Petrom MobiCub
Iţi pune afacerea în mișcare, oriunde și oricând!
Petrom MobiCub vă oferă o soluţie unică și inovativă, oriunde și oricând aveţi nevoie de alimentare
mobilă cu carburant. Noi la Petrom știm cât de important este să beneficiezi de soluţii flexibile
în funcţie de specificul activităţii, așa că am dezvoltat soluţia cea mai versatilă de a vă menţine
afacerea în mișcare, în condiţii de maximă siguranţă.
Provocarea dumneavoastră
Știm că este vital să vă menţineţi
continuitatea activităţii și costurile optime,
fără să pierdeţi timpul realimentând
vehiculele și utilajele. Mai știm, de asemenea,
că orice soluţie aţi alege, ea trebuie să fie
sigură, atât pentru angajaţi cât și pentru
mediul înconjurător. Soluţiile ad-hoc pot fi
pur și simplu prea riscante și pot conduce
la costuri foarte mari pentru a răspunde la
ambele cerinţe.

Soluţia Noastră
MobiCub de la Petrom – soluţia mobilă
oriunde și oricând aveţi nevoie de alimentare
cu carburant pentru activităţile firmei. Este
o alternativă sigură, care include toate
autorizaţiile necesare. Poate fi relocată cu
ușurinţă de la un punct de lucru la altul.
În loc să retrageţi utilajele sau vehiculele
de la punctul de lucru și să vă deplasaţi
pentru a realimenta, aduceţi carburantul
la containerele MobiCub. În plus, această
soluţie vine și cu preţuri vrac, în condiţii
contractuale competitive.

MobiCub – Containerul dvs.
mobil pentru alimentare

Beneficiile Parteneriatului
 iguranţa alimentării
S
Furnizăm orice tip de motorină, rapid și
respectând cele mai înalte standarde de
siguranţă, indiferent de locaţie.
 șor de utilizat
U
MobiCub este o soluţie mobilă și ușor de
relocat, în funcţie de dinamica activităţii
dumneavoastră.
Datorită contorului mecanic al MobiCub
veţi ști întotdeauna câţi litri de motorină aţi
alimentat.
MobiCub este certificat în conformitate cu
normele de siguranţă și nu necesită alte
autorizaţii.
 ondiţii competitive
C
Pentru volume mai mari de 50 de tone de
motorină pe an, vă oferim gratuit un pachet
ce include următoarele: monta- rea a 2
cuve de retenţie, 4 containere și o pompă
de alimentare prevăzută cu un furtun de 4
metri.
Reprezentantul de vânzări OMV Petrom va ţine
permanent legătura cu dvs. și vă va recomanda
cea mai potrivită soluţie MobiCub, adaptată la
cerinţele specifice activităţilor firmei.

3	Livrări vrac standard (cu cisternă auto)
la containerul intermediar de
alimentare (IBC)
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3	Capacitate de 1.000 litri x 4 cuburi IBC
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