
Neste kuljetusalan 

ammattilaisten palveluksessa
Lisää kalustosi ja liiketoimintasi tuottoa Nesteen 

palveluilla ja laatutuotteilla

Hyötyisitkö Suomen 

laajimmasta asemaverkostosta 

ja sujuvasta tankkauksesta?

Haluatko säästää 

tankkaukseen kuluvaa aikaa 

ja minimoida riskit?



Paras yrittäjälle, 

kuljettajille ja ajoneuvolle
Neste tarjoaa sujuvaa asiointia Suomen laajimmassa 

asemaverkostossa. Truck+-asemilla tankkaat nopeimmin ja 

turvallisimmin, ilman maksukorttia. Miehitetyt asemat tarjoavat 

mukavan lepo- ja kohtaamispaikan kiireen keskellä.

Tunnettu toimitusvarmuus

Neste palvelee siellä missä olet

Nesteen 800 aseman verkosto kattaa koko maan. Asemista yli 

320 on Truck-asemia ja 260 liikenneasemia. Säästät 

kustannuksissa, kun tankkaat sääolosuhteiden mukaan Nesteen 

kaksilaatuisilla asemilla. 

Kortiton tankkaus, joka säästää selvää rahaa

Truck+ on palvelu, jonka avulla tankkaat raskaan liikenteen 

asemilla ilman maksukorttia ja PIN-koodia. Se lyhentää 

tankkausaikaa, varmistaa oikean polttoainevalinnan ja helpottaa 

kuljettajien arkea. 

Raportointipalvelu tehostaa kulujen hallintaa

Raporttiemme avulla seuraat polttonestetilauksia ja -ostoja 

ajoneuvo- tai korttikohtaisesti. Käytössäsi on koko 

laskuhistoriasi.

Prepaid-maksuominaisuus auttaa kassavirran hallinnassa

Neste Prepaid-ominaisuuden avulla hallitset yrityksesi 

polttonestekuluja reaaliaikaisesti. Käytössäsi on samat Neste 

Yrityskortin edut ja hyödyt kuin laskutusasiakkaanakin.

Aina laatu edellä

Neste on polttonesteiden edelläkävijä. Polttonesteemme eivät 

sisällä FAMEa, joka aiheuttaa haitallista bakteerikasvustoa 

polttoainesäiliöön. Tarjoamme monipuolisen valikoiman 

korkealaatuisia voiteluöljyjä, rasvoja, autokemikaaleja ja 

erikoistuotteita kilpailukykyisin ja luotettavin hinnoin.

Henkilökohtainen palvelu

Nesteeltä saat erinomaista ja asiantuntevaa henkilökohtaista 

palvelua. Oma yhteyshenkilösi pitää huolen siitä, että käytössäsi 

on aina yrityksellesi sopivimmat palvelukokonaisuudet. 

Neste kuljetusyrittäjille



Nesteellä on vankka ja pitkäaikainen kuljetusalan tuntemus. 

Verkostomme juuret ovat vuodessa 1931, jolloin ammattiautoilijat loivat 

perustan nykyiselle liiketoiminnallemme. Siitä lähtien Nesteen 

laadukkaat, suomalaisiin oloihin kehitetyt polttonesteet ovat 

varmistaneet tehokkaat ajokilometrit. 

Meillä on ilo ja kunnia palvella yritystäsi ja kuljettajiasi.

Kolme lupausta kuljetusyrittäjälle

1. Maan kattavin verkosto

Kotimainen Neste on sitoutunut tarjoamaan kuljetusalan 

ammattilaisille kattavimman verkoston ja erinomaista 

henkilökohtaista palvelua. Nesteen verkosto on 

suunniteltu siten, että asemalle on helppo ajaa. 

2. Monipuoliset palvelut sujuvoittavat liiketoimintaasi 

Truck+ kortiton tankkaus säästää selvää rahaa. 

Raportointipalvelun avulla räätälöit kortin ominaisuudet ja 

seuraat kulutusta helposti. Nesteen asiantuntijat löytävät 

vastaukset kimuranteimpiin kysymyksiin.

3. Aina laadukkaat tuotteet vaativiin olosuhteisiin

Suomessa kehitetyt ja valmistetut alan laadukkaimmat 

tuotteet. Useimmilla Truck-asemilla on saatavilla kaksi 

diesel-laatua, ajat sitten etelässä tai pohjoisessa. 



