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Модернизована НИС Петрол бензинска станица у Краљеву
Настављајући процес модернизације малопродајне мреже, компанија НИС
је у нашем граду, на адреси Олге Јовичић бб, пустила у рад нови НИС Петрол
малопродајни објекат.
На савременој НИС Петрол бензинској станици купцима су на располагању
висококвалитетни деривати евро пет квалитета произведени у Рафинерији нафте
Панчево, као и широк спектар моторних уља. Осим горива врхунског квалитета, у
понуди је и богат допунски асортиман, брза и квалитетна услуга, као и избор кафе
„за понети“. Најновији НИС-ов малопродајни објекат изграђен је у складу са
најсавременијим техничким стандардима, уз поштовање свих еколошких и
безбедносних прописа, располаже модерном опремом и двостраним мултиплекс
апаратима за точење горива.
Реч је о другом малопродајном објекту који је компанија НИС реновирала у
нашем граду, после модернизоване НИС Петрол бензинске станице „Краљево 2“
која је отворена крајем прошле године.
Модернизована НИС Петрол бензинска станица „Краљево 3“ је свечано
отворена у присуству представника компаније НИС и градских званичника.
Свечаности су присуствовали Бранко Радујко, директор Дирекције за малопродају
НИС-а, др Предраг Терзић, градоначелник Краљева, заменица градоначелника
Марица Мијајловић, као и други представници локалне самоуправе.
Отварање нове НИС Петрол бензинске станице традиционално је
обележено донацијом горива установи од значаја за заједницу - напуњен је
резервоар возила Црвеног крста Краљево.
Како је истакао директор Дирекције за малопродају НИС-а Бранко Радујко,
компанија НИС жели да грађанима Краљева, привреди, потрошачима, понуди,
осим куповине деривата врхунског квалитета, да се осећају лепо, освеже се, купе
још нешто у њиховим објектима.
„Због њих улажемо и желимо да задржимо, и задржаћемо, лидерско место,
како по броју објеката, тако и по квалитету садржаја које нудимо. Компанија
непрестано улаже у развој, нарочито малопродајне мреже“, поручио је Радујко,
захваливши на помоћи и честитајући предстојеће празнике колегама, извођачима,
посебно представницима града Краљева, као и купцима, који су били лојални и
пре затварања објекта, али и новим.
Како је истакнуто на отварању, одговорна и квалитетна пословна сарадња
коју већ дуги низ година Компанија НИС има са градом Краљевом, резултирала је
имплементацијом низа пројеката који имају за циљ да подрже друштвено важне
вредности.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је изразио задовољство што је
град добио још један модеран објекат.
„После бензинске пумпе у Конареву отворене прошле године, имамо
прилику да уживамо у још једном значајном објекту, модерној бензинској пумпи.
Срећан сам што се једна од шест модерних пумпи отворених ове године у Србији
налази баш у Краљеву. Захвалан сам компанији НИС на веома доброј сарадњи на
решавању питања које је било неопходно решити како би дошло до реализације

овог пројекта. Надам се да ће компанија наставити да улаже у своје нове објекте,
али и да буде друштвено одговорна“, поручио је градоначелник Краљева.
На свим новоотвореним бензинским станицама компанија НИС је у
наредном периоду обезбедила посебне погодности за своје потрошаче промотивне цене Ултра Д и БМБ98, као и поклон по избору за куповину најмање
25 литара било које врсте деривата.

