Vask bilen og hjælp Kræftens Bekæmpelse
03/01/2011
Fra onsdag den 5. januar og fire uger frem giver Shell 20 kroner til Kræftens Bekæmpelse, hver
gang bilister køber en Shell top-bilvask. Går salget af Shell Perfect Wash og Perfect Shine som
forventet, er 500.000 vaskekroner på vej til indsatsen mod kræft i Danmark.
Kører du ind til Shell for at ordne nytårsvasken af
bilen, så kan du fra den 5. januar og fire uger frem
automatisk hjælpe Kræftens Bekæmpelse. I hele
perioden giver Shell 20 kroner til
kræftbekæmpelse, hver gang der bliver langet en
Shell Perfect Shine eller Shell Perfect Wash over
disken.
I alt regner Shell med, at kampagnen
genererer mindst 500.000 kroner. Pengene
bliver overrakt Kræftens Bekæmpelse i

Overrækkelse af checken hos Kræftens

begyndelsen af februar 2011.

Bekæmpelse. Fra venstre: Direktør i Kræftens
Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen, direktør
for Shell Retail Mads Hummelmose og Shellforpagter Finn Børsting.

”Vores stationsejere har efterspurgt en kampagne med et snert af velgørenhed. Så i stedet for at give vores
kunder en lydbog eller et tøjdyr har vi i fællesskab besluttet, at vores vaskekampagne i januar skal dryppe
lidt på Kræftens Bekæmpelse. Hver gang vi sælger en af vores to top bilvaske, går en tyver ubeskåret til
indsatsen mod kræft,” siger Søren Kruse, produktchef i Shell.
Håb om godt vaskevejr
Hos Shell håber man på godt vaskevejr. For er det høj sol og tørvejr, er danske bilister hyppige gæster på
stationernes vaskehaller, uanset årstiden. Opfører vejret sig optimalt, kan det ifølge Søren Kruse sagtens
vise sig, at hjælpen til Kræftens Bekæmpelse ender endnu højere end de 500.000 kroner.
”Vi er rigtig glade for Shells initiativ. Det siger sig selv, at vi hilser deres støtte til
Kræftens Bekæmpelses arbejde inden for kræftforebyggelse, -forskning og – patientstøtte
velkommen. Shells vaskekampagne er et godt eksempel på, at virksomheder i stigende grad
ønsker at indbygge velgørenhed i deres salgskampagner,” siger Poul Møller, marketingchef i
Kræftens Bekæmpelse.
Bag om Shells vaske
Januarkampagnen har fokus på Shells to top bilvaske, Shell Perfect Shine og Shell Perfect Wash – to af de
mest avancerede og effektive vaskeprodukter på markedet.
Perfect Wash var den første såkaldte årstidsvask i Danmark. Det vil sige en vask, som automatisk er
tilpasset skiftende årstiders snavs på bilen. Netop nu med ekstra forvask, iblødsætning, højtryksforvask og
intensiveret rensning af undervogn, som det kræver for at få bugt med den massive brug af vejsalt.

Shell lancerede i 2010 Perfect Shine som sin ypperste bilvask. Udover automatisk at tilpasse vasken til
årstiden, så bilisterne altid får en optimal vask, giver Perfect Shine også en avanceret lakforsegler udviklet
af Washtec (se www.washtec.dk - Åbner i et nyt vindue).
”Shells bilvask giver en effektiv behandling af bilen målrettet årstidens snavs.
Samtidig er det også en langt mere miljøvenlig vaskeform end gør-det-selv vask hjemme i indkørslen. Her
er vandforbruget enormt og sæben ryger direkte i jorden. En vaskehal er underlagt strenge miljøkrav. Hos
Shell genanvender vi 70 procent af vandet, vasken sker hurtigere, og så sørger vores olieudskiller for, at
olie og sæberester adskilles fra spildevandet,” forklarer Søren Kruse.
En Shell Perfect Wash koster 109 kroner, mens Perfect Shine koster 149 kroner. Læs mere om Shells
bilvask.
For mere information
Kontakt venligst kommunikationschef i Shell,
Regitze Reeh
Mobil: 2220 6013, mail: regitze.reeh@shell.com
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for
København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte ude på servicestationerne.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 319 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell 7Eleven, 69 forhandlerejede, 132 forpagtede
og 55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan
Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell omkring 102.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i
bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende
naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året.
Læs mere på www.shell.com.

Shells vaskekunder sender 1 mio. til Kræftens
Bekæmpelse
08/02/2011
Vaskeivrige bilister har den seneste måned hjulpet Kræftens Bekæmpelse med en 20’er hver
gang de vaskede bilen hos Shell. Nu er kampagnen slut og Shell sender lige over en million
videre til kræftbekæmpelsen i Danmark.

Siden 5. januar har bilister automatisk støttet Kræftens Bekæmpelse med 20 kroner, hver gang de har
købt en af Shells to topvaske. I de fire uger kampagnen for Shell Perfect Shine og Perfect Wash har kørt,
har bilister vasket så ivrigt, at 1.020.150 kroner nu er på vej til Kræftens Bekæmpelse.
Pengene går ubeskåret til kræftforskningen i Danmark og blev overrakt til Kræftens Bekæmpelse i går,
mandag.
”Vi havde på forhånd håbet, at vaskekampagnen
ville generere omkring 500.000 kroner til Kræftens
Bekæmpelse. Men bilisternes store opbakning, det
gode vaskevejr sidst i januar og indsatsen fra
vores ansatte, gør, at donationen er blevet dobbelt
så stor,” siger Finn Børsting, forpagter af fem
servicestationer i Vejle-området og en af
initiativtagerne til kampagnen.

