Tank, vask og vind billetter til LEGOLAND®
22-02-2016
Fra 29. februar til 28. marts inviterer Shell bilister i LEGOLAND® når køb af brændstof og bilvask
udløser en gratis børnebillet til forlystelsesparken.
Nu kan bilister igen tanke eller vaske sig til entrebilletter til LEGOLAND på Shells servicestationer.
Fra den 29. februar til 28. marts udløser alle køb af Shell-brændstof eller -bilvask nemlig automatisk
en børnebillet til LEGOLAND. Men ikke nok med det. For alle, der f.eks. tanker Shell FuelSave eller
skyller vinterslud af den firhjulede i vaskehallen, kan også vinde voksenbilletter til forlystelsesparken
i Billund.
”Man skal jo altid være forsigtig med at forsøge at gentage en succes. Men vi vover pelsen, og
inviterer igen i år bilisterne en tur i LEGOLAND. Når vi ser på den opbakning, vi får på denne type
kampagne, så står det soleklart, at det ikke er tilfældigt, at LEGOLAND hvert år tiltrækker et stort
antal danske og internationale børnefamilier, siger Per Ollikainen, produktchef hos Shell.
Shells nye kampagne kører på alle bemandede Shell-stationer og på alle Shell 7-Eleven. Ud over de
gratis børnebilletter trækker hver station lokalt efter kampagnen lod 2x2 voksenbilletter til
forlystelsesparken. I alt trækker Shells servicestationer lod om ca. 900 voksenbilletter. Vinderne
udtrækkes senest den 4. april og alle vindere får telefonisk besked.
”Samarbejdet med LEGOLAND slår to fluer med et smæk: Vi glæder børnefamilierne, mens bilen
nyder godt af Shells kvalitetsbrændstof og topmoderne vaskeprogram”, siger Per Ollikainen.
Kampagnen er udviklet i tæt samarbejde med LEGOLAND. Der er tale om en klassisk konkurrence
med de gode, gammeldags håndskrevne konkurrencekuponer, som vinderne af voksenbilletter til
LEGOLAND udtrækkes fra. Hver voksenbillet repræsenterer en værdi af 349 kr. Dertil kommer
forventet udlevering af tusindvis af børnebilletter til LEGOLAND.
Som noget nyt er alle børnebilletter forsynet med en stregkode. Så kan familier, der køber
supplerende billetter til LEGOLAND på nettet, springe køen ved indgangen over, når de gæster
forlystelsesparken.

Yderligere information
Kontakt venligst, Per Ollikainen,
T: 22 20 53 07,
M: per.ollikainen@shell.com

OM SHELL
Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og
raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells
raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i
den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.

Der er 299 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 77
ubemandede Shell Express stationer og 55 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller
Select. Dertil kommer 15 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en
bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan
til Shell FuelSave Diesel.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret
i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og
flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio.
tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Årets medarbejder sætter Shell-toppen i
arbejde
29-03-2016
Årets medarbejder i Shell, Ömer Kilic, sender Shells topledelse i uniformen og ud bag disken.
I detailbranchen er hverdagens helte de mange ansatte, der dagligt, året rundt, giver kunderne den
ekstra gode oplevelse, når de gæster butikken. Det gælder også på Shells servicestationer, hvor
olieselskabet for nyligt kårede årets medarbejdere i 2015 blandt 2.500 butiksansatte.
Efter en tæt finale i december blev det Ömer Kilic fra Shell på Park Alle i Brøndby, der løb med
hæderen. Blandt andet på grund af hans optræden som snemand i mødet med kunderne både bag
ved disken og ude ved standerne, som en helt særlig tankpasser i december måned.
”I et meget konkurrencepræget marked er netop den personlige service, vores butiksansatte yder,
det, der flytter kunder og salg vores vej. Det kan vi se på vores salgstal og i vores løbende
kundeundersøgelser. Derfor giver det stor merværdi, at vi investerer i løbende at motivere alle til at
yde lige den ekstra procent, der giver medvind til vores servicestationer”, siger Maria Beck-Tange,
retaildirektør i Shell.

