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Η TotalEnergies ανανεώνει την παγκόσμια συνεργασία της με την Peugeot, την 

Citroën, την DS Automobiles και την επεκτείνει σε Opel και Vauxhall 
 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021 - Η TotalEnergies και η Stellantis ανακοινώνουν την ανανέωση της 

συνεργασίας τους για τα επόμενα πέντε χρόνια για τις μάρκες Peugeot, Citroën και DS Automobiles. Οι 

δύο όμιλοι ανοίγουν επίσης ένα νέο κεφάλαιο με την προσθήκη των Opel και Vauxhall. Αυτές οι 

συμφωνίες παγκόσμιας συνεργασίας καλύπτουν τώρα πέντε βασικούς τομείς: 

 

• Αυξημένη συνεργασία στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, με κοινούς στόχους όσον αφορά 

στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδίως σε νέες μορφές κινητικότητας, καύσιμα χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα ή βιοκαύσιμα, λιπαντικά και υγρά βελτιστοποιημένα για νέους 

ηλεκτρικούς κινητήρες και τα μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών. 

• Λιπαντικά «εργοστασιακού γεμίσματος», με την προμήθεια λιπαντικών από την 

TotalEnergies για οχήματα που παράγονται στα εργοστάσια των πέντε σχετικών εμπορικών 

σημάτων του Ομίλου Stellantis σε όλο τον κόσμο. 

• Αποκλειστική σύσταση των λιπαντικών Quartz στα δίκτυα μεταπώλησης και συντήρησης 

των Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel και Vauxhall. Εγκεκριμένοι τεχνικοί έχουν 

πρόσβαση στα λιπαντικά κινητήρα υψηλής τεχνολογίας της TotalEnergies, ειδικά σχεδιασμένα 

για τους κινητήρες αυτών των πέντε σημάτων, εξασφαλίζοντας απόδοση, αξιοπιστία και 

εξοικονόμηση καυσίμου. 

• Μηχανοκίνητος αθλητισμός, με συνεργασία που στο εξής θα επικεντρώνεται αποκλειστικά 

στα διάφορα ηλεκτρικά και υβριδικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι ομάδες: 

o Η επιστροφή της Peugeot στον αγώνα 24 ώρες Le Mans και το FIA-World Endurance 

Championship στην κατηγορία Hypercar για υβριδικά πρωτότυπα, με το σχεδιασμό 

μπαταριών που προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ της Peugeot Sport και της 

TotalEnergies, μέσω της θυγατρικής της SAFT, καθώς και της ανάπτυξης 

συγκεκριμένων υγρών. 

o Συνεχής υποστήριξη για την ομάδα που κατέχει τον τίτλο DS-TECHEETAH στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, ένα διαγωνισμό ηλεκτρικών μονοθέσιων 

με την ανάπτυξη της σειράς Quartz EV Fluid. 

o Μια νέα συνεργασία με την Opel Motorsport που εγκαινιάζει το Opel Corsa-e Rally 

Cup, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ηλεκτρικού ράλι. 

• Η κινητικότητα και η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είναι μια νέα πτυχή αυτής της 

συνεργασίας. Το Free2Move, το Mobility Brand της Stellantis, θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο 

σταθμών φόρτισης που διαχειρίζεται η TotalEnergies για τη δραστηριότητα κοινής χρήσης 

αυτοκινήτων (car-sharing) στο Παρίσι. Εξετάζονται επίσης άλλες προτάσεις σχετικά με την 

απλούστερη ηλεκτρική κινητικότητα. 

 

"Είμαστε περήφανοι για την ανανεωμένη εμπιστοσύνη του μακροχρόνιου συνεργάτη μας και είμαστε 

στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε αυτήν τη συνεργασία στην ηλεκτρική κινητικότητα και στην 

προμήθεια λιπαντικών για τις μάρκες Opel και Vauxhall." τονίζει o Alexis Vovk, Πρόεδρος του τμήματος 

Marketing & Services στην TotalEnergies. "Τοποθετώντας τον πελάτη περισσότερο από ποτέ στο 

επίκεντρο των στρατηγικών μας, αυτή η ανανέωση δείχνει τις αξίες που μοιράζονται και οι δύο ομάδες: 

ομαδικό πνεύμα, απόδοση και όραμα για καινοτομία. Αυτή η εκτεταμένη συνεργασία δείχνει επίσης την 

κοινή μας επιθυμία να κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα προσβάσιμη σε όλους, θέτοντας έτσι την 



 

τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία των αντίστοιχων δεσμεύσεών μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

πρόκλησης ". 