Overrækkelse af checken hos Kræftens
Bekæmpelse. Fra venstre: Direktør i Kræftens
Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen, direktør
for Shell Retail Mads Hummelmose og Shellforpagter Finn Børsting.
Også Kræftens Bekæmpelse glæder sig over den store pose penge, som Shells servicestationer nu
sender videre til kræftforebyggelse, -forskning og – patientstøtte.
”Det er en flot forsinket julegave, vi nu får overrakt. En patientorganisation som
Kræftens Bekæmpelse nyder godt af støtte fra mange mennesker. Alligevel er det sjældent, at vi
modtager donationer i denne størrelse. Det siger en del om Shells position i markedet, at de sammen
med bilisterne rejser en million kroner på bare fire uger,” siger Poul Møller, marketingchef i Kræftens
Bekæmpelse.
Om Shells vaske
Januars vaskekampagnen fokuserede på Shells to topvaske, Shell Perfect Shine og Shell Perfect Wash.
Perfect Wash er en årstidsvask, der automatisk er tilpasset årstidernes snavs. Om vinteren med ekstra
forvask, iblødsætning, højtryksforvask og intensiveret rensning af undervogn for at få bugt med vejsalt.
Perfect Shine er Shells nyeste og ypperste bilvask. Udover at tilpasse vasken automatisk til
årstiden, giver den også bilen en avanceret lakforsegler.
For mere information
Kontakt venligst kommunikationschef i Shell,
Regitze Reeh
Mobil: 2220 6013, mail: regitze.reeh@shell.com
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for
København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte ude på servicestationerne.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells

aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 319 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell 7Eleven, 69 forhandlerejede, 132
forpagtede og 55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell omkring 102.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i
bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og
flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof
om året. Læs mere på www.shell.com.

Shells vaskekunder sender 1 mio. til Kræftens
Bekæmpelse
08/02/2011
Vaskeivrige bilister har den seneste måned hjulpet Kræftens Bekæmpelse med en 20’er hver
gang de vaskede bilen hos Shell. Nu er kampagnen slut og Shell sender lige over en million
videre til kræftbekæmpelsen i Danmark.
Siden 5. januar har bilister automatisk støttet Kræftens Bekæmpelse med 20 kroner, hver gang de har
købt en af Shells to topvaske. I de fire uger kampagnen for Shell Perfect Shine og Perfect Wash har kørt,
har bilister vasket så ivrigt, at 1.020.150 kroner nu er på vej til Kræftens Bekæmpelse.
Pengene går ubeskåret til kræftforskningen i Danmark og blev overrakt til Kræftens Bekæmpelse i går,
mandag.
Vi havde på forhånd håbet, at vaskekampagnen ville
generere omkring 500.000 kroner til Kræftens
Bekæmpelse. Men bilisternes store opbakning, det
gode vaskevejr sidst i januar og indsatsen fra vores
ansatte, gør, at donationen er blevet dobbelt så
stor,” siger Finn Børsting, forpagter af fem
servicestationer i Vejle-området og en af
initiativtagerne til kampagnen.

Overrækkelse af checken hos Kræftens Bekæmpelse.
Fra venstre: Direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif
Vestergaard Pedersen, direktør for Shell Retail Mads
Hummelmose og Shell-forpagter Finn Børsting.
Også Kræftens Bekæmpelse glæder sig over den store pose penge, som Shells servicestationer nu
sender videre til kræftforebyggelse, -forskning og – patientstøtte.
”Det er en flot forsinket julegave, vi nu får overrakt. En patientorganisation som
Kræftens Bekæmpelse nyder godt af støtte fra mange mennesker. Alligevel er det sjældent, at vi
modtager donationer i denne størrelse. Det siger en del om Shells position i markedet, at de sammen

med bilisterne rejser en million kroner på bare fire uger,” siger Poul Møller, marketingchef i Kræftens
Bekæmpelse.
Om Shells vaske
Januars vaskekampagnen fokuserede på Shells to topvaske, Shell Perfect Shine og Shell Perfect Wash.
Perfect Wash er en årstidsvask, der automatisk er tilpasset årstidernes snavs. Om vinteren med ekstra
forvask, iblødsætning, højtryksforvask og intensiveret rensning af undervogn for at få bugt med vejsalt.
Perfect Shine er Shells nyeste og ypperste bilvask. Udover at tilpasse vasken automatisk til
årstiden, giver den også bilen en avanceret lakforsegler.
For more information
Kontakt venligst kommunikationschef i Shell,
Regitze Reeh
Mobil: 2220 6013, mail: regitze.reeh@shell.com
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for
København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte ude på servicestationerne.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 319 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell 7Eleven, 69 forhandlerejede, 132 forpagtede
og 55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan
Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell omkring 102.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i
bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og
diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden
og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året. Læs mere på www.shell.com.

Tag toppen af forbruget og bekæmp
dieselsvind
18/03/2011
På Transport2011 præsenterer Shell en af markedets mest avancerede løsninger til
brændstofstyring. Shell FuelSave Partner kan skære 10 pct. af brændstofforbruget og hjælper til
at opdage dieselsvind og begrænse CO2-udslippet.
Fra 6. til 9. april samler Skandinaviens største transportmesse, Transport2011, vognmænd og
transportfirmaer fra hele Norden. På messen vil besøgende, der lægger vejen vil forbi Shells stand,
blive præsenteret for en helt ny teknologi til brændstofstyring.
Shell FuelSave Partner tilbyder vognmænd en ny nem mulighed for at holde styr på brændstofforbrug
– i den enkelte lastbil og i flåden som helhed. I detaljerede rapporter giver løsningen overblik over
brændstofforbrug, -indkøb og kørselsmønstre i en flåde.