Topledelsen vikarierer for en dag
Titlen som ’årets medarbejder 2015’ udløste stor glæde hos vinderen, men også hos hans kollegaer
i Brøndby. For ud over en rejse til Tokyo til Ömer Kilic, giver titlen også en betalt fridag med
bowlingaften og middag på Shell regning til stationens 14 ansatte. Så den 30. marts i år, når de
tager en dag fri, rykker Shells topledelse i Danmark ind som vikarer fra morgen til sen aften.
”Det er yderst fortjent, at vi nu skal ud og afløse Ömer og hans kollegaer, når de sammen kan fejre
anerkendelsen med en fridag og socialt samvær på Shells regning. Mens de puster ud, trækker
Shells ledelse i uniformen for at møde kunderne ansigt til ansigt, når vi passer stationen i Brøndby
en hel dag. Som et plaster på såret for de kunder, der måtte opleve en kortvarig nedgang i
serviceniveauet, har vi på dagen en række ekstra gode tilbud”, smiler Maria Beck-Tange.

Tokyo må vente
Med titlen ’årets medarbejder’ følger en rejse til Tokyo i Japan – en præmie, der også tilfalder
kollegaerne Lene Thaarsti Pedersen fra Shell på Viborgvej i Randers og Julie Krogh Kristensen fra
Hobro, som tog henholdsvis 2. og 3. pladsen. Ömer Kilic bliver dog hjemme, da rejsen falder
sammen med en endnu mere glædelig begivenhed - hans eget forestående bryllup.
Forud for kåringen af de tre bedste butiksansatte i 2015 ligger et udskilningsløb gennem hele sidste
år, hvor servicekonkurrencen Hverdagens Helte har stået på. Hvert kvartal er 10 kandidater blevet
udvalgt blandt butikspersonalet på Shells servicestationer. Og i december dystede de udvalgte i
finalen, hvor de hver leverede deres bud på en fantastisk kundeoplevelse under overskriften
”behandlet som en gæst”.
”De 30 finalister gik all in på at møde kunderne på ypperste vis. Alt fra julehygge, Luciaoptog og rød
løber-service til smokingklædte tankpassere og sågar en snemand var med til at give kunderne en
ekstra god oplevelse på vores servicestationer. Jeg kan kun sige, at indsatsen for at løfte
serviceniveauet har været fænomenal. Sort på hvidt kan vi se, at kunderne har taget godt imod de
mange sjove og glade initiativer,” siger Maria Beck-Tange.
Shells kundeserviceprogram, Hverdagens Helte, fortsætter i 2016.

Yderligere information
Kontakt venligst,
Maria Beck-Tange,
Retail direktør i Shell,
T: 22 20 53 20,
E: maria.beck-tange@shell.com

OM SHELL
Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og
raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells
raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i
den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.
Der er 299 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 77
ubemandede Shell Express stationer og 55 forhandlerejede stationer. Dertil kommer 15 CRT-anlæg
til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan
Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret
i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og
flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio.
tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Shell i slår et slag for kærligheden…til bilen
29-03-2016
Efter en lang vinter fortjener den danske bilpark forkælelse. Derfor giver Shell-stationer hver tirsdag en gratis
Perfect Wash, når du tanker Shell V-Power.
Forårsforkælelse fra yderst til inderst. Shell sætter nu ind med en håndsrækning til alle, der gerne vil give bilen
en god og kærlig behandling. Fra 30. marts til 26. april giver 146 af landets Shell-stationer nemlig hver tirsdag
en gratis Shell Perfect Wash til alle, der tanker markedets bedste brændstof, Shell V-Power.
”Efter en lang vinter vil vi gerne give bilisterne chancen for at takke deres firhjulede for en sej indsats i kulde,
sne, frost og regn. Derfor samler vi nu vores bedste kvalitet inden for bilpleje i et stærkt tirsdagstilbud. Her får
alle, der forkæler bilens hjerte med Shell V-Power vores årstidsbestemte vask med oven i købet. Vi har alt det
til bilen, som du skal bruge for at gøre bilen forårsklar. Derfor vil vi gerne slå et slag for kærligheden i
hverdagen – også, når det gælder den firhjulede”, siger Per Ollikainen, produktchef i Shell.
Shells indsats er døbt ”Længe leve din bil” og giver bilister en oplagt mulighed for at forkæle deres trofaste
’ven’ på vejen med den perfekte forårsklargøring. Nemlig årstidens bedste bilvask, Shell Perfect Wash,
kombineret med motorens bedste ven, Shell V-Power. I praksis sker det ved, at alle, der tanker mindst 20 liter
Shell højoktan på tirsdage i april, får en bilvask til 119 kroner med i købet. Men ikke nok med det. For fra 30.
marts til 26. april får Shell Card-kunder også 35 pct. rabat på Shells brede vifte af bilplejeprodukter.

