
WIE ZIJN WIJ?

EG Group is een wereldwijde, toonaangevende en onafhankelijke tankstation- 
en convenience retailer met een gevestigde reputatie als het gaat om het 
leveren van een brandstof-, smeermiddel-, convenience- en food-to-go-
aanbod van wereldklasse. EG Group heeft een divers portfolio van meer dan 
6.000 tankstations in 10 landen in Noord-Amerika, Europa en Australië.

Euro Garages werd in 2001 opgericht door de  

gebroeders Mohsin en Zuber Issa door de aankoop  

van één tankstation in het het Verenigd Koninkrijk.  

Het bedrijf breidde zich snel uit door overnames op  

de Britse binnenlandse markt.

MISSIE

EG Group is ontstaan door de combinatie 
van Euro Garages en EFR in november 2016. 
Sinds de fusie heeft EG Group de groei 
voortgezet met overnames binnen en buiten 
Europa.

Deze ongekende transformatie is 
gefundeerd op excellente relaties met 
internationale merkpartners, strategische 
acquisities en de 44.000 medewerkers 
wereldwijd.

Van één tankstation in 2001,  
tot meer dan 6.000 locaties op  
3 continenten; het markeert  
een ongekende groei.

To deliver a modern 
and compelling retail 
experience that achieves 
multiple missions in one 
convenient destination 
and that always exceeds 
the expectations of 
customers 

“Niets is onmogelijk”. EG Group heeft een ongekende toewijding om klanten een modern retail aanbod te bieden 
die alle verwachtingen overtreft. Het creëren van een “one stop” retail bestemming die aan meerdere behoeftes van 
klanten voldoet. EG Group hanteert een zogeheten “multi-brand” strategie voor zowel haar brandstof, convenience 
als food-to-go aanbod.

Euro Garages

ONZE WAARDEN

Inzetten op investeringen 

in infrastructuur, mensen en 

systemen om een duurzaam 

bedrijfsmodel op te bouwen.

Het ondersteunen van lokale 

gemeenschappen om mensen 

in staat te stellen om te groeien, 

bij te dragen en te slagen.

Bewust zijn van - en 

commercieel inspelen  

op - consumententrends  

en -eisen.

Op consistente wijze 

waarde en resultaten 

leveren aan aandeelhouders, 

belanghebbenden en partners.



ORGANISATIE

EG Fuel
De Business Unit EG Fuel beheert de strategische en operationele activiteiten op het 
gebied van aankoop, opslag, verkoop en distributie van (alternatieve) brandstoffen 
en smeermiddelen voor EG Group. Brandstoffen worden via EG Groups eigen 
brandstoffendepots gedistribueerd naar zowel retail tankstations als B2B klanten. 

EG Retail 
EG Retail beheert alle activiteiten gerelateerd aan tankstations. EG Group heeft meer dan 
ooit de focus om hun missie kracht bij te zetten en het netwerk verder uit te bouwen om 
uiteindelijk de grootste onafhankelijke retailer te zijn. In ieder land waar EG opereert, wil zij 
de “best-in-class” zijn, en tot de top 3 behoren. 

Our vision is simple. We have a passion 
for quality. We have a passion for 
customer service and we have a passion 
for delivering premium retail convenience 
to all our customers.

INNOVATIE
De locaties van EG Group zijn uniek 
gepositioneerd en ingericht om te voorzien in de 
behoeftes van de klant. Zo kan de klant, terwijl 
het voertuig “bijlaadt”, gebruik maken van het 
aanwezige food- en convenience aanbod.

EG Group heeft meerdere initiatieven op het 
gebied van alternatieve brandstoffen. Zo zijn er 
elektrische oplaadpunten en zijn alternatieve 
brandstoffen, zoals HVO100, opgenomen in het 
productaanbod.

FORMULES – ALS EEN TANKBEURT QUALITY TIME WORDT

Sinds 2018 is EG Group een 

samenwerking aangegaan met 

SPAR, een sterk en modern 

retail merk met een focus op 

convenience. De SPAR Express 

formule richt zich op winkels 

bij tankstations.

Go Fresh Bakery is EG Groups vernieuwde en verbeterde foodconcept, dat sinds 

2019 op de meeste eigen stations is uitgerold.