Rapporterne samler data om alle brændstofrelaterede omkostninger. Det gør det lettere for vognmænd
præcist at måle, styre og reducere brændstofforbrug og CO2–udslip.
Kan spare 10 procent
Resultater fra tests og kunder viser, at Shell FuelSave Partner kan hjælpe med at spare helt op til 10
procent på brændstofomkostningerne. Det sker ved at synliggøre sammenhænge mellem forbrug og
kørselsmønstre og ved at foreslå brændstoføkonomiske tiltag.
”For en vognmand udgør brændstof typisk for 30 pct. af driftsomkostningerne. Set i det lys rummer vores
løsning et stort besparelsespotentiale. Dertil kommer afledte besparelser af mere brændstoføkonomisk
kørsel. F.eks. mindre slid på dæk og motor samt færre værkstedsbesøg og uheld,” siger Anniken Heder,
nordisk salgsdirektør for Commercial Fleet i Shell.
Netop nu testes løsningen på 20 lastbiler hos et af Danmarks største transportfirmaer, Kurt Beier.
Virksomheden er en af de første herhjemme, der har valgt at investere i Shells nye teknologi.
”Shell FuelSave Partner hjælper os med at analysere forbrug af brændstof og køreadfærd. Vi håber, at den
nye viden fra systemets rapporter vil hjælpe os til at reducere både omkostninger og C02-udslip. Det tror
jeg, vil være interessant for de fleste transportvirksomheder,” siger Kurt Beier, adm. direktør.
Opdag svindel
Som noget helt nyt kobler Shell FuelSave Partner oplysninger fra lastbilers CANBUS om kørsel, forbrug og
CO2-udledning med data om brændstofindkøb med euroShell Card.
Det gør det muligt at spore afvigelser fra det normale mønster, hvilket gør vognmanden i stand til
at kontrollere brændstofforbruget på en mere effektiv måde. F.eks. hvis der er mindre brændstof i
tanken, end der er blevet købt.
”Vi ved, at dieselsvind er et stort problem i branchen. Her hjælper løsningen med hurtigere at få øje på
uregelmæssigheder ved direkte at sammenligne forbrugsdata fra en bil med mængden af indkøbt
brændstof,” forklarer Anniken Heder.
Ingen forhåndsinvestering
Shell FuelSave Partner fås som abonnementsordning og kræver derfor ingen forhåndsinvestering.
Abonnementet inkluderer hardware- og softwareudstyr, montering og kobling til lastbilens canbus,
trådløs datakommunikation, support, GPS-track and trace og rapporteringssoftware.
Shell FuelSave Partner er udviklet i samarbejde med IBM, Continental Automotive og Airbiquity.
Læs mere på: www.shell.dk/shellfuelsavepartner
Du finder Shells stand i Hal J3 over for indgangen til Hal F.
For mere information, kontakt venligst Søren Rise, distriktschef og kontaktperson for Shell Fuelsave Partner
i Danmark
Telefon 2220 5105 / e-mail: soren.rise@shell.com
Sigrid Louise Gundersen, nordisk marketingkoordinator i Shell commercial fleet Telefon +47 41272292 / email: s.gundersen@shell.com

Forårstilbud: Tank racerbenzin til lavpris
29/04/2011
Over fire uger i foråret kan du prøve Shell V-Power uden merpris. På servicetirsdage sælger
Shell markedets eneste højoktanbenzin 59 øre billigere pr. liter. I alt tager 261 Shell
servicestationer sig ekstra kærligt af bilisterne, mens kampagnen kører.
Fra 27. april til 25. maj kan bilister, som kører ind til Shell, tanke racerbenzin uden merpris. I forbindelse
med en landsdækkende kampagne sælger Shell hver tirsdag i kampagneperioden højtydende V-Power 99
benzin til prisen på almindelig Shell FuelSave 95.
Samtidig inviteres V-Power bilister til at deltage i en lodtrækning om billetter til årets to store racerløb
i Danmark: Classic Race Aarhus og Copenhagen Historic Grand Prix.
"I foråret slår vi et slag for vores højoktanbenzin, Shell V-Power. På fire tirsdage kan du fylde tanken med
en benzin, som renser motoren og holder den i form, men nøjes med at betale prisen for vores 95 oktan
blyfri. Du sparer altså 59 øre pr. liter V-Power. Samtidig vil servicestationerne arrangere særlige aktiviteter
for kunderne på forpladsen", siger Per Ollikainen, produktchef i Dansk Shell.
Service-tirsdage
På servicetirsdagene vil Shell-personale på 261 bemandede servicestationer kræse ekstra om kunderne.
Nogle stationer planlægger ’service som i gamle dage’, hvor personale hjælper med optankning, dæktryk
og vask af forrude. Andre vil tilbyde smagsprøver og slagtilbud på varer, som olie, sprinklervæske, mm.
”Vores stationer har tit en særlig rolle i byer og bydele og ikke kun som benzintank.
Her handler folk også en liter mælk efter kl. 21 eller får en hurtig snack en sen nattetime på vores
døgnåbne stationer. I maj vil vi med en stribe aktiviteter skabe endnu mere liv på stationerne og give
kunderne en god oplevelse,” siger Per Ollikainen.
Vind billetter til racerløb
Igen i år kan bilentusiaster nyde lyden og synet af klassiske racerbiler to gange i Danmark. I Aarhus
lægger gaderne ved Mindeparken og Marselisborg fra 13-15. maj asfalt til Classic Race Aarhus. Og
traditionen tro kører klassiske biler i Fælledparken til Copenhagen Historic Grand Prix 6-7. august.
I begge løb deltager HKH Prins Joachim i sin 1965 Lotus Cortina.
Fra den 27. april kan du tanke V-Power og deltage i konkurrencen om at vinde billetter til de to racerløb hos
Shell, som i forbindelse med V-Power kampagnen, udlodder to gange to billetter på hver af de 261
bemandede servicestationer i Danmark.
I Jylland trækkes vinderne til Classic Race Århus 11. maj. Vinderne til Copenhagen Historic Grand Prix bliver
trukket 25. maj på Fyn, Sjælland og Øerne.
Bag om Shell V-Power
Shell V-Power er markedets eneste 99-oktan benzin. Ifølge uafhængige test forbedrer benzinen bilers
acceleration. Særlige rensekomponenter i benzinen fjerner belægninger ved indsugningsventilerne og holder
dem rene. Samtidig hjælper friktionsreducerende komponenter motoren til at rotere lettere. Tilsammen
giver det mere power til bilens fremdrift, bedre speederrespons og mere køreglæde.

”Højoktanbenzin hjælper motorstyringssystemet til at operere tættere på den optimale indstilling.
Uafhængige test og vores egne forsøg viser, at V-Power kan
øge motorens effekt og moment i forhold til benzin med lavere oktantal,” forklarer
Per Ollikainen og tilføjer
”Servicetirsdagene i maj er en oplagt mulighed for at prøve V-Power på sin egen bil, mærke forskellen og
samtidig spare 59 øre pr. liter”.
Se mere på: www.shell.dk/vpower
For yderligere information
Kontakt venligst kommunikationschef i Dansk Shell,
Regitze Reeh, Mobil: 2220 6013, mail: regitze.reeh@shell.com.
--------------------------------------Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for
København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte på Shells servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 319 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 69 forhandlerejede, 132 forpagtede og
55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell VPower over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i bl.a.
olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende
naturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året.