Topbenzin og bilvask der plejer
Med 99 oktan har Shell V-Power det højeste oktantal i markedet. Det giver optimal speederrespons og
motorydelse. Benzinen fjerner også de belægninger, der med tiden kan opbygges følsomme steder i
brændstofsystemet og nedsætte motorens ydeevne. Og så har Shell V-Power et additiv, som efterlader et
beskyttende filmlag på metaloverflader i motoren og forebygger korrosion.
Shell Perfect Wash er specielt udviklet til årstiderne og giver en ren og tør bil – uanset årstid. Biler udsættes
for mange forskellige typer skidt og snavs henover året. Derfor er både vaskeprogrammer og rengøringsmidler
i Shell Perfect Wash nøje tilpasset årstiderne samtidig med, at de beskytter lakken og fjerner skadelig snavs fra
bremser og undervogn.
Chancen for at kombinere køb af Shell V-Power med en gratis kvalitetsvask gælder alle tirsdage i april og
forudsætter køb af min. 20 liter. Kampagnen kører på Shells 146 servicestationer med bilvask og omfatter
Shell Perfect Wash eller tilsvarende bilvask. Den gratis bilvask kan benyttes med det samme eller blive
udleveret som en kupon til brug inden 30. maj, 2016. Kuponen gælder kun på den station, hvor den er udstedt.
Bilister med Shell Card kan få rabat på bilplejeprodukter alle ugens dage i hele kampagneperioden.

Yderligere information
Kontakt venligst,
Per Ollikainen,
produktchef,

T: 2220 5307,
E: per.ollikainen@shell.com

OM SHELL
Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i
Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer. Shells raffinaderi i Fredericia er et af
to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til
flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.
Der er 299 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 62 Shell/7-Eleven, 105 selskabsejede, 77 ubemandede
Shell Express stationer og 55 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 15
CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99
oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olieog gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I
alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og gas. Læs mere
på www.shell.com.

Vi bliver i hele Danmark
01-06-2016
Vi bliver mindre, men vi er stadig over det hele.
Snart skifter udvalgte Shell-stationer ejer. Men danske bilister kan roligt ånde lettet op. Shell lukker ikke, og vi
bliver forsat i hele Danmark. Fordelene ved Shells kortløsninger, brændstoffer og den gode, velkendte service
på Shell-stationerne fylder dermed fortsat godt i det danske landskab. Der er godt nyt til alle danske bilister.
Shells mere end 100årige tilstedeværelse i Danmark, med et slagkraftigt netværk af servicestationer, fortsætter
ufortrødent i fremtiden.
Dermed kan alle, der måtte have rynket panden over nyheden om salget af Shells danske servicestationer, ånde
lettet op. For med 204 bemandede og ubemandede stationer fordelt over det ganske land, vil du også fremover
kunne glæde dig over gensynet, når den velkendte Shell-muslingeskal toner frem i horisonten.

