
Neste liikennöitsijöiden  
palveluksessa
Tehosta liiketoimintaasi Nesteen  
kotimaisilla palveluilla ja tuotteilla

Arvostatko Suomen 
kattavinta asemaverkostoa 
ja kaksilaatu asemia?

Arvostatko sujuvaa 
palvelua, toimitusvarmuutta 
ja laadukkaimpia 
polttonesteitä?

Haluatko olla  
ympäristö ystävällisempi 
liikennöitsijä tarjoamalla 
kyytejä puhtaampaan 
tulevaisuuteen?



Neste 
liikennöitsijöiden 
palveluksessa

Olipa kyse lyhyestä reittiajosta tai pitkien matkojen 
tilausliikenteestä, liikennöitsijöille olemme täyden 
palvelun talo. Nesteen polttonesteet, voiteluaineet  
ja jäähdytinnesteet ovat ylivertainen yhdistelmä, kun 
moottorilta vaaditaan paljon. Tuotteemme antavat 
ajoneuvolle erinomaisen suorituskyvyn sekä tehokkaan 
ja pitkäkestoisen suojan.  Neste Shampoolla viimeistelet 
ajokalustosi edustavaan kuntoon – se poistaa rasvan, 
tiesuolan ja noen tehokkaasti mutta hellävaraisesti.

Bussiliikenteen yrittäjät liikuttavat ihmisiä ympäri 
maata. Kun matka on pitkä, tauon merkitys korostuu: 
Huolellisesti valittu taukopaikka on osa liikennöitsijän 
tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Tarjoamme kattavan 
ja laadukkaan liikenneasemien verkoston. Tutut Neste-
asemat ja Neste yrityskortti palvelevat myös Baltian  
ja Pietarin teillä. 



Luotettavat toimitukset 

Luotettavat ja turvalliset toimitukset ovat Nesteelle kunnia-asia ja avaintekijä  
asiakkaidemme toimittajavalinnassa. Takaamme toimitusvarmuuden:  
Tuotteitamme kuljettaa päivittäin jopa yli 120 säiliöautoa ympäri maan.

Laajin verkosto – paikalliset yrittäjät

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin asemaverkosto.  
Paikallisilta Neste-yrittäjiltä saat erinomaista ja asiantuntevaa palvelua.  
Neste tarjoaa mukavan pysähtymis paikan koko seurueelle, ja uudistunut  
Neste K -liikenneasemakonseptimme tekee tauoista entistäkin maukkaampia. 
Tutuilla Neste asemilla tankkaat myös Baltiassa ja Pietarin lähialueella.

Neste Yrityskortilla asioit vaivattomasti

Yrityskorttiasiakkaana hyödynnät Suomen tiheimmän asema verkoston tuomat 
edut ja saat kätevästi korttitapahtumat eriteltynä kirjanpitoosi. Polttoneste-
kustannuksia voit seurata helposti KorttiExtra-palvelussa. Neste-kortti käy  
maksuvälineenä myös Baltiassa ja Venäjällä sekä yhteistyökumppaniemme 
asemilla Ruotsissa.

Aina laatu edellä, puhtaampien tuotteiden edelläkävijä

Jalostamme maailman laadukkaimmat polttonesteet. Vaikka ajo-olosuhteet 
pääsisivätkin yllättämään, Nesteen tuotteilla varmistat, että pääset määrän-
päähän. Ympäristötietoisille liikennöitsijöille Neste MY uusiutuva diesel on 
erinomainen valinta.

Monipuolinen tuotevalikoima

Saat meiltä valikoiman korkealaatuisia voiteluaineita, jäähdytinnesteitä  
sekä autokemikaaleja – juuri sinun tarpeisiin. Nesteen voiteluaineet tarjoavat 
erinomaisen voitelevuuden ja kulumis suojan koko öljynvaihtovälin ajan. 

Palvelemme sinua joustavasti

Asiantunteva oma yhteyshenkilösi huolehtii, että käytössäsi on juuri sinun  
yrityksellesi sopivat palvelut. Oma Neste -palvelussa tilaukset hoituvat kätevästi 
ja nopeasti vuorokauden ympäri. Palvelussa voit lisäksi seurata toimituksia sekä 
ostohistoriaasi.



Nesteen kolme lupausta liikennöitsijöille

1. Keskity huoletta liiketoimintaasi
Huolehdimme, että tilauksesi toimitetaan aina sovitulla aikataululla.  
Halutessasi voit myös automatisoida polttonestetilauksen ja toimituksen. 
Oma yhteyshenkilösi huolehtii, että käytössäsi on juuri sinun yrityksellesi 
sopivat palvelut.

