogadta 
az ott dolgozók közül.

Ez nyilván nem esett jól Önnek, úgy érezte, hogy 
nem szívesen látják, ezért a lehető legrövidebbre fogta 
a pihenőidőt, nem nézelődött és sokkal kevesebb  
finomságra költött. 

A siker kulcsa a barátságos üdvözlés!

Üdvözölje minden vásárlóját úgy, ahogy ezt Ön is elvárja 
másoktól! Nézzen a szemébe és egy kedves mosollyal  
„Jó napot kívánok!” köszönéssel üdvözölje, hiszen ő most 
az Ön vendége! Az ismerős törzsvendégeit nevükön 
szólítva üdvözölje. Ez rendkívűl figyelmes dolog, amely 
minden vásárlónak jól esik, ezért is szeret hozzánk járni.

Köszönésnél mindig nézzen a vásárló szemébe! 9
Köszönjön udvariasan és barátságosan! 9
Mindig a napszaknak megfelelő, teljes  9
köszöntéstéssel érthetően üdvözölje a vásárlóit!

Ha ismerőst köszönt mindig tegye hozzá  9
az ismerős vásárlója nevét is!
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Mit csináljak, hogy
rám figyeljen???

Szolgálatkész figyelem
Egyedül hagyták Önt a shopban, az ott dolgozók úgy 
viselkedtek, mintha ott sem lett volna. Önnek kevés ideje 
van, szeretne szendvicset és egy kávét, de sehol senki, 
pedig látták, hogy Ön bejött a shopba.

Áll a pultnál és kétségbeesetten próbál szemkontaktusba 
kerülni az eladóval, aki „gondosan” elkerüli az Ön tekin-
tetét, miközben az óra ketyeg.

Ön azon vívódik, hogy várjon-e még a „csodára”, vagy 
inkább álljon tovább éhesen és szomjasan. Nem könnyű 
döntés, végül az eladó Önhöz fordul és kelletlenül az Ön 
rendelkezésére áll.

Legtöbb esetben ilyenkor azonban már késő. Ahogy 
Ön is, eddigre már a vásárlók zöme kialakította a rossz 
véleményét és ha teheti többet be sem teszi a lábát 
oda, ahol így bánnak vele.

Figyeljen vásárlóira!

Oktalanul várakozni nagyon kellemetlen élmény, ezért 
figyelje vásárlói kívánságát! Szolgálatkészsége és a vásár-
lást segítő figyelmessége bizonyosan kifizetődik és amíg 
vásárolnak a shopjában, addig Önnek is lesz munkája.  

A bizonytalannak tűnő vásárlónak késlekedés  9
nélkül ajánlja fel a segítségét

A termékre vonatkozó kérdéseivel segítse a  9
vásárlót a döntéshozásban

Ajánljon fel más kapcsolódó termékeket is 9
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Mondtam már szívem,
hogy ne várasd meg a

vásárlóidat!

Gyors kiszolgálás
 
Olyan ismerős helyzet ez, ami az AVIA-nál nem alakulhat 
ki: képzelje el, hogy Ön befejezte a vásárlást, fizetne mert 
mennie kell. Egyenesen a pénztárhoz tart, amikor meg-
látja minden vásárló rémét a sort a pénztárnál.

Nincsennek sokan, Ön mégis tehetetlen várakozásra 
kényszerül, csupán azért, mert a kasszabűvésznek fonto-
sabb dolga akadt: telefonálnia kell, méghozzá pont most.

Elmenni sem tud, mert a benzin az autója tankjában van 
már, a kedvenc üdítőjéről meg nem szívesen mond le. Mit 
lehet ilyenkor tenni?

Próbálja kétségbe esett könyörgő pillantásokkal 
szugerálni, vagy mérges, felháborodott tekintettel „moti-
válni” a kassza bajnokát, de mind hiába, mert Ő ahhoz is 
ért, hogy hogyan ne törődjön az egész sorból feléje áradó 
türelmetlenséggel.

Az idő pénz, Önnek is!

Amíg Ön nem a dolgát végzi addig a kassza sem nyeli el 
azt a pénzt, ami szükséges az Ön munkahelyének fenn-
tartásához. Őrizze meg vásárlóit gyors, pontos és figyel-
mes kiszolgálással mindenki megelégedésére!

Amikor a vásárló a kasszához megy, mindig álljon  9
készen kiszolgálására.

Ajánlja fel a kasszánál kapható termékeket és  9
mindig kérdezze meg, hogy adhat-e még valamit!

Ajánljon fel más kapcsolódó termékeket is 9
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Ön melyik
ablakmosót
javasolja?

A Manchaster
BL döntős!

Aktív eladás 2.
Sajnos még mindig gyakori eset, hogy a vásárlót a 
benzinkutasok tehernek érzik, sőt néhányan még 
ellenségként is kezelik és ezért rosszul bánnak velük.