Dig med Shell Card
De fordele, som mere end 100.000 danskere har via deres Shell brændstofkort, lever også videre. Det gælder
uanset om aftalerne er tegnet direkte med Shell, eller via eksempelvis FDM og LO Plus. Vi har lavet en række
svar på de spørgsmål, som du muligvis brænder inde med i forhold til dig og dit Shell Card. Du finder vores
Q&A nedenfor:

Q&A TIL PRIVATBILISTER MED SHELL CARD

Lukker Shell i Danmark?
Nej, Shell vil fortsat have et stærkt netværk på 204 servicestationer og ubemandede anlæg fordelt
udover hele landet. Derfor er der også god grund til at beholde sit nuværende Shell Card.

Hvor ligger min nærmeste Shell-station?
Du kan finde din nærmeste Shell-station ved at bruge vores stationssøger.

Hvor kan jeg fremadrettet tanke med mit Shell Card?
Du kan bruge dit Shell Card på vores 204 tilbageværende Shell, Shell Express, og Shell/7-Eleven
stationer, hvor du har de samme gode fordele.

Jeg har modtaget et brev fra INGO. Hvad betyder det for mig?
Hvis du har modtaget et brev fra INGO, betyder det, at den station hvor du hovedsageligt tanker
brændstof, er blevet til en INGO. Dit Shell Card kan ikke bruges på stationer, der er blevet til INGO.
Hvis du IKKE har udfyldt formularen, om at beholde dit Shell Card på INGOs website senest den 1.
september, vil dit Shell Card blive lukket ned den 30. september 2016.

Jeg har modtaget et brev fra Circle K. Hvad betyder det for mig?
Hvis du har modtaget et brev fra Circle K, betyder det, at den station hvor du hovedsageligt tanker
brændstof, er blevet til en Circle K. Dit Shell Card kan ikke bruges på stationer, der er blevet til Circle
K.
Hvis du IKKE har kontaktet Circle K eller Shell Cards kundeservice senest den 1. september, og
ytret ønske om at beholde dit Shell Card, vil dit kort blive lukket ned den 30. september 2016.

Vi opdaterer løbende vores stationssøger med det aktuelle netværk.
Stærkt netværk sikrer konkurrencen
Videreførelsen af et stort netværk af servicestationer under Shell-skallen betyder, at alle med hang
til kvalitetsbrændstoffer også fremover, nemt kan tanke Shell V-Power og Shell FuelSave overalt i
Danmark.
”Selv om der sker nogle synlige forandringer ude på vejene og udvalgte Shell-stationer skifter ejer,
så vil Shell-skallen stadig spille en markant rolle i Danmark. Med et velpositioneret og stærkt
netværk på 204 servicestationer og ubemandede anlæg er vi en stærk spiller. Shell vil også

fremover sørge for, at der er tæt konkurrence på brændstofmarkedet – til fordel for alle danske
bilister”, siger Maria Beck-Tange, adm. direktør i Dansk Fuels A/S.
Driften af dit Shell Card sker nu af selskabet Dansk Fuels A/S, som også er navnet der fremgår på
den månedlige faktura.

Danske verdensmestre klar til øko-ræs i
London
13-06-2016
I selskab med HKH Prins Joachim præsenterer ingeniørstuderende fra DTU i dag to økobiler, der meget vel
kan være verdens mest brændstoføkonomiske.
Sidste år satte studerende fra DTU verdensrekord ved at køre en selvbygget økobil 665 km på en liter
brændstof. Nu er ’DTU Road Runners’ klar igen og tørstige efter at sætte nye rekorder med to nye økoracere.
Under overværelse af HKH Prins Joachim kører de to biler i dag kl. 11 deres jomfrutur på DTU i Lyngby. Den
ene er en ombygget version af den lille bybil, som DTU-holdet satte verdensrekord med sidste år i ’Urban
Concept’-klassen. Den anden er en nybygget, supereffektiv prototypebil, der i år for første gang kører på Shell
FuelSave benzin. I den håber holdet at kunne nå over de magiske 1.000 km på literen.

