
Haluatko ottaa maksimitehot irti 

kalustostasi ja suoriutua työtehtävistä 

vaivattomasti?

Haluatko lisätä asuinalueen viihtyisyyttä 

puhtailla ja  ympäristömyönteisillä 

polttonesteillä?

Hyötyisitkö Neste Pinturista, joka 

automatisoi lämmitysöljytilauksen ja 

täytön toimitusmaksutta?



Menestyvässä kiinteistöpalvelualan yrityksessä 

työkoneet hyrräävät ja pyörät pyörivät vuodenajasta 

riippumatta. Nesteen kokonaisvaltaiset palvelut ja 

laadukkaat tuotteet tarjoavat parasta yrityksellesi, 

kalustoillesi ja ympäristölle. Nesteeltä 

saat vastiketta rahallesi!

Asiakkaamme arvostavat tuotteidemme toimintavarmuutta ja erinomaista 

laatua. Polttoöljymme avulla moottorisi käyvät puhtaasti, ilman ylimääräisiä 

huoltokäyntejä. Kun ympäristöpäästöt ja työturvallisuus ratkaisevat, Neste-

pienmoottoribensiini on markkinoiden puhtaimmin palava bensiini —

hengitysilma ja työympäristö pysyvät puhtaampina. Neste MY uusiutuva 

diesel leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90%.

Kun voiteluaine on valittu oikein, vikaantumiset vähenevät ja koneet pysyvät 

palveluksessa luotettavasti. Tarjoamme sinulle monipuolisen valikoiman 

korkealaatuisia voiteluöljyjä, rasvoja, erikoistuotteita, jäähdytinnesteitä ja 

tuulilasinpesunesteitä.

Neste Yrityskortti tarjoaa aikaa ja kustannuksia säästävän kirjanpito-

integraation sekä korttikohtaisen erittelyn ostoista. Käytössäsi on maan 

tihein asemaverkosto, joka tarjoaa erinomaisen tukiverkon liikkuvaa työtä 

tekeville.  

Pinturi takaa, että polttonestettä on aina riittävästi säiliössä. Palvelu 

automatisoi lämmitysöljyn tilauksen ja toimituksen sovittujen hälytysrajojen 

mukaan ja tarjoaa reaaliaikaiset tiedot online-palvelussa. Pinturi-asiakkaana 

käytössäsi on Nesteen toimittamat mittauslaitteet, joihin ei sidota pääomaa.

Nesteeltä saat erinomaista, asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua. Oma

yhteyshenkilösi huolehtii, että käytössäsi on sopivat palvelut. Oma Neste -

palvelussa seuraat kätevästi tuote- ja hintatietoja, toimituksia ja 

ostohistoriaasi. 

Kiinteistöpalveluiden ammattilaisena ja isännöitsijänä pidät 

huolta maamme arvokkaimmasta omaisuudesta – kiinteistöistä.  



Jatkuva tuotekehityksemme varmistaa, että sinulla on aina 

käytössä sopivimmat tuotteet  – kesän lämmöstä talven 

paukkupakkasiin. Tuotteissamme ympäristönäkökohdat sekä 

käyttäjän turvallisuus on otettu mahdollisimman hyvin 

huomioon. 

Tilaukset hoituvat vaivattomasti Nesteen verkkokaupasta. 

Vaihtoehtoisesti sinua palvelee asiakaspalvelumme sekä 

kattava jälleenmyyjäverkosto. Erilaiset pakkauskoot on 

suunniteltu vastaamaan vaihteleviin tarpeisiin.

Nesteelle kattava palvelu on kunnia-asia. Meiltä erinomaisesta 

ja asiantuntevasta palvelusta vastaa oma yhteyshenkilösi. Hän 

varmistaa, että käytössäsi on parhaat ja sopivimmat tuotteet. 

Ota rohkeasti yhteyttä – mietitään ratkaisu haasteeseesi 

yhdessä!



Jos AdBlue-liuos on jäätynyt, se voidaan sulattaa 

tuomalla pakkaus sisätiloihin. 

AdBluen säilyvyys on 18kk asematankkaushetkestä 

tai pakkaukseen merkitystä valmistuspäivämäärästä.

KorttiExtra toimii myös laskuarkistona. Sieltä löydät 

korttilaskut jopa 36 kuukauden ajalta! Hoidat 

korttiasioinnin ja raportoinnin vaivattomasti silloin kun 

se sinulle parhaiten sopii.

Truck+ kortiton tankkaus soveltuu myös työkoneiden 

tankkaukseen. Niihin asennetuilla etätunnistimilla 

tankkaat turvallisesti ja vaivattomasti, ilman 

maksukorttia ja tunnuslukua. Säästät aikaa ja rahaa

Tarkista aina voiteluainevaatimukset valmistajan huolto-

ohjeista. Apua löydät myös Nesteen 

Voiteluainesuositukset-työkalusta. 

https://www.neste.fi/voiteluainesuositukset .

Jäähdytinnesteiden valinnassa pätee sama sääntö 

kuin moottoriöljyissä: tarkista aina vaatimukset 

koneen käyttöohjekirjasta!
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https://www.neste.fi/artikkeli/vinkit-adbluen-oikeaan-kayttoon
https://www.neste.fi/artikkeli/korttiextra-yrityksesi-apuna-korttiasioissa-24h
https://www.neste.fi/artikkeli/nesteen-voiteluaineet-luotettava-valinta-kaikkeen-voiteluun
https://www.neste.fi/artikkeli/nesteen-voiteluaineet-luotettava-valinta-kaikkeen-voiteluun
https://www.neste.fi/voiteluainesuositukset
https://www.neste.fi/artikkeli/jaahdytinnesteet-tehokas-suoja-moottorille-kaikissa-lampotiloissa
https://www.neste.fi/artikkeli/jaahdytinnesteet-tehokas-suoja-moottorille-kaikissa-lampotiloissa
https://www.neste.fi/artikkeli/raskaan-kaluston-kortiton-tankkaus-truck-palvelulla-tilaa-vaikka-heti


• Kaikki Neste-asemaverkon palvelut käytössäsi.

