
Oma asema
Palvelupaketti, joka tuo tankkauspisteen luoksesi
ja huolehtii polttoaineesi riittävyydestä

Kerryttääkö huoltoaseman
etsiminen kalustollesi
turhia kilometrejä?

Hyötyisitkö selkeästä
ratkaisusta, joka huolehtii
polttoainehuollosta
kalustosi luona?



Oma tankkauspiste
– aina käytössä,
aina lähellä
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Oma asema on palvelu, joka tuo polttoaineen luoksesi.
Tankkaat omasta säiliöstä, jonka Neste täyttää puolestasi.
Kasvatat kannattavuuttasi, kun säästät tankkauksen takia
ajamasi ylimääräiset kilometrit ja valmistelet kalustosi
tankkausta myöden kerralla ajokuntoon.
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Tankki täyteen omalla tontilla

Oma asema on tankkauspiste, jonka Neste toimittaa valmiina ja
asentaa käyttöön. Se soveltuu dieselin ja moottoripolttoöljyn
varastointiin ja tankkaukseen yrityksesi omaan käyttöön.

Oma asema on oikea ratkaisu, kun sopivaan tankkauspisteeseen
kertyy turhaa matkaa tai haluat kalustosi tankin täyteen jo varikolla.

Palvelun käyttöönotto on yksinkertaista. Mitoitamme sopivan ja
kestävän säiliöratkaisun polttoainetarpeesi mukaisesti. Kun sopimus
on tehty, toimitamme ja asennamme koko ratkaisun kerralla käyttöösi.

Etävalvomme säiliössä olevan polttoaineen määrää puolestasi ja
huolehdimme täydennyksistä ilman eri pyyntöä. Huolehdimme
rahoituksesta ja tarjoamme tueksesi ohjeistuksen, jonka avulla hoidat
tarvittavat viranomaisluvat nopeasti kuntoon.

Soita meille, kun haluat kuulla lisää. Laskemme kanssasi, paljonko
Oma asema säästää rahojasi.
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Oma asema -lupauksemme

1. Säästämme aikaasi ja rahaasi

Laskemme hyötysi konkreettisesti euroina ennen
palvelun käynnistystä. Mitoitamme tilanteeseesi
sopivan ratkaisun, jonka avulla kasvatat tuottavuuttasi.
Autamme myös oikean polttonestelaadun valinnassa.

2. Käyttövalmis ratkaisu yhdessä paketissa

Toimitamme tarpeidesi mukaisen paketin käyttöösi
kolmessa kuukaudessa tilauksestasi. Asennamme
kaikki tarvittavat osat kerralla. Asiakasvastaavamme
vastaa kysymyksiisi käytön aikana.

3. Automaattinen seuranta ja nopea täyttö

Etävalvomme polttoaineen määrää ja täytämme
säiliön tarvittaessa ilman erillistä pyyntöä.



Käyttövalmis tankkausratkaisu ✓

Automaattinen polttoainemäärän seuranta ✓

Polttoaineen toimitustakuu sovitun vasteajan mukaisesti ✓

Rahoitus ✓

Oma asema -palvelu yhdessä paketissa

1) Jokaiseen palvelupakettiin on valittavissa 3 m3, 6 m3 tai 9,9 m3

säiliökoko yhdelle tai kahdelle polttonesteelle.
2) Sopimusaika on 3–5 vuotta.
3) Palvelussa käytettävien laitteiden ja järjestelmien toimituksesta

vastaavat Nesteen valitsemat kumppanit.