Shell indfører gammeldags service
11/05/2011
Efter mere end 30 års fravær tilbyder Shell nu igen hjælp til optankning, rudevask og olietjek.
18 servicestationer tester lige nu bilisters interesse for personlig service som i gamle dage.
I starten af maj indledte Shell et stort forsøg, der vil
afdække danske bilisters smag for gammeldags
service på tankstationen. På 18 servicestationer fra
Bornholm til Aalborg vil bilister i tre måneder få
hjælp til optankning, rudevask samt tjek af olie- og
sprinklervæske.

Tilbuddet om gammeldags service er døbt Shell Tank Service. Og tager danske
bilister vel imod den personlige service, vil flere af Shells godt 200 bemandede servicestationer i
Danmark indføre hjælp til basal bilpleje og tankning på tankstationernes forplads.
”Med Tank Service går vi mod strømmen i et marked, hvor der kommer stadig flere ubemandede
tankstationer til. Konkurrencen blandt brændstofselskaberne er intens, og kunderne har ikke altid let ved at
skelne et selskab fra et andet. Vi ønsker at skille os ud ved at give kunderne en gennemført god oplevelse,
når de
besøger vores stationer,” siger Mads Hummelmose, direktør for Shells
servicestationer i Danmark.
De 18 servicestationer, der deltager i forsøget, tilbyder Tank Service alle hverdage i dagtimerne. I alt
tilbyder Shell 37 timers personlig service på forpladsen om ugen. Men da der er tale om et forsøg, kan
tidsrummet variere fra station til station - afhængigt af kundernes behov og tilbagemeldinger.
Forsøget med at genindføre personlig betjening ude ved benzinstanderne er inspireret af Shell i Tyskland.
Her tilbyder 1.200 Shell servicestationer i dag hjælp til at tanke bilen og til rudevask, olietjek, m.m.
Tilbud om service
Shell Tank Service er et tilbud til bilister, som altså fortsat kan vælge selv at klare optankning mm. Også
betalingen for den ekstra service er frivillig. Bilister, som takker ja til hjælpen får udleveret en kupon. Efter
eget valg kan de aflevere kuponen ved kassen, når de betaler i butikken. Der bliver så lagt 10 kroner til
regningen.
”Erfaringer fra Tyskland, hvor man har haft service på forpladsen i syv år, viser, at 95 procent vælger at
betale for den ekstra service. Om danskerne er villige til at betale lidt for personlige service, finder vi nu ud
af. Men vi tror på, at mange har er et behov for en anderledes serviceoplevelse på tankstationen, som ikke
bliver opfyldt nogen steder i dag,” siger Mads Hummelmose.
For yderligere information
Kontakt venligst:
Kommunikationschef i Dansk Shell, Regitze Reeh.
Mobil: 2220 6013, mail: regitze.reeh@shell.com
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for København og
raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte på Shells servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 314 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 65 forhandlerejede, 131 forpagtede
og 55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell
V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i
bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og

flydende naturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter
brændstof om året. Læs
mere på www.shell.com.

Shell indfører diesel med bioindhold
26/05/2011
Shell tilsætter fra 1. juni 2011 syv procent bioindhold til diesel i Danmark. Diesel med syv
procent bioindhold lever op til den europæiske dieselnorm EN590. Så bilister kan fortsat trygt
tanke Shell Diesel Extra.
Fra 1. juni sælger Shell diesel tilsat syv procent bioindhold fra sine servicestationer i Danmark. I første
omgang er det primært rapsolie, der bliver brugt til det bioindhold, der blandes i dieselen. I mindre skala
vil biobrændstof fra slagteriaffald også blive anvendt.
”Som bilist vil du snart køre på diesel med syv procent bioindhold uanset, hvilken
Shell servicestationer du tanker på. Det er vigtig at understrege, at du som billist slet ikke vil bemærke, at
Shell Diesel Extra nu får tilsat bioindhold. Diesel med op til syv procent bioindhold, som er det, vi sælger i
Danmark, overholder den europæiske dieselnorm EN590. Så du kan trygt tanke biodiesel hos Shell uanset,
hvilken dieselbil du kører i,” siger Regitze Reeh, kommunikationschef i Dansk Shell.
Den form for bioindhold, som typisk tilsættes diesel kaldes FAME. FAME er en samlebetegnelse for ’Fatty
Acid Methyl Ester’, og kan produceres af mange forskellige råvarer f.eks. raps- og sojaolie. Produktet
nnes ved en kemisk reaktion mellem vegetabilske olier og metanol. FAME kan uden problemer tilsættes
almindelig diesel op til syv procent.
Verdens største leverandør af biobrændstoffer
Shell har i 30 år været aktiv inden for udvikling og distribution af biobrændstof. I dag er Shell verdens
største distributør af biodiesel og biobenzin. I 2010 distribuerede selskabet 9,5 milliarder liter
biobrændstof på verdensplan.
Shell er engageret i en række forskningsprojekter, der skal bidrage til udvikling af bæredygtige
biobrændstoffer i kommerciel skala.
I Brasilien indgår Shell i et joint venture med Cosan om selskabet Raizen. Raizen udvinder bioethanol fra
sukker og distribuerer og sælger biobrændstof. Selskabet producerer over to milliarder liter
biobrændstof hvert år. Desuden arbejder Shell bl.a. sammen med Iogen Corp. om at udvikle enzymer og
teknologi til at udvinde cellulose ethanol fra restprodukter fra landbruget.
1. og 2. generation
Hovedparten af den FAME og bioethanol, som anvendes til biobenzin og biodiesel, er produceret af
sukkerrør eller hvede, majs, raps og andre afgrøder. Denne type biobrændsel kaldes populært 1.
generations biobrændstoffer.
Fra mange sider investeres der massivt i udvikling af biobrændstoffer, der ikke er fremstillet af fødevarer.

F.eks. biobrændstof udvundet af halm, træ eller slagteriaffald, som ellers bare ville være blevet kasseret.
Denne type bliver oftest omtalt som 2. generations biobrændstoffer.
Mængden af produceret og distribueret 2. generations biobrændstof udgør få promiller af verdens samlede
brændstofforbrug. I 2008 stod biobrændstoffer (1. og 2. generation samlet) for 1,8 procent af verdens
samlede brændstofforbrug til transport.
Læs mere på: www.shell.com.
For mere information, kontakt venligst
Kommunikationsmedarbejder, Dansk Shell, Trine Jensen
Mobil: 2220 6011, mail: trine.jensen@shell.com
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for København og
raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer omkring 2.300 ansatte på Shells servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 314 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 65 forhandlerejede, 131 forpagtede
og 55 ubemandede Shell Express stationer. Shell
tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell
FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell mere end 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i
bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende
naturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året.
Læs mere på www.shell.com.