 

"Είμαστε πολύ περήφανοι που ενισχύουμε τη συνεργασία μας με την TotalEnergies" αναφέρει ο Thierry 

Koskas, Chief Sales and Marketing Officer της Stellantis. "Οι προηγμένες τεχνολογίες λιπαντικών και οι 

συνεργασίες που ξεκίνησαν με μπαταρίες υψηλής απόδοσης θα είναι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις 

στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα και την προσφορά κινητικότητας του αύριο, για τους 

καθημερινούς μας πελάτες και για την αυτοκινητοβιομηχανία". 

 

____ 

 

 

 

Σχετικά με την TotalEnergies  

Η TotalEnergies είναι μια ευρεία εταιρεία ενέργειας που παράγει και εμπορεύεται ενέργειες σε 

παγκόσμια κλίμακα: πετρέλαιο και βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο και άλλα πράσινα αέρια, ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και ηλεκτρική ενέργεια. Οι 105.000 υπάλληλοί μας δεσμεύονται για την παροχή 

ενέργειας που είναι όλο και πιο προσιτή, καθαρή, αξιόπιστη και προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους. Ενεργή σε περισσότερες από 130 χώρες, η TotalEnergies θέτει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις της στο επίκεντρο των έργων και των λειτουργιών της για να συμβάλει 

στην ευημερία των ανθρώπων. 

 

Σχετικά με την TotalEnergies & τα Λιπαντικά 

Η TotalEnergies είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής και έμπορος λιπαντικών. Έχει 42 

μονάδες παραγωγής παγκοσμίως, περισσότερους από 5.800 υπαλλήλους και διανέμει τα προϊόντα της 

σε 150 χώρες. Η δραστηριότητα λιπαντικών της TotalEnergies προσφέρει καινοτόμα, αποτελεσματικά 

και περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα κέντρα Έρευνας & 

Ανάπτυξης από περισσότερους από 130 ερευνητές. Η TotalEnergies είναι συνεργάτης επιλογής για την 

αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία και τη ναυσιπλοΐα. 

 

Σχετικά με την Stellantis 

Η Stellantis είναι μια από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο και πάροχος κινητικότητας, 

καθοδηγούμενη από ένα σαφές όραμα: να προσφέρει ελευθερία κινήσεων με διακριτές, προσιτές και 

αξιόπιστες λύσεις κινητικότητας. Εκτός από την πλούσια κληρονομιά και την ευρεία γεωγραφική 

παρουσία του Ομίλου, τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του εστιάζουν στη βιώσιμη απόδοση, τη μεγάλη 

εμπειρία και τα ευρύτατα ταλέντα των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Η Stellantis θα αξιοποιήσει το 

ευρύ και εμβληματικό χαρτοφυλάκιο των σημάτων της, το οποίο ιδρύθηκε από οραματιστές που 

δημιούργησαν τις μάρκες με πάθος και ανταγωνιστικό πνεύμα που μιλάει τόσο στους υπαλλήλους όσο 

και στους πελάτες. Η Stellantis φιλοδοξεί να γίνει η σπουδαιότερη αυτοκινητοβιομηχανία, 

δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους καθώς και για τις κοινότητες στις 

οποίες δραστηριοποιείται. 

 

Επικοινωνήστε με την ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  

Email: rm.enco-greece@totalenergies.com  

Τηλ.: 2130 172 100  

services.totalenergies.gr, facebook.com/TotalEnergiesHellas 

 

 

Επισήμανση  

Το παρόν δελτίο τύπου, το οποίο δεν επιφέρει νομικές συνέπειες, έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι εταιρείες 

στις οποίες έχει επενδύσει η TotalEnergies SE, άμεσα ή έμμεσα, συνιστούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα και η 

TotalEnergies SE δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις αυτών. Στο παρόν έγγραφο, οι όροι 

“TotalEnergies”, “Εταιρεία TotalEnergies” και “Εταιρεία” χρησιμοποιούνται ενίοτε χάριν ευκολίας. Ομοίως, οι λέξεις 

“εμείς”, “εμάς” και λοιπές αναφορές σε πρώτο πληθυντικό ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν εν είδει αναφοράς σε 

θυγατρικές εταιρείες, εν γένει, ή στα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτές. Το παρόν έγγραφο ενδέχεται να περιέχει 

πληροφορίες και δηλώσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις, οι οποίες βασίζονται σε μια σειρά 

οικονομικών δεδομένων και παραδοχών εντός ενός συγκεκριμένου οικονομικού, ανταγωνιστικού και κανονιστικού 

περιβάλλοντος. Ενδέχεται να αποδειχθούν ανακριβείς στο μέλλον και υπόκεινται σε σειρά παραγόντων κινδύνου. Η 



 

TotalEnergies SE και οι θυγατρικές της δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν επικαιροποίηση 

οποιασδήποτε πληροφορίας ή δήλωσης, οποιωνδήποτε στόχων ή τάσεων σχετικά με το μέλλον που περιέχονται 

στο παρόν έγγραφο ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών συμβάντων ή άλλων. 

 


