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DLA BIZNESU

Paliwa

Paliwa lotnicze

Autogaz

Olej Opałowy Ciężki

Produkty petrochemiczne

Produkty sklepowe i usługi

Oleje bazowe

Energia elektryczna i cieplna

Gaz ziemny

REMIT

Hurtowe ceny paliw

Archiwum

Współpraca franczyzowa

Samoobsługowy odbiór produktów

Internetowa obsługa sprzedaży

Karty paliwowe

Kontakt handlowy

Usługi logistyczne

Hurtowe ceny paliw

Aktualne ceny obowiązujące od dnia 01-12-2020 godz. 00:00

Nazwa Cena

Benzyna bezołowiowa - Eurosuper 95 3 399,00 zł/m

Benzyna bezołowiowa - Super Plus 98 3 535,00 zł/m

Olej Napędowy Ekodiesel 3 463,00 zł/m

Olej Napędowy Arktyczny 2 3 708,00 zł/m

Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm 2 193,00 zł/m

 

UWAGA - cena (bez podatku VAT) za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 C
 
Ceny paliw (hurt)
 
Ceny paliw w Polsce ustalane są przez producentów na podstawie uwarunkowań
rynkowych sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów
naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. 
 
Na wysokość cen detalicznych paliw wpływają przede wszystkim:

podatki i opłaty nakładane na paliwa czyli akcyza, opłata paliwowa i VAT oraz opłata
zapasowa

cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach
kurs dolara
warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję.
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NASZE MARKI

Włącz słownik pojęć w serwisie drukuj stronę poleć znajomemu DO GÓRY

mapa serwisu przetargi polityka prywatności zastrzeżenia prawne Napędzamy przyszłość dokumenty dane osobowe
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