Verkosto

• Suomen laajin verkosto palveluksessasi. Nesteellä on yli 330 Truck- ja D-

asemaa, joista yli 250 on kaksilaatuasemia. Moottoripolttoöljyä myynnissä 

yli 150 Truck- ja D-asemalla. 

• Hae Neste-asemat reittisi varrella osoitteesta https://www.neste.fi/asemat

tai lataa ilmainen Neste App. 

Nesteen 

Yrityskortti 

• Nesteen asiakkaana voit valita sopivan Neste Yrityskortin kattavin tai 

rajoitetuin käyttöoikeuksin. 

• Prepaid-maksuominaisuudella* hallitset yrityksesi polttonestekuluja 

vaivattomasti. Saldonlataus onnistuu näppärästi Oma Neste -palvelun 

kautta.  

Truck+-

tankkaus

• Kustannuksia säästävä, nopea ja turvallinen kortiton tankkaus. Ei tarvetta 

korttien ja tunnuslukujen hallinnoinnille. Ostojen automaattinen 

ajoneuvokohtainen raportointi.

• Kortiton tankkaus soveltuu myös työkoneisiin ja säiliöihin.

Raportointi-

palvelut 

• Nesteen KorttiExtra tarjoaa monipuoliset raportit. Saat kätevästi 

laskutustiedot kirjanpitoa varten sekä tiedot polttoainetoimituksista.

Neste App

• Neste App tarjoaa kuljettajille kattavan asemapalvelutiedon lisäksi 

ajankohtaisen sää- ja ruuhkatiedon. 

• Ajoneuvotietojen perusteella sovellus löytää sopivinta öljyä tai 

voiteluainetta sekä lähimmän myyntipisteen, jossa tuotetta on saatavilla. 

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

polttonestekuluilta. Tuomme tankkauspisteen luoksesi ja huolehdimme 

polttoaineen riittävyydestä.

Asiantuntija-

palvelut

• Nesteen asiantuntijat löytävät vastaukset kimurantteihin kysymyksiisi.

• Tekninen neuvonta ja Analyysipalvelut asiakaspalvelun kautta:

arkisin klo 8-16 (p. 0200 11311 tai asiakaspalvelu@neste.com)

Asiakaspalvelu

• 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 tai asiakaspalvelu@neste.com

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

Palvelut käyttöösi

* Prepaid-ominaisuudella varustettu Yrityskortti ei toimi Ruotsissa 

https://www.neste.fi/asemat
mailto:asiakaspalvelu@neste.com
mailto:asiakaspalvelu@neste.com


Korkealaatuiset tuotteet

Diesel
• Nesteen Futura-diesel on suunniteltu pitämään moottorit ja ympäristö 

entistä puhtaampina. Emme käytä bakteerikasvustoa aiheuttavaa FAME-

biodieseliä. 

• Nesteeltä saat aina toimivat laadut kaikkina vuodenaikoina. 

Uusiutuva

diesel

• Nesteen uusiutuva diesel on maailman ensimmäinen täysin uusiutuva 

diesel, joka on valmistettu jätteistä ja tähteistä. 

• Puhdasta liikkumista ilman fossiilista polttoainetta.

• Soveltuu sellaisenaan kaikkiin dieselmoottoreihin ja auttaa vähentämään 

kuljetusten hiilijalanjälkeä merkittävästi.

AdBlue
• AdBlue:ta voit tankata yli sadalta Neste Truck- ja D-asemalta.

• AdBlue-jakeluverkosto laajenee jatkuvasti ja tuotetta myyvät asemat 

löydät Nesteen Asemahaulla. https://www.neste.fi/asemat .

Voiteluaineet, 

kemikaalit ja 

rasvat

• Nesteen voiteluaineet on tarkoitettu pitkille vaihtoväleille ja ne auttavat 

kustannusten optimoinnissa. 

• Tarkista vaatimukset valmistajan huolto-ohjeista. Tai tutustu suosituksiin 

ja tuotetiedotteisiin sekä tilaa osoitteessa http://www.neste.fi/va.

Kevyt polttoöljy • Kelin kestävää laatua lämpösäädeltyihin kuljetuksiin.

Laajalla tuotevalikoimallamme 

on yhteinen nimittäjä: 

innovatiivinen tutkimus- ja 

kehitystyö sekä tinkimätön 

laatu. Nesteen tuotteet on 

kehitetty toimimaan vaativissa 

arktisissa olosuhteissa. 

Nesteen tuotteilla on aina 

kilpailukykyiset ja luotettavat 

hinnat.

https://www.neste.fi/asemat
http://www.neste.fi/va

