Haluatko varmistaa
työkoneidesi tuottavuuden
laadukkailla polttonesteillä?
Tunnetko jo Nesteen laajan
voiteluainevalikoiman ja
monipuoliset tilauskanavat?

Maataloudessa vankka osaaminen sekä työkoneiden tehokkuus ja
toimintavarmuus ovat kaiken perusta. Neste on osa laadukasta
tuotantoketjua: kotimaisilla tuotteillamme saat kalustostasi
suurimman hyödyn. Asiakkaanamme varmistat, että maatilasi toimii
tehokkaasti ja turvallisesti.

Ympäristömyötäiset ja tehokkaat polttonesteet
Asiakkaamme arvostavat tuotteidemme toimintavarmuutta ja ympäristömyönteisyyttä. Polttoöljymme
avulla moottorisi käyvät puhtaasti ilman ylimääräisiä
huoltokäyntejä. Neste MY uusiutuva diesel vähentää
kuljetusten ja liikkumisen ympäristöpäästöjä ja Nestepienmoottoribensiini on markkinoiden puhtaimmin
palava bensiini. Niiden ansiosta hengitysilma ja
työympäristö ovat entistä puhtaampia.
Monipuolinen maatalouden voiteluainevalikoima
Oikein valitut voiteluaineet vähentävät odottamattomia
keskeytyksiä ja häiriöitä. Nesteen kattavasta
valikoimasta löydät moottoriöljyt, hydrauliöljyt, rasvat
sekä kemikaalit.
Kaikki palvelut vaivattomasti Neste Yrityskortilla
Yrityskorttiasiakkaana saat kätevästi laskuerittelyn
kirjanpitoosi sekä hyödynnät maan tiheimmän
asemaverkoston tuomat kustannussäästöt. Muistathan
myös hyödyntää MTK-jäsenetusi!
Palvelemme sinua joustavasti
Nesteeltä saat asiantuntevaa ja henkilökohtaista
palvelua. Oma yhteyshenkilösi huolehtii, että käytössäsi
on sopivat palvelut. Sähköisessä Oma Neste palvelussa seuraat kätevästi tuote- ja hintatietoja,
toimituksia sekä ostohistoriaasi.

Suomen paras polttonesteiden toimituslogistiikka takaa
sinulle erinomaisen toimitusvarmuuden myös kiireisinä
aikoina. Tilaukset hoituvat vaivattomasti jälleenmyyjien tai
Nesteen asiakaspalvelun kautta. Verkkokauppamme palvelee
sinua ympäri vuorokauden ja tilausseuranta pitää sinut ajan
tasalla toimitusaikatauluista.

Nesteellä erinomaisesta ja asiantuntevasta palvelusta vastaa
oma yhteyshenkilösi. Hän varmistaa, että käytössäsi on
parhaat ja sopivimmat tuotteet. Ota rohkeasti yhteyttä –
mietitään ratkaisu yhdessä!

Nesteen laadukkaat tuotteet suojelevat koneitasi ja tarjoavat
erinomaisen voitelevuuden ja kulumissuojan koko
öljynvaihtovälin ajan. Kotimaisiin olosuhteisiin kehitetyt
korkealaatuiset öljyt ovat toimintavarmoja kaikkina
vuodenaikoina.

Lue lisää klikkaamalla pisaraa

Jos AdBlue-liuos on jäätynyt, se voidaan sulattaa tuomalla
pakkaus sisätiloihin.
AdBluen säilyvyys on 18kk asematankkaushetkestä tai
pakkaukseen merkitystä valmistuspäivämäärästä.

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

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

Nesteen KorttiExtra tarjoaa kalustokohtaisen raportoinnin.
KorttiExtra toimii myös laskuarkistona. Yrityskorttilaskut jopa
36 kuukauden ajalta.

Tee tankkaamisesta entistä turvallisempaa ja vaivattomampaa.
Truck+ kortiton tankkaus mahdollistaa diesel-, polttoöljy- ja
AdBlue-tankkaukset Truck+ verkostossa ilman, että tarvitset
maksukorttia ja tunnuslukua. Säästät aikaa ja rahaa. Lisätietoa
www.neste.fi/truck

• Kaikki sähköiset palvelut ulottuvillasi.
• Prepaid-maksuominaisuudella hallinnoit
polttonestekuluja vaivattomasti. Saldonlataus onnistuu
näppärästi Oma Neste -palvelun kautta.
• Säästä kilometrejä ja hyödynnä Suomen laajinta
verkostoa.
• Hae lähin Neste-asemasi 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,
laskuhistoriasta ja korttihinnoista.

• Kirjaudu osoitteessa: www.neste.fi/omaneste

Tutustu palveluun

• Oma Asema -palvelun avulla säästyt ylimääräisiltä
kilometreiltä sekä polttonestekuluilta. Tuomme
tankkauspisteen luoksesi ja huolehdimme
polttoaineen riittävyydestä.
• Nesteen asiantuntijat löytävät vastaukset
kimurantteihinkin kysymyksiin.
• Tekninen neuvonta ja Analyysipalvelut ohjautuvat
asiantuntijoillemme asiakaspalvelun kautta.
• Nesteeltä saat erinomaista ja asiantuntevaa palvelua.
Meille palvelu on kunnia-asia. Valitsemme kanssasi
sopivat palvelut ja parhaan kokonaisuuden.
• Arkisin klo 7–17 p. 0200 11311 ja
asiakaspalvelu@neste.com
• Kadonneet Neste-kortit 24 h: p. 0800 196 196.

• Kevyt polttoöljy saatavilla kesä- ja talvilaatuisena.
• Neste Futura Diesel sopii kaikille dieselmoottoreille,
kaikkina vuodenaikoina.
• Neste MY uusiutuva diesel on tehokas polttoaine
jätteistä ja tähteistä. Se vähentää päästöjä jopa 90 %.

Tilaa tästä!

• Pienmoottoribensiini palaa puhtaasti ja nokeamatta.
Hengitysilma ja työympäristö pysyvät entistä
puhtaampina.
• Puhtaasti palava Tempera 11 täyttää tiukat päästörajat
ja sopii raskaan polttoöljyn korvaajaksi sellaisenaan.
• Parempi hyötysuhde dieselmoottorille ja alhaisemmat
päästöt AdBlue-urealiuoksella.

Tilaa tästä!

• Saatavilla useassa pakkauskoossa.
• Nesteen voiteluaineiden valikoimasta löytyy öljyjä
traktoreiden ja muiden maatalouden koneiden sekä
metsätyökoneiden voiteluun.

Tilaa tästä!

• Tutustu suosituksiin:
www.neste.fi/artikkeli/maatalouden-voiteluaineet-0
• Tilaukset onnistuvat vaivattomasti Nesteen
verkkokaupasta (24h). Kirjaudu osoitteessa
www.neste.fi/omaneste
• Vaihtoehtoisesti sinua palvelee asiakaspalvelumme
sekä kattava jälleenmyyjäverkosto
• Neste tunnetaan Suomen suoratoimitusten ykkösenä.
Toimitusvarmuus ja -luotettavuus ovat meille tärkeitä.
Lue lisää www.neste.fi/toimitukset
• Tilausseuranta: www.neste.fi/tilaustenselailu

Suomalainen ruoka on maailman puhtainta – kiitos siitä
kuuluu teille, ahkerat ja ammattitaitoiset maatalousyrittäjät.
Myös Nesteen polttoaineet, voiteluaineet ja kemikaalit
jalostetaan vuosikymmenien kokemuksella – aina laatu
edellä ja ylpeänä suomalaisesta huippuosaamisesta.

