
Tank Pure.
En race

met korting.

Ontvang 
€ 7,50 korting bij 

The Official 
F1® Racing Centre 

in Utrecht



Schuilt er in jou een coureur?
Tank je een van onze Pure brandstoffen voor benzine- of dieselmotoren, 

dan ontvang je bij iedere tankbeurt* een kortingscode. Hiermee krijg je 

maar liefst € 7,50 korting p.p. om met twee personen een uur lang te racen 

in The Official F1® Racing Centre in Utrecht. Per persoon per race betaal je 

dan slechts € 17,50 (reguliere prijs € 25,-). Je kunt kiezen uit de F1 circuits 

van Oostenrijk, Spa en natuurlijk Zandvoort. En tank je vaker, dan race je ze 

gewoon alle drie.

* alleen op bemande OK stations

 

Laat je zien en maak kans op mooie prijzen.
Heb je tijdens de actieperiode (april en mei) de snelste OK tijd neergezet op een 

van de geselecteerde circuits, dan win je het volgende:

 

1e prijs: Race met 20 vrienden jouw circuit naar keuze.

2e prijs: Race & dinerarrangement voor 4 personen (3,5 uur).

3e prijs: Team outfit van jouw favoriete coureur (polo + cap + sleutelhanger).

 

Bovendien verloten we onder alle deelnemers per circuit een ultiem 

F1 verjaardagsfeestje voor 10 personen (8-14 jaar). 

Word jij de OK racekampioen 
van Spielberg, Spa of Zandvoort?

Ontvang € 7,50 korting bij The 
Official F1® Racing Centre in Utrecht.

Meer PK’s uit uw diesel?

Denk Power. Tank OK X-Drive Pure.

Zuinig op uw benzinemotor?

Denk Power. Tank OK SuperPlus Pure.



076 207 99 09

www.ok.nl/ikwilracen

@oktankstationsVerlengde Poolseweg 32

4818 CL Breda

ga in maart 2022 naar een bemand OK tankstation in Nederland en tank 

OK SuperPlus Pure of OK X-Drive Diesel Pure 

(check de verkrijgbaarheid op ok.nl/overzicht-tankstations)

bij het afrekenen ontvang je een unieke kortingscode

ga naar ok.nl/ikwilracen, voer je kortingscode in en reserveer je OK race 

met korting bij The Official F1® Racing Centre in Utrecht. Je kunt kiezen uit 

speciale OK races op de circuits van Oostenrijk, Spa en Zandvoort 

in de periode april/mei 2022

je betaalt dan nog maar € 17,50 per persoon per race (reguliere prijs € 25,-)

per kortingscode kun je voor maximaal twee personen met korting reserveren

begin juni maken we de prijswinnaars per circuit bekend

Spelregels.

●

●
●

●
●
●

Benzine- en dieselrijders die het beste uit 

hun motor willen halen, tanken bij OK.

Onze Pure brandstoffen houden en maken 

de motor van uw vrachtwagen, bus, 

bestelwagen, auto en tweewieler namelijk 

schoner, waardoor deze de brandstof 

efficiënter kan verbranden. En dat merkt u: 

meer vermogen terwijl u minder verbruikt.

Denk Power. Tank Pure.


