
Benzinár

Szeretetel üdvözlünk

Nap, mint nap nem lehet másról hallani csak arról,
hogy a benzinára a nyárra eléri

az

500 Ft /Litert
és hol a vége?



Benzinár

Akarod e, hogy a benzinára
csökkenjen?

Ezért kell most
cselekednünk és

ügyesen



Benzinár

Az elmúlt években voltak javaslatok pld. „ Egy
bizonyos napon ne tankolj!“

Az olajtársaságok csak nevettek rajta, mert tudták,
ha hétfőn nem tankolsz, de majd fogsz kedden.
Ez egy kicsit bosszantó volt, de nem származott

belőle különösebb hátránya.



Benzinár

a gondolkodok egy tervet dolgoztak ki, ami
biztos, hogy működik 

Olvasd tovább és csatlakoz hozzánk, hogy
ezt beindíthassuk!

Ha valóban akarjuk



Benzinár
BBenzinárBenzinpreisA benzin árra jelenleg

365 Ft /Liter
Ólommentes szuper

Tudja mindenki, hogy az
olajtársaságok egyszerüen
kijátszanak bennünket
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gondolj vissza arra, amikor az árat 1 Euróra =
280 Ft ra felvitték. Akkor ezt azzal

magyarázták, hogy az olaj fogyóban van. A
valóságban nincs hiány, az olaj annyira

kiadósan jön, mint 35 évvel ezelőtt. Akkoriban 
az ár kb. 0,20 Euró = 56 Ft volt
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előre  kell lépnünk  és megmutatni nekik, hogy mi a 
fogyasztók a tőzsdét is ellenőrizzük. Egyedüli 

lehetőségünk, hogy az árakat zuhanni lássuk, az ha 
az olajtársaságoknál oda hatunk ahol a legjobban fáj

ez pedig a bevételük

és ez, ami valóban müködik
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Hogyan?



Benzinár
Kinek milyen négykerekü jármüve van,

mindegy, de szükségünk van rá
és az hogy az „á“ tól a „b“ ig elérjünk
vele üzemanyagra van szüksége

ez a kényszeritö körülmény amivel hatást
tudunk gyakorolni az árra,

ha együtt cselekszünk,

valójában egy ár háborút
tudunk kirobbantani!!!
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A következö cselekedetet javasoljuk

Az év végéig

Ne vásárolj üzemenyagot a
két legnagyobb olaj

társaságnál

TOTAL és a SHELL
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Gondoljátok egyszerűen át ! 

Ha a két legnagyobb olajtársaság nem fog
elegendő forgalmat bonyolítani, kénytelen 
lesz az árakat lefelé korrigálni, és azonnal
megkezdődőt az ár háború. De ahhoz hogy 

ezt a célt elérjük, el kell érnünk a több
milliós TOTAL és SHELL kutaknál

tankolókat.
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A

következöket

kell tennünk!
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Elküldöm ezt az e-mail t ca. 30 személynek
 Ha ez a 30 fő további 10 főnek továbbküldi ez 
már 300

 Ez a 300 elküldi az már 3.000 fő …. 

 A következő üzenet már 30 ezer embert ér el és 
így tovább …

Csak arra kell ügyelni hogy ne szakadjon meg!
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ha mindenki közületek még aznap mikor ezt ezt
az üzenetet megkapta és továbbitja tíz
ismerösének ez már holnap akár

300 MILLIO
egy harcot folytatni az olaj társaságok ellen?

Egy héten belül!
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IGEN

csak cselekednünk
kell

DE ...



Lehet rátok számitani ... ?

Benzinár
az továbbra is elkerülhetetlen és

szükségszerű 

hogy benzint vásároljunk

de

máshol
a

TOTAL és SHELL,
Olajtársaságoknál el fogjuk érni célunkat

Ezért kérjük,

hogy mindenki továbbítsa


