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Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş. – одна з найбільших про-
мислових компаній Туреччини, виробляє та реалізує 
автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби 
з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні 
послуги. Виробничі потужності розташовані в індустріаль-
ному регіоні İzmir, м. Aliağa.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, 
оснащеної всім необхідним обладнанням та акредито-
ваної Турецькою Акредитаційною Агенцію TÜRKAK за 
стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 
тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості 
сировини, контроль якості готової продукції, тестування 
упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню 
нових рецептур та аналіз відпрацьованих олив в межах 
сервісу Fullcheck LAB.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів 
відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 
14001, ISO/TS 16949, ISO 14064, OHSAS 18001, FORD Q1.

Широкий асортимент продукції Opet задовольняє потреби 
в оливах та технічних рідинах для всіх видів легкових та 
вантажних транспортних засобів.

Продукція має допуски провідних виробників техніки: 
MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д. 



якісні мастильні матеріали та технічні рідини Opet, схвалені 
автовиробниками;

оперативна доставка та вигідні умови відтермінування пла-
тежів;

обладнання  для надання послуг по заміні олив Opet 1;

бочкові насоси2;

рекламні та інформаційні матеріали  
(банери, буклети, прапори, постери та ін.) 3;

зовнішнє та внутрішнє брендування СТО;

фірмова стійка для продукції   4;

участь у промо-акціях від Opet;

підтримка, консультації, тренінги від 
технічного менеджера Opet;

Fullcheck LAB – діагностика стану 
оливи та механізмів на основі аналізу 
відпрацьованої оливи.

– постійно діюча програма для СТО, що обслуговують 
легкові або вантажні автомобілі, а також для 
автотранспортних підприємств:

1 обладнання надається безкоштовно при наявності та за умови підписання контракту на вико-
ристання олив Opet;

2 кількість узгоджується індивідуально;

3 список може бути змінений та розширений;

4 за умови придбання продукції в дрібній фасовці  
для розміщення в клієнтській зоні.

Бренд мастильних матеріалів Opet  разом з най-
більшим в Україні спеціалізованим онлайн-магазином 

Exist.UA запрошують Вас приєднатися до мережі «Opetний 
сервіс»

* За умови підписання контракту на закупівлю мастильних матеріалів Opet на період не менше, ніж 
12 місяців при середньомісячному обсязі не менше 200 літрів;

* дата подорожі на завод узгоджується окремо;

* один представник від кожної СТО.

Кількість «Opetних сервісів» постійно зростає, так само, як і потік нових клієнтів. 
Ставайте частиною мережі «Opetний сервіс» вже зараз!

Реєструйтесь на сайті service.opet.ua

НАВІЩО ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО?
Ви отримуєте постійний потік нових клієнтів;

І ще:

Всі «Opetні сервіси», які активно* застосовують продукцію Opet, обов’язково 
відвідають сучасний завод з виробництва олив Opet в Туреччині.

ЯКИМ ЧИНОМ МИ ПРИВЕДЕМО 
КЛІЄНТІВ САМЕ ДО ВАС?
Протягом року кожен покупець моторної оливи 
Opet через онлайн-магазин Exist.UA отримує 
можливість її безкоштовної заміни в мережі 
«Opetний сервіс». Вартість послуги по заміні на-
шої оливи Opet на вашій СТО сплачуємо Вам ми!

відсутня необхідність прикладати зусилля для залучення клієнтів – ми зробимо це за 
Вас та для Вас абсолютно безкоштовно;

отримуєте додатковий прибуток завдяки іншим супутнім послугам вашої СТО;

безкоштовне просування на одному з найбільш відвідуваних сайтів спеціалізованих 
онлайн-магазинів Exist.UA;

участь в заходах мережі «Opetний сервіс».

ЯК СТАТИ «Opetним сервісом»?
Підтвердити своє бажання стати «Opetним 
сервісом», надіславши електронного листа на 
адресу info@opetoil.com.ua, у якому повідоми-
ти контактні відомості для зв’язку проектного 
менеджера з Вами: місто, назву СТО, ПІБ кон-
тактної особи, номер мобільного телефона та 
e-mail, або Ви можете заповнити реєстраційну 
форму на нашому сайті www.service.opet.ua


