ہم سے رابطہ کیجیے
ہمیں آپ کی رائے جان کر خوشی ہوگی۔ برا ِہ مہربانی ذیل میں دی گئی رابطوں کی معلومات کے
ذریعے ہمیں اپنے تبصروں ،آرا اور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔

شیل پاکستان لمیٹڈ
شیل ہاؤس 6 ،چوہدری خلیق الزمان روڈ ،کراچی 75530
ٹیلیفون نمبر+ 92 (21) 111-888-222 :
فیکس نمبر+92 (21) 3563-0110 :

شیل کسٹمر سروسز
براہ مہربانی شیل کی مصنوعات کے لیے آرڈر دینے ،اپنے سواالت اور اکاؤنٹس نیز ڈلیوری
کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے کسٹمر سروس ایجنٹ سے رابطہ کیجیے۔ ہماری خدمات
میں شامل ہیں:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آرڈر سروسز
قیمت کے بارے میں سواالت
ت حال
ڈلیوری کی صور ِ
مصنوعات کے بارے میں تکنیکی معاونت
اکاونٹ سروسز
تشہیری سرگرمیاں (پروموشنز)
پن کوڈ نمبر کی تبدیلی
آپ کے مسائل اور ان کا جواب /حل
آالت کی دیکھ بھال
نئے کاروبار

شیل کسٹمر سروسز کی رابطہ معلومات:
اوقات کار
شام
صبح  8:30بجے سے
پیر تا جمعہ،
بجے سے
صبح 9:00 ،
ہفتہ ،
خودکار ڈلیوری  :دن کے چوبیس گھنٹے  ،ہفتے کے سات دن

کسٹمر سروس سینٹر برائے موجودہ صارفین

 5:15بجے
شام  3:00بجے

▪
▪
▪
▪

+92 (21) 111-544-344
ریٹیل :
+92 (21) 111-678-876
لبریکینٹس:
کمرشل فیولز +92 (21)111-678-876 :
+92 (21) 111-678-876
ایوی ایشن :

کسٹمر سروس سینٹر برائے عمومی سواالت یا نئے صارفین
• )(0800-SHELL

0800-74355

خط و کتابت کے لیے پتا
کسٹمر سروس سینٹر ( مرکز خدمات برائے صارفین)
شیل پاکستان لمیٹڈ
شیل ہاؤس6 ،
چوہدری خلیق الزمان روڈ،
کراچی 75530

ای میل پتا :
generalpublicenquiries-pk@shell.com

شیل تکنیکی ہیلپ ڈیسک
براہ مہربانی ہماری تمام مصنوعات اور ان کے اطالق کے حوالے سے تکنیکی معلومات کے
بارے میں جاننے کے لیے ہمارے تکنیکی ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کیجیے۔

برائے موجودہ صارفین
▪
▪
▪
▪

(21) 111-544-344
ریٹیل :
(21) 111-678-876
لبریکینٹس:
کمرشل فیولز (21)111-678-876 :
(21) 111-678-876
ایوی ایشن :

برائے عمومی سواالت یا نئے صارفین
• )(0800-SHELL
 4دبائیے

0800-74355

ای میل پتا:
generalpublicenquiries-pk@shell.com

