
 
 

 

       

       

 

Warszawa, 16 grudnia 2021 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

Arktyczny milesPLUS® diesel na zimowe wyzwania  

Z myślą o prawidłowej eksploatacji pojazdów przy ujemnych temperaturach sieć stacji 

paliw Circle K wprowadza do oferty paliwo arktyczny milesPLUS® diesel. Sezonowe paliwo 

będzie dostępne od 20 grudnia przez cały sezon zimowy na wszystkich stacjach Circle K 

w Polsce. Arktyczny diesel umożliwia niezawodną pracę silnika w każdych warunkach 

pogodowych, jednocześnie zabezpieczając jego optymalna pracę. 

Poza wymianą opon i wykonaniem niezbędnych przeglądów pojazdu, w okresie zimowym warto 

zadbać o odpowiednie paliwo w zbiorniku. Ujemne temperatury często są wyzwaniem dla 

standardowych olejów napędowych, wpływając na pracę silnika czy płynność jazdy. Już kilka 

stopni poniżej zera może spowodować problemy z pracą, jak również rozruchem silnika, czasami 

nawet po niezbyt mroźnej nocy. Co ważne, w tym czasie nie powinno dopuszczać się do jazdy 

„na rezerwie”. Nadmierne gromadzenie wilgoci może prowadzić do szybszego blokowania układu 

paliwowego. 

Paliwo arktyczny milesPLUS® diesel, dostępne od 20 grudnia na stacjach Circle K, zostało 

opracowane z myślą o zabezpieczeniu pojazdów w czasie niesprzyjających warunków zimowych. 

Obniżona do -32°C Temperatura Zablokowania Zimnego Filtra (TZZF) oraz gwarantowana 

Temperatura Mętnienia -22°C zmniejszają ryzyko blokady filtra i unieruchomienia pojazdu. Co 

ważne, dodatki uszlachetniające, o które wzbogacono arktyczny milesPLUS® diesel Circle K, 

dodatkowo oczyszczają i zabezpieczają silnik. Dla wygody klientów odwiedzających stacje, sieć 

wprowadziła możliwość płatności za paliwo z poziomu aplikacji Circle K bezpośrednio przy 

dystrybutorze. 

Poza odpowiednim paliwem, zimą należy szczególnie zadbać o karoserię auta, aby uniknąć 

korozji i uszkodzeń powstających w wyniku działania soli i zanieczyszczeń. Dodatkowym 

udogodnieniem przy niskich temperaturach jest możliwość opłacenia myjni poprzez aplikację 

Circle K i pozostanie w samochodzie podczas całego procesu mycia.  

Z myślą o kierowcach, sieć stacji paliw Circle K przygotowała dodatkowe promocje w okresie 

zimowym, dzięki którym można zarówno obniżyć koszty tankowania, jak i skorzystać z bogatej 

oferty gastronomicznej w okazyjnych cenach. Aktualnie, kupując dowolnego Hot Doga (poza Hot 

Dogiem Smart Value), można otrzymać rabat w wysokości do 10 gr/L na paliwo milesPLUS®,  

w tym także arktycznego diesla. Posiadacze karty lub aplikacji Circle K Extra, mogą skorzystać z 

promocyjnej oferty na burgera lub wrapoburgera, które są dostępne w niższej cenie – już za 9,99 

zł. Circle K przygotowało również specjalną promocję dla osób, które troszczą się o środowisko i 

przy zakupie kawy lub innego ciepłego napoju skorzystają z własnego kubka – w tym przypadku 

cena zostanie obniżona o złotówkę.  
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Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku 
od 1992 r. i prowadzi sieć 376 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe 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 ponad 
16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 130 000 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 udziela: 
 
Magda Górnicka 
Grayling Poland 
tel. +48 601 319 745 

e-mail: Magdalena.Gornicka@grayling.com 
 
Monika Warniełło 
Grayling Poland 
tel. +48 607 701 627 

e-mail: monika.warniello@grayling.com 
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