Hyödynnätkö jo Suomen laajinta
asemaverkostoa?
Haluatko varmistaa prosessiesi
jatkuvuuden automatisoimalla
polttoneste- ja voiteluainetoimitukset?
Tunnetko jo Nesteen laajan
voiteluainevalikoiman ja
monipuoliset tilauskanavat?

Suomalainen valmistava teollisuus nojaa raudanlujaan
ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun. Polttonesteillä ja
voiteluaineilla on suuri merkitys, kun tuotantokoneista otetaan
tehot irti päivästä toiseen.
Nesteen palvelut, tuotteet ja toimitusvarmuus takaavat, että
liiketoimintasi pyörii tehokkaasti.

Neste tarjoaa monipuolista palvelua sekä jatkuvasti kehittyvän
ja kattavan tuotevalikoiman valmistavan teollisuuden yrittäjille.
Neste Yrityskortti tuo kätevästi käyttöösi maan tiheimmän
asemaverkoston ja runsaasti liiketoimintaa vauhdittavia etuja.
KorttiExtra-palvelusta saat näppärästi korttitapahtumat
kirjanpitoosi.
Asiakkaamme arvostavat Nesteen tuotteissa muun muassa
korkeaa laatua ja suomalaisuutta. Kevyt polttoöljymme on
puhdas ja helppokäyttöinen energianlähde, joka soveltuu
sekä teolliseen lämmitykseen että muihin teollisuuden
käyttötarkoituksiin.
Kun valitset voiteluaineet oikein, poikkeamat, vikaantumiset ja
seisokit vähenevät. Nesteen valikoima kattaa kaikki
tärkeimmät voitelukohteet. Tarjoamme korkealaatuisia
voiteluöljyjä, rasvoja ja erikoistuotteita. Käytämme parhaita
mineraaliöljyjä, synteettisiä perusöljyjä sekä johtavien
valmistajien lisäaineita.
Nesteeltä saat erinomaista, asiantuntevaa ja henkilökohtaista
palvelua. Oma yhteyshenkilösi pitää huolen siitä, että
käytössäsi on aina yrityksellesi sopivin palvelukokonaisuus.

Nesteen tuotteita kuljettavat yli 120 säiliöautoa takaavat
toimitusvarmuuden koko Suomessa. Toimitamme tilauksesi
sovitulla aikataululla ja voit keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Nesteelle kattava palvelu on kunnia-asia. Meillä
erinomaisesta ja asiantuntevasta palvelusta vastaa oma
yhteyshenkilösi. Hän varmistaa, että käytössäsi on parhaat
ja sopivimmat tuotteet. Ota rohkeasti yhteyttä – mietitään
ratkaisu haasteeseesi yhdessä!

Nesteen voiteluaineet tarjoavat erinomaisen voitelevuuden
ja kulumissuojan koko öljynvaihtovälin ajan. Tilaukset
hoituvat vaivattomasti Nesteen verkkokaupan kautta.
Vaihtoehtoisesti sinua palvelee asiakaspalvelumme sekä
kattava jälleenmyyjäverkosto.

• Meiltä saat erinomaista ja asiantuntevaa palvelua.
Henkilökohtainen neuvojasi valitsee kanssasi sopivat
palvelut ja parhaan kokonaisuuden.

• Arkisin klo 8–16: p. 0200 11311, Chat-palvelu
(www.neste.fi) tai asiakaspalvelu@neste.com
• Kadonneet Neste-kortit 24 h: p. 0800 196 196.
• Nesteen asiantuntijat löytävät vastaukset
kimurantteihinkin kysymyksiin.
• Tekninen neuvonta ja Analyysipalvelut ohjautuvat
asiantuntijoillemme asiakaspalvelun kautta.
• Sähköisestä Oma Neste –palvelusta hallinnoit Nