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Firma Castrol, jeden z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych, od lat jest
liderem w dziedzinie innowacji, wyznaczając kierunki rozwoju całego rynku olejowego. Castrol dostarcza produkty
dostosowane niemal do każdego rodzaju pojazdów.
Szeroka gama najwyższej jakości olejów to rezultat ponad 100 lat doświadczeń w doskonaleniu środków smarnych,
które cały czas poddawane są ekstremalnym testom w laboratoriach, sporcie motorowym i podczas bicia rekordów
prędkości. Wszystkie produkty łączą w sobie najnowszą technologię ochrony silnika ze zwiększaniem jego
wydajności. Oleje Castrol znacząco zmniejszają zużycie i tarcie ruchomych części silnika. W rezultacie pomagają
osiągnąć lepsze przyspieszenie, mniejsze zużycie paliwa oraz wydłużone okresy wymiany oleju.
Na szczególną uwagę zasługują oleje z linii „Castrol Professional” opracowywane we współpracy z producentami
najlepszych marek samochodów, takich jak np. BMW, Ford czy Volkswagen, i oferowane serwisom autoryzowanym.
Firma Castrol oferuje również oleje silnikowe do motocykli, kosiarek, łodzi, samochodów ciężarowych, maszyn. Na
rynku detalicznym dobrze znane są Castrol Magnatec lub Castrol GTX, a hitem ostatnich dwóch lat jest najnowsza, w
pełni syntetyczna linia produktów Castrol EDGE.
Castrol jest też aktywnym sponsorem wydarzeń sportowych. Od lat obecny jest w rajdach samochodowych (np. team
WRC Ford Abu Dhabi World Rally), driftingu czy wyścigach motocykli i ciężarówek. W 2008 roku firma była też
sponsorem piłkarskich mistrzostw Europy UEFA EURO 2008. Projekt okazał się tak wielkim sukcesem, że Castrol
otrzymał nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Sponsoringu (ESA) i postanowił na dobre związać się z piłką nożną,
podpisując umowę z FIFA na sponsoring Mistrzostw Świata w 2010 i 2014 roku.
Informacje prasowe
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- WRC: Hirvonen czwarty w Portugalii
- Castrol podpisał Globalną Umowę o wsp&oacute;łpracy z firmą Triumph Motorcycles
- WTCC: BMW najlepsze w drugim wyścigu w Marakeszu
- Finał III edycji Og&oacute;lnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol rozstrzygnięty
- Wygraj z Ronaldo
- Załoga Castrol Rally Team wystartuje w Rajdzie Monte Carlo Samochod&oacute;w Historycznych
- Castrol stworzył ranking najlepszych kierowc&oacute;w
- Sainz liderem, Volkswagen miejsce pierwsze, drugie i trzecie
- Castrol umacnia swoją pozycję na rynku olejowym w Polsce
- 110 lat z produktami Castrol
- Nowe narzędzie Castrol przewiduje przebieg Mistrzostw Świata FIFA 2010
- Konkurs Castrol - do wygranie bilet VIP na runde WRC
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- Raport GIPA, czyli jak warsztaty i sklepy samochodowe radzą sobie z obecną sytuacją gospodarczą
- Castrol i mechanicy MAN na Truck Race w Barcelonie
- Konkurs Castrol rozwiązany
- Nowe oleje Castrol SLX Professional
- Castrol umacnia swoją pozycję na rynku
- Konkurs Castrol &#34;Startuj po nagrody&#34; rozstrzygnięty
- Mikko Hirvonen i wspierający go Castrol zn&oacute;w na czele klasyfikacji WRC
- Nowa technologia ochrony silnika &#34;CLEAN GUARD&#34;
- Nowa gama olej&oacute;w BP: VANELLUS i VISCO
- Oleje Castrol do łodzi - w trosce o środowisko
- Castrol zaprasza na ExtremeMoto
- Castrol partnerem Volkswagena
- Promocja Castrol &#34;Nawiguj po nagrody&#34;
- Castrol na targach Autostrada
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