Met Go Fresh Bakery wordt een antwoord geboden op de haast en drukte van 

alledag: van de ochtend tot het avondeten. Klanten kunnen gedurende de hele 

dag genieten van een ruim assortiment aan vers- en convenience producten voor 

onderweg: van snacks, belegde broodjes, salades en vruchtensappen tot pastries.

EG Group hecht veel waarde aan duurzaamheid. Dit uit zich in de focus op 

alternatieve brandstoffen, het gebruik van recyclebare verpakkingen, de aanleg 

van zonnepanelen en de reductie van plastic op verbruiksartikelen.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit zich ook in 

samenwerkingen met partners die ethisch verantwoord inkopen (bijvoorbeeld 

Fair Trade koffie). Een veilige werkomgeving en de support aan goede doelen 

is hier ook een belangrijk onderdeel van. Wereldwijd doneert de EG Foundation 

bijvoorbeeld aan Children in Need, Marie Curie en Barnardo’s. In de Benelux is 

EG Group met het Texaco merk hoofdsponsor van de Ronald McDonald Rally 

en Swim to Fight Cancer.

Cares
Corporate Social Responsibility (CSR) is 
een integraal onderdeel van EG Groups 
bedrijfsstrategie. 



WORD ONZE RETAILER 

Persoonlijk contact, één aanspreekpunt

Bij EG Group kunt u als retailer zowel het Texaco- als het Esso merk uitbaten 
onder het DODO (Dealer Owned, Dealer Operated) model.

WAT BETEKENT HET OM DODO-RETAILER 
TE ZIJN BIJ EG GROUP?
Als DODO-retailer bent en blijft u de baas 
in uw eigen zaak. U krijgt de ruimte om een 
eigen weg te kiezen en u kunt tegelijkertijd 
bouwen op EG Groups A-merken en kennis.

U heeft bij EG Group één aanspreekpunt en 
u krijgt maatwerk geleverd. Ondanks dat 
EG Group een internationale organisatie 
is, staat zij dichtbij haar klanten én 
consumenten. De klant staat centraal. 
Korte lijnen, snel schakelen en vrijwel alles 
in eigen beheer; dit resulteert in optimale 
ondersteuning.

UW ACCOUNTMANAGER ALS KLANKBORD
Als retailer van EG Group staat u er niet 
alleen voor. Heeft u vragen of zoekt 
u ondersteuning op commercieel of 
strategisch vlak? Dan kunt u steeds 
terecht bij uw accountmanager die u kan 
helpen bij allerlei vraagstukken. Denk 
aan het analyseren van uw verkoopcijfers 
en het uitstippelen van uw strategie. 
Daarnaast biedt EG Group u ook marketing 
ondersteuning en/of technische support. 
Uw accountmanager staat voor u klaar!

WAAROM AANSLUITEN BIJ EG GROUP?

• Vrijheid in ondernemen
• Support van A-merken en Retailconcepten
• Advies toekomstige brandstofstrategie
• Marketingondersteuning
• Korte lijnen, één aanspreekpunt
• Technische ondersteuning

INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd om bij ons netwerk aan te sluiten?
Neem dan snel contact op of kijk op www.eg-fuel.com. 





WIJ GAAN MET U MEE

Bent u op zoek naar een nieuwe leverancier voor uw tankstation?  
Word Texaco Retailer en u blijft baas in eigen zaak! Vrijheid in ondernemen 
met de ondersteuning en expertise van EG Group op de achtergrond.

Wherever you go..

TEXACO
EG Group is in de Benelux de merkeigenaar 
van Texaco en wil verder bouwen aan het 
Texaco merk en de groeikansen met Texaco 
optimaal benutten.  

Texaco is een A-merk, dat voor 
betrouwbaarheid en kwaliteit staat. 
Iedereen weet, als er een ster op de 
luifel staat, dan sta je er niet alleen voor. 
Wherever you go, Go Texaco!

DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN TEXACO
In iets meer dan 100 jaar is Texaco uitgegroeid tot een ijzersterk en 
wereldberoemd merk. Het vertrouwde logo met de vijfhoekige ster 
maakt deel uit van ons collectieve geheugen.

