Serviciul PowerUP
Livrare de carburanţi în 24h

Prin PowerUP, întâmpinăm nevoile afacerii tale cu livrări rapide de carburant, efectuate în doar 24
de ore, indiferent de sectorul în care activezi. Mai mult, pentru comenzi plasate până la ora 11:00,
putem efectua livrarea în aceeaşi zi la solicitarea ta.

Inovaţii aplicate

Beneficiile tale

Pentru a putea furniza carburant la o viteză record, în
conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranţă şi
calitate, ne bazăm pe o reţea extinsă de rafinării şi
depozite, mereu pregătite să răspundă solicitărilor tale.
Rezultatul final, PowerUP, este un serviciu dezvoltat
pentru a-ți susţine afacerea prin livrarea oricărui tip de
carburant în doar 24 de ore, fie că activezi în agricultură,
transporturi, construcţii sau alte industrii.

3 Livrare rapidă, în doar 24 de ore

3 Îţi oferim servicii de livrare, sigure şi rapide, pe care te poţi
baza.
3 În cazul în care livrarea nu ajunge în timpul promis, îţi
returnăm 150 RON per comandă.
3 Beneficiezi de livrare în 24 de ore, adică până la sfârşitul
următoarei zile lucrătoare de la data confirmării comenzii.

3 Livrare în aceeaşi zi

3 Te ajutăm să previi epuizarea neprevăzută a stocului de
carburant, situaţie ce ar putea duce la blocarea afacerii tale,
mai ales în plin sezon.
3 Epuizarea stocului poate avea efecte negative, cu pagube
de ordinul miilor de euro: penalizări contractuale, bani și
recolte irosite etc.
3 Livrările în aceeaşi zi sunt disponibile pentru comenzi
plasate înainte de ora 11:00. Pentru acestea se va percepe o
taxă suplimentară de doar 2 EUR/cbm.
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3 Program extins pentru preluarea comenzilor

3 Îţi preluăm comenzile de luni până vineri, până la ora 13:00
pentru CPT şi până la ora 15:00 pentru FCA.
3 Îţi oferim mai multă flexibilitate în evaluarea cantităţii de
carburant de care ai nevoie zilnic.
3 Creştem eficienţa flotelor, oferindu-ţi mai mult timp să
evaluezi fezabilitatea efectuării curselor succesive cu aceeași
mașină.
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3 Program extins pentru încărcările din depozit

3 Permitem efectuarea de încărcări seara sau noaptea târziu,
în toate regiunile României, oferindu-ţi posibilitatea să
optimizezi livrările în funcţie de stocul necesar.
3 Grăbim procesul informaţional prin transmiterea automată de
notificări ce anunţă timpul estimat de livrare către locaţia ta.
3 Depozitele SCLPP, Cluj şi Bacău sunt deschide 24 de ore, 7
zile pe săptămână, pe timpul verii, SCLPP activând sub acest
program inclusiv pe timpul iernii.

3 Eficienţă garantată

3

3 Reducem timpul de aşteptare pentru livrările tale prin
eficientizarea perioadei pe care un transportator o petrece în
depozit.
3 Timpul total petrecut de o cisternă în depozit este de sub 45
de minute, încărcarea efectivă durând, în medie, doar 25 de
minute.
.Acoperire naţională
3 Îţi asigurăm aceeaşi calitate a livrării, indiferent de zona în
care activezi.
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