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Bevezetés
A kenőanyag-szektorban folytatott sikeres tevékenységének
köszönhetően néhány éve Bécs az olajvállalat közép- és kelet-
európai kenőanyag-értékesítésének új központja: az Eni Austria
ugyanis nemcsak az osztrák, hanem a prágai, pozsonyi és
bukaresti fióktelepeivel a cseh, szlovák és román kenőanyagpiacon is jelen van, 2016 óta pedig a budaörsi székhelyű fióktelepén
keresztül a magyarországi kenőanyagpiacot is ellátja.

1953-as alapítása óta az olasz Eni nem csupán a világ egyik
legnagyobb olajtársaságává nőtte ki magát, hanem mára egyike
a legnagyobb forgalmat bonyolító 30 vállalatnak világszerte. 66
országban vagyunk jelen több mint 30 ezer munkavállalóval, és a
nyersanyagforrások kutatásától kezdve a kőolaj-és földgázkitermelésen át a csúcsminőségű kenőanyagok előállításáig a teljes
értékteremtési lánc létrehozásában részt veszünk.
Az Eni ausztriai jelenléte a közismert, más országokban még ma
is használt Agip márkanév alatt, az 1959-es évre vezethető vissza.

Az olasz anyacég leányvállalataként tevékenykedő Eni Austria
GmbH ma már az osztrák piac vezető olajtársaságai közé tartozik,
egyúttal az olajipari termékek teljes körű értékesítési szolgáltatója.
Üzemanyagainkat a mintegy 320 töltőállomásból álló – Ausztriában piacvezető – hálózaton keresztül, valamint – a fűtőolajjal és
bitumennel együtt – nagykereskedelmi forgalomban értékesítjük.
A kenőanyagok értékesítése közvetlen módon történik nagy
tapasztalattal rendelkező értékesítő munkatársaink közreműködésével.

Magyarországon már a hetvenes években találkozhattunk az olasz
vállalattal és a jelképének számító hatlábú kutyával: az akkor Agip
márkanév alatt értékesített termékek egy részét ugyanis egy licenszszerződés alapján a Komáromi Kőolajipai Vállalat gyártotta.
Az Eni magyarországi jelenléte azóta annyira megerősödött, hogy
a világcég piaci részesedése Olaszországon kívül hazánkban a legnagyobb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kenőanyagainkkal van
feltöltve minden tizedik gép, legyen az személygépkocsi, motorkerékpár,
teherautó, vagy akár ipari hajtómű. Az erős piaci jelenléthez egy erős
márka, egy tapasztalt, motivált munkaerőből álló szakmai gárda valamint
széleskörű termék- és szolgáltatáspaletta társul. Mindez a kezdetektől fogva a legkiválóbb minőséget, szaktudást és megbízhatóságot testesíti meg
elégedett ügyfeleink számára.
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Made in Italy

Állandó
raktárkészlet

A világszerte ismert márka az erőt,
energiát és sokéves hagyományt
szimbolizálja – a hatlábú kutya pedig
mindig az Ön rendelkezésére áll.
Bízza magát az erős „made in Italy”
márkára!

Nemzetközi

A kenőanyag-üzletágban megszerzett több mint 60 évnyi tapasztalatnak
köszönhetően több mint 100 országban értékesítjük sikeresen kenőanyagainkat.
A hatlábú kutya minden kontinensen otthon érzi magát.

Csúcstechnológiájú termékek

Folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységünknek köszönhetően korszerű,
csúcstechnológiájú termékeket kínálunk. Az Eni termékei az alapolajoktól az
adalékanyagokon át a legváltozatosabb késztermékekig minden magas
elvárásnak megfelelnek.

A magyarországi raktárban
az átlagos havi kiszállított
mennyiségek többszörösét
tároljuk, így biztosítva a hazai
igények biztonságos és
folyamatos ellátását.