VAN OLIEHANDELAARS EN 
SERVICESTATIONS TOT EEN MERK 
OP WERELDSCHAAL

De roots van Texaco gaan terug tot 1901. In dat jaar 

richtten de Texaanse olieman ‘Buckskin Joe’ Cullinan 

en investeerder Arnold Schlaet The Texas Fuel 
Company op – meteen het startschot van een succesvol 

ondernemersverhaal. Jaar na jaar breidt het bedrijf verder 

uit: van oliehandel en de aanleg van pijpleidingen tot 

eigen raffinaderijen en service stations. In 1959, toen het 

bedrijf zo vrijwel overal ter wereld aanwezig was, werd 

een nieuwe naam geboren: Texaco Inc., en groeit al snel 

uit tot een vast begrip.

1901 - 1907 1907 - 1909 1909 - 1918 1918 - 1936

1936 - 1966 1966 - 1981 1981 - 1999 1999 - NU

TEXACO OOK OP UW LUIFEL?
Vrijheid in ondernemen en één contactpersoon

Als Texaco retailer maakt u deel uit van een uitgebreid en strategisch netwerk in de 

Benelux. Stapt u mee in EG Groups netwerk, dan biedt EG u de maximale ondersteuning 

om uw doelstellingen te bereiken. Texaco is meer dan alleen een brandstoffenleverancier. 

EG Group heeft voor retailers een totaalpakket klaar! Neem contact met ons op en we 

gaan graag met u in gesprek!



TEXACO BRANDSTOFFEN

Texaco werkt met veel aandacht voor detail aan de continue ontwikkeling 
van brandstoffen. Daarbij hoort een aankleding op het voorterrein die past 
bij de hoge kwaliteit. Het tankstation-design is volledig ingericht op de 
wensen van de klant: een goed verlicht station dat er netjes en modern uit 
ziet, met mooie pompen en duidelijke productaanduidingen.  

EEN GEOLIEDE MARKETINGMACHINE
EG Group heeft een eigen marketing-
afdeling die in overleg met dealers en 
distributeurs de consumentenacties 
bedenkt, ontwikkelt en uitvoert. Met 
uitgekiende marketingcampagnes en 
promotionele acties ondersteunt Texaco u 
bij uw salesverhaal en creëert zij loyaliteit 
bij uw klanten.

Alle campagnes, acties en promoties 
worden afgestemd op de actualiteit en de 
wensen van de retailers. Er wordt altijd 
samengewerkt met sterke en bekende 
merken.

Texaco is ook actief op Facebook, Instagram en LinkedIn!

TEXACO STARS
SPAREN IN DE HOOGSTE VERSNELLING

Texaco beschikt over een fraai loyaliteitsprogramma, 

genaamd Texaco Stars. Dit is een spaarprogramma 

waarbij klanten kunnen sparen voor korting op brandstof 

en shopaankopen of een gratis wasbeurt. Punten kunnen 

gemakkelijk worden gespaard met de Texaco Stars app!

WAAROM AANSLUITEN BIJ EG GROUP?

• Vrijheid in ondernemen
• Support van A-merken en Retailconcepten
• Advies toekomstige brandstofstrategie
• Marketingondersteuning
• Korte lijnen, één aanspreekpunt
• Technische ondersteuning



BETROUWBAAR A-MERK

Bent u op zoek naar een nieuwe leverancier voor uw tankstation?
Laat uw bedrijf groeien met Esso en EG!

ESSO
Esso is al meer dan 125 jaar een 
welbekend en betrouwbaar A-merk in 
de Benelux. Onder de merknaam Esso 
worden brandstoffen van ExxonMobil 
verkocht. Het merk Esso staat garant voor 
kwalitatief hoogwaardige producten, die 
via tankstations, distributeurs en een groot 
aantal wederverkopers aan consumenten 
en grootverbruikers worden geleverd. In de 
Benelux zijn er ongeveer 900 Esso stations 
te vinden. 

Een sterk netwerk is belangrijk want een 
goede bereikbaarheid van de stations 
betekent meer klantentrouw en dus meer 
omzet. Aan die klantentrouw werkt Esso op 
nog allerlei andere manieren: met de Esso 
Extras-kaart, de Esso brandstofkaart, grote 
media-campagnes, grote campagnes en 
promoties met media ondersteuning, het 
Formule 1-partnership en nog veel meer.

