Згідно Меморандуму про співпрацю між АсМАП та
«Шелл», пропонуємо до вашої уваги спеціальну цінову
пропозицію транспортним компаніям, які є учасниками
Асоціації.
Знижка за картками Shell Card в мережі АЗС Шелл в Україні:

Види пального

Знижка грн./л з ПДВ від ціни пального
на АЗС

Звичайні види пального (за винятком газу)

1,20 грн.

Преміальні види пального Shell V-Power
Nitro+/Shell V-Power Diesel Nitro+

2,00 грн.

Знижка на купівлю пального в партнерських
мережах на території Російської Федерації

0,10 грн.

А також знижка на супутні товари в мережі АЗС Шелл у розмірі 10%.
Формування іншої (більшої) знижки та умови і терміни оплати відбувається шляхом
переговорів та на підставі індивідуальних обсягів споживання палива, географії маршрутів, тощо.
Компанія Шелл пропонує спеціальні умови, що передбачають співпрацю на умовах відстрочки
платежу за спрощенною схемою, але за результатми проведення обов’язкової кредитної оцінки
підприємства.

Знижки на придбання палива, супутніх товарів, оплати дорожніх зборів, інших
сервісів та зборів за допомогою смарт-карт євроШелл за межами України в 32
країнах Європи:
Знижки на пальне придбане за допомогою смарт- карт євроШелл у наступних країнах Європи:

Австрія
Бельгія
Болгарія
Чехія
Фінляндія
Великобританія

Франція
Німеччина
Угорщина
Ірландія
Італія
Росія

Люксембург
Нідерланди
Норвегія
Польща
Данія
Румунія

Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія

Базова знижка на купівлю пального в мережі АЗС Шелл у наступних країнах Європи:

Польща

0,06 PLN *

Нідерланди

0,03 EUR**

Франція

0,04 EUR**

Люксембург

0,02 EUR**

Італія

0,02 EUR**

Данія

0,640 DKK**

* знижка з урахуванням ПДВ
** знижка без урахування ПДВ

Розмір знижок по кожній країні визначається на підставі індивідуальних обсягів споживання
палива.
Знижка надається від ціни «Лист Прайс», яка є доступною лише для клієнтів euroShell і
вказана на сайті www.shellcardonline.shell.com
Компанія Шелл розглядає можливість надання кредитного ліміту для кожного учасника
Асоціації на підставі оцінки його фінансового та майнового стану з фінансовим забезпеченням від
25% до 100% від необхідної суми кредитного ліміту.
Шелл надає можливість відшкодування ПДВ за рахунками євроШелл через компанію ФДІ
(FDE), яка здійснює дану послугу для клієнтів євроШелл у наступних країнах та на наступних
умовах:
- у дванадцяти країнах на умовах НЕТТО інвойсування (покупець отримує рахунки євроШелл
без урахування ПДВ)

Австрія
Данія
Швеція

Бельгія
Нідерланди
Ірландія

Болгарія
Норвегія
Франція

Люксембург
Велика Британія
Фінляндія

- у трьох країнах на умовах Стандартного повернення ПДВ (покупець отримує повернення ПДВ
через рахунки євроШелл протягом року)

Італія

Ісландія

Монако

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: (044) 498 18 10
+38(067)2337317 Юрій Кучер
+38(067)6572227 Олена Корзун