Gyors kiszolgálás

Hazai jelenlét

Csaknem 30 éve vagyunk jelen
Magyarországon, a kezdetektől
fogva a hazai kenőanyagpiac markáns szereplőjeként.
Működésünk jelenleg az olasz
anyacég osztrák leányvállalatának magyarországi fióktelepén
keresztül történik.

A leadott megrendeléseket
az iparági átlaghoz képest
gyorsabban, akár másnapra
szállítjuk.

Fenntarthatóság

A fáradt olaj környezetbarát ártalmatlanítása és károkozásának elkerülése érdekében következetes veszélyeshulladék-kezelési koncepciót kínálunk Önnek, így
a törvényi előírásoknak megfelelően és felelősségtudatosan szabadulhat meg
a fáradt olajtól és az üres göngyölegtől. A környezetvédelem és az erőforrások
gondos kezelése ugyanis minden esetben elengedhetetlen.
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Rendszeres akciók
Rendszeres akciókkal (legyenek
azok árkedvezményre vagy
egyedi promóciós ajándékokra
jogosító akciók) támogatjuk
termékeink értékesítését.

Műszaki vevőszolgálat
Valljuk, hogy egy gyártó felelőssége nem
csapán terméke eladásáig terjed. Szakértő
műszaki vevőszolgálattal, szervizautóval
felügyeljük a termékek használatát a
tanácsadástól kezdve a vásárláson át
egészen a termékéletciklus végéig.

Bizalom

Hozzáértő
munkaerő

Jól képzett, tapasztalt
kollegáink mindig
elérhetők és segítenek,
ha kell.

A kiváló minőség, a legkomolyabban vett környezetvédelem és a maximális
biztonság nálunk az első helyen áll. Rendszeresen auditált minőségbiztosítási,
környezetvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, valamint a Quality Austria
által kiadott ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2018 minősítésekkel rendelkezünk.

Termékkövetés
Műszaki szervizszolgáltatásunk keretében ingyenes
mintavételt és elemzést biztosítunk partnereinknek.

Biztos forrás
Széleskörű termékpaletta
Szinte minden felhasználási területre tudunk kenéstechnikai megoldást
kínálni. Így ügyfeleinknek kiváló minőségű termékeink széles palettája áll
rendelkezésre. Mindezt egy kézből, közvetlenül a gyártótól.

Megbízhatóság
Csúcstechnológiájú termékeink az olaszországi Livornoban ill. a
spanyolországi Gavaban lévő üzemeinkben készülnek, a
legmagasabb szintű minőségbiztosítási kritériumoknak megfelelően.

Mivel megbízható forrásból, közvetlenül
az olasz anyavállalattól illetve általa
irányított csatornákon keresztül szerezzük
be a Magyarországon forgalmazott
termékeket, így azok eredetiségéért és
minőségéért garanciát vállalunk.
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Értékesítő csapatunk

Területi felosztás

Fűrész Attila

Wéber József

Riez István

Kelemen Róbert

Pálfy László

Területi képviselő
Észak-Nyugat
Magyarország és Budapest
telefon: +36 20 983 6372
e-mail: attila.furesz@eni.com

Műszaki vevőszolgálat
és Kiemelt ügyfelek
telefon: +36 23 525 902
mobil: +36 20 9323 204
e-mail: jozsef.weber@eni.com

Kereskedelmi vezető
telefon: +36 23 525 908
mobil: +36 30 9519 127
e-mail: istvan.riez@eni.com

Területi képviselő
Dél-Magyarország
telefon: +36 20 9323 207
e-mail: robert.kelemen@eni.com

Területi képviselő
Észak-Kelet Magyarország
telefon: +36 20 938 6622
e-mail: laszlo.palfy@eni.com
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Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe
2040 Budaörs, Szabadság út 117. C/1.
Tel.: +36-23/525-904
Kenőanyag műszaki vevőszolgálat:
Tel.: +36-23/525-902
E-mail: oilservice.hu@eni.com
oilproducts.eni.com
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