
Få god rabat på alle Shell 
tankstationer i Danmark 
 
 130 øre i rabat pr. liter benzin og diesel 

Fratrækkes den til enhver tid gældende Shell listepris. Hvis pumpeprisen (den pris, der står på 
standeren, når du tanker) er lavere end listeprisen fratrukket din rabat, tanker du til pumpepris. 

 

 30 % i rabat på enkeltvask på bemandede Shell stationer. På de ubemandede Shell Express stationer 
får du automatisk en lav pris på vask, når du betaler med dit Shell Card. 

 

 Nem administration med Shell Card Online, hvor du nemt kan bestille nye kort, se fakturaer, trække 
forbrugsrapporter etc. 

 

 Mulighed for at betale med kortet på Øresunds- og Storebæltsbroen. 
 

 Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter. 
 

Altid i nærheden 
Der er over 220 Shell tankstationer landet over og derfor sjældent langt til den nærmeste, som du nemt 
finder på shell.dk/station eller ved at downloade Shell App. 
 

Brændstoffer af højeste kvalitet 
 Shell FuelSave Shell V-Power 

Benzin 

   

  D
iesel 

  

 

 
 
Bestilling  
Du bestiller dit nye Shell Card på shell.dk/firmakort. Kampagnekoden 3F2040 indtastes til sidst i 
bestillingen. 
 
Har du allerede et Shell Card, skal du blot ringe og oplyse kampagnekoden og dit kundenummer på 
7010 2500 eller skrive til kort@danskfuels.dk for at få dit eksisterende kort med i aftalen.  
 

Netværket af Shell tankstationer i Danmark drives af Dansk Fuels, 
som er er en del af energikoncernen DCC Energi 

Udviklet til forbedre motorens effektivitet, hjælper med 
at få motoren til at køre lettere og mere ubesværet ved 
at smøre i toppen af motoren ved stemplerne, hvor 
motorolien har svært ved at nå. Indeholder desuden 
specielle rensestoffer, der forebygger ophobning af  
koksbelægninger. 

Højoktanbenzin med særlige friktionsregulerende 
komponenter, der hjælper motoren til at køre lettere. 
Særlige rensestoffer er udviklet til at fjerne gamle koks-
belægninger særligt fra indsugningsventilerne og 
forebygge nye. Disse tre egenskaber hjælper motoren 
til optimeret ydeevne. 

Er udviklet til forbedre motorens effektivitet. Indeholder 
specielle rensestoffer, som hjælper med at holde 
indsprøjtningsdyserne rene og forhindrer ophobning 
af sod og koksbelægninger. 
 

Højkvalitets dieselbrændstof designet til at holde en 
ny motor ren og give en ældre dieselbil kræfterne 
tilbage. Indeholder særlige rensekomponenter, som 
renser og beskytter mod belægninger i centrale dele 
af brænd-stofsystemet, fx indsprøjtningsdyserne. Disse 
egen-skaber hjælper med at holde en ny motor mere 
ren og en ældre motor tilbage mod 100% ydeevne. 

https://www.shell.dk/motorists/shell-station-locator.html
https://www.shell.dk/business-customers/euro-shell-card/find-the-right-card.html

