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Geachte mevrouw/mijnheer,

Zomeractie Helix 1 liter, Veilig op weg!
Alle motoren gebruiken motorolie. Een te geringe
hoeveelheid olie kan de motor ernstig beschadigen.
Het is daarom erg belangrijk het oliepeil regelmatig
te controleren. Dit geldt zeker bij moderne motoren,
waarbij de olie minder vaak wordt ververst.
Je zou verwachten dat
autobezitters op dit gebied
extra voorzichtig zijn. Maar
volgens onderzoek van Shell
blijkt dat het gemiddelde
oliepeil een halve liter onder
het optimale niveau zit.
Bovendien hebben 86% van de automobilisten geen reservemotorolie bij zich.
Dit is natuurlijk een uitgelezen kans voor u! Voorzie uw klant van advies en laat de klant een Helix topup kit meenemen voor op vakantie. U maakt de marge en uw klant hoeft niet in het buitenland op zoek
naar de juiste olie…lees hier meer.

Vernieuwde website
OQ Value heeft een nieuwe website. Op onze nieuwe site vindt u de verschillende vestigingen en
werkgebieden maar overziet u ook snel en eenvoudig ons hele productenpakket. En direct bestellen
kan zonder problemen. Zoekt u bijvoorbeeld een specifiek smeermiddel van Shell? U kunt moeiteloos
alle technische eigenschappen meteen opvragen.

Productinformatie en veiligheidsbladen van alle Shell producten snel op een rijtje klik hier
Al het laatste nieuws van onze verschillende vestigingen
Tips over brandstoffen
Alle mogelijkheden voor tanken onderweg en onze lokale tankstations

Overkoepelende naam; OQ Value
Als klant herkent u ons als dé lokale Shell leverancier. Oppeneer Olie in Zeeland, Vlamings Olie in WestBrabant en gedeelte van Zuid-Holland, Randstad Olie als regioleverancier in Noord- en Zuid-Holland,
Van den Berg Olie in Midden Nederland vanuit Tiel en tot slot Oliehandel Bergh in Oost-Nederland
vanuit Didam. Met deze verschillende vestingen door heel Nederland, hebben wij gemeend ook een
meer landelijke uitstraling te willen bestempelen. OQ Value B.V. is daarom onze nieuwe groepsnaam.
Voorlopig blijft u ons herkennen aan de regionale naam die ook op onze facturen blijft staan. Voor
landelijke ontwikkelingen zult u de groepsnaam af en toe ook tegen gaan komen. Weten waar OQ
Value voor staat…lees hier meer.

Tip van de maand
De juiste motorinhoud weten? Gebruik Shell Lubematch voor de carterinhoud en een advies over de
juiste Helix.
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