GESCHIEDENIS ESSO

Esso is in de Benelux de oudste nog actieve 

oliemaatschappij. Op 11 maart 1891 werd de ‘American 

Petroleum Company (APC)’ opgericht, een vennootschap 

van Nederlandse en Belgische bedrijven en de 

voorganger van het huidige ExxonMobil. 

Het merk Esso is - net als de merknamen Exxon en 

Mobil - eigendom van de Exxon Mobil Cooperation. De 

voorloper van ExxonMobil was de Standard Oil Company. 

En dat is waar de naam ‘Esso’ vandaan komt. Als je 

de beginletters van Standard Oil uitspreekt, klinkt het 

namelijk als ‘Esso’.

RAFFINADERIJEN ESSO

Exxon Mobil Company exploiteert een wereldwijde 

geïntegreerde keten die zijn raffinaderijen vanaf een 

brede basis aan productlocaties van energiebronnen 

voorziet.

FORMULE 1: EEN UNIEK PARTNERSHIP

Esso is de trotse technology partner en officiële brandstofleverancier van het Red Bull 

Racing Honda Formule-1 team. Het Esso-merk krijgt hiermee niet alleen een enorm 

bereik met veel publiciteit, maar ze kan hiermee ook op allerlei interessante manieren 

aanhaken bij de sport en klanten naar het station lokken. Zo heeft Esso al een paar zeer 

succesvolle campagnes met Max Verstappen gedaan, waaronder een spaaractie voor 

Red Bull Racing merchandise en leuke interactieve social media campagnes.



ESSO BRANDSTOFFEN

Esso werkt met veel aandacht voor detail aan de continue ontwikkeling van 
brandstoffen, die onder de merknaam Esso Synergy bij de Esso-tankstations 
verkocht worden. Daarbij hoort een aankleding op het voorterrein die past 
bij de hoge kwaliteit. Het tankstation-design is modern en volledig ingericht 
op de wensen van de klant. 

CUSTOMER EXPERIENCE ONDERZOEK
Wat vinden bezoekers van tankstations 
belangrijk? 
Esso zet ‘mystery shoppers’ in die elke drie 
maanden verslag doen over de condities 
van de Esso stations (controles op schone 
pompen, prijzenborden en toiletten en of 
het reclamemateriaal er netjes bij staat 
bijvoorbeeld). Dit om permanente kwaliteit 
te garanderen en klanten tevreden te  
houden. Trouwe klanten besteden meer, en  
tanken vaker.

ESSO EXTRAS LOYALTY PROGRAMMA
Esso heeft een eigen spaarprogramma: 
Esso Extras. Klanten kunnen doorlopend 
op zowel bemande als onbemande stations 
sparen voor mooie rewards door middel van 
hun tankbeurt of shopaankopen. Klanten 
sparen punten middels een kaart of app 
en kunnen hiermee ook direct benaderd 
worden voor aanbiedingen.

Goed om te weten! Esso Extras klanten 
tanken gemiddeld 3 keer meer dan klanten 
die geen Esso Extras klanten zijn en dit 
zowel op bemande als onbemande stations.

MARKETING SUPPORT
Esso ontwikkelt communicatie 
en trainingen voor 
stationsmedewerkers, zodat de 
marketingprogramma’s op een 
professionele manier uitgerold 
kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan:
• Eenvoudige en to-the-point 

informatie over een nieuwe 
campagne

• OSA (On Site Advertising) - 
installatiegidsen

• Instructievideo’s
• Quick Reference Cards
• De Marketing jaarkalender
• Online trainingen
• ‘Welkom bij Esso’ boekje

WAAROM 
AANSLUITEN BIJ  
EG GROUP?

• Baas in eigen zaak
• Support van A-merken en 

Retailconcepten
• Advies over toekomstige 

brandstofstrategie
• Marketingondersteuning
• Korte lijnen, één 

aanspreekpunt
• Technische ondersteuning



B2B - FUEL & LUBRICANTS

EG Group heeft de aankoop, opslag en distributie van brandstoffen en 
smeermiddelen volledig in eigen beheer via haar depots en eigen transport.

