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Több, mint

3%
üzemanyag-

megtakarítás**

-3 Ft/liter*

XXL DIESEL AKCIÓ!
 2015. július 1. és szeptember 30. között 3 Ft-tal kedvezőbb áron* vásárolhat XXL Diesel üzemanyagot.

 Az új speciális adalékkal ellátott XXL Diesel üzemanyaggal több, mint 3%-os üzemanyag-megtakarí-
tást érhet el most kisebb befektetéssel.

 Bővebb információért kérjük, érdeklődjön üzletkötőjénél vagy ügyfélszolgálatunknál 
a kereskedelem@mol.hu e-mail címen.

* A hatályos XXL Diesel nagykereskedelmi nettó listaárhoz képest. A kedvezőbb ár a megjelölt időszakban megrendelt üzemanyag mennyiségre vonatkozik.
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MOL XXL DIESEL – GAZDASÁGOS ÜZEMANYAG NAGYOKNAK
Minden fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó vállalatnak, amely költséghatékonyan és hosszú távon kíván a gazdaság mozgatóru- 
gójaként működni kiemelten fontos, hogy gépjárművei megbízhatóan és egyben gazdaságosan működjenek.

Ezen célok elérésénél alapvető fontosságú a flottájának leginkább megfelelő üzemanyag és kenőanyag szakszerű megválasztása.

Ezek együttes meglétével garantálható csak a vállalat gépjárműparkját alkotó haszongépjárművek élettartamának, üzembiztonságának meg-
növelése és működési költségeik versenyképes szinten tartása.

A MOL-csoport újraformulázott üzemanyaga kiemelkedő színvonalon tesz eleget a szállító flották megbízható és gazdaságos üzemeltetésé-

hez szükséges követelményeknek.

VELÜNK FINOMRA HANGOLHATJA KÖLTSÉGEIT!
A közúti szállítmányozással foglalkozó vállalatok 3 fő költségeleme az üzemanyag, a járműkarbantartás és humán erőforrás költségek. 
A MOL az első két területen segít Önnek jelentős megtakarításokat elérni.

A MOL XXL Diesel – a korszerű finomítói technológiák segítségével – speciálisan a nagyméretű dízelmotorok működési jellemzőihez és 
sajátosságaihoz illesztett üzemanyag.

AZ ÚJ, SPECIÁLIS ADALÉKKAL ELLÁTOTT MOL XXL DIESEL:
 Több mint 3 százalékos üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé*;
 Hosszabb motorélettartamot és halkabb motorjárást biztosít;
 Alacsonyabb karbantartási költséget eredményezhet;
 Csökkenti a CO2 emissziót;
 Teljes mértékben megfelel az MSZ EN 590-es gázolajszabványnak

** A megtakarítás számos tényezőtől függ, így a használati körülményektől, a karbantartási gyakorlattól, a szervizelési periódustól, a korábban használt üzemanyagok és ke-
nőanyagok minőségétől, a géppark állapotától, valamint a vezetési technikától.

Az új MOL XXL Diesel üzemanyag a 4000 cm3 feletti lökettérfogatú motorral rendelkező gépjárművekhez ajánlott. Kedvező hatásai az 
ennél kisebb hengerűrtartalmú gépjárműveknél is jelentkeznek, de kisebb mértékben érvényesülnek.

A speciális világszínvonalú adalékolásnak köszönhetően az üzemanyag ellátó rendszer (befecskendezés, szűrés), továbbá az égésteret 
határoló felületek megtisztítása és folyamatos tisztántartása révén jelentősen hosszabb motorélettartamot és komoly karbantartási 

költségcsökkentést biztosít.

Az újraformulázott üzemanyagot a MOLTrans járműveivel a gyakorlatban is teszteltük.

TESZTGÉPJÁRMŰVEK KIBOCSÁTÁSI NORMA TESZT ÚTVONALA MEGTETT ÚTVONAL
Renault Premium 
410.19 T/430.19 T

Euro 5
Százhalombatta – 

Liszt Ferenc Repülőtér,
oda úton rakott, 

visszaúton üres futás

több mint 25.000 kilométer
Renault 430 T Euro 6

A teszt során meggyőző eredmények születtek.

TESZTÜZEMANYAG NORMÁL GÁZOLAJ MOL XXL Diesel
Üzemanyag megtakarítás 

normál gázolajhoz viszonyítva
— 3,4%

Válassza Ön is a MOL XXL Diesel üzemanyagot flottája számára, hiszen a kiváló minőségű üzemanyag használatával  jelentős költséget 
takaríthat meg!