• Prepaid-maksuominaisuudella hallitset polttonestekuluja 

vaivattomasti. Saldonlataus onnistuu näppärästi Oma Neste 

-palvelun kautta. 

• Säästä kilometrejä ja hyödynnä Suomen laajinta verkostoa.

• Pienmoottoribensiini saatavilla myös mittarista.

• Hae tuotesaatavuus ja lähin Neste-asemasi 

https://www.neste.fi/asemat tai lataa ilmainen Neste-äppi

App Storesta tai Google Playstä.  

• Tilaa tuotteitamme kätevästi Oma Neste -palvelun kautta. 

Sieltä saat tietoa myös toimituksista ja laskuhistoriasta.

• Kirjaudu osoitteesta: www.neste.fi/omaneste

• Oma asema -palvelun avulla säästyt ylimääräisiltä kilo-

metreiltä sekä polttonestekuluilta. Tuomme tankkauspisteen 

luoksesi ja huolehdimme polttoaineen riittävyydestä.

• Pinturi-palvelu automatisoi polttoainetoimituksesi ja huolehtii 

polttoaineesi riittävyydestä. Voit keskittyä omaan 

liiketoimintaasi. 

• Nesteen asiantuntijat löytävät vastaukset kimurantteihin 

kysymyksiisi.

• Tekninen neuvonta ja Analyysipalvelut asiakaspalvelun 

kautta (arkisin klo 8-16 p. 0200 11311 tai 

asiakaspalvelu@neste.com).

• Nesteeltä saat erinomaista ja asiantuntevaa palvelua. Meille 

palvelu on kunnia-asia. Valitsemme kanssasi sopivat 

palvelut ja parhaan kokonaisuuden.

• Arkisin klo 8-16: p. 0200 11311, Chat-palvelu (www.neste.fi)

tai asiakaspalvelu@neste.com.

• Kadonneet Neste-kortit 24 h: p. 0800 196 196.

Tutustu palveluun

Tutustu palveluun

https://www.neste.fi/asemat
https://itunes.apple.com/fi/app/neste/id535050119?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haaveinc.nesteoil&hl=fi
http://www.neste.fi/omaneste
mailto:asiakaspalvelu@neste.com
http://www.neste.fi/
mailto:asiakaspalvelu@neste.com
http://www.neste.fi/omaasema
http://www.neste.fi/pinturi


• Kevyt polttoöljy on kustannustehokas polttoaine, joka takaa 

korkeaan suorituskykyyn vaativimmissakin olosuhteissa. 

Soveltuu sekä kiinteistötraktoreihin että asuntojen ja 

kiinteistöjen lämmitykseen.

• Pienmoottoribensiini palaa puhtaasti ja nokeamatta. 

Hengitysilma ja työympäristö pysyvät entistä puhtaampina. 

Soveltuu erinomaisesti myös moottoreiden säilytys- ja 

seisonta-ajan bensiiniksi. 

• Neste MY uusiutuva diesel on tehokas polttoaine jätteistä ja 

tähteistä. Se vähentää päästöjä jopa 90 %.

• Neste Futura Diesel sopii kaikille dieselmoottoreille kaikkina 

vuodenaikoina. FAME-nollapitoisuus takaa ettei tulossa ole 

mikrobikasvu- tai vesiongelmia ja että säilyvyys pysyy 

hyvänä. 

• Parempi hyötysuhde dieselmoottorille ja alhaisemmat 

päästöt AdBlue-urealiuokselle.

• Saatavilla useassa pakkauskoossa.

• Nesteen voiteluainevalikoimasta löytyy tuotteet 

autokalustolle sekä suuremmille ja pienemmille työkoneille.

• Tutustu suosituksiin osoitteessa 

https://www.neste.fi/voiteluainesuositukset. 

• Tilaukset onnistuvat vaivattomasti Nesteen verkkokaupasta. 

Kirjaudu tästä!

• Vaihtoehtoisesti sinua palvelee asiakaspalvelumme sekä 

kattava jälleenmyyjäverkosto.

• Neste tunnetaan Suomen suoratoimitusten ykkösenä. 

Toimitusvarmuus ja -luotettavuus ovat meille tärkeitä. Lue 

lisää www.neste.fi/toimitukset.

• Netistä seuraat kätevästi tilauksesi tilan syöttämällä 

tilausnumeron. https://www.neste.fi/tilaustenselailu.

Tilaa tästä!

Tilaa tästä!

Tilaa tästä!

https://www.neste.fi/voiteluainesuositukset
http://www.neste.fi/omaneste
http://www.neste.fi/toimitukset
https://www.neste.fi/tilaustenselailu
https://www.neste.fi/polttonestetilaus
https://www.neste.fi/voiteluainetilaus?title_field_value=&field_product_number_ax_value=&field_product_category_tid=53&field_lubricant_pkg_type_tid=All
https://www.neste.fi/voiteluainetilaus?title_field_value=&field_product_number_ax_value=&field_product_category_tid=71&field_lubricant_pkg_type_tid=All

