Kære Medlem
Det er med glæde at vi kan informere om, at DTL – herunder Nordre Birk Vognmandsforening og Circle K
Danmark A/S har indgået en ny og forbedret aftale for alle medlemmerne under DTL. Aftalen trådte i kraft her
pr. januar 2017.
Generelt set er aftalen blevet forbedret på flere elementer i forhold til den tidligere aftale.







Den nye aftale vil være opdateret med nye markedstilpasset rabatter afhængig af betalingsbetingelse
og volumen.
Fra 1. maj 2016 er alle Statoil stationer overgået til Circle K Danmark A/S. Derudover er en stor del af
Dansk Shell netværk, nemlig hele 131 Shell stationer blevet konverteret over til Circle K Netværk.
Det betyder at Circle K netværket i dag byder på 480 tankanlæg, hvoraf 96 anlæg er med Truck
faciliteter. Alene i København og Nordsjælland er netværket nu op på 111 tankstationer. Det gør Circle
K til en af Danmarks bedst dækkende udbydere på markedet.
Samtidig med dette er der yderligere mulighed for at anvende Circle k Europe Card/Routex i hele 29
lande i Europa med mere end 18.000 tankstationer.
Circle K tilbyder Miles Diesel som er et højkvalitets dieselprodukt, der indeholder brændstof
besparende additiver, hvilket gør din flåde af køretøjer mere økonomiske samt udleder mindre CO2.

Såfremt at du ikke allerede er på aftalen kan du kontakte undertegnede, eller de personer som står på
vedhæftet fil. Så står vi klar til at hjælpe dig i gang med at komme i gang med aftalen. Er du allerede en del af
aftalen, vil dine rabatter automatisk blive tilpasset den nye aftale.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til den nye aftale og håber at du vil finde den interessant.
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