Verdensmesterskab i øko-kørsel
Præsentationen af DTU-bilerne sker som forberedelse til det uofficielle verdensmesterskab i økokørsel, Shell
Eco-marathon. Løbet afvikles senere på måneden i London. Her dyster de danske deltagere, som også tæller
’Team Aalborg Energy’ fra Aalborg Universitet, mod over 3.000 studerende fordelt på 230 hold fra hele
Europa og Afrika.
”Shell Eco-marathon handler om at inspirere næste generation af ingeniører til at tænke innovativt, bygge
effektivt og få mere ud af energiressourcerne. Og her er de danske studerende ganske enkelt i verdenseliten. De
danske hold har adskillige grønne verdensrekorder bag sig, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de kan gøre
det igen,” siger Jesper Brieghel, kommunikationsdirektør i Shell Danmark.

Nye energiformer og fremtidens biler
I 2016 bliver Shell Eco-marathon for første gang afholdt i Storbritannien, hvor Queen Elizabeth Olympic Park
i London lægger asfalt til løbet og de titusinder af tilskuere, der følger med fra sidelinjen.
Ud over DTU’s to biler stiller Aalborg Universitet, med holdet ’Team Energy Aalborg’, til start for 8. gang. I
år med en opgraderet version af den delvist 3D-printede letvægtsbybil, som med en brintdrevet brændselscelle
hentede en flot 3. plads hjem i 2015. Forud for årets løb har bilen bl.a. fået ny motor og er optimeret til en ny,
mere kuperet bane i den engelske hovedstad.

Om Shell Eco-marathon
Shell afholder hvert år Shell Eco-marathon, som er det uofficielle verdensmesterskab i brændstoføkonomi og
energieffektivitet for studerende. Konkurrencen udfordrer studerende fra uddannelsesinstitutioner i hele verden
til at udvikle, bygge og føre et køretøj, så det kører længst muligt på mindst mulig energi.
I London får de danske studerende mulighed for at omsætte teori til praksis og teste deres evner i tæt
konkurrence med ’kollegaer’ fra Europa og Afrika. Samtidig giver øko-ræset et smugkig på teknologier og
bildesigns, som kan finde vej til almindelige biler på vejene. For eksempel genanvendelse af bremseenergi,
3D-printede letvægtsmaterialer, ekstrem aerodynamik og nye alternative energiformer som brint, syntetisk
diesel, flydende gas og el.
Shell Eco-marathon bliver afholdt i tre verdensdele: Europa, Amerika og Asien. Den europæiske udgave
afvikles fra 30. juni til 3. juli i London, hvor Queen Elizabeth Olympic Park for første gang lægger asfalt til
den store begivenhed. Her stiller 230 biler og over 3.000 studerende til start i den 31. udgave af løbet.
Se mere på www.shell.com/energy-and-innovation/shell-ecomarathon/europe/news-andhighlights.html og www.ecocar.mek.dtu.dk/

Følg de danske hold på Facebook



DTU - Åbner i et nyt vindue
AAU - Åbner i et nyt vindue

Yderligere information
Jesper Brieghel, Kommunikationsdirektør, 41 61 24 80, Jesper-tau.brieghel@shell.com
"Christian Gørtz, pressekontakt DTU Road Runners, tlf. 29 61 62 93
Lisbeth Madsen, Kommunikationsmedarbejder, DTU Mekanik, 45 25 42 92"

OM SHELL
Shell beskæftiger cirka 230 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret på Østerbro og raffinaderiet i
Fredericia. Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra bl.a.
Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie. De mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark drives af Dansk Fuels
A/S.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olieog gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas.
Shell producerer dagligt 3 mio. tønder olie og gas og betjener omkring 25 mio. kunder på de mere end 43.000
Shell servicestationer, der findes verden over. Læs mere på www.shell.dk.