Ön is biztosan vásárolt már olyasmit, amihez nem értett. 
Ilyenkor sok kérdést azért nem merünk feltenni, hogy 
nehogy butának, vagy hozzá nem értőnek nézzenek 
minket. Ilyenkor ha az eladó válaszával, vagy viselkedésével 
lenézi, vagy lekezeli Önt, az bizony nagyon rosszul tud esni. 
Pedig olyan ember nincs, aki mindenről tud mindent!

Ugyanakkor, Ön is szívesen jár oda vissza vásárolni, ahol 
segítettek Önnek és megoldották a problémáját.

Minden „buta” kérdés feltevője egy 
lehetséges törzsvevő!

Éljen az alkalommal, ha a vásárló kérdez, még akkor is, 
ha a kérdést furcsának találja. Megértő, együttműködő 
válaszokkal, vagy kérdésekkel az Ön megnyerő magatar-
tása bizalmat épít nemcsak a kérdező vásárlóban, hanem 
azokban is akik látják és hallják a jelenetet. 

Ha a vásárló kérdez, akkor az eladási lehetőséget  9
jelent Önnek, éljen ezzel a lehetőséggel, adjon el!

Válaszoljon kedvesen, olyan információt is  9
mondjon el a termékről, amivel úgy gondolja, 
hogy segíti a vásárlót a döntéshozásban, akkor is 
ha azt a vásárló nem kérdezte!
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Tiszta mellékhelyiségek

Ahogyan a legtöbb autós utazó, Ön is valószínűleg a 
leggyakrabb azért szakítja meg utazását, hogy megláto-
gassa az illemhelyet. 

Sajnos, biztosan ismeri azokat az érzéseket is, amelyek
egy ilyen „programmal” még mindig gyakran együtt jár.
Egy visszataszítóan undorító, mocskos, büdös mosdó nem 
csak kellemetlen élmény, hanem sértő is Önre nézve, mivel 
azt sugallja „minket nem érdekelnek a problémáid”,
vagyis „nem tekintjük Önt vendégnek”. 

A tiszta mellékhelyiség 
igényességet, odafigyelést és 
vendégszeretetet jelent!

A WC használata minden vásárló számára egy rendkívűl 
intim tevékenység, ezért biztosítanunk kell, hogy ez a 
szolgáltatás mindig hibátlanul működjön, hogy vásár-
lónk ebben a helyzetben is biztonságben érezze magát.

A mellékhelyiségben elsődleges elvárás a tisztaság ami alatt 
a mellékhelyiség és a levegő tisztaságát kell érteni. Meg kell 
oldani a takarítás olyan szintjét, hogy minden vásárló úgy 
érezze, hogy elsőként használja a helyiséget: rendszeres 
takarítás, legyen mindig elegendő WC papír, szappan és 
kéztörlő. Meg kell oldani a kellő szellőzést és a rendszeres 
ellenőrzést is. Ha nincs vásárló, akkor van koszos WC!

A WC-t rendszeresen ellenőrizni és takarítani kell! 9
Legyen elegendő WC papír, szappan és kéztörlő! 9
A WC ajtón legyen mindig egyértelmű jelzés! 9
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Hírújság Jame

Bár nem vagyunk mindenhol jelen, 
de mindenhol ott vagyunk, ahol szükség van ránk 

avia kutak országszerte

Uniszov Kft.
9600 Sárvár, Ikervári út.18.
8798 Zalabér, 03155/2
9653 Répcelak, 86-os számú fôút mellett
9735 Csepreg, 020/38 Szokony felé

Infó-Vonal Kft.
9512 Ostffyasszonyfa, Bajcsy-Zs u. 24.
8992 Bagod, Kossuth u. 21-23.
9730 Kôszeg, Alsó krt. 42.
9625 Bô, Hrsz. 053/10

Anikó és Zsolt Kft.
1144 Budapest, Gvadányi út. 67.
2220 Vecsés,Üllôi út 812.
2162 Ôrbottyán, Fô út. 9730 Hrsz.

Kovács Zsolt és Társa Kft.
1106 Budapest,Kerepesi út. 89.
2340 Kiskunlacháza, Ráckevei út 090 Hrsz.

Architektúra Expo Szöv.
9221 Levél, Hársfa u. 4.

E-R-S-T-O Kft.
2316 Tököl, Ledina dûlô 4.

Fô-Tix 2003 Bt.
8500 Pápa, Gyimóti út (Hódoska major)

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfô, 643/1 Hrsz.

Zámbó és Gózón Kft.
2030 Érd, Szt. László tér 1.

ZSÉ-TÉ Bt.
9154 Mosonszentmiklós, Béke út 15.

FERRO-PETROL Kft.
9912 Molnaszecsôd, Petôfi u. 96.

Iris Trade Kft.
6630 Mindszent,  
Hódmezôvásárhelyi út. 0162/9

Volltank Kft.
9700 Szombathely, Körmendi u. 92.

Oil-Marcali Kft.
8700 Marcali, Berzsenyi út 47.