Honlapunkon elérhető kalkulátorunk segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen cégére szabhatja a termékekkel elérhető üzem-
anyag-megtakarítás mértékét.

Kalkulátorunkat keresse a http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/uzemanyagok#mol-xxl-diesel-kalkulátor oldalon.

További információkért kérjük, keresse szakértő üzletkötő kollegáinkat.
Honlap: www.mol.hu / Vállalati Ügyfelek / Üzemanyagok / MOL XXL Diesel

MOL XXL DIESEL – GAZDASÁGOS ÜZEMANYAG NAGYOKNAK
Minden fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó vállalatnak, amely költséghatékonyan és hosszú távon kíván a gazdaság mozgatóru- 
gójaként működni kiemelten fontos, hogy gépjárművei megbízhatóan és egyben gazdaságosan működjenek.

Ezen célok elérésénél alapvető fontosságú a flottájának leginkább megfelelő üzemanyag és kenőanyag szakszerű megválasztása.

Ezek együttes meglétével garantálható csak a vállalat gépjárműparkját alkotó haszongépjárművek élettartamának, üzembiztonságának meg-
növelése és működési költségeik versenyképes szinten tartása.

A MOL-csoport újraformulázott üzemanyaga kiemelkedő színvonalon tesz eleget a szállító flották megbízható és gazdaságos üzemeltetésé-

hez szükséges követelményeknek.

VELÜNK FINOMRA HANGOLHATJA KÖLTSÉGEIT!
A közúti szállítmányozással foglalkozó vállalatok 3 fő költségeleme az üzemanyag, a járműkarbantartás és humán erőforrás költségek. 
A MOL az első két területen segít Önnek jelentős megtakarításokat elérni.

A MOL XXL Diesel – a korszerű finomítói technológiák segítségével – speciálisan a nagyméretű dízelmotorok működési jellemzőihez és 
sajátosságaihoz illesztett üzemanyag.

AZ ÚJ, SPECIÁLIS ADALÉKKAL ELLÁTOTT MOL XXL DIESEL:
 Több mint 3 százalékos üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé*;
 Hosszabb motorélettartamot és halkabb motorjárást biztosít;
 Alacsonyabb karbantartási költséget eredményezhet;
 Csökkenti a CO2 emissziót;
 Teljes mértékben megfelel az MSZ EN 590-es gázolajszabványnak

** A megtakarítás számos tényezőtől függ, így a használati körülményektől, a karbantartási gyakorlattól, a szervizelési periódustól, a korábban használt üzemanyagok és ke-
nőanyagok minőségétől, a géppark állapotától, valamint a vezetési technikától.

Az új MOL XXL Diesel üzemanyag a 4000 cm3 feletti lökettérfogatú motorral rendelkező gépjárművekhez ajánlott. Kedvező hatásai az 
ennél kisebb hengerűrtartalmú gépjárműveknél is jelentkeznek, de kisebb mértékben érvényesülnek.

A speciális világszínvonalú adalékolásnak köszönhetően az üzemanyag ellátó rendszer (befecskendezés, szűrés), továbbá az égésteret 
határoló felületek megtisztítása és folyamatos tisztántartása révén jelentősen hosszabb motorélettartamot és komoly karbantartási 

költségcsökkentést biztosít.

Az újraformulázott üzemanyagot a MOLTrans járműveivel a gyakorlatban is teszteltük.

TESZTGÉPJÁRMŰVEK KIBOCSÁTÁSI NORMA TESZT ÚTVONALA MEGTETT ÚTVONAL
Renault Premium 
410.19 T/430.19 T

Euro 5
Százhalombatta – 

Liszt Ferenc Repülőtér,
oda úton rakott, 

visszaúton üres futás

több mint 25.000 kilométer
Renault 430 T Euro 6

A teszt során meggyőző eredmények születtek.

TESZTÜZEMANYAG NORMÁL GÁZOLAJ MOL XXL Diesel
Üzemanyag megtakarítás 

normál gázolajhoz viszonyítva
— 3,4%

Válassza Ön is a MOL XXL Diesel üzemanyagot flottája számára, hiszen a kiváló minőségű üzemanyag használatával  jelentős költséget 
takaríthat meg!