Dansk debutant i top-10 ved Shell Ecomarathon
04-07-2016
Med 670 km/l fik årets danske debutant fra DTU en flot niende plads ved Shell Eco-marathon i London.
3.000 ingeniørstuderende fra hele Europa og deres 230 selvbyggede, super-økobiler afsluttede søndag en intens
uge ved Shell Eco-marathon i Londons olympiske by. Heriblandt tre danske hold fra DTU og Aalborg
Universitet, som i den engelske hovedstad dystede mod nogle af de dygtigste studerende i verden.
Foran flere end 30.000 tilskuere kørte vinderne i prototype-kategorien fra 1.000 til 2.600 km/l på hhv. benzin,
diesel, GTL, naturgas, brint og el. I kategorien for små bybiler kørte de vindende hold mellem 249 og 450 km
på omregnet en liter almindeligt brændstof.
”Ved Shell Eco-marathon skubber fremtidens ingeniører til vores forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre.
I år kørte en af bilerne 2.600 km på bare en liter brændstof. Ganske vist en prototype, der vejer meget mindre
og har langt bedre aerodynamik end en normal bil. Alligevel vil bare 10-20 procent af prototypens formåen i
en almindelig bil være en kolossal forbedring. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen bliver ved med at udfordre
grænserne for, hvad en bil er og kan”, siger Jesper Brieghel, kommunikationsdirektør Shell Danmark.

Fin dansk debut
Selv om det blev unge ingeniører fra særligt Frankrig, Spanien og Tyskland, som løb med præmierne, blev det
til nogle lærerige og intense dage for de danske hold. Bedst gik det for DTU’s debuterende prototype. På en
liter Shell FuelSave 95 blyfri kørte den højeffektive, raketlignende bil hele 670 km. En præstation, som rakte
til en flot niendeplads ud af de 32 biler, som gennemførte i kategorien for prototyper med forbrændingsmotor.
De øvrige to danske hold kæmpede med teknikken i årets løb. Til stor ærgrelse for både Aalborgs og DTU’s
bybiler drillede bilerne i en grad, så det ikke lykkedes at gennemføre løbet. Dermed må de ellers succesvante
hold se frem mod næste års Shell Eco-marathon, hvor de efter planen vender stærkt tilbage. Se resultater fra
Shell Eco-marathon 2016 på:
www.shell.com/energy-and-innovation/shell-ecomarathon/europe/live-results.html

Kom bag om de danske hold på Facebook
DTU: www.facebook.com/dturoadrunners/?fref=nf
AAU: www.facebook.com/TeamAalborgEnergy/?fref=ts

Yderligere information
Jesper Brieghel, Kommunikationsdirektør, 41 61 24 80, Jesper-tau.brieghel@shell.com

OM SHELL

Shell beskæftiger cirka 230 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret på Østerbro og raffinaderiet i
Fredericia. Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra bl.a.
Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og
fyringsolie. De mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark drives af Dansk Fuels
A/S.
På verdensplan beskæftiger Shell cirka 93.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olieog gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas.
Shell producerer dagligt 3 mio. tønder olie og gas og betjener omkring 25 mio. kunder på de mere end 43.000
Shell servicestationer, der findes verden over. Læs mere på www.shell.dk.

50 år: Shell Raffinaderiet holder åbent hus
21. August
12-08-2016
Shell Raffinaderiet i Fredericia har 50 års jubilæum og holder i den anledning åbent hus søndag den 21. august
kl. 10.00-14.00.

Raffinaderiet i Fredericia åbner dørene til et kig ind i bag hegnet. På dagen
byder vi på en række oplevelser for både børn og voksne:
Program
10:00
6. Juli Garden spiller
10:15 - 11:00 - 11:45 - 12:30 -13:15Præsentation af Shell-raffinaderiet
11:00 & 13:00
Tryl og Spas, ballonklovne
11:00 – 13:00
Vind en tur i en Ferrari (fra 15 år)
Guidet bustur rundt om procesanlægget
Rundvisning på laboratoriet
Kig ind i kontrolrummet
Raffinaderiets historie
Hele dagen (indtil 14:00)

Besøg brandstationen
Sikkerhed på raffinaderiet
Mød DTU-teamet fra Shell ECO-Marathon
Grillpølser, sodavand, kaffe og is
Prøv racerbanen

Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Shell Raffinaderiet i Fredericia

Yderligere information
Torben Øllegaard, pressechef på Shell Raffinaderiet, tlf. 4077 9257

Shell indgår salgsaftale for raffinaderiet i
Fredericia
15-09-2016
Shell har nu underskrevet en aftale med Dansk Olieselskab ApS om salg af selskabet A/S Dansk
Shell, der inkluderer Shell Raffinaderiet i Fredericia og de tilhørende Trading and Supply-aktiviteter.

