Infiintata in 2012 ca parte a Grupului Tiriac, Oil Energy Trading isi propune sa fie un
partener de succes pe piata de profil, prin asigurarea unor servicii apreciate si
competitive.
Oil Energy Trading si-a propus, ca obiectiv principal, sa devina pana la sfarsitul anului
2017 lider pe piata traderilor de produse petroliere din Romania.
O intreaga echipa de profesionisti vine in intampinarea dumneavoastra cu
propuneri si solutii adaptate nevoilor clientului, prin servicii personalizate de inalta
calitate. Totul pentru a indeplini in mod optim cerintele clientilor nostri.

Oil Energy Trading furnizeaza o gama larga de produse petroliere in conformitate cu
cele mai inalte standarde de calitate si siguranta a descarcarii, respectand cerintele de
mediu. Livrarile se pot face pe intreg teritoriul Romaniei, atat cu transportul Furnizorului
(CPT), cat si cu transportul Clientului (FCA).
In functie de solicitarile dumneavoastra, va putem furniza urmatoarele tipuri de
produse:
 Motorina Arctic – carburant de calitate superioara pentru motoare diesel, perfect
pentru utilizarea pe toata perioada anului, in special sezonul rece, datorita punctului
de congelare ridicat;

 Motorina Euro 5 (10 ppm) - carburant de calitate pentru orice tip de motoare cu
aprindere prin compresie (diesel), fara sulf, ce asigura respectarea normelor de
emisie Euro 5;
 Benzina 95 - carburant de calitate pentru motoare cu aprindere prin scanteie, fara
sulf, ce asigura respectarea normelor de emisie Euro 5.



Bitum rutier - raspunde cerintelor aplicabile ale standardelor Europene (EN),
acoperind o gama larga de aplicatii (straturi de baza, straturi de uzura, asfalt turnat,
straturi de legatura);
Produse : bitum 50/70
bitum 70/100
bitum 160/220



Combustibil Termic Lichid - combustibil pentru incalzire de inalta calitate ce se
utilizează la echipamente de încălzire proiectate să utilizeze acest tip de
combustibil;



Pacura Usoara (max 1% Sulf) – combustibil lichid pentru incalzire de inalta calitate.

Va stam cu placere la dispozitie pentru orice informatii la urmatoarele date de
contact:

OIL ENERGY TRADING
Şos. Nordului nr. 24-26,
Sector 1, 014104, Bucureşti
Tel: (+4021) 4312 115
Tel: (+4037) 4104 115
Fax:(+4021) 2326 386
E-mail: office@oilenergytrading.ro
Web : www.oilenergytrading.ro

