
بيان صحفي

من ضمن استراتيجيتها التي تهدف الى تحسين نوعية ومستوى السلع والخدمات التي تقّدمها الى زبائنها، 
ودائمًا بهدف تطوير المنتجات والتماشي مع أعلى المعايير المحلية والعالمية، تطلق أي بي تي منتج البنزين 

 (Quantum) "الجديد الحصري لمحطات أي بي تي بإسم: "كوانتوم

الواحد والعشرين. فتركيبة  القرن  احتياجات  يلّبي  بنزين ممّيز  إلى  العادي  البنزين  يحّول "كوانتوم" مفهوم 
"كوانتوم" تمزج ما بين الوقود العالي الجودة ومادة اضافية عالية الكفاءة طّورتها شركة توتال المتخّصصة 

في هذا المجال. وهذا ما يمّيز "كوانتوم" الذي يساهم في:
•  توفير الوقود

•  زيادة قوة السيارة واستجابتها
•  حماية المحّرك

•  خفض اإلنبعاثات الملوثة

كما أّن "كوانتوم" ال يترك ترّسبات، ويعّزز عملية احتراق الوقود، ويقّلل الضوضاء في المحّرك، ويوّفر تجربة 
قيادة ممتعة.

 ،(World Wide Fuel Charter - WWFC) يتمّتع "كوانتوم" بأعلى مستويات األداء المطابقة للمعايير العالمية
وقد خضع الختبارات عّدة في مختبرات أوروبّية كبرى على ماركات سيارات مختلفة. 

إّن هذه المبادرة تعكس اهتمام أي بي تي بزبائنها وحرصها على نيل رضاهم، وعملها الدائم لتقديم ما 
يفوق توّقعاتهم. وفي نفس السياق، وّقَعت شركة أي بي تي مع شركة توتال لبنان في عام 2011 عقد 
تموين بموجبه أصبحت األخيرة مزّود أي بي تي الحصري لمادتي البنزين والديزل وباتت أي بي تي الموّزع 

الرسمي لزيوت ألف (ELF) في لبنان.

وهذا ما جعل أي بي تي متمّيزة بمحطاتها العصرّية، وخدماتها الجديدة، ومنتجاتها الفريدة من نوعها؛ وكانت 
وال تزال أي بي تي األولى في إدخال مفهوم اإلستدامة في صميم استراتيجيتها، واضعًة مصلحة زبائنها 
من  وللتخفيف  للوقود  الضارة  والمخّلفات  االنبعاثات  آثار  من  للحّد  وسّباقة  عملية  خطوات  مّتخذًة  أوًال، 

استهالكه.

ا في محطات وقود أي بي تي، بدون أية كلفة إضافّية إن  يتوّفر "كوانتوم" حصريًّ
على مالكي المحطات أو على الزبائن. 



PRESS RELEASE

As part of IPT strategy to enhance the quality of its products and services in Lebanon, develop them further 
and keep up with the highest Lebanese and International standards, IPT is launching a new advanced 
Gasoline product exclusive to IPT stations: «Quantum».

«Quantum» transforms the regular gasoline into a superior fuel that meets the needs of the 21st century.
The formula of «Quantum» is a mix between a high-quality gasoline and a cutting edge additive developed 
by Total, a specialized company in this field. This is what differentiates «Quantum» that contributes to:
•  Fuel economy
•  Power & responsiveness
•  Engine protection
•  Less pollution

«Quantum» also offers exceptional deposit clean up, better combustion, less noise, and an improved driving 
experience.

«Quantum» has the performance level of World Wide Fuel Charter’s (WWFC) highest categories and has 
undergone a series of tests conducted by specialized European laboratories on different car brands.

This initiative affirms IPT’s commitment to its clients’ satisfaction and its relentless effort to exceed their 
expectations. In line with this commitment, IPT signed in 2011 a supply agreement with Total Liban, by 
virtue of which the latter became IPT’s exclusive supplier for Gasoline and Diesel, and IPT became
the official distributor of ELF lubricants in Lebanon.

This makes IPT stations distinguished by their modern look, and new products and services. IPT remains 
the first to embed sustainability into the core of its strategy by putting its customers first, and taking 
initiatives that reduce emissions and fuel consumption.

«Quantum» is exclusively available at IPT stations at no extra cost for both the station 
owner and the end-user.