I handlen, der er værdisat til omkring 80 mio. USD inkl. driftskapital, indgår også en langsigtet
forsyningsaftale, der bl.a. omfatter levering af råolie fra Shell til raffinaderiet.
Dansk Olieselskab ApS er et nystiftet selskab, der ledes af adm. direktør Lars Clausen, 57. Lars
Clausen har tidligere tilbragt 20 år af sin karriere i Shell-gruppen, herunder bl.a. som adm. direktør
for Shell i Danmark. Dansk Olieselskab ApS ejes af Bahia Capital ApS under ledelse af Tommy
Frank. Opkøbet af A/S Dansk Shell støttes af en række investorer.
”Vi har netop fejret raffinaderiets 50 års jubilæum med vores naboer i Fredericia og er glade for med
denne aftale at have sikret et stærkt fundament for raffinaderiets fortsatte drift,” siger
kommunikationsdirektør Jesper Brieghel fra Shell.
A/S Dansk Shells omkring 240 medarbejdere forbliver ansat i selskabet ved ejerskiftet. Den endelige
overdragelse af A/S Dansk Shell til Dansk Olieselskab ApS forventes at ske i 2017 under
forudsætning af myndighedernes godkendelse.
Salget af Shells raffinaderivirksomhed og tilhørende Trading and Supply-aktiviteter kommer i
forlængelse af frasalget tidligere på året af Shells danske servicestationer og aktiviteter vedrørende
salg af brændstoffer til industri, erhvervskunder og luftfart.
”Shells globale strategi er at koncentrere disse typer af virksomhed på de større vækstmarkeder,
hvor vores forretningsmodel er mest konkurrencedygtig. Ikke desto mindre forbliver Shells
muslingeskal og brændstofprodukter på de danske veje. Mere end 200 tankstationer over hele
Danmark drives fortsat som Shell-stationer, blot under nyt ejerskab,” siger Jesper Brieghel.
Shells 36,8 % ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium, der er den største producent af olie og
gas i den danske del af Nordsøen, er ikke berørt af frasalget.
Pressekontakt
Jesper Brieghel, kommunikationsdirektør i Shell, mobil 4161 2480, jesper-tau.brieghel@shell.com

Er dit Shell Card blevet lukket?
30-09-2016
Er du en af de Shell-kunder, hvis Shell Card er blevet lukket? Det sker fordi Shell har solgt din foretrukne
Shell eller Shell Express station til Circle K eller INGO. Ud over stationerne har Shell også solgt en del af sin
kundekortforretning til Circle K og INGO.
Vi beklager de gener, det måtte give dig, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig med at få det kort, du
ønsker.

De berørte kunder har i juni måned modtaget et Circle K eller et INGO kort med posten. Ønsker du fortsat at
have et Shell kort, skal du på ny ansøge om et kort. Det kan du gøre ved at klikke
her: https://secure.shellcard.dk/ansoeg
Du får stadig de samme betingelser på Shell Card, som f.eks. rentefri kredit og fast rabat på 15 øre pr. liter
brændstof du tanker.

Hvis du:





Ønsker at få et Shell Card kan du bestille det her: https://secure.shellcard.dk/ansoeg
Har andre spørgsmål vedr. dit lukkede Shell Card, så kontakt Shell kundeservice på tlf. 99 33 33 60
Har du spørgsmål til dit Circle K kort så kontakt Circle K kundeservice på tlf. 70 101 101
Har du spørgsmål til dit INGO kort så kontakt INGO kundeservice på tlf. 80 20 80 88

100års Shell-historie kører videre med ny
ejer
07-12-2016
Et stærkt stationsnetværk under Shell-skallen med alle de velkendte fordele for private og
erhvervslivet kører sikkert videre ind i fremtiden.