EG GROUP BRANDSTOFDEPOTS:
1 EG Fuel Kampen Terminal en 

AdBlue productiefaciliteit (NL)
2 PPST Terminal (50% JV - BE)
3 Hollerich Terminal (LU)
4 Lyon Terminal (50% JV - FR)
5 Vitry Terminal (FR)

EG GROUP SMEERMIDDELDEPOT:
6 Magazijn IJsselstein (NL)

Een geïntegreerde 
waardeketen, volledig  
in eigen beheer

SUPPLY TERMINALS DISTRIBUTION

RETAIL SITES

B2B HOMEBASE

HOOGWAARDIGE BRANDSTOFFEN
EG Group levert zuinige, schone, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige brandstoffen vanaf haar depots.  
Bij het laden van zowel benzine als diesel wordt een standaard basisadditief toegevoegd aan de brandstoffen.  
Dit zorgt ervoor dat de motor van het voertuig en het materieel schoon blijven en daarnaast beschermt het de gehele 
brandstofinstallatie. Een kleine toevoeging, van grote waarde.

1
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B2B - FUEL & LUBRICANTS

TEXACO BAG-IN-BOX:
Universele garagehouders moeten steeds meer typen motoroliën op voorraad hebben. 

Gevolg: overvolle magazijnen. Daarom heeft EG Group, samen met Chevron, een uniek 

concept ontwikkeld: de Bag-in-Box! EG Group levert de Bag-in-Box in eigen beheer

en op maat. U bepaalt zelf de samenstelling  

van de motoroliën in het display rek.

VOORDELEN BAG-IN-BOX:
• Milieuvriendelijk: minder plastic afval ten 

opzichte van de traditionele 1, 5 en 20 liter 

verpakkingen 

• Nagenoeg geen restproduct (minder dan 

0.5%). De zak en doos kunnen gescheiden 

afgevoerd worden

• Alle reguliere en goedgekeurde Havoline 

motoroliën op voorraad in de werkplaats

• 12 stapelbare Texaco Havoline motorolie 

dozen van 20 liter

• Handig tappunt voor het aftappen van 

precies de juiste hoeveelheid motorolie

• Bespaart ruimte door het speciaal 

ontworpen display rek

ORDERPORTAL – PLAATS UW 
BESTELLING EENVOUDIG ONLINE
Bij EG Group kunt u uw brandstoffen, smeermid-

delen en AdBlue ook online bestellen via de EG 

Fuel Orderportal. Van diesel, Neste MY (HVO100) 

tot Texaco Havoline kleinverpakkingen en 

bulkleveringen; alles bestelt u eenvoudig online.

• Bestel snel, makkelijk en wanneer het u uitkomt

• Beheer al uw bestellingen op één plek

• Uw productinformatie direct toegankelijk

Kijk op www.egfuelportal.com voor 
meer informatie.

Bent u geïnteresseerd in de Bag-in-Box 

voor uw werkplaats of wilt u meer 

informatie ontvangen? Neem contact op 

met uw EG Group accountmanager of stuur 

een mail naar lubes@eurogarages.com. 

EG Group levert een uitgebreid assortiment smeermiddelen via haar eigen 
magazijn en distributiekanaal.

SMEERMIDDELEN – UNIEK SERVICELEVEL
EG Group beschikt over een uitgebreid assortiment smeermiddelen en is exclusief geautoriseerd distributeur 

van Texaco smeermiddelen. Texaco is al meer dan 100 jaar een bekend merk in Europa en omvat een breed 

assortiment aan smeermiddelen voor automotive en industrie. 

EG Group levert diverse Texaco motoroliën, transmissievloeistoffen, tandwieloliën, smeervetten, 

hydraulische vloeistoffen, gasmotoroliën, papiermachineoliën, turbineoliën en koelvloeistoffen.

SMEERMIDDELENMAGAZIJN EN DISTRIBUTIESYSTEEM
Naast een uitgebreid assortiment van verpakte smeermiddelen beschikt EG Group over een eigen 

distributiesysteem voor bulkleveranties van smeermiddelen. EG Group is daarmee in de unieke positie om de bestelde producten veelal 

binnen 24 uur te leveren.

ADBLUE: GECERTIFICEERD EN VOLLEDIG IN EIGEN BEHEER
EG Group heeft de productie en opslag van AdBlue volledig in eigen 
beheer. De hypermoderne AdBlue productiefaciliteit is gebouwd op 
het terrein van EG Group’s brandstofdepot in Kampen (NL).