Lamarin Kft.
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 56.
7142 Pörböly, Vadász u. 1.
6400 Kiskunhalas, Tindódi u. 21.
6525 Hercegszántó, 1216/2 Hrsz.

Tank-Szer Kft.
7500 Nagyatád, Külterület 0220/33 Hrsz.
7200 Dombóvár, Kórház u. 1.

Kiss Kft.
4320 Nagykálló, Bátori u. 168.
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 40.

Ôrségi Áfész
9941 Ôrriszentpéter, Városszer 22.

Vadber Kft.
1214 Budapest, II. ker. Rákóczi u. 195-197.

Boári Botond
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 78. 

New Man Kft.
3528 Miskolc, II. ker. 0235/72 Hrsz.

Balogh Zsolt Kft.
8900 Zalaegerszeg, Körmendi u. 41. 
Hrsz. 7155/3.

Balogh Zsolt E.V.
9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 16.

Carburante Plusz Kft.
6931 Apátfalva, Külterület 0107/36 Hrsz.
5643 Bélmegyer, Külterület 0203/2 Hrsz.
5630 Békés, Táncsics M. u. 91.
5742 Elek, Külterület 030/11 Hrsz.
5700 Gyula, Kétegyházi u. 6.
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 67.
5726 Méhkerék, Külterület 0258/9.

Palmo-Oil Kft.
4138 Komádi, Furtai u. 44.

Qutas Kft.
2041 Budaörs, Szabadság út 110-120.

Petroil 98 Kft.
8349 Zalagyömörô, 
Hrsz.: 184/6.

Müller-Coop Kft.
7349 Szászvár, Vásártéri út Hrsz. 1171/2

Soma-Petrol Kft.
7555 Csokonyavisonta, Széchenyi u. 82.

High Octane Kft.
3145 Mátraterenye, Kossuth út  
1074/5 Hrsz.

Szib-Ép Kft.
4254 Nyíradony-Aradványpuszta, 
Vasút u. 0192/41 Hrsz.
4251 Hajdúsámson, 2960 Hrsz.

Benzol Kft.
3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/a.

Cívis Alfa Zrt.
5530 Vésztô, Kossuth u. 127/b.
5515 Ecsegfalva, Fô u. 34.
5500 Gyomaendrôd, Ipartelep u. 1.

ETÁN 96 Kft.
3711 Szirmabesenyô, 0133/2 Hrsz.

ABAÉPKER Kft.
3849 Forró, Fô út 133.

Penta-Ép Kft.
4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 56.

N-Trade 2005 Kft.
3973 Cigánd, Vasút út 52/a.

Star-Petrol Kft.
3528 Miskolc, Erenyô u. 1.
3950 Sárospatak, Déryné u. 1.
3718 Megyaszó, Monoki u. 1.
3643 Dédestapolcsány, Petôfi u. 101.

Du-Oil Kft.
6050 Lajosmizse, Gyártelep 2.

Széplaki Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 38.

Rock-Oil Kft.
3527 Miskolc, Besenyôi u. 24.
3752 Szendrô, 0424 Hrsz.
3551 Ónod, Rákóczi út 2/a.

Tanker Hungary Kft.
6728 Szeged, Fonógyári út 14.
6728 Szeged II., Külterület 01416/13 Hrsz. 
6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 89.

Szabó és Társa Kft.
3915 Tarcal, Sport tér 35. 12/24. Hrsz.

Benzol 90 Kft.
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út Vásártér
3284 Tarnaméra, Gyöngyösi út 3/a.

Olajcsepp Kft.
7432 Hetes, Petôfi S. u. 1.

Argopetrol Kft.
6045 Ladánybene, Fô u. 1. 

Golden-Glob Trans Kft.
2170 Aszód, Falujárók útja 44.

Sebesség Bt.
5100 Jászberény, Nagykátai út 3.

Füred-Diesel Kft.
8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 3.

Tóth-94 Kft.
4242 Hajdúhadház, Kossuth u.

Épülô kutak:
Tanker Hungary Kft.
6727 Szeged, Vágány u. 3.
6772 Deszk, Felszabadulás út 63.
6821 Székkutas, Erkel Ferenc u.

Carnaft Kft.
1195 Budapest, Üllôi út 280.

Bóly-Brand Kft.
7754 Bóly, Külterület 0184/158. Hrsz.

Duett Bau 2004 Kft.
2142 Nagytarcsa, 0135/48 Hrsz.

Sab-Oil Kft.
8957 Csömödér, 07/12 Hrsz.

Renovép - 98 Kft.
4080 Hajdúnánás, Polgári úti Ipartelep 
6501/2 Hrsz.

Dufi 2002 Kft.
2475 Kápolnásnyék, Arany János u. 
8117 sz. út keresztezôdése

2011. december
4. évfolyam 1. szám
Kiadja a PROFI-OIL Hungary Kft.
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Web: www.avia.hu

Szerkesztette és kivitelezte:
RootorMedia Bt.
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