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STACJE PALIW INTERMARCHÉ 
 

 
Grupa Muszkieterów, jako lider na rynku przymarketowych stacji paliw w Polsce, nieprzerwanie realizuje 

strategię budowania stacji benzynowych w sąsiedztwie sklepów Intermarché i Bricomarché. Obecnie w całej 

Polsce działa około 70 stacji, z których większość zlokalizowana jest przy wybranych supermarketach 

spożywczych. 

 

Stacje benzynowe Intermarché budowane są zgodnie z najnowszymi wymogami związanymi z ochroną 

środowiska, takimi jak: odsysanie oparów podczas tankowania samochodu (VRS), pełna hermetyzacja 

podczas dostaw paliw czy też monitorowanie wycieków ze zbiornika. 

 

W celu zagwarantowania najwyższej jakości paliw Muszkieterowie korzystają wyłącznie ze sprawdzonych oraz 

rzetelnych dostawców paliw i gazu, w tym Orlen Paliwa Sp. z o.o. oraz Gaspol S.A. W ofercie znajduje się 

benzyna Pb 95, Pb 98, olej napędowy oraz autogaz LPG. Ponadto sieć prowadzi ciągły monitoring 

laboratoryjny jakości sprzedawanych paliw, a jej partnerem w tym zakresie są akredytowane laboratoria. 

Odpowiadając na potrzeby kierowców, od końca 2013 r. Intermarché wprowadziło na swoich stacjach paliw 

możliwość samodzielnego tankowania LPG. Ceny paliw na stacjach Intermarché od zawsze były bardzo 

konkurencyjne w stosunku do tych, które oferowane są przez inne obiekty działające w danym mieście. 

Dodatkowo, na początku 2021 roku została powołana do życia spółka SCA PETROLE Polska, zajmująca się 

handlem paliwami w Grupie Muszkieterów. Dzięki jednej centralnej spółce, reprezentującej wszystkie stacje, 

jeszcze bardziej wzmocniono siłę negocjacyjną Grupy. 

 

Na stacjach Intermarché znajdują się stacjonarne odkurzacze, kompresory do pompowania opon 

samochodowych oraz nalewaki płynu do spryskiwaczy. Niektóre obiekty posiadają także dystrybutory paliw 

z głosowym systemem ułatwiającym tankowanie. Ponadto przy wybranych stacjach Intermarché działają 

również myjnie samoobsługowe. Wkrótce tankujący będą mogli dokonać płatności za pomocą kart flotowych 

UTA i DKV. 

 

Przy stacjach benzynowych Intermarché funkcjonuje ponad 50 całodobowych sklepików o średniej 

powierzchni ponad 40 m2. W ich ofercie znajdują się produkty spożywcze oraz artykuły motoryzacyjne. Klienci 

mogą również odpocząć w działających przy stacjach kącikach bistro, w których mogą napić się kawy oraz 

zjeść różne przekąski. W połowie 2020 roku część gastronomiczna została zaprezentowana w nowej odsłonie 
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– „Café Marché”. Klienci mogą w niej zamówić świeżo parzoną kawę oraz wybrać posiłek z rozszerzonej 

oferty. 

 

Dodatkowo obok wybranych, sześciu sklepów stanęły stacje ładowania samochodów elektrycznych. W ten 

sposób Grupa Muszkieterów, w skład której wchodzą sklepy Intermarché i Bricomarché, działa na rzecz 

rozwoju transportu elektrycznego, który w dłuższej perspektywie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza. 

Stacje dostępne są obok sklepów Intermarché w Knurowie, Grajewie, Ostródzie i Skierniewicach oraz 

Bricomarché w Wyszkowie i Świnoujściu. 

 

W odpowiedzi na potrzeby klientów na początku 2021 roku Grupa Muszkieterów uruchomiła nowy koncept 

stacji paliw – light. Jest to w pełni zautomatyzowany obiekt, który działa bez obecności pracowników obsługi. 

Klienci mogą samodzielnie zatankować swoje pojazdy w systemie całodobowym, a następnie dokonać 

płatności bezgotówkowej. Obecnie na terenie naszego kraju działają dwa takie obiekty – obok sklepów 

Bricomarché w Polkowicach i Kołobrzegu. 