Nieuw!
Makkelijk
Efficiënt

Duurzaam



NESTE MY
RENEWABLE DIESEL

Neste MY Renewable Diesel is hét dieselalternatief van dit moment waarmee 
u de CO2-uitstoot direct tot een minimum kunt terugbrengen. Neste MY is 
ook aan te duiden als HVO100. De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated 
Vegetable Oil’. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met 
waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval.

Neste MY Renewable Diesel is een 
volwaardige dieselvervanger en kan zonder 
technische aanpassingen worden getankt. 
Neste MY Renewable Diesel is aanzienlijk 
minder belastend voor het milieu en zorgt 
voor tot wel 90% minder uitstoot van 
broeikasgassen en 33% minder fijnstof in 
vergelijking met fossiele diesel. Neste MY 
Renewable Diesel is een echte drop-in 
brandstof: geschikt voor alle dieselmotoren 
en direct te gebruiken zonder aanpassingen 
in bestaande motoren en voertuigen.

GECERTIFICEERD DISTRIBUTEUR
EG Group is een gecertificeerde distributeur van het Finse 

Neste, de producent van Neste MY. EG Group staat daarbij 

ook onder toezicht van strenge audits vanuit Neste, zodat 

de milieuaspecten van onze activiteiten, het product en 

onze diensten gewaarborgd blijven. EG Group ziet grote 

groeikansen en mogelijkheden in de markt als het gaat 

om CO2-reductie en duurzaamheid. Doordat EG Group 

de gehele supply chain in eigen beheer heeft (aankoop, 

opslag, distributie en verkoop) kan het u voorzien van de 

juiste service, diensten en advisering rondom CO2-reductie 

door het gebruik van Neste MY.

WAT U VAN EG GROUP MAG VERWACHTEN:

• Advies bij het opstellen van een passende brandstofstrategie 
in het kader van duurzaamheid en rendement

• Advies en begeleiding bij audit- en tendertrajecten
• Advies bij uw CO2-prestatieladder en/of 

duurzaamheidsprogramma’s 
• OEM approvals (indien nodig Back-up  

warranty)
• LCA (Life Cycle Analysis) voor de  

berekening van uw MKI-score (Milieu  
Kosten Indicator)

• CO2-Certificaten 
• Proof of Sustainability
• CO2-reductie calculator

Bereken uw
CO2-reductie:

Stap over
op fossielvrij



KORTOM:
STAAT CO2-REDUCTIE OOK HOOG OP DE AGENDA DIT JAAR? 
Vraag een kosteloos consult aan bij één van onze 
accountmanagers en breng samen met ons uw 
brandstofstrategie verder in kaart. Met een passend advies en 
een op maat gemaakte offerte krijgt u een helder beeld hoe 
Neste MY Renewable Diesel ook voor uw bedrijf of organisatie 
een CO2-reductie van 90% kan creëren op de brandstofbalans. 
Tevens adviseert EG Group u graag in aanbestedingen in 
combinatie met mogelijk gebruik van onze LCA, met daarbij 
komende MKI- en EPD-score.

MEER INFORMATIE? 
Bekijk de online webinar (scan de QR-code) of  
kijk op www.eg-fuel.com of www.nestemy.nl. 

OVERSTAPPEN NAAR NESTE MY?
Neste MY Renewable Diesel is beschikbaar 
via een vijftigtal van EG Group’s 
tanklocaties of kan binnen 24 uur homebase 
of op locatie worden geleverd.

KOMEN DE VOLGENDE VRAGEN
U BEKEND VOOR?
Wilt u graag uw steentje bijdragen aan het bereiken 

van de klimaatdoelen, maar weet u niet goed waar te 

beginnen? Wilt u een stap (verder) zetten op de  

CO2-prestatieladder? Vraagt u zich af hoe u uw uitstoot 

van het wagenpark drastisch kunt verlagen zonder 

investeringen? Wilt u weten hoe u tenders kunt winnen 

op basis van duurzaamheidscriteria en wat u hiervoor 

nodig heeft? 

Fossiele diesel

De voordelen van Neste MY op een rij:

Tot wel 90% 
minder CO2 

uitstoot

Geur- en 
kleurloos

Schonere 
verbranding

Krachtig en 
efficiënt

Superieure koud-
weer prestaties

Onbeperkt 
houdbaar

EN15940-
normering voor 

paraffinische 
dieselbrandstof

NESTE MY
RENEWABLE DIESEL


