
Truck+ kortiton tankkaus

Nopea ja turvallinen tankkaus raskaan liikenteen 

asemilla, ilman maksukorttia tai koodia

Haluatko säästää 

tankkaukseen 

kuluvaa aikaa ja 

minimoida riskit?



Kortiton tankkaus,

joka säästää

selvää rahaa
Truck+ on palvelu, jonka avulla tankkaat raskaan

liikenteen asemilla ilman maksukorttia tai PIN-koodia. 

Se lyhentää tankkausaikaa, vähentää väärinkäytöksiä ja 

helpottaa kuljettajiesi arkea.

Nosta pistooli ja tankkaa

Mitä jos kuljettajat voisivat tankata vain ennalta määriteltyä tuotetta 

oikeaan säiliöön? Entä jos tankkaukset olisivat nopeampia? Tai jos 

korttien ja PIN-lukujen katoamisesta ei tarvitsisi enää huolehtia? 

Truck+ nopeuttaa ja helpottaa raskaan kaluston tankkausta 

kertaheitolla. Se estää tehokkaasti väärinkäytökset ja varkaudet. Se 

sallii täytön ainoastaan tankkiin, johon on asennettu Truck+ 

tunnistin.

Saat yhteenvedon kaikista tankkauksistasi, mikä vähentää 

hallinnollisia kulujasi. Ja vaikka kaikissa ajoneuvoissasi ei olisikaan 

Truck+ palvelua, saat yrityskortilla tekemäsi tankkaukset näppärästi 

samaan laskuun ja raporttiin.

Tarjoamme myös vaivattoman asennuspalvelun, jonka avulla saat 

ajoneuvosi mukaan palveluun nopeasti ja kattavasti. 

Soita meille, kun haluat kuulla paljonko Truck+ säästäisi rahojasi, ja 

miten pääset hyötymään ratkaisusta pian.

Truck+



Mitä Truck+ lupaa?

Entistä turvallisemmat ja nopeammat 

tankkaukset

• Ei maksukorttien tai PIN-koodien hallinnointia tai 

katoamisia

• Tankkaus onnistuu vain säiliöihin, joihin on 

asennettu tunniste

• Tunniste asennetaan siten, että sitä ei voi siirtää 

toimivana

Ostotiedot selkeässä paketissa

• Kaikki polttoainekustannukset yhdellä 

silmäyksellä, verkkopalvelussa ja laskulla

• Tankkaukset saatavilla raportille ajoneuvoittain ja 

seurantakausittain

Säästämme siis aikaa ja rahaa.



1. Tilaa

Tilaa palvelu osoitteessa Neste.fi tai soita 0200 11311. Kerromme paljonko hyödyt 

ja miten saat palvelun nopeasti käyttöösi.

2. Valitse sopiva asennustapa

3. Tankkaa

Aja Truck+-asemalle. Nosta pistooli, odota hetki ja tankkaa. Unohda kortit ja PIN-

koodit.

4. Seuraa käyttöä

KorttiExtra-sivuilla seuraat ajoneuvo- tai kausikohtaista käyttöä koontilaskulta.

Voit halutessasi liittää Truck+-palveluun myös datapass-kilometriseurannan.   

A Asenna itse B
Neste asentaa 

luonasi C
Asennus valtuutetussa

toimipisteessä

Tilaa palvelu verkossa. 

Toimitamme osat ja selkeät 

ohjeet, joiden avulla asennat 

tunnistimet näppärästi 

valitsemiisi ajoneuvoihin.

Nesteen käyttämä

palveluntarjoaja ottaa 

yhteyttä ja sopii 

kanssasi asennusajan.

Vieraile Nesteen valtuuttamassa 

asennuspisteessä alueellasi.

Tarkista lähimmät asennusliikkeet 

osoitteessa neste.fi

Ota Truck+ käyttöön


