
 
 
Pressmeddelande den 30 september 2014 

 
Statoil lanserar förbättrad bensin i samarbete med 
Gustav Träff  
 
I samband med lanseringen av milesPLUS® 98, Statoils premiumbensin, samarbetar 
Statoil med Gustav Träff som driver den största nordiska bilkanalen på YouTube, 
GTboard.com. Milesplus 98 är en vidareutveckling av bensinen miles, som förutom att 
den räcker 2,7 procent längre även ger bättre prestanda.  
 
Gustav har sedan barnsben varit intresserad av bilar och idag arbetar han på heltid med sin 

YouTube-kanal GTboard.com, som han startade 2006. På sin YouTube-kanal lägger han upp 

videos där han filmar unika race med världens snabbaste superbilar. Genom sitt stora 

bilintresse och specialkunskap kring dessa mångmiljonbilar blev Gustavs kanal den första 

nordiska bilkanalen som passerat 200 miljoner visningar på YouTube.  

 

Milesplus 98 har tagits fram med Statoils premiumbensin miles som grund. Med ett högt 

oktantal och en högre iblandning av additivet ger det en snabbare och kraftigare rengöring av 

motorn. Det gör att förbränningen blir mer effektiv, friktionen minskas och motorns prestanda 

ökar. 

 

– Bensinen milesplus 98 gör att motorn rengörs snabbare och en ren motor fungerar alltid bättre 

och effektivare. Bilen får med en renare motor nästan tillbaka sin nyprestanda, säger Mikael 

Mörnsjö, produktspecialist på Statoil Fuel & Retail. 

 

Gustav kommer under milesplus lanseringen spela in ett antal videos som kommer att 

publiceras på hans YouTubekanal GTboard.com, som har över 140 000 följare, samt på 

statoil.se och Statoils Facebooksida. I dessa videos kommer han bland annat att testa en Audi 

S8 och anordna ett race med prestandabilar på ett avspärrat flygfält. Video1. 

 

Dessutom anordnas 4 stycken exklusiva events ”Träff med Gustav Träff” på ett utvalt antal 

Statoilstationer. Gustav kommer att besöka nedanstående stationer mellan klockan 12-14 med 

en prestandabil. Besökare kommer ha möjlighet att träffa Gustav och Statoils personal, prata 

bilar och ställa frågor om milesplus. 

 

Event 1 lör 4 okt: Statoil Västerås, Statoil Hammarbyrampen 

Event 2 sön 5 okt: Statoil Hudiksvall E4:an 

Event 3 lör 1 nov: Statoil Linköping, T1:an 

Event 4 sön 2 nov: Göteborg, Statoil Munkebäck 

 

För mer information om Gustav och länkar till hans kanaler: 

https://www.youtube.com/user/m5boarddotcom
http://youtu.be/x9Gefsz26co?list=UUEe-43j9WUt6A0pHBppRJ_A


YouTube 

Facebook 

Instagram 

För att se vilka av Statoils stationer som erbjuder milesplus och för att läsa mer, besök gärna 

statoil.se/milesplus 

För ytterligare information kontakta gärna:  
Lukas Krol, Kommunikatör, Statoil Fuel & Retail Sverige AB, tel: 070-429 65 87, 
lukas.krol@statoilfuelretail.com 
 
Mikael Mörnsjö, Produktspecialist, Statoil Fuel & Retail AS, tel: 070-583 60 52, 
Mikael.Mornsjo@statoilfuelretail.com 

Jessica Westin, Presskontakt, United Screens, tel: 070-279 21 10, 

jessica@unitedscreens.se 
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