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Všem, kteří nechtějí platit za naftu a benzín přes 30,- Kč/litr. 
Předejte tuto zprávu vašim přátelům, a to kvůli vedení  inteligentní války proti naftovým 
společnostem. 
 
Říká se, že cena benzínu brzy překročí 1,50 Euro za litr. Chcete, aby se cena snížila? 
Musíme společně a solidárně reagovat! 
 
Někdo přišel na geniální myšlenku, a to mnohem více smysluplnější než byla ta - 
nekupovat benzín v určitý den v dubnu nebo květnu. Naftové společnosti se této 
myšlence velmi dobře zasmáli, protože věděli, že když nebudeme kupovat benzín, 
ublížíme si tím jen sami sobě. 
 
Avšak následující nabídka se může ukázat  jako velice účinná, pokud bychom ji všichni 
striktně dodrželi! 
Dejte si čas s přečtením této zprávy až do konce a spojte se s námi. 
Naftové společnosti nám vnucují myšlenku, že jejich ceny jsou pro nás velmi výhodné. 
Ale vy si myslíte, že výhodné je kupovat benzín za 58,9 centů za litr. 
A to my také! 
Musíme jim tedy společně ukázat, že jsme to my kupující a ne oni prodávající, kdo bude 
regulovat ceny nafty na trhu, protože vzhledem ke každodennímu zvýšení cen benzínu 
musíme reagovat jako spotřebitelé! 
Můžeme mít skutečný vliv na trh s benzínem, pokud tuto akci povedeme všichni společně 
ve válce proti těmto cenám. 
 
Takže tady je návrh: Nekupme ani kapku benzínu u dvou nejdůležitějších naftových 
společností (ve skutečnosti je to stejně pouze jedna) SHELL a ESSO. 
Pokud oni neprodají benzín, budou muset snížit jeho cenu. Pokud oni sníží ceny, ostatní 
společnosti je budou muset následovat. 
Aby to mělo skutečný vliv, musíme získat spolupráci miliónů klientů SHELLu a ESSA. 
Dodržením tohoto nám dává možnost toho dosáhnout. 
 
Tato zpráva byla zaslána přibližně třiceti osobám. Jestliže každý z nich to pošle zhruba 
deseti dalším (30x10 = 300), a tito udělají to samé (300x10 = 3000) atd., tuto zprávu 
může obdržet více než 30 000 000 spotřebitelů. 
Všechno, co musíte udělat, je to, poslat tuto zprávu deseti lidem a požádat je,aby udělali 
totéž. A samozřejmě nezapomeňte bojkotovat SHELL a ESSO ! 
Toť vše, pokud si myslíte, že můžeme společně vyprovokovat cenu benzínu, pošlete tuto 
zprávu všem vašim známým. Zkusme to, nemáme co ztratit ! 


