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Κηφισιά, 18 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΙΝΟΙΛ: Ξεκίνησε το πρώτο πρατήριο Φυσικού Αερίου Κίνησης

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εισέρχεται δυναμικά στην αγορά του φυσικού αερίου κίνησης. Έκανε το
πρώτο βήμα, τοποθετώντας το πρώτο της πρατήριο υγρών καυσίμων και φυσικού
αερίου κίνησης σε στρατηγικά επιλεγμένο σημείο, στη Λάρισα. Είναι μία ακόμη κίνηση
της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την κατεύθυνση για την εξέλιξή της σε ενεργειακό όμιλο,
εμπλουτίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του
σύγχρονου καταναλωτή.
Το Φυσικό Αέριο ως καύσιμο κίνησης προσφέρει σημαντική οικονομία. Είναι
ελαφρύτερο από τον αέρα και διαχέεται εύκολα στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, οι
κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο παράγουν έως 30% λιγότερο διοξείδιο του
άνθρακα από αυτούς των οχημάτων βενζίνης και πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά
φιλικό προς το περιβάλλον.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των
υπηρεσιών της, σε κάθε της διαδρομή. Από την αρχή του 2019, ξεκίνησε η
συνεργασία της με δύο από τους κορυφαίους διεθνείς φορείς πιστοποίησης: την
LLOYD’S REGISTER, που εγκρίνει τη διασφάλιση ποιότητας του συνόλου της
εφοδιαστικής της αλυσίδας και την BUREAU VERITAS που διενεργεί ποιοτικούς
ελέγχους στα καύσιμά της, σε ένα από τα καλύτερα διαπιστευμένα εργαστήρια
ανάλυσης στον κόσμο.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρείες εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα με
πανελλαδικό δίκτυο 620 πρατηρίων. Η μακροβιότερη ελληνική εταιρεία καυσίμων δραστηριοποιείται στον χώρο των
πρατηρίων καυσίμων, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, βιομηχανικών μονάδων και ποντοπόρου ναυτιλίας με
υγρά - στερεά καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και στις υπηρεσίες θέρμανσης οικιών και κτηρίων. Με γνώμονα την
υπεύθυνη δραστηριότητα απέναντι στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, η ΕΛΙΝΟΙΛ αναπτύσσεται
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παραμένοντας συνεπής στις αρχές της για ήθος, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα προϊόντων
και υπηρεσιών.
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