2. Suomen kattavin verkosto
Kotimaisen Nesteen verkosto ulottuu myös Baltian ja Pietarin lähialueelle.  
Tien päällä sinusta ja asiakkaistasi huolehtivat paikalliset Neste-kauppiaat.  
Siksi Nesteellä on aina mukava pitää tauko.

3. Laadukkaat polttonesteet, voiteluaineet  
sekä kemikaalit kätevästi yhdeltä toimittajalta
Nesteen tuotteisiin voit luottaa kaikissa olosuhteissa – kesän lämmöstä 
talven paukkupakkasiin.

Tuotevalikoimastamme löydät kalustoosi sopivat voiteluaineet, 
jäähdytinnesteet, lasinpesunesteet ja pesuaineet. Kehitämme 
tuotteitamme jatkuvasti alan muuttuvien tarpeiden mukaan.



Tiesitkö, että...

Saat meiltä parasta palvelua: asiakastyytyväisyysmittausten mukaan  
meillä asiointi on vaivatonta ja jonotusaika lyhyt. Vastaamme puheluusi  
pääsääntöisesti alle minuutissa. 

Neste MY uusiutuva diesel valmistetaan 100 % jätteistä ja tähteistä.  
Siksi Neste MY leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % perinteiseen  
dieseliin verrattuna.

AdBlue-urealiuos – alhaisemmat päästöt ja parempi hyötysuhde  
diesel moottorille. Jos AdBlue-liuos on jäätynyt, se voidaan sulattaa  
esimerkiksi tuomalla pakkaus sisätiloihin. AdBluen säilyvyys on 18 kk asema-
tankkaushetkestä tai pakkaukseen merkitystä valmistuspäivämäärästä.

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

Saat turvallisemmat ja helpommat tankkaukset Neste Truck+ avulla  
– ilman korttia. Ilman maksukorttia voit tankata yli sadalla Neste  
Truck+ asemalla ympäri Suomen.

Asiakas-
palvelu

Neste MY

AdBlue

Jäähdytin- 
nesteet

Truck+



Palvelut käyttöösi

Asiakaspalvelu

• Nesteen asiantuntijat löytävät vastaukset haastaviinkin kysymyksiin.  
Tekninen neuvonta ja Analyysipalvelut asiakaspalvelun kautta.

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

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

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

Verkosto

• Suomen laajin verkosto palveluksessasi. Palvelee sinua myös Baltiassa  
ja Pietarin lähialueella.  

• Säästät kustannuksissa, kun tankkaat sääolosuhteiden mukaan Nesteen  
kaksi laatuisilla asemilla. Nesteellä on yli 330 Truck-asemaa, joista yli 250  
on kaksilaatu asemia.

• Sopimushinnalla tankkaat myös Express-asemilla ja Nesteen automaatti-
asemilla.

• Hae kätevästi lähimmät asemat reittisi varrella osoitteesta  
www.neste.fi/asemat tai lataa ilmainen Neste-äppi.

Neste Yrityskortti

• Selkeä ja kattava seuranta ja raportointi kaikista korttiostoista sinulle  
tarpeitasi vastaavilla erittelyillä.

• Saat kortin tarvittaessa käyttöösi räätälöidyllä ominaisuuksilla.

• Toimii myös Baltiassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Lue lisää käytöstä ulkomailla: 
www.neste.fi/artikkeli/neste-yrityskortit-ulkomailla 

Truck+  
kortiton tankkaus

LUE LISÄÄ

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

Sähköiset  
palvelut

• Tilaa tuotteitamme kätevästi Oma Neste -palvelun kautta.  
Sieltä saat tietoa myös toimituksista, laskuhistoriasta ja sopimushinnoista.

• Kirjaudu osoitteesta: www.neste.fi/omaneste

Pinturi

LUE LISÄÄ
• Pinturi-palvelu huolehtii puolestasi polttoaineesi riittävyydestä  

ja automatisoi polttonestetilauksesi sovittujen hälytysrajojen mukaan.

Oma Asema 

LUE LISÄÄ

• Oma asema -palvelun avulla säästyt ylimääräisiltä kilometreiltä  
sekä polttonestekuluilta.