Unik oplevelse med Tom Kristensen
08/08/2011
Shell leverede Shell V-Power til de 200 klassiske racerbiler, som i weekenden den 6.-7. august
dystede midt i København. Fire Shell kunder vandt en tur rundt på banen med Le Mans
legenden Tom Kristensen.
Da København centrum i weekenden 6.- 7. august
lagde asfalt til et af årets største
motorsportsarrangementer i Danmark, Copenhagen
Historic Grand Prix, var det med Shell i en central
sponsorrolle.

”Shell sørgede for benzin af fineste kvalitet til de 200 klassiske racerbiler, som

stillede til start. En mobil tank i ryttergården forsynede gennem hele weekenden de fine gamle racerbiler
med vores højoktan benzin, Shell V-Power 99, der er skabt til
den kræsne bilejer,” siger Regitze Reeh, kommunikationsdirektør i Shell. I Shell
teltet overfor tanken kunne børn og barnlige sjæle prøve lykkehjulet og vinde Shell V-Power fodbolde og
Shell kasketter.
De vandt en VIP køretur med Tom K
Under Copenhagen Historic Grand Prix gav Shell fire
heldige racerentusiaster muligheden for at få deres
livs køreoplevelse. De heldige vindere oplevede Tom
K og et par omgange på bybanen rundt om
Fælledparken i en spektakulær Audi.

Vindere af Shell og Tom Kristensen konkurrencen
Tillykke til de heldige vindere som var ude at køre med Tom Kristensen ved Copenhagen Historic Grand
Prix i forbindelse med Race for Riget:
Anne Lee Nielsen, Ballerup
Niels O. Nielsen, Hornsyld
Søren Nielsen, Nyborg
Martin Lind, København
Læs mere om Copenhagen Historic
Grand Prix - Åbner i et nyt vindue

SHELL HJÆLPER DAIMLER TIL
VERDENSREKORD
18/08/2011
Med Shell som leverandør af avanceret brændstof og motorolie har Daimler testet
brændstoføkonomien i de nye Mercedes-Benz Actros Euro V og Euro VI lastbiler. Begge biler slog
den hidtidige verdensrekord for 40-tons lastbiler med hhv. 7,6 pct. og 4,5 pct. lavere forbrug.
Denne sommer sendte Daimler tre Mercedes-Benz lastbiler ud på et 10.000 km rekordforsøg i
brændstoføkonomi, ‘Record Run 2011’.
I forsøget skulle to nye Mercedes-Benz Actros Euro V og Euro VI vise deres forbedrede
brændstoføkonomi over for den eksisterende verdensrekordholder i kategorien 40 tons lastbiler ,
Mercedes-Benz Actros MP3 Euro V.
Shell bidrog som eksklusiv leverandør af avanceret diesel og motorolie, der giver flere kilometer på
literen.
Slog verdensrekorden
I rekordforsøget fulgtes de tre lastbiler ad på en normal transportrute fra Rotterdam til Szczecin i Polen
og retur igen. Forsøget foregik under helt normale trafikforhold og med DEKRA (German Motor Vehicle
Inspection Association) som kontrollerende tredjepart.
I overbevisende stil præsterede Mercedes-Benz nye Actros Euro V og Euro VI en brændstoføkonomi,
som var hhv. 7,6 pct. og 4,5 pct. lavere end 2008-verdensrekordholderen, Mercedes-Benz Actros MP3.
Forbrugsfakta ’Record Run 2011’:
Mercedes-Benz Actros Euro V: 25,1 liter Shell FuelSave Diesel / 100 km.
Mercedes-Benz Actros Euro VI: 25,9 liter Shell FuelSave Diesel / 100 km.
Mercedes-Benz Actros MP3: 27,1 liter Shell FuelSave Diesel / 100 km.
Om rekordforsøget: http://www.record-run.com/en.html - Åbner i et nyt vindue
Se billeder: http://www.record-run.com/en/photo-gallery.html - Åbner i et nyt vindue
Se Video: http://www.youtube.com/watch?v=T0Hg-bKpnBQ - Åbner i et nyt vindue
Smarter Mobility
”Shells samarbejde med Daimler giver os en mulighed for at bidrage til udviklingen af den nyeste og mest
avancerede og brændstoføkonomiske motorteknologi.
Samtidig er samarbejdet et godt eksempel på Shells ’Smarter Mobility’ initiativ. Shell er med til at
udvikle transportløsninger, som forbruger og udleder mindre
CO2,” siger Regitze Reeh, kommunikationsdirektør i Dansk Shell.
Transport står for næsten 25 pct. af det globale CO2-udslip. Og med Smarter Mobility appellerer Shell til en
koordineret indsats for at fremme mere brændstoføkonomiske transportløsninger, herunder imødekomme
en voldsom fremtidig vækst i antallet af biler og generelt stigende efterspørgsel på fossile brændstoffer. Det

kal ske ved udvikling af løsninger og produkter, som giver f.eks. bilister, flyselskaber og transportindustrien
innovative redskaber, der reducerer forbruget af fossile brændstoffer.
Om Shell Smarter Mobility:
http://www.shell.com/home/content/innovation/smarter_mobility/
For yderligere information
Regitze Reeh, kommunikationsdirektør
mobil: 22206013, mail: regitze.reeh@shell.com
Om Shell i Danmark
Shell beskæftiger små 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for København og
raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte på Shells servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 315 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 65 forhandlerejede, 132 forpagtede og
55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell VPower over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i bl.a.
olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende
naturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året.
Læs mere på www.shell.com.

