
Zostań liderem branży LPG!
Napęd Nowej Ery to pierwszy ogólnopolski konkurs branży LPG, którego celem jest promowanie najlep-

szych praktyk wśród przedsiębiorców. Do zaprezentowania swoich innowacyjnych rozwiązań zapraszamy 

producentów aut, prowadzących stacje LPG, producentów i dystrybutorów instalacji gazowych oraz inne 

firmy związane z rynkiem gazu płynnego. Eksperci rynku ocenią Uczestników w 4 kategoriach: 

Nagrodą główną jest udział laureatów w 26. Forum Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) w Londy-

nie. Aby zgłosić swój udział, wypełnij poniższy formularz lub wejdź na www.napednowejery.pl.

Zespół Napęd Nowej Ery

Akceptuję Regulamin (dostępny na stronie 
www.napednowejery.pl)

Potwierdzam prawdziwość 
składanych danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
i administrowanie danymi osobowymi 

podpis podpis podpis

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 SAMOCHÓD NOWEJ ERY  INSTALACJA NOWEJ ERY  ROZWIĄZANIE NOWEJ ERY  STACJA NOWEJ ERY

ZGŁASZANY PRODUKT/USŁUGA nazwa, producent/usługodawca, dystrybutor/importer, krótki opis

Jeśli zgłaszasz stację, możesz pozostawić to pole puste.

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres korespondencyjny

E-mail

Telefon (stacjonarny 
i/lub komórkowy)



Wypełniony formularz wyślij na adres:

napednowejery@orlengaz.pl 

lub pocztą: 

ORLEN GAZ, ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock, 
z dopiskiem „Napęd Nowej Ery”

więcej informacji na www.napednowejery.pl

KATEGORIA:  STACJA NOWEJ ERY

DANE ZGŁASZANEJ STACJI

Nazwa

Adres

Kontakt
(e-mail i/lub telefon 
na stację)

INFORMACJE O ZGŁASZANEJ STACJI

Czy zgłaszana stacja posiada uprawnienia do prowadzenia sprzedaży LPG?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja jest zrzeszona z koncernami (ORLEN, BP, LOTOS, Shell, Statoil lub Lukoil)?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja była zbudowana lub zmodernizowana po 2004 roku?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja funkcjonuje w systemie całodobowym?  TAK     NIE

Czy dystrybutor LPG należący do zgłaszanej stacji jest umieszczony w szeregu z innymi dystrybutorami? 
(jeśli stacja prowadzi sprzedaż jedynie paliwa LPG, zaznacz TAK)

 TAK     NIE

Czy dystrybutor LPG należący do zgłaszanej stacji posiada elektroniczny wyświetlacz?  TAK     NIE

Czy dystrybutor LPG należący do zgłaszanej stacji jest połączony z modułem kasowym?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja zaopatruje się u maksymalnie 2 dostawców LPG (na podstawie stałej umowy)?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja prowadzi sklep całodobowy?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja posiada toaletę dla klientów?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja obsługuje płatności kartą płatniczą?  TAK     NIE

Czy podjazd zgłaszanej stacji jest zadaszony?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja posiada pylon cenowy?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja posiada utwardzony wjazd i wyjazd?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja posiada spójne oznakowanie grafi czne?  TAK     NIE

Czy od 2007 roku paliwo sprzedawane na zgłaszanej stacji było kwestionowane przez UOKiK?  TAK     NIE

Czy zgłaszana stacja oferuje sprzedaż innych paliw niż LPG?  TAK     NIE


