
Opis grupy Grupa Flotowa

olej napędowy ON, AdBlue 1

ON Verva 2

benzyna Eurosuper 95 3

benzyna Super Plus 98, Verva 98 5

LPG 6

BIO 8

oleje silnikowe 11

płyny do chłodnic 12
płyny hamulcowe 12
płyny do sprysk. 12
woda destylowana 12
dodatki uszlachetniające 12
inne płyny eksploatacyjne 12

oleje maszynowe ogólne 13
oleje maszynowe specjalne 13
oleje hydrauliczne 13
oleje elektroizolacyjne 13
oleje do sprężarek 13
oleje do obróbki met 13
oleje do przekładni pojazdów 13
oleje  przekładni przemysłowych 13
oleje białe 13
inne oleje 13
smary maszynowe 13
smary ogólnego przeznaczenia 13
smary dla transportu samochodowego 13
smary do przekładni 13
smary dla przemysłu 13
inne smary 13

benzyna ekstrakcyjna 14
benzyna do lakierów 14
benzyny pozostałe 14
nafty do oświetlania 14
nafta do prymusów 14

myjnia samochodowa 20
odkurzacz 20

płyny do mycia szyb 29
szampony samochodowe 29
odświeżacze powietrza 29
odmrażacze 29
woski 29
pasty polerskie 29
inne autokosmetyki 29

świece 30
bezpieczniki 30
żarówki 30
klocki hamulcowe 30
paski klinowe 30
paski rozrządu 30
piórka wycieraczek 30
filtry oleju 30
filtry powietrza 30
filtry paliwa 30
opony 30
czujniki 30
gaśnice 30
apteczki 30
trójkąty 30
linki holownicze 30
klucze 30



kanistry 30
lejki 30
lusterka samochodowe 30
dywaniki 30
pokrowce 30
szczotki 30
skrobaczki 30
ściereczki 30
pozostałe artykuły motoryzacyjne 30

karty parkingowe 35
opłaty w strefach parkowania 35
bilety postojowe 35

opłaty za korzystanie z autostrad 36

prasa 50
książki 50
mapy 50
atlasy 50
kalendarze 50
inne księgarskie 50
zeszyty 50
artykuły piśmiennicze 50
inne piśmiennicze 50
płyny do mycia naczyń 50
płyny do prania 50
proszki do prania 50
płyny do czyszczen 50
proszki do czyszcz 50
inne środki czystości 50
kosmetyki 50
artykuły toaletowe 50
prezerwatywy 50
podpaski 50
inne środki higieniczne 50
leki i środki opatrunkowe 50
skarpety 50
rajstopy 50
pozostałe tekstylia 50
brykiety 50
węgiel drzewny 50
podpałka 50
inne artykuły do grilla 50
artykuły gospodarcze pozostałe 50
karty telefoniczne 50
kasety i płyty 50
artykuły fotograficzne 50
baterie 50
zabawki 50
pozostałe towary niesklasyfikowane 50

hot-dogi 51

słodkie przekąski 51

kanapki 51

produkty z pieca 51

gastronomia 51

czekolady 51
cukierki 51
batony 51
bomoboniery 51
ciastka 51
inne słodycze 51
gumy do żucia 51
orzeszki 51
chipsy 51
impulsowe pozostałe 51
pieczywo i ciasta 51
lody 51
mrożonki 51
wyroby mięsne i ryb 51
jogurty i kefiry 51



masło 51
margaryny 51
mleko 51
twarogi 51
sery żółte 51
inne produkty mleczne 51
warzywa i owoce 51
kawa i herbata 51
niesklasyfikowane spożywcze 51
karma dla psów 51
karma dla kotów 51
pozostałe karmy 51

soki 52
Wody mineralne niegazowane 52
Wody mineralne gazowane 52
Napoje kolorowe niegazowane. 52
Napoje kolor.gazow. 52

papierosy 53
wyroby tytoniowe 53
tytoń-akcesoria 53
Alkohole wysokoprocentowe 54
Alkohole niskoprocentowe 54
Piwo 54


