
Karta LOTOS Biznes
to korzyści dla każdego przedsiębiorstwa,  
bez względu na rodzaj i wielkość floty pojazdów.

Dla członków Polskiej Unii Transportu przygotowaliśmy
ATRAKCYJNĄ OFERTĘ SPECJALNĄ.

W celu zapoznania się z warunkami zapraszamy  
do kontaktu z dedykowanym Kierownikiem Obszaru 
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

KORZYŚCI:

OSZCZĘDNOŚCI

bardzo korzystne ceny paliw poniżej ceny 
SPOT na wybranych przez klienta stacjach 
LOTOS

dopasowywanie i modyfikacja wybranych 
stacji do aktualnych potrzeb i realizowanych 
tras 

ceny w odniesieniu do SPOT na stacjach 
autostradowych MOP to realny rabat rzędu 
kilkudziesięciu gr./l. 

wysokie zniżki na AdBlue z dystrybutora

WYGODA

indywidualne ustalanie opcji karty  
w zależności od potrzeb Twojej firmy 

zbiorcza faktura, również w wersji 
elektronicznej
Terminowe płatności mają wpływ na  
utrzymanie rabatu na poziomie wynikającym 
z członkostwa w Stowarzyszeniu.

KONTROLA

wgląd do realizowanych transakcji 
w trybie online

możliwość samodzielnego zarządzania 
kartami przez serwis www w trybie online 
– blokada kart, zmiana limitów i dostępne-
go asortymentu, samodzielne zamawianie
nowych kart

szereg powiadomień sms/email dot.  
realizowanych transakcji, wykorzystania  
limitów, terminów płatności, zrealizowanych 
wpłatach/zwiększeniu salda, blokadach/
odblokowaniach

weryfikacja zgodności nr rej. pojazdów  
poprzez zmotywowany i przeszkolony zespół 
na stacjach paliw

ZASIĘG

akceptacja na niemal 490 stacjach paliw  
LOTOS oraz ponad 400 stacjach paliw Shell

ponad 10 000 stacji w sieci ESSO w Europie 
z kartą LOTOS Esso 

STACJE LOTOS:

Sieć stacji paliw LOTOS to niemal 500 stacji  
paliw  zlokalizowanych w miastach i przy  
trasach przelotowych.

20 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) 
zlokalizowano przy autostradach A1, A2,  
A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7.

Karty LOTOS Biznes akceptowane są również 
na ponad 400 stacjach Shell*.

Sieci LOTOS i Shell uzupełniają się 
geograficznie. Stacje obu sieci położone są 
na strategicznych trasach tranzytowych, 
w wielkich miastach i w wielu mniejszych  
miejscowościach.

Miejscowości,
gdzie akceptowane są karty LOTOS Biznes

stacje LOTOS

stacje Shell

* oferta rabatowa nie dotyczy stacji Shell

PALIWA LOTOS:

Grupa LOTOS, dzięki nowoczesnym instalacjom 
i zaawansowanej   technologii produkuje  
doskonałej jakości paliwa, które trafiają   
do Klientów sieci stacji paliw LOTOS:

benzynę bezołowiową 95 i 98

benzynę bezołowiową 95 i 98 
LOTOS Dynamic

olej napędowy

olej napędowy LOTOS Dynamic

LPG

olej napędowy LOTOS RED, służący do 
celów opałowych

Najwyższej jakości paliwa LOTOS Dynamic,  
zawierają specjalnie dobrane detergenty  
i dodatki, które zabezpieczają silnik i poprawiają 
moc silnika, a w okresie zimowym gwarantują 
jakość w temperaturze nawet do -32 st. C 

Proces produkcji wszystkich paliw LOTOS  
jest kontrolowany na każdym etapie przerobu.

KONTAKT:
Łukasz Skowron
Kierownik Obszaru

lukasz.skowron@lotospaliwa.pl
tel.: +48 508 002 547

Aby skorzystać z oferty LOTOS Biznes

pobierz formularz zgłoszeniowy

OFERTA MIĘDZYNARODOWA 
LOTOS ESSO:

Ponad 10 000 stacji w sieci ESSO w Europie, 
na których dokonywać można płatności 
bezgotówkowymi kartami LOTOS/ESSO.

Usługi dodatkowe:

zwrot zapłaconego zagranicznego 
podatku VAT

opłaty drogowe, autostrady, tunele, 
mosty

naprawa pojazdów