Shell forlænger forsøg med TankService
15/09/2011
Shell forlænger forsøget med den gammeldags tankpasser til udgangen af året.
Siden maj har Shell testet danske bilisters interesse i at modtage gammeldags service på tankstationen. Nu
forlænges forsøget året ud. Det sker for at indsamle yderligere erfaringer fra bilister og tankservicepersonalet.
”Forsøget med TankService har generelt set været en positiv oplevelse. Kunderne har taget godt imod
initiativet, og vores tankpassere har fået mange glade tilkendegivelser. Men vi har brugt nogen tid på at
finde den helt rigtige model, og derfor er vi endnu ikke klar til at tage en beslutning om at rulle konceptet
ud i større stil,” siger Mads Hummelmose, direktør for Shells servicestationer i Danmark.
”Det har f.eks. været en udfordring at finde ud af, hvad det er for en type medarbejder, der egner sig
til sådan et job. Det er et krævende job med stor travlhed og fokus på kunden,” tilføjer han.
Mod strømmen

Med Tank Service går Shell mod strømmen i et marked, hvor der de seneste år er skudt flere og flere
ubemandede tankstationer op.
Forsøget med at genindføre den gammeldags tankpasser er inspireret af Shell i Tyskland. Her tilbyder
1.200 Shell servicestationer i dag hjælp til optankning, rudevask, olietjek, m.m.
For yderligere information
Kontakt venligst:
Kommunikationsdirektør i Dansk Shell,
Regitze Reeh, Mobil: 2220 6013, Mail: regitze.reeh@shell.com
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for
København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte på Shells servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.

Der er 315 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 65 forhandlerejede, 132 forpagtede og
55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell VPower over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i bl.a.
olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende
naturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året.
Læs mere på www.shell.com.

Gratis brændstof hos Shell
21/09/2011
I næste uge uddeler Shell gratis brændstof på en servicestation i Københavnsområdet.
Målet er at få så mange som 300 bilister forbi pumperne i løbet af den time, der er
’Shell happy hour’.
I næste uge glæder Shell københavnske bilister med gratis brændstof og skruer i en time prisen på
diesel og benzin ned til et rundt nul.
Den såkaldte ’Shell happy hour’ vil finde sted på en endnu ikke offentliggjort servicestation i
København.

Traditionen tro er der optræk til nogle hektiske timer, når drømmen om en gratis tankfuld vil få hundredvis
af bilister til at strømme til den pågældende Shell-station.
Rekordforsøg
Ud over at markere en helt særlig begivenhed, så er begivenheden også et rekordforsøg, hvor Shell vil
forsøge at give gratis brændstof til 300 biler på en time.
Målet er at slå rekorden fra 2010, hvor Shell i Odense gav gratis brændstof til 205 glade bilister.
Følg med på shell.dk og www.mynewsdesk.com/dk/pressroom/shell - Åbner i et nyt vindue, hvor detaljer
om arrangementet bliver offentliggjort.
For yderligere information
Kontakt venligst:
Pressekontakt, Anders Parby, Mobil 40 87 68 45, Mail ap@rubisco.dk.
Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i
Nærum nord for København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte på Shells
servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 315 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 65 forhandlerejede, 132 forpagtede og
55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell VPower over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i bl.a.
olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og
lydendenaturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof
om året. Læs mere på www.shell.com - Åbner i et nyt vindue.

Tank gratis hos Shell i dag (onsdag 28/9)
28/09/2011
Åbningsfest for Shells nye servicestation på Vermlandsgade
Shells nye servicestation på Vermlandsgade 41på Amager holder åbningsfest og uddeler i
dag gratis brændstof. Fra kl. 12-13 åbnes hanerne, og Shell håber at slå rekord med
mindst 300 gratis tankfulde brændstof.

I anledning af åbningsfesten for Shells nye servicestation på Vermlandsgade 41 får op mod 300
heldige københavnske bilister i dag glæde af gratis brændstof. Det sker, når Shell fra kl. 12-13
inviterer til ’happy hour’ og skruer priserne på diesel og benzin ned til et rundt nul.
”Vi forventer tæt trafik på Amager, når vi i dag holder åbningsfest med en times gratis brændstof.
Går det som det plejer, vil udsigten til gratis brændstof få hundredvis af bilister til at strømme til
servicestationen på Vermlandsgade,” siger
Søren Madsen, Dansk Shells distriktschef for hovedstadsområdet.
Rekordforsøg
Denne gang er Shells ’happy hour’ samtidig et rekordforsøg, hvor målet er at give gratis brændstof til 300
biler på en time. Den nye station i Vermlandsgade har med fire pumpe-øer og i alt otte pumper alle
muligheder at slå rekorden fra Odense i 2010. Her fik 205 fynske bilister glæde af gratis brændstof.
”Allerede fra tidlig formiddag regner vi med, at bilister begynder at holde i kø. Vi har derfor efter aftale
med politiet rigeligt med erfarne folk på stedet. De vil sørge for at alt forløber i bedste orden, og at
bilisterne får en god oplevelse,” forklarer
Søren Madsen.
For yderligere information
Kontakt venligst:
Pressekontakt, Anders Parby, Mobil 40 87 68 45, Mail ap@rubisco.dk.

Om Dansk Shell
Shell beskæftiger cirka 500 medarbejdere i Danmark fordelt på Shell-huset i Nærum nord for
København og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer 2.300 ansatte på Shells servicestationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells
aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie.
Der er 316 Shell servicestationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 65 forhandlerejede, 133
forpagtede og 55 ubemandede Shell Express stationer. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra
99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell Diesel Extra.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 90 lande. Her er selskabet involveret i bl.a.
olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende
naturgas. I alt har Shell 43.000 servicestationer i verden og sælger cirka 145 mia. liter brændstof om året.
Læs mere på www.shell.com.

288 bilister tankede gratis hos Shell
29/09/2011
Shells nye servicestation på Vermlandsgade fik en forrygende start på livet, da 288 glade
bilister tog del i åbningsfesten og tankede hele 10.770 liter brændstof – kvit og frit.
I anledning af åbningsfesten for Shells nyrenoverede servicestation på
Vermlandsgade 41 indbød Shell onsdag til ”happy hour” – det vil sige gratis brændstof i en time.
Allerede fra kl. 9.00 fik budskabet om en gratis tankfuld diesel eller benzin bilister til at valfarte til den
store station på Amager, hvor de blev modtaget med goodie-bags til at fordrive ventetiden med Da
hanerne blev åbnet kort efter kl. 12 , slangede en kilometerlang bilkø sig fra stationen og langt ned ad
Vermlandsgade.
10.770 liter på en time
Shell havde inden dagens begivenhed varslet ny rekord i antallet af bilister, som ville få glæde af det
gode tilbud.
Det optimistiske mål lød på 300 biler på en time. Men det blev dog kun lige ved og næsten i denne
omgang. I alt nåede Shells travle tankpassere at fylde 288 biler op i løbet af den time åbningsfesten
varede.
”Det blev ved lige ved og næsten, men vi er rigtig godt tilfredse alligevel. Vi fik slået vores tidligere rekord
fra Odense i 2011, hvor 220 bilister nåede forbi pumperne med god margin. Samtidig er det en helt særlig
oplevelse både for vores medarbejdere og for kunderne, når vi holder ”happy hour”. Med 10.770 liter
ganske gratis til de tålmodige bilister, har vi haft en både sjov og travl dag,” siger Søren Madsen,
distriktschef for Shell i Storkøbenhavn.