Den 1. november faldt de sidste brikker på plads i puslespillet om Shell-skallens fremtid i Danmark.
Med DCC Energi som ny ejer af en stor del af det, der før var Dansk Shell, står danske bilister og
virksomheder også fremover med et stærkt kort på hånden, når der skal brændstof på bilen,
lastvognen, traktoren eller flyet.
Stationsnetværket under Shell-skallen består nu af 204 bemandede og ubemandede
servicestationer. Og som altid kan bilister og erhvervskunder nyde godt af deres velkendte fordele
med Shell Card og euroShell Card.
DCC Energi har også overtaget salget af Shell-brændstof til erhvervslivet og de danske lufthavne og
bliver nu en af de helt store spillere på det danske energimarked.

Godt nyt for alle
Den rigtig gode nyhed er, at med den ny ejer fortsætter Shell-skallens mere end 100årige historie i
Danmark. Det gælder ude på vejene, hvor bilister får glæde af unikke brændstoffer som Shell VPower 99 oktan og Shell FuelSave. Og det gælder betalinger med Shell Card, som giver over
100.000 bilister faste, gode rabatter, når de tanker.
Men også erhvervslivet kan fortsat glæde sig over en stærk partner på vejen. For også fremover kan
transportører, leasingkunder, landbrug udnytte deres kobling til det stærkeste stationsnetværk i
Europa, når de benytter euroShell card.
“Vi mærker en rigtig positiv opbakning fra alle kundegrupper. Den seneste tid har med al tydelighed
vist, at produkter som f.eks. Shell V-Power 99 oktan og Shells stærke brændstofkort, har ganske
mange fans i Danmark. Det glæder vi os naturligvis over. Ikke mindst fordi det skaber et stærkt
grundlag for, at vi også i fremtiden kan sætte et markant aftryk i markedet med Shell-skallen – til
fordel for forbrugerne”, siger Søren Møller Maretti, Retail chef i Dansk Fuels, som driver
stationsnetværket og erhvervsforretningerne under DCC Energi.
Selv om Shells tidligere erhvervsforretninger, lige som servicestationerne, har fået ny ejer, lever de
velkendte fordele altså videre i bedste velgående. Det, i form af den gode service, de unikke Shellprodukter og de attraktive brændstofkort.
Se netværket af servicestationer under Shell-skallen her.
På www.shellcard.dk finder du mere om Shells brændstofkort til private og de fordele kortet giver.
Klik her for mere information om de fordele, som euroShell kortet giver dansk erhvervsliv.

Jørgen tankede sig til solskin hos Shell
20-12-2016
Det kunne betale sig ekstra meget, at bruge sit Shell Card i november måned. Det fik Jørgen at føle,
da han blev den heldige vinder af et rejsegavekort på hele 20.000

Fra den 7. november til 4. december kørte alle Shell, Shell/7-Eleven og Shell Express stationer en
stor konkurrence for bilister, der benyttede sit Shell Card. Alle, som i perioden tankede og betalte
med deres brændstofkort fra Shell, fik ud over den normale rabat på 15 øre per liter, også et lod i
puljen om et rejsegavekort på hele 20.000 kr.
Vinderen af rejsegavekortet på 20.000 kr. blev Jørgen Rasmussen fra Hinnerup, efter han en
søndag i november tankede benzin på sit Shell Card. Og det var netop den tankning der udløste
præmien.
“Vi har altid gerne ville en tur til Kina, på en turisttur. Så at have vundet konkurrencen er en unik
mulighed for at få planlagt sådan en oplevelse”, fortæller en meget glad vinder.
På billedet ses vinderen af rejsegavekort, Jørgen Rasmussen fra Hinnerup, sammen med
Marketingkoordinator fra Shell, Frederik Stagis. Omkring den store Shell Card konkurrence siger
Frederik:
”Op mod 100.000 danskere har et Shell Card i pungen, med mulighed for at benytte sig af den
automatiske rabat på hver liter brændstof, kortet giver. Og at det netop blev på vores ubemandede

Shell Express station at vinder loddet blev udtrukket, er blot med til at styrke opfattelsen af, at vores
brændstofrabat gælder på alle Shell stationer – også de ubemandede”.

