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Ju garantojmë më shumë kohë cilësore, më pak kosto, 
siguri më të lartë, një rrjet më të gjerë njohjesh dhe 

argëtim pafund. Ju ftojmë në protonclub

We guarantee more quality time, less expenses, higher 
security, larger network and lots of fun! 

Join protonclub



Rreth Nesh / About Us

Proton Club u themelua nga Proton Group, si një 
nga kompanitë më të mëdha në fushën e 

menaxhimit të flotave. Përvoja, infrastruktura, fuqia 
negociuse dhe njohuria e përftuar gjatë viteve janë 
aplikuar për të krijuar një shërbim gjithë përfshirës.

Proton Club was founded by Proton Group, one of 
the largest fleet management companies in the 

Albanian market. The experience, the 
infrastructure, the negotiating power and the 

knowledge acquired through the years have been 
applied to create a complete service.

Operational Lease
www.leaseplus.al

Rental Cars
www.drive.al

GPS Monitoring & Telematics
www.protea.al

Proton Group
www.proton-grp.com

Proton Club
www.protonclub.al



JEPINI 
KOHËS VLERË
Taksat vjetore
Siguracionet e mjetit
Kontrolli teknik vjetor
Shërbimet periodike (vaj, filtra, etj.)
Ditari i shërbimeve
Realizimi i dokumentacionit në rast aksidentesh

Ne i japim vlerë një prej aseteve më të 
rëndësishme: kohës. Skuadra jonë do të realizojë 
gjithë shërbimet që për ju thjesht konsumojnë kohë.
Nuk do të ketë më radhë të gjata apo orë pritjeje 
për ju. 



GIVE YOUR 
TIME VALUE 
Annual taxes
Vehicle insurance documents
Annual vehicle technical control
Periodic services like (oil, filters, etc.) 
Service journal
Follow up of documentation in cases 
of accidents

We give value to one of the most 
important assets: time. Our team will 
enable most of the services which for 
you otherwise would be time 
consuming. 
No more waiting lines or wasted 
hours for you.



CHOOSE 
SECURITY
Customer Service
24/7 Roadside Assistance 
Free Towing Service 

Our team is 24/7 at your disposal. 
We have a dedicated telephone 
line which receives your 
emergencies and answers your 
questions. We send our team to 
your location for problems which 
may be solved on spot and you 
benefit up to two times per year 
free towing services to the closest 
service shop from the location of 
pick up. We have contracted a 
wide network of towing service all 
over Albania which guarantees a 
pick up in a timeframe of 5 to 120 
minutes depending on the 
location. The service is offered 
24/7.



ZGJIDH 
SIGURINË
Operatorë Online 24/7
Asistencë Rrugore 24/7 
Karroatrec Falas 

Skuadra jonë është në shërbimin tuaj 24/7. 
Kemi një linjë të dedikuar telefoni e cila iu 
përgjigjet kerkesave urgjente dhe iu përgjigjet 
pyetjeve tuaja. Ne dërgojmë skuadrën tonë në 
vendngjarje për situata që mund të zgjidhen 
menjëherë dhe ju përfitoni deri në dy herë në 
vit shërbime karroatreci deri në servisin më të 
afërt nga vendngjarja. Kemi kontraktuar një 
rrjet të gjerë kompanish karroatrecësh në gjithë 
Shqipërinë që garanton asistencë në një hark 
kohor nga 5 minuta deri maksimalisht 120 
minuta në varësi të vendodhjes. Shërbimi 
ofrohet 24/7



UL KOSTOT
Siguracion Mjeti me çmime preferenciale
Karburant me çmime preferenciale
Çmime preferenciale në një rrjet të 
zgjedhur biznesesh 

Përfitoni ulje të konsiderueshme për 
gjithë tipet e siguracioneve (TPL, Kasko, 
Karton Jeshil, etj.). Përfitoni derinë 10 
pikë poshtë cmimeve zyrtare për cdo 
furnizim karburanti.
Si anëtar i Proton Club ju do të pajiseni 
me kartën e anëtarësisë e cila ju 
identifikon dhe ju bën të mundur të 
përfitoni ulje dhe shërbim më të shpejtë 
në një rrjet biznesesh. Ky rrjet do të 
zgjerohet vazhdimisht.



COST 
EFFECTIVENESS
Vehicle Insurance with discounted prices 
Fuel Purchase with discounted prices 
Discounted Prices in a network of businesses 

You benefit a considerable discount for all 
types of vehicle insurance (TPL, Kasko, 
international insurance, etc.)You will benefit 
up to 10 points below the official daily prices 
for every fuel supply.
You will be provided with the Membership 
Card which identifies you as a member and 
provides you with discounts and faster service 
in a wide network of businesses. This network 
will keep increasing. 



EXTRAS
Free Parking
Replacement Vehicle
Network
Activities

We provide free parking when you 
most need it and we also provide 
once a year pick up/drop off at the 
airport and take care of your 
vehicle. 
Should your vehicle need repair, 
we keep you mobile by providing 
replacement vehicle. 
The most interesting part is that 
you become part of a great 
network, meet valuable contacts, 
participate in creative activities and 
contribute to important causes.



EKSTRA
Parkim Falas
Makinë Zëvendësuese
Network 
Aktivitete

Ne ofrojmë parkim falas kur ju keni më tepër 
nevojë dhe gjithashtu 1 herë/vit realizojmë 
dorëzimin dhe marrjen në aeroport dhe 
kujdesemi për mjetin tuaj.
Në rast se mjeti juaj ka nevojë për servis, ju 
mbajmë në lëvizje duke iu ofruar makinë 
zëvendësuese. 
Pjesa më interesante është se ju bëheni pjesë e 
një rrjeti të jashtëzakonshëm, takoni kontakte 
shumë të vlefshme, merrni pjesë në aktivitete 
kreative dhe kontribuoni në çështje të 
rëndësishme.



Tel:  +355 422 75 655
Cel: +355 69 222 1111

Email: info@protonclub.al
info@proton-grp.com

Web: www.protonclub.al
Adresa: “Luigj Gurakuqi” str, 89/A

Tirana 1001, Albania


