
 

Warszawa, 17 września 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

Tanie jesienne tankowanie na Circle K Express 

Ciepłe babie lato, barwny październik a potem listopadowe szare i deszczowe dni. 

Niezależnie od aury za oknem musimy dojechać do szkoły, pracy czy sklepu.  

Dla poszukiwaczy dobrych ofert, którzy lubią szybkie i tanie tankowanie, Circle K 

przygotowało specjalną ofertę rabatową, która osłodzi powakacyjny czas.  

Klienci detaliczni wybranych stacji Circle K Express w dniach 9.09-30.11.2020, będą mogli 

skorzystać z rabatu na paliwo w wysokości 5gr/litr przy tankowaniu paliw miles lub 10 gr/litr 

przy wyborze paliwa premium. Aby skorzystać z promocji wystarczy zatankować minimum 20l 

paliwa i odebrać kupon na kolejne tankowanie z rabatem. Szczegóły i warunki promocji 

dostępne są na stronie: https://www.circlek.pl/circle-k-express-rozdajemy-rabaty.  

Wszystkie paliwa z oferty Circle K zawierają pakiet dodatków uszlachetniających 

opracowanych tak, aby móc zwiększyć zasięg nawet o 3%. Na stacjach Circle K kierowcy mają 

dostęp do najwyższej klasy paliw – w tym z oferty premium, pod nazwą milesPLUS®, 

obejmującej produkty zwiększające osiągi silnika, skutecznie czyszczące jego podzespoły  

i chroniące je przed zanieczyszczeniami, dzięki czemu silnik pracuje płynniej i zwiększa się 

jego żywotność.  

 

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: http://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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