
OK Oliecentrale introduceert: 

Shell Helix 
garageconcept

Ons aanbod*

• Bord met Shell logo en uw bedrijfsnaam 
plus het recht het Shell merk op uw pand 
te voeren

• Olierek voor 1 liter verpakkingen

• 24 liter kwaliteitsolie met een 
verkoopwaarde van ca. € 300,-:  
- 12x1 liter Shell Helix Ultra 
- 12x1 liter Shell motorolie naar keuze

• Shell Helix klok

• Shell Helix brochuremateriaal

• 100 Shell stoelhoezen

• Afvalstroomverwerking

Shell Helix garageconcept 

Uw klanten willen van u op aan kunnen  
als het gaat om het onderhoud van hun 
auto. Kunnen rekenen op het vakmanschap 
van uw medewerkers en er blind van uit 
kunnen gaan dat de juiste materialen en 
vloeistoffen gebruikt worden. Ze willen niet 
voor vervelende verrassingen komen te 
staan en verwachten bovendien een eerlijke 
prijs-kwaliteitverhouding. Uw klanten 
zoeken vertrouwen.
 
Wij helpen u graag het vertrouwen van uw 
klanten te winnen. Zonder dat u daar veel 
in hoeft te investeren. Sterker nog, met ons 
Shell Helix garageconcept straalt uw bedrijf 
al kwaliteit uit voor een bedrag van slechts 
€ 75,- excl. BTW.

* Voorwaarden: Op basis van een bruikleenovereenkomst voor 3 jaar. Alleen voor erkende garagebedrijven in Nederland.  
Afvalstroomverwerking in overleg en afgestemd op uw afname.

AANBIEDING

€75,-



Uw totaalleverancier voor brandstoffen, 
smeermiddelen en overige automotive vloeistoffen
 

OK Oliecentrale B.V. is dé distributeur 
van brandstoffen, smeermiddelen en aan-
verwante producten in Nederland. Zowel 
van ons eigen merk OK als diverse andere 
gerenommeerde merken zoals Shell, Eni en 
Oest. Dit betekent dat wij kunnen inspelen 
op nagenoeg alle wensen van onze klanten, 
zowel qua merk als toepassing.
 
In de automotive sector bieden wij 
complete garageconcepten aan, inclusief 
hoogwaardige smeeroliën, koelvloeistoffen, 
transmissievloeistoffen en vetten, maar 
bijvoorbeeld ook brandstoffen (inclusief 
alkylaatbenzine) en AdBlue. Daarnaast bent 
u ook voor zakelijke tankpassen van zowel 
OK als Shell bij ons aan het juiste adres.
 

Met verkoopkantoren in Arnhem, Breda  
en Staphorst bedienen wij zakelijke  
klanten door heel Nederland. We bieden 
een 24/7 service en onze ervaren account-
managers en binnendienstmedewerkers 
zijn u graag van dienst op het gebied van 
productadvies, smeerschema’s, onderhoud 
en producteigenschappen.
 
Ook wat betreft logistiek bieden wij een 
landelijke dekking. Vanuit ons eigen 
magazijn, ons distributiecentrum in het 
midden van het land en met een eigen 
wagenpark bestaande uit tientallen 
vrachtwagens, zorgen wij ervoor dat onze 
producten snel en in goede staat op de 
plaats van bestemming zijn.

Kijk voor meer informatie op 
www.oliecentrale.nl en www.ok-olie.nl.

OK Oliecentrale B.V. 
Driepoortenweg 54
Postbus 5432
6802 EK Arnhem   
Tel: 026 354 74 00
info@oliecentrale.nl
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