• Tuomme tankkauspisteen luoksesi ja huolehdimme polttoaineen riittävyydestä.

https://www.neste.fi/artikkeli/kortiton-tankkaus-truck
https://www.neste.fi/artikkeli/pinturi-palvelu-jolla-varmistat-polttoaineen-tai-voiteluaineiden-riittavyyden-kaikissa
https://www.neste.fi/artikkeli/oma-asema-palvelupaketti-joka-tuo-tankkauspisteen-luoksesi


Korkealaatuiset tuotteet

Diesel

• Neste Futura Diesel sopii kaikille dieselmoottoreille.  
Meiltä saa aina toimivat laadut joka vuodenaikaan.

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

• Neste ei käytä mikrobikasvustoa aiheuttavaa eli rasvahapon  
metyyliesteriä sisältävää FAME-biodieseliä.

Kevyt polttoöljy

TILAA TÄSTÄ
• Kustannustehokas polttoaine lämmitykseen.

AdBlue-urealiuos

TILAA TÄSTÄ

• Parempi hyötysuhde ja alhaisemmat päästöt dieselmoottorille.

• Yli 125 AdBlue-jakeluasemaa Suomessa – verkosto laajenee jatkuvasti.

• Saatavilla edullisesti IBC-konteissa, tynnyreissä sekä pienpakkauksissa.

Voiteluaineet  
ja rasvat  

TILAA TÄSTÄ

• Nesteen voiteluaineet on kehitetty suomalaisiin olosuhteisiin. 

• Meiltä saat laadukkaat moottoriöljyt, voimansiirtoöljyt sekä voitelurasvat.

• Tarkista kalustosi vaatimukset valmistajan huolto-ohjeista tai katso  
voiteluainesuositukset osoitteesta www.neste.fi/voiteluainesuositukset

• Tilaukset ja tuotetiedotteet osoitteessa www.neste.fi/va

Jäähdytinnesteet • Neste-jäähdytinnesteiden tehokas lisäaineistus suojaa auton moottoria  
ja jäähdytysjärjestelmää niin kylmissä kuin kuumissakin lämpötiloissa.

Kemikaalit

• Neste Shampoo on suunniteltu ajokaluston pesuun, jossa  
pestään korkeapainepesureilla tai automaattisilla harjapesukoneilla.  
Se poistaa rasvat ja liat tehokkaasti.

• Voltera-sarjan lasinpesunesteissä on erinomaiset pakkaskesto- 
ominaisuudet. Pesuneste on riittoisa ja soveltuu ympärivuotiseen  
käyttöön. 

https://www.neste.fi/polttonestetilaus
https://www.neste.fi/voiteluainetilaus?title_field_value=&field_product_number_ax_value=&field_product_category_tid=71&field_lubricant_pkg_type_tid=All
https://www.neste.fi/voiteluainetilaus?title_field_value=&field_product_number_ax_value=&field_product_category_tid=53&field_lubricant_pkg_type_tid=All
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Voiteluaine- ja autokemikaalisuositukset tyypillisimmille ajokalustoille

BUSSIT Volvo Mercedes-Benz SCANIA

Moottoriöljy Neste Turbo NEX
Neste Turbo NEX 

Neste Turbo E6
Neste Turbo NEX

Jäähdytinneste Neste Coolant Longlife K

Neste Coolant Longlife M

Neste Coolant Longlife B 

Neste Super
jäähdytinneste XLC

Neste Coolant Longlife M

Lasinpesuneste Neste Voltera Strong Neste Voltera Strong Neste Voltera Strong

Kaluston  
puhdistus Neste Shampoo Neste Shampoo Neste Shampoo

* Valitse näistä jäähdytinnesteistä sopivin ajoneuvomallisi mukaan, tarkistathan huoltokirjasta.

MINIBUSSIT Ford  Transit Fiat Ducato VW Transporter Mercedes-Benz 
Sprinter

Moottoriöljy Neste City Stan
dard 5W30

Neste City Pro C2 
5W30 

Neste City Pro W 
Longlife III 5W30

Neste City Pro  
5W40

Neste City Pro W 
Longlife III 5W30

Jäähdytinneste

Neste Coolant  
Longlife K

Neste Super
jäähdytinneste 
XLC

Neste Coolant  
Longlife N

Neste Super
jäähdytinneste W

Neste Coolant  
Longlife B

Neste Coolant  
Longlife M

Lasinpesuneste Neste Voltera 
Strong

Neste Voltera 
Strong

Neste Voltera 
Strong

Neste Voltera 
Strong

Kaluston  
puhdistus Neste Shampoo Neste Shampoo Neste Shampoo Neste Shampoo

*




