
 
 

 

       

       

 

Warszawa, 10 grudnia 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

Wszystkiego Zimowego od Circle K  

Od 9 grudnia na klientów stacji czeka akcja Wszystkiego Zimowego, a w niej rabaty, między 

innymi na kawę, myjnię, płyn do spryskiwaczy i Hot-Dogi, przy tankowaniu niezawodnych 

paliw zimowych, w tym arktycznego diesla do -32°C. Akcja potrwa aż do 28 lutego. 

Zima to czas, w którym krótkie dni przeplatają się z długimi mroźnymi nocami. Circle K od lat jest 

ekspertem we wspieraniu kierowców w tym mroźnym okresie. W ofercie stacji znajdują się 

zimowe paliwa o podwyższonych parametrach, charakteryzujące się obniżoną Temperaturą 

Mętnienia i Temperaturą Zablokowania Zimnego Filtra, która wynosi maksymalnie -20°C. Już za 

kilka dni na stacjach dostępny będzie także milesPLUS® diesel arktyczny, z gwarantowaną 

temperaturą mętnienia -22°C oraz temperaturą zablokowania zimnego filtra -32°C, który 

umożliwia niezawodną pracę silnika w każdych warunkach pogodowych.  

Teraz, po zatankowaniu co najmniej 20 litrów zimowego lub arktycznego paliwa milesPLUS® 

klienci mają do wyboru jedną z ofert specjalnych: średnią lub małą kawę za złotówkę, rabat 50% 

na dowolnego Hot-Doga, 40% rabatu na zimowy płyn do spryskiwaczy premium marki Circle K, 

bądź 40% rabatu na myjnię automatyczną z zimowym programem premium. Natomiast dla osób 

wyczekujących świąt, Circle K przygotowało także Świąteczny Duet, czyli dowolną kawę  

i truskawkowy donut za jedyne 1,99 zł. Kawa za złotówkę dostępna będzie także na stacjach 

Circle K Express. 

Święta coraz bliżej, dlatego na naszych stacjach przygotowaliśmy specjalne oferty dla klientów, 

które umilą ten świąteczny czas. Wizyta na Circle K to także okazja, aby kompleksowo 

przygotować się do zimy – paliwa o podwyższonych parametrach, zimowy płyn do spryskiwaczy 

i dedykowany zimowy program myjni zadbają o samochody i komfort kierowców. Wszystkim 

klientom życzymy Wszystkiego Zimowego i przypominamy, że grudniowe zakupy na naszych 

stacjach to okazja do wsparcia akcji Świąteczna paczka dla Seniora, którą organizujemy  

wspólnie z PCK. Dzięki niej starsze osoby w potrzebie, dla których święta w czasie pandemii 

będą szczególnym wyzwaniem, otrzymają paczki z produktami spożywczymi. Na ten cel 

przekażemy aż 20% zysku ze sprzedaży w sklepach na stacjach własnych, zrealizowanego w 

dniach 1-21 grudnia – mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K. 

Dzięki programowi Circle K EXTRA, klienci Circle K będą na bieżąco z promocjami.   
Oprócz atrakcyjnych rabatów na paliwo po każdorazowym zebraniu 50 litrów i bezpłatnego 
mycia samochodu po zatankowaniu 100 litrów dowolnego paliwa, 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.  

*** 
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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