Brandstofkwaliteit
Als je op internet zoekt naar kwaliteit brandstoffen kom je de meest uiteenlopende verhalen tegen.
Er wordt veel over gesproken en geschreven. Zit er verschil tussen de diverse
merken en waar zit dat in? Levert een goedkope pomp slechte brandstof? Rijdt
mijn auto zuiniger als ik een bepaald merk gebruik?
Vragen waar elke automobilist wel eens over heeft nagedacht, zeker nu in deze
dure tijden! Prijs en verbruik worden daardoor steeds belangrijker.
Zuiniger rijden heeft u zelf in de hand. Bekijk daarom ook eens de website
www.hetnieuwerijden.nl voor tips om zuiniger te rijden.
Firezone wordt vaak als “witte” pomp gezien, maar is ondertussen al op weg
naar 200 stations in heel Nederland. En is absoluut geen “witte” pomp, maar
een ander merk! Firezone: dure tijden? goedkoper tanken!
Selfservice aan de pomp betekent lagere kosten, dit voordeel geeft Firezone
direct weer terug aan u door ALTIJD KORTING te geven op de brandstof. Dus de
brandstof voor een lage prijs, maar ook 24 uur per dag, 7 dagen per week de
mogelijkheid om te tanken wanneer u wilt!
De brandstoffen in Nederland en de rest van Europa moeten aan richtlijn
98/70/EC van de Europese Unie voldoen. Dit wordt gecontroleerd.
In Nederland zijn ongeveer 14 overslagdepots. Alle brandstofleveranciers laden
bij één of meerdere van deze depots. Het verschil van merkbrandstof zit hem in
het additief dat aan de brandstof wordt toegevoegd. Zo heeft elke grote maatschappij zijn eigen additief, ook Firezone. Dit kan men het beste vergelijken
met een voetbaltenue. Elke ploeg heeft zijn eigen kleur en is daardoor herkenbaar, maar het model is hetzelfde. Zo is het met brandstof ook. Het komt uit
hetzelfde depot dus de basis is hetzelfde, door toevoeging van het additief is de
brandstof te onderscheiden.
Firezone heeft ook een eigen depot en met eigen tankauto’s wordt de brandstof
naar onze stations gereden. Hierdoor is de traceerbaarheid en de juiste kwaliteit van de producten tijdens het gehele traject (van raffinaderij tot in uw tank)
gewaarborgd en kunnen wij u een goede kwaliteit brandstof garanderen.
Tegen de laagste prijs natuurlijk. Bij Firezone krijgt u namelijk áltijd korting!
Bij Firezone betaalt u niets extra voor een goed product!
Goed en goedkoop!
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du re tijde n? goe dkope r tan ke n!
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