
Πρόγραμμα ανταμοιβής Smart Club πόντοι / ανά λίτρο

4 βενζίνης V-Power Racing

2 βενζίνης V-Power

2 πετρελαίου V-Power Diesel

1 Shell FuelSave Unleaded 95

1 Shell FuelSave Diesel 

Γίνετε μέλος  
του προγράμματος 
συμπληρώνοντας  
την αντίστοιχη αίτηση.

1 2 κερδίστε  
πόντους Smart  
με κάθε σας αγορά  
προϊόντων Shell και

3 εξαργυρώστε  
σε πλούσια δώρα  
από τον κατάλογο Smart Club  
ή από το www.shellsmart.gr

έως 4 άτοκες δόσεις έως 4 άτοκες δόσεις έως 6 άτοκες δόσεις έως 6 άτοκες δόσεις 
και επιστροφή 3%*

έως 6 άτοκες δόσεις 
και επιστροφή 3%

*απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή στα Shop & Win / 3% επιστροφή σε επόμενη συναλλαγή

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ
Τ 22220 96065

Επισκεφθείτε το πρατήριό μας για τον 
ανεφοδιασμό του οχήματος ή του σκάφους σας, 
με δυνατότητα πληρωμής είτε μετρητά, είτε με 
πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση στην τράπεζα.

Χαραξτε 
Πορεία  
με καύσίμα 
Shell

ΤΩΡΑ και στη Σκύρο

Το πρώτο στην Ελλάδα  
Μικτό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων  
για Σκάφη και Οχήματα κατασκευάστηκε  
από την Coral A.E. (επίσημο δικαιούχο χρήσης των 
σημάτων Shell στην Ελλάδα) στο Λιμάνι της Σκύρου.  
Το πρατήριο έχει τη δυνατότητα να ανεφοδιάσει  
με βενζίνες και πετρέλαια κίνησης τόσο οχήματα  
όσο και σκάφη όλων των κατηγοριών. 

Στο πρατήριο διατίθενται τα κορυφαία καύσιμα  
Shell VPower Racing 100, Shell VPower 97,  
Shell VPower Diesel, Shell FuelSave Diesel,  
Shell FuelSave Unleaded και πετρέλαιο θέρμανσης*.  
Επίσης, διατίθενται λιπαντικά Shell και  
προϊόντα mini market.

*Ισχύει κατά την περίοδο της θέρμανσης

Η Coral έχει τη δυνατότητα να διακινήσει 
αδασμολόγητο πετρέλαιο ναυτιλίας  
για επαγγελματικά σκάφη όπως  
ενοικιαζόμενα γιοτ και αλιευτικά σκάφη. 
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Smart Club loyalty Scheme points / per liter of

4 V-Power Racing

2 V-Power

2 V-Power Diesel

1 Shell FuelSave Unleaded 95

1 Shell FuelSave Diesel 

become  
a member 
of the scheme by  
filling in the corre-
sponding application,

1 2 collect  
Smart points 
every time you pur-
chase Shell products 
and services and 

3 redeem your  
points for a wide range 
of gifts 
from the Smart Club catalogue  
or from www.shellsmart.gr

up to 4 interest-free 
installments

up to 4 interest-free 
installments

up to 6 interest-free 
installments

up to 6 interest-free 
installments and  
a 3% rebate*

up to 6 interest-free 
installments and a 3% 
rebate 

*Necessary requirement is the participation in the Shop & Win Loyalty Program / 3% return in subsequent transaction

The First joint Fuel Station in 
Greece for refueling Boats and Vehicles, 
has been developed by Coral S.A. (Official licensee  
of the Shell brand in Greece) at the Port of Skyros. 
Our station is able to refuel road vehicles as well as 
boats/craft/vessels of all categories with gasoline 
and diesel.

All Shell premium fuels are available at the gas station: 
Shell V-Power Racing 100, Shell V-Power 97,  
Shell V-Power Diesel, Shell FuelSave Diesel, 
Shell FuelSave Unleaded and heating gas oil*. 
Shell lubricants and mini market products  
are also available on site.

*Available only during the heating season

Through the site, Coral SA distributes  

duty free marine gas oil for commercial 

vessels such as rental and fishing boats. 

LINARIA PORT SKYROS 
Τ +30 22220 96065

Visit now our service station to refuel your vehicle 
or craft and use your preferred payment option 
-cash, credit card or bank deposit.

Charting 
a CourSe  
with Shell 
FuelS

NOW at the Port of Skyros
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