
Neste infrarakentajien  
palveluksessa
Tehosta liiketoimintaasi kotimaisilla palveluilla  
ja laatutuotteilla

Arvostatko polttonesteiden 
toimitusvarmuutta?

Hyödynnätkö jo Suomen 
laajinta asemaverkostoa?

Haluatko maksimoida 
tuottavuuden vaativissa 
olosuhteissa oikeanlaisilla 
polttonesteillä ja voitelu
aineilla?



Infran ammattilaiset rakentavat yhteiskunnan 
perustan. Olipa kyse suunnittelusta, uudis ja 
korjausrakentamisesta tai perusrakenteiden 
kunnossapidosta, parhaat tulokset syntyvät 
tinkimättömästä ammattitaidosta ja oikeista 
työvälineistä. 

Kun työ sujuu, polttonesteiden ja voitelu
aineiden laadusta ja toimituksista ei kannata 
tinkiä. Kotimaisen Nesteen kanssa yhteistyö 
sujuu ja urakka etenee.

Neste 
infrarakentajien 
palveluksessa

Infrarakentajien palveluksessa



Tuottavuutta turvallisuus huomioiden

Kun käytetään raskaita koneita ja luodaan rakenteita, joiden on 
kestettävä vuosikymmeniä, turvallisuus on tärkeimpiä toimintaa 
ohjaavia periaatteita. Tässä infran ammattilaisilla ja Nesteellä on 
paljon yhteistä. Me edellytämme korkeinta tasoa sekä henkilö ja 
tuoteturvallisuudessa että kuljetuksissamme. Varmistamme aina, 
että asiakkaillamme on helposti saatavilla tuotteiden turvalliseen 
käsittelyyn tarvittava tieto.

Luotettavat toimitukset ja laajin verkosto

Luotettavat ja turvalliset suoratoimitukset ovat Nesteelle kunnia
asia ja avaintekijä asiakkaidemme toimittajavalinnassa. Nesteen 
asiakkaana käytössäsi on myös Suomen laajin asemaverkosto.

Aina laatu edellä

Neste on polttonesteiden edelläkävijä. Kehitämme polttoaineita 
vuosikymmenien kokemuksella, yhteistyössä johtavien 
konevalmistajien kanssa. Neste tarjoaa Suomessa jalostettua 
laatua suomalaisiin olosuhteisiin. Kun käytät Nesteen tuotteita 
tiedät, etteivät vaihtelevat sääolosuhteet yllätä.

Monipuolinen voiteluainevalikoima

Tarjoamme monipuolisen valikoiman korkealaatuisia voiteluöljyjä, 
rasvoja, autokemikaaleja ja erikoistuotteita. Voiteluaineiden 
LabLineanalyysipalvelun avulla ennakoit huoltotarpeet sekä 
maksimoit öljynvaihtovälit.

Neste Yrityskortilla asioit vaivattomasti

Yrityskorttiasiakkaana hyödynnät maan tiheimmän asema
verkoston tuomat edut ja saat kätevästi korttitapahtumat 
eriteltynä kirjanpitoosi. Polttonestekustannuksia voit seurata 
ajoneuvo tai työmaakohtaisesti KorttiExtrapalvelussa. 

Joustavaa asiakaspalvelua

Nesteeltä saat asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua. 
Oma yhteyshenkilösi huolehtii, että käytössäsi on juuri sinun 
yrityksellesi sopivat palvelut. Oma Neste palvelussa tilaukset 
hoituvat kätevästi ja nopeasti. Lisäksi voit seurata toimituksia 
sekä ostohistoriaasi.



Nesteen kolme lupausta infrarakentajille

1. Luotettavat toimitukset

Toimitamme tilauksesi sovitulla aikataululla – voit siis keskittyä omaan 
liiketoimintaasi. Neste takaa toimitusvarmuuden: Tuotteitamme kuljettaa 
päivittäin yli 120 säiliöautoa ympäri maan. 

2. Maan kattavin verkosto

Kotimainen Neste tarjoaa maan laajimman verkoston sekä kattavan tuen 
myös Suomen lähialueilla. Maan kattavimman verkoston lisäksi Neste 
tarjoaa asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua. Ota siis rohkeasti 
yhteyttä – katsotaan yhdessä kuinka voimme vauhdittaa liiketoimintaasi! 

3. Laadukkaat polttonesteet ja voiteluaineet

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme. Siksi voit luottaa tuotteiden 
toimivuuteen kaikissa olosuhteissa – kesän lämmöstä talven 
paukkupakkasiin. Nesteen voiteluaineet tarjoavat erinomaisen 
voitelevuuden ja kulumissuojan koko öljynvaihtovälin ajan.



Tiesitkö, että...

Nesteen KorttiExtra tarjoaa selkeän raportoinnin esim. ajoneuvo tai työmaakohtaisesti. 
KorttiExtra toimii myös laskuarkistona. Yrityskorttilaskut jopa 36 kuukauden ajalta.

