ČEPRO otvírá novou čerpací stanici EuroOil v Litoměřicích
Litoměřice (2. května 2012) – Společnost ČEPRO dnes otevřela novou čerpací
stanici EuroOil v ulici Žernosecká v Litoměřicích. Nahradí díky ní starou, již
nevyhovující v centru města. Na novém místě mohou řidiči využít služeb
moderního mycího boxu, nabídku rozšířil provoz bistra. Velkou výhodou je
NONSTOP otevírací doba.
Nová čerpací stanice leží u kruhového objezdu u mostu přes Labe ve směru
od Lovosic a D8. „Při rozhodování o výstavbě čerpací stanice jsme kladli velký důraz
mimo jiné na vhodnost lokality. Věřím proto, že si k ní jistě najdou cestu místní
i tranzitní řidiči,“ uvádí Jana Orlíková, ředitelka úseku čerpacích stanic EuroOil
ze společnosti ČEPRO.
Síť EuroOil čítá 191 čerpacích stanic. Dlouholetý provoz se na řadě z nich projevil v
neuspokojivém stavu a funkčnosti. Proto nyní společnost ČEPRO na řadě míst
modernizuje buď stávající provozy, nebo staví úplně nové. „Dnešní zákazníci vedle
samotného načerpání pohonných hmot požadují i řadu doprovodných služeb, od
nákupu drobností, přes teplé občerstvení po možnost využití myčky. Proto jejich
potřebám vycházíme v nových provozech vstříc. Na základě přání řidičů zavádíme
v Litoměřicích zkušebně také NONSTOP provoz,“ dodává Orlíková.
Na řidiče čekají výhry
Pro zákazníky je v prvních dnech po otevření, konkrétně od 2. do 12. května
připravena speciální promo akce. Každý dvacátý, který natankuje alespoň 20 litrů
paliva, obdrží poukázku na pohonné hmoty v hodnotě 1000 Kč. Kromě toho bude
EuroOil rozdávat řadu dalších drobných dárků.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za prodej zboží za rok 2010 činí 44 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1134 km
produktovodů o celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich
kapacita je 1 760 tisíc m³. Společnosti náleží 191 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS
EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz.