Tank spare-benzin hos Shell og vind en VW
Polo BlueMotion
12/10/2011
Shell FuelSave blyfri 95 benzin
Fylder du Shell FuelSave Blyfri 95 på bilen, kan du blive den heldige vinder af en spritny VW Polo
BlueMotion Technology til en værdi af 193.000 kr.

Shell slår nu et slag for bedre brændstoføkonomi. Fra 12. oktober til 7. december ruller en landsdækkende
kampagne for Shells ”spare-benzin” FuelSave Blyfri 95 på alle Shells bemandede servicestationer i
Danmark. I kampagnen indgår en konkurrence med præmier for over en halv mio. kr.

Hovedpræmien er nøglerne til en spritny, udstyrsspækket VW Polo BlueMotion Technology til en værdi af
193.000 kr. Samtidig udlodder Shell 900 gavekort á 350 kr. til brændstof til bilister med flair for
skrabelodder.
”Vi vil gerne hjælpe bilister med at køre længere på literen og spare penge. Shells
FuelSave-benzin giver en automatisk besparelse på op til to procent. Så den er skræddersyet til
opgaven med at få flere kilometer ud af de dyre dråber,” siger
Mads Hummelmose, direktør for Shells servicestationer i Danmark.
Billigere end 92 oktan
Shell FuelSave Blyfri 95 blev introduceret herhjemme i april 2010. Benzinens særlige additiver smører
motoren og forbedrer benzinøkonomien med op til to pct. Det svarer til en indbygget besparelse på ca. 25
øre/liter sammenlignet med almindelig blyfri 95 benzin.
”Når du regner på det, er FuelSave 95 reelt billigere end almindelig 92 oktan. Det er de færreste klar
over. Samtidig er det et mere avanceret produkt, som også plejer motoren bedre,” forklarer Mads
Hummelmose.
Siden 2010 har Shell solgt tæt ved en halv mia. liter FuelSave-benzin i Danmark.
Dermed har danske bilister i runde tal sparet 10 mio. liter benzin, eller hvad der svarer til 117 mio. kr. på
benzinbudgettet - alene ved at tanke blyfri 95 hos Shell.
Om konkurrencen
Bilister deltager i konkurrencen om gavekort og en VW Polo BlueMotion Technology ved at tanke mindst 25
liter Shell FuelSave Blyfri 95. Alle, der opfylder det krav, får udleveret et skrabelod ved kassen og deltager
ved at følge anvisningerne.
VW Polo er en af de mest benzinøkonomiske biler i sin klasse. Udstyret med BlueMotion Technology, som
bl.a. indeholder start-stop-system, genvinding af bremseenergi og optimeret aerodynamik, klarer den
kvikke benzinbil med 70 hk 19 km/l ved blandet kørsel.
For yderligere information
Kontakt venligst:
Kommunikationsdirektør i Dansk Shell, Regitze Reeh, Mobil: 2220 6013, Mail:
regitze.reeh@shell.com

Benzin er ikke bare benzin
08/12/2011
benzin
Flere større medier har på det seneste gengivet en artikel fra Videnskab.dk. Artiklen er et
ekspertsvar på et spørgsmål fra en læser, der spørger, om der er kvalitetsforskel på billig og
dyr benzin. Artiklen konkluderer, at billig benzin er lige så god som kvalitetsbenzin.
Shell er - måske ikke overraskende - uenig i den konklusion. Benzin er ikke bare benzin. Det handler
om pris, om energiindhold og om gevinsten ved høj oktan. Endelig handler det om de additiver - ”the
secret ingredient”, som benzinselskaberne udvikler og tilsætter benzinen for at smøre motoren,
forbedre benzinøkonomien eller for at bortrense og forebygge belægninger.

