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ALPET KIBRIS BAYİLERİ ÖDÜL VERMEYE 

DOYMUYOR! 

 

Alpet Kıbrıs Bayi istasyonları kampanyaları ile müşterilerine hediyeler 

dağıtmaya devam ediyor. 

 

Alpet Kuzey Kıbrıs’ta sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerin yanı sıra sağladığı 

avantajlarla da tüketicilerini sevindirmeye devam ediyor.  

30.08.2016 tarihine kadar Oscar Petrol’den nakit ve kredi kartı ile 50 TL ve üzeri 

her bir akaryakıt alımlarında müşteriler 1 adet hediye kuponu almak suretiyle 

DFSK Glory hediye çekilişine katılmaya hak kazandı. Ayrıca Tuzluca ve 

Petrocyprus Petrol’de Clubcard kullanan müşterilerimize  bisiklet kampanyası 

düzenlenerek, 15.08.2016 ‘da çekilişler yapıldı, kazanan talihlilere ödül töreninde 

hediyeleri teslim edildi. 

Oscar Petrol Otomobil, Tuzluca ve Petrocyprus Petrol Bisiklet ödüllerini 

teslim etmek için ödül töreni düzenledi. 

 30 Ağustos 2016 ‘da Oscar Petrol’de gerçekleştirilen ödül töreninde, DFSK Glory 

aracı kazanan talihli Hüseyin Gizli oldu. Çekilişlere devam edeceklerini belirterek, 

halktan kazandığımızı, halkımızla paylaşıyoruz sloganı ile 3. Araç kampanyasını 

da başlatacaklarını belirtti. 

 Yine 15 Ağustos 2016 günü Bisiklet kampanyası çekilişi hem Tuzluca, hem 

Petrocyprus Petrol’de gerçekleştirildi. Tuzluca Petrol’de 6, Petrocyprus Petrol’de 6 

Clubcard kullanıcısı,Trek 3500 dağ bisikleti sahibi oldu. 10 Eylül 2016 Cumartesi 

günü gerçekleştirilen ödül törenlerinde kazananlar ödüllerini teslim aldılar. 



 

  

 

Alpet Kıbrıs, tüm müşterileri için kampanyalara devam ederek, Alpet’te 

kazanmayan kalmayıncaya dek ödüller vermeye devam edecek. 

 

 

Alpet Kıbrıs hakkında: 

Altınbaş Holding’in enerji sektöründeki lider şirketi Alpet Kıbrıs, 1997 yılında 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu. Alpet Kıbrıs, sektöre girmesiyle 

birlikte K.K.T.C’de bir ilki gerçekleştirdi ve eski istasyonların yenilenmesine, 

kurumsal kimlik çalışması gerçekleştirilmiş modern istasyonların kurulmasına 

öncülük etti. Alpet Kıbrıs’ın 30.000 m3 kapasiteye sahip olan depolama ve dolum 

tesisi yatırımları ise 1999 yılında tamamlandı. Alpet Kıbrıs, 2000 yılında Ercan 

Havalimanı’nda bulunan, AB standartlarında inşa edilen tesisleriyle Türk Hava 

Yolları başta olmak üzere birçok havayolu şirketine yakıt tedarik ederek ilgili 

pazarda 85’lik paya sahiptir. 

Kurulduğu günden beri hizmet kalitesini ön planda tutan Alpet Kıbrıs, bugün 

kurumsal yapılanma yatırımlarına ve bünyesindeki personellerin eğitimlerine 

önem vererek büyümeye devam ediyor.  

Alpet Kıbrıs’ın K.K.T.C’de toplam 50 kurumsal bayisi bulunuyor. Bayilerindeki 

otomasyon programları ile daha güvenilir hizmet sunan Alpet Kıbrıs, sektörel 

gücünü her geçen gün artırıyor. Alpet Kıbrıs toplam 40 farklı ticari müşterisine 

satış yapmaya devam ediyor. 

 

 


