
 
 

 

       

       

 

 Warszawa, 22 grudnia 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

 

Gotowi na zimę? Paliwo arktyczne zadba o silnik samochodu w 

każdych warunkach  

Zima nadeszła a niebawem rozgości się u nas na dobre, przynosząc coraz niższe 

temperatury, szczególnie w nocy. To ostatnia chwila, aby przygotować samochód do 

mroźnego sezonu – zadbać o stan techniczny auta i właściwe paliwo w baku. Już kilka 

stopni poniżej zera może uniemożliwić uruchomienie silnika diesla, dlatego w odpowiedzi 

na zimowe wyzwania, na stacjach Circle K, dostępne jest już paliwo milesPLUS® diesel 

arktyczny. 

Ujemne temperatury wpływają na pogorszenie właściwości eksploatacyjnych oleju napędowego, 

dlatego w zimowych warunkach silnik potrzebuje odpowiedniego paliwa, które pozwoli mu na 

pracę bez zakłóceń. Podczas tankowania kluczowy jest wybór gatunku oleju napędowego, który 

zapewni płynność jazdy, a przede wszystkim umożliwi sprawny rozruch zimnego silnika, nawet 

po mroźnej nocy.  

Odpowiedzią Circle K na zimowe wyzwania jest paliwo milesPLUS diesel arktyczny i jego dwie 

kluczowe cechy: obniżona do -32°C Temperatura Zablokowania Zimnego Filtra (TZZF) oraz 

gwarantowana temperatura mętnienia maks. -22°C, które zmniejszają ryzyko blokady silnika. 

Ponadto diesel arktyczny milesPLUS wzbogacono o dodatki uszlachetniające, które oczyszczają 

i zabezpieczają silnik i pozwalają przejechać nawet o 3% dalej na każdym litrze.  

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę tankując samochód zimą? W tym czasie warto regularnie 

odwiedzać stację paliw i nie dopuszczać do jazdy „na rezerwie”. Niski poziom paliwa w zbiorniku, 

może prowadzić do gromadzenia się w nim wilgotnego powietrza, które skraplając się na 

ściankach przedostaje się do paliwa i po zamarznięciu może zablokować układ paliwowy.  

Teraz po zatankowaniu co najmniej 20 litrów zimowych benzyn milesPLUS lub arktycznego oleju 
napędowego milesPLUS  klienci mogą skorzystać z jednej z ofert specjalnych: średnią lub małą 
kawę za złotówkę, rabat 50% na dowolnego Hot Doga lub 40% rabatu na zimowy płyn do 
spryskiwaczy premium marki Circle K, bądź na mycie samochodu z zimowym programem 
premium.  

Natomiast uczestnicy programu Circle K EXTRA, otrzymają atrakcyjny rabat na paliwo już po 
zatankowaniu 50 litrów benzyny lub oleju napędowego i bezpłatnie umyją samochód po 
zatankowaniu 100 litrów. Użytkownicy programu zyskają również punkty, które będą mogli 
wymienić na paliwo, bezpłatną kawę lub jedną z ponad 600 nagród dostępnych w specjalnym 
Katalogu EXTRA Club.  
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O firmie Circle K Polska: 

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku 
od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 360 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje stacje własne, 
stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska 
jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm 
działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona działalność  
w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na świecie około 
16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 120 000 pracowników.  
Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). Więcej informacji można 
znaleźć na stronie:  https://corpo.couche-tard.com/en/  

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebook i Instagram oraz śledzenia oficjalnego kanału na YouTube. 

Szczegółowych informacji udzielają: 
 
Patrycja Misztal 
Grayling Poland 
tel. +48 607 070 365 

e-mail: Patrycja.Misztal@grayling.com  
 
 
Izabela Kowalska 
Grayling Poland 
tel. +48 609 707 150 

e-mail: Izabela.Kowalska@grayling.com 
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