Honlapunkon elérhető kalkulátorunk segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen cégére szabhatja a termékekkel elérhető üzem-
anyag-megtakarítás mértékét.

Kalkulátorunkat keresse a http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/uzemanyagok#mol-xxl-diesel-kalkulátor oldalon.

További információkért kérjük, keresse szakértő üzletkötő kollegáinkat.
Honlap: www.mol.hu / Vállalati Ügyfelek / Üzemanyagok / MOL XXL Diesel



MOL XXL DIESEL – GAZDASÁGOS ÜZEMANYAG NAGYOKNAK
Minden fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó vállalatnak, amely költséghatékonyan és hosszú távon kíván a gazdaság mozgatóru- 
gójaként működni kiemelten fontos, hogy gépjárművei megbízhatóan és egyben gazdaságosan működjenek.

Ezen célok elérésénél alapvető fontosságú a flottájának leginkább megfelelő üzemanyag és kenőanyag szakszerű megválasztása.

Ezek együttes meglétével garantálható csak a vállalat gépjárműparkját alkotó haszongépjárművek élettartamának, üzembiztonságának meg-
növelése és működési költségeik versenyképes szinten tartása.

A MOL-csoport újraformulázott üzemanyaga kiemelkedő színvonalon tesz eleget a szállító flották megbízható és gazdaságos üzemeltetésé-

hez szükséges követelményeknek.

VELÜNK FINOMRA HANGOLHATJA KÖLTSÉGEIT!
A közúti szállítmányozással foglalkozó vállalatok 3 fő költségeleme az üzemanyag, a járműkarbantartás és humán erőforrás költségek. 
A MOL az első két területen segít Önnek jelentős megtakarításokat elérni.

A MOL XXL Diesel – a korszerű finomítói technológiák segítségével – speciálisan a nagyméretű dízelmotorok működési jellemzőihez és 
sajátosságaihoz illesztett üzemanyag.

AZ ÚJ, SPECIÁLIS ADALÉKKAL ELLÁTOTT MOL XXL DIESEL:
 Több mint 3 százalékos üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé*;
 Hosszabb motorélettartamot és halkabb motorjárást biztosít;
 Alacsonyabb karbantartási költséget eredményezhet;
 Csökkenti a CO2 emissziót;
 Teljes mértékben megfelel az MSZ EN 590-es gázolajszabványnak

** A megtakarítás számos tényezőtől függ, így a használati körülményektől, a karbantartási gyakorlattól, a szervizelési periódustól, a korábban használt üzemanyagok és ke-
nőanyagok minőségétől, a géppark állapotától, valamint a vezetési technikától.

Az új MOL XXL Diesel üzemanyag a 4000 cm3 feletti lökettérfogatú motorral rendelkező gépjárművekhez ajánlott. Kedvező hatásai az 
ennél kisebb hengerűrtartalmú gépjárműveknél is jelentkeznek, de kisebb mértékben érvényesülnek.

A speciális világszínvonalú adalékolásnak köszönhetően az üzemanyag ellátó rendszer (befecskendezés, szűrés), továbbá az égésteret 
határoló felületek megtisztítása és folyamatos tisztántartása révén jelentősen hosszabb motorélettartamot és komoly karbantartási 

költségcsökkentést biztosít.

Az újraformulázott üzemanyagot a MOLTrans járműveivel a gyakorlatban is teszteltük.

TESZTGÉPJÁRMŰVEK KIBOCSÁTÁSI NORMA TESZT ÚTVONALA MEGTETT ÚTVONAL
Renault Premium 
410.19 T/430.19 T

Euro 5
Százhalombatta – 

Liszt Ferenc Repülőtér,
oda úton rakott, 

visszaúton üres futás

több mint 25.000 kilométer
Renault 430 T Euro 6

A teszt során meggyőző eredmények születtek.

TESZTÜZEMANYAG NORMÁL GÁZOLAJ MOL XXL Diesel
Üzemanyag megtakarítás 

normál gázolajhoz viszonyítva
— 3,4%

Válassza Ön is a MOL XXL Diesel üzemanyagot flottája számára, hiszen a kiváló minőségű üzemanyag használatával  jelentős költséget 
takaríthat meg!

Honlapunkon elérhető kalkulátorunk segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen cégére szabhatja a termékekkel elérhető üzem-
anyag-megtakarítás mértékét.

Kalkulátorunkat keresse a http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/uzemanyagok#mol-xxl-diesel-kalkulátor oldalon.

További információkért kérjük, keresse szakértő üzletkötő kollegáinkat.
Honlap: www.mol.hu / Vállalati Ügyfelek / Üzemanyagok / MOL XXL Diesel

MOL XXL DIESEL – GAZDASÁGOS ÜZEMANYAG NAGYOKNAK
Minden fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó vállalatnak, amely költséghatékonyan és hosszú távon kíván a gazdaság mozgatóru- 
gójaként működni kiemelten fontos, hogy gépjárművei megbízhatóan és egyben gazdaságosan működjenek.

Ezen célok elérésénél alapvető fontosságú a flottájának leginkább megfelelő üzemanyag és kenőanyag szakszerű megválasztása.

Ezek együttes meglétével garantálható csak a vállalat gépjárműparkját alkotó haszongépjárművek élettartamának, üzembiztonságának meg-
növelése és működési költségeik versenyképes szinten tartása.

A MOL-csoport újraformulázott üzemanyaga kiemelkedő színvonalon tesz eleget a szállító flották megbízható és gazdaságos üzemeltetésé-

hez szükséges követelményeknek.

VELÜNK FINOMRA HANGOLHATJA KÖLTSÉGEIT!
A közúti szállítmányozással foglalkozó vállalatok 3 fő költségeleme az üzemanyag, a járműkarbantartás és humán erőforrás költségek. 
A MOL az első két területen segít Önnek jelentős megtakarításokat elérni.

A MOL XXL Diesel – a korszerű finomítói technológiák segítségével – speciálisan a nagyméretű dízelmotorok működési jellemzőihez és 
sajátosságaihoz illesztett üzemanyag.

AZ ÚJ, SPECIÁLIS ADALÉKKAL ELLÁTOTT MOL XXL DIESEL:
 Több mint 3 százalékos üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé*;
 Hosszabb motorélettartamot és halkabb motorjárást biztosít;
 Alacsonyabb karbantartási költséget eredményezhet;
 Csökkenti a CO2 emissziót;
 Teljes mértékben megfelel az MSZ EN 590-es gázolajszabványnak

** A megtakarítás számos tényezőtől függ, így a használati körülményektől, a karbantartási gyakorlattól, a szervizelési periódustól, a korábban használt üzemanyagok és ke-
nőanyagok minőségétől, a géppark állapotától, valamint a vezetési technikától.

Az új MOL XXL Diesel üzemanyag a 4000 cm3 feletti lökettérfogatú motorral rendelkező gépjárművekhez ajánlott. Kedvező hatásai az 
ennél kisebb hengerűrtartalmú gépjárműveknél is jelentkeznek, de kisebb mértékben érvényesülnek.

A speciális világszínvonalú adalékolásnak köszönhetően az üzemanyag ellátó rendszer (befecskendezés, szűrés), továbbá az égésteret 
határoló felületek megtisztítása és folyamatos tisztántartása révén jelentősen hosszabb motorélettartamot és komoly karbantartási 

költségcsökkentést biztosít.

Az újraformulázott üzemanyagot a MOLTrans járműveivel a gyakorlatban is teszteltük.

TESZTGÉPJÁRMŰVEK KIBOCSÁTÁSI NORMA TESZT ÚTVONALA MEGTETT ÚTVONAL
Renault Premium 
410.19 T/430.19 T

Euro 5
Százhalombatta – 

Liszt Ferenc Repülőtér,
oda úton rakott, 

visszaúton üres futás

több mint 25.000 kilométer
Renault 430 T Euro 6

A teszt során meggyőző eredmények születtek.

TESZTÜZEMANYAG NORMÁL GÁZOLAJ MOL XXL Diesel
Üzemanyag megtakarítás 

normál gázolajhoz viszonyítva
— 3,4%

Válassza Ön is a MOL XXL Diesel üzemanyagot flottája számára, hiszen a kiváló minőségű üzemanyag használatával  jelentős költséget 
takaríthat meg!

Honlapunkon elérhető kalkulátorunk segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen cégére szabhatja a termékekkel elérhető üzem-
anyag-megtakarítás mértékét.

Kalkulátorunkat keresse a http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/uzemanyagok#mol-xxl-diesel-kalkulátor oldalon.

További információkért kérjük, keresse szakértő üzletkötő kollegáinkat.
Honlap: www.mol.hu / Vállalati Ügyfelek / Üzemanyagok / MOL XXL Diesel