Det er ikke mindst additiverne, der adskiller et selskabs benzin fra en anden. De er vores måde at
differentiere os fra konkurrenterne på. Ligesom vin ikke bare er vin, er benzin ikke bare benzin.
Prisen
Der er som udgangspunkt en lille forskel på 7-9 øre i benzinprisen mellem en ubemandet tankstation og en
almindelig servicestation. Det danske marked er præget af en daglig priskrig på benzin, og
benzinselskaberne følger hinanden nøje. Derfor kan bilisterne også opleve, at ubemandede tankanlæg kan
have højere priser end de almindelige servicestationer.
I et marked med hyppige prisskift kan et øjebliksbillede aldrig være retvisende. På et døgn kan priserne
variere meget inden for et lokalområde, og de kan ændre sig helt op til et tocifret antal gange på en enkelt
dag. Shell har et mål om at være konkurrencedygtig i lokalområderne. Danskerne er generelt ekstremt
prisfølsomme, så det er en dårlig forretning at opretholde listeprisen i et område, hvor konkurrenterne har
sænket den.
Energiindhold
Benzins energiindhold er nøje reguleret i forhold til, hvad vi som benzinselskab kan og må. Uden at blive for
teknisk, så har hænger energiindholdet sammen med benzinens vægtfylde. Ifølge EU-normerne (EN228)
skal vægtfylden i benzin ligge mellem 720-775 kg/m3.
Hverken Shell eller andre benzinselskaber skilter med benzinens energiindhold. Det giver nemlig ikke
bilisterne noget at køre efter. For selv om energiindholdet i teorien kunne variere (inden for EU-normen), er
det sjældent tilfældet.
I praksis har stort set al benzin, der sælges i Danmark, samme energiindhold. Forklaringen er, at
benzinselskaberne herhjemme gør brug af såkaldte exchangeaftaler, hvor rå-benzin udveksles mellem
selskaberne. Derfor kommer en stor del af den sjællandske rå-benzin, som de forskellige selskaber bruger –
inklusive Shell - fra Statoils raffinaderi i Kalundborg. I Vestdanmark er det derimod overvejende Shells
raffinaderi i Fredericia, som leverer rå-benzin til de andre selskaber.
Højoktan og additive
Før omtalte artikel konkluderer også, at ”dyr højoktan benzin ikke er bedre end ’billig’ almindelig benzin”.
Det stemmer ikke, hvis vi ser på oktantallets betydning for forbrændingen. Jo højere oktantal, jo højere
kompression og jo mere effekt. Altså bedre motorydelse og benzinøkonomi. Da højere oktan koster mere, er
der altså også en klar sammenhæng mellem pris og kvalitet.
Tag f.eks. Shell V-Power 99, et af de mest avancerede benzinprodukter på markedet. Sammen med Shell
FuelSave Blyfri 95 hører Shell V-Power 99 til kategorien af benzin, som er tilsat særlige additiver, som
giver nogle fordele hver især.
I Shell V-Power er det additiver, der smører motoren, der hvor motorolien ikke kan nå. Additiverne har har
rensende egenskaber, der fjerner og forebygger belægninger på ventilerne. Belægninger medfører dårligere
forbrænding, dårligere benzinøkonomi og motoreffekt. Samtidig får bilister fordel af det høje oktantal. Både
uafhængige tests og Shells egne omfattende forsøg viser, at V-Power øger motorens effekt og moment.
Nogle bilister vil føle en større gevinst end andre, men alle nyere biler vil få ’glæde’ af benzinen. Mange
ejere af mere eksklusive bilmærker, sportsvogne og vintagebiler foretrækker Shell V-Power.
På samme måde giver Shell FuelSave Blyfri 95 brugerne en række fordele. Her er tilsat additiver, som er
designet til at give flere kilometer ud af hver tankfuld, fordi de smører omkring de øverste stempelringe i
forbrændingskammeret, der hvor motorolien normalt har svært ved at give optimal smøring. Det holder
friktionen mellem stempel og cylindervæggen nede. Sådan kanaliseres mere effekt ud i hjulene, og mindre
går tabt som varme.

Naturligvis ophæver hverken Shell V-Power 99 eller Shell FuelSave Blyfri 95 fysikkens love. Derfor er der
stadig en nøje sammenhæng mellem en bilists kørestil og dennes benzinøkonomi. Og det gælder uanset,
hvilken benzin du fylder på tanken, og uanset hvad den koster.

Dejlig uventet julegave:
20/12/2011
FuelSave
Shell-kunde tankede sig til ny VW Polo.
Siden oktober har bilister, der tankede Shell FuelSave Blyfri 95, kunnet vinde en spritny VW Polo. 19.
december modtog en overrasket og glad Kiss Jensen fra Ry nøglerne til hendes nye bil, der har en værdi af
193.000 kr.
De sidste otte uger har op mod 900 bilister, som tankede Shells ”spare-benzin”,
FuelSave Blyfri 95, vundet en tank gratis brændstof. Samtidig har næsten 40.000 bilister deltaget i
lodtrækningen om en veludstyret VW Polo BlueMotion Technology.
Den 19. december kunne Jan Giversen, områdeansvarlig for Shell, overrække nøglerne til en
funklende ny VW Polo til en glad Shell-kunde.
Kiss Jensen fra Ry modtog sin tidlige julegave ved en præmieoverrækkelse hos Shell på Ørstedsvej i
Skanderborg. Den flotte Volkswagen Polo blev leveret af VW forhandler Ove B. Dirksen A/S i
Skanderborg.
”Danskerne tænker meget på pengepungen, når de skal have tanket bilen op.
Derfor har vi de seneste to måneder gjort en ekstra indsats for at fortælle kunderne om vores ”sparebenzin” Shell FuelSave. Overrækkelsen af nøglerne til en af markedets mest benzinøkonomiske biler
markerer afslutningen på en populær og veludført kampagne,” siger Mads Hummelmose, direktør for Shells
servicestationer i Danmark.
Billigste benzin
Shells spare-benzin hjælper motoren til af få mest muligt ud af hver dråbe. Faktisk får du en indbygget
brændstofbesparelse på op til to pct., når du tanker Shell FuelSave Blyfri 95. Det svarer til en besparelse
på ca. 22 øre pr. liter med de nuværende benzinpriser – sammenlignet med almindelig blyfri 95 benzin.
Den forbedrede benzinøkonomi skyldes særlige additiver i Shell FuelSave, der smører, hvor motorolien
normalt har svært ved at nå. Det nedsætter friktionen I motoren.
”Når du regner på det, er Shells 95 oktan i realiteten billigere end vores 92 oktan.
Samtidig får du et mere avanceret produkt, som også plejer motoren bedre. Og så er det højere oktantal en
sidegevinst for de fleste biler,” forklarer Mads Hummelmose.
For yderligere information Kontakt
venligst:
Produktchef i Dansk Shell, Per Ollikainen, Mobil: 2220 5307, Mail:
per.ollikainen@shell.com

Nye kortbetingelser for euroShell Card
erhverv
20/04/2012
euroShell Card erhverv
1. januar 2012 indfører Shell nye kortbetingelser ved brug af euroShell Card. Hvis du er
erhvervskunde, anbefaler vi, at du læser vores nye kortbetingelsene.
Vi har opdateret vores euroShell Card
kortbetingelser for erhvervskunder . De nye
betingelsene træder i kraft pr. 1. januar 2012,
og vil erstatte alle tidligere betingelser. Hvis du
bruger vores euroShell Card anbefaler vi dig at
læse vores nye kortbetingelser.
Du kan læse de nye euroShell Card
kortbetingelsene her (PDF, 58 KB) - Åbner i et
nyt vindue.

Ønsker du at ansøge om euroShell Card erhverv?
euroShell Card kan bruges til at tanke brændstof på 320 Shell servicestationer i Danmark og 11.000 Shell
servicestationer i Europa. Her kan du tanke kvalitetsbrændstoffer som Shell Diesel Extra og Shell FuelSave
Blyfri 95.
Læs mere og ansøg om vores euroShell Card erhverv.