Tee tankkaamisesta entistä turvallisempaa ja vaivattomampaa. Truck+ kortiton 
tankkaus mahdollistaa diesel, polttoöljy ja AdBluetankkaukset Truck+ verkostossa 
ilman, että tarvitset maksukorttia ja tunnuslukua. Säästät aikaa ja rahaa.

Tarkista koneesi voiteluainevaatimukset valmistajan huoltoohjeista. Apua löydät myös 
Nesteen Voiteluainesuosituksettyökalusta: www.neste.fi/voiteluainesuositukset

Jäähdytinnesteiden valinnassa pätee sama sääntö kuin moottoriöljyissä:  
tarkista aina vaatimukset koneen käyttöohjekirjasta!

Jos AdBlueliuos on jäätynyt, se voidaan sulattaa tuomalla pakkaus sisätiloihin. 

AdBluen säilyvyys on 18 kk asematankkaushetkestä tai pakkaukseen merkitystä 
valmistuspäivämäärästä.

Kortti- 
Extra

Truck+

Voitelu - 
aineet

Jäähdytin- 
nesteet

AdBlue



Palvelut käyttöösi

Toimitukset

• Neste tunnetaan Suomen suoratoimitusten ykkösenä. Toimitusvarmuus  
ja turvallisuus ovat meille tärkeitä. Lue lisää www.neste.fi/toimitukset 

• Seuraat kätevästi tilaustasi netissä syöttämällä tilausnumeron.  
www.neste.fi/tilaustenselailu 

Verkosto

• Säästä kilometrejä ja hyödynnä Suomen laajinta verkostoa.

• Yli 320 Truck ja Dasemaa, joista Nestemoottoripolttoöljyn tankkaus  
noin 150:llä asemalla.

• Löydät kätevästi lähimmät asemat sekä tietoa tuotteista Nesteäppistä.

Neste Yrityskortti
• Selkeä ja kattava seuranta ja raportointi kaikista korttiostoista  

sinulle tarpeitasi vastaavilla erittelyillä.

• Saat kortin tarvittaessa käyttöösi räätälöidyllä ominaisuuksilla.

Truck+ tankkaus
• Kustannuksia säästävä, nopea ja turvallinen kortiton tankkaus.  

Ei tarvetta korttien ja tunnuslukujen hallinnoinnille.

• Soveltuu myös tankattaviin säiliöihin ja työkoneisiin.

Asiakaspalvelu
• Nesteen asiantuntijat löytävät vastaukset kimurantteihinkin kysymyksiin.  

Teknisen neuvonnan ja analyysipalvelut tavoitat asiakaspalvelun kautta.

• Asiakaspalvelu arkisin klo 7–17 p. 0200 11311 tai asiakaspalvelu@neste.com

Sähköiset palvelut
• Tilaa tuotteitamme kätevästi Oma Neste palvelun kautta. Sieltä saat tietoa 

myös toimituksista, laskuhistoriasta ja sopimushinnoista.

• Kirjaudu osoitteesta: www.neste.fi/omaneste 

Oma Asema
• Oma asema palvelun avulla säästyt ylimääräisiltä kilometreiltä sekä poltto

nestekuluilta. Tuomme tankkauspisteen luoksesi ja huolehdimme polttoaineen 
riittävyydestä.



Korkealaatuiset tuotteet

Diesel

• Neste Futura Diesel on suunniteltu pitämään moottorit ja ympäristön  
entistä puhtaampina.

• Neste MY uusiutuva diesel on tehokas polttoaine jätteistä ja tähteistä.  
Se vähentää päästöjä jopa 90 %.

• Nesteeltä aina toimivat laadut joka vuodenaikaan.

• Neste ei käytä mikrobikasvustoa aiheuttavaa  
eli rasvahapon metyyliesteriä sisältävää FAMEbiodieseliä. 

Kevyt polttoöljy
• Kelin kestävää laatua työkoneisiin ja lämmitykseen.

• Löydät lähimmät asemat www.neste.fi/asemat tai Nesteäppistä.

AdBlue-urealiuos

• Parempi hyötysuhde ja alhaisemmat päästöt dieselmoottorille.

• Yli 125 AdBluejakeluasemaa Suomessa – verkosto laajenee jatkuvasti.

• Saatavilla edullisesti IBCkonteissa, tynnyreissä sekä pienpakkauksissa.

Voiteluaineet, 
kemikaalit ja rasvat 

• Nesteen voiteluaineet on kehitetty suomalaisiin olosuhteisiin. 

• Meiltä saat laadukkaat hydrauliöljyt, moottoriöljyt, voimansiirtoöljyt,  
voitelurasvat, jäähdytinnesteet sekä lasinpesuaineet.

• Tarkista koneesi vaatimukset valmistajan huoltoohjeista tai  
katso voiteluainesuositukset osoitteesta www.neste.fi/voiteluainesuositukset 

• Tuotetiedotteet osoitteessa www.neste.fi/va 



www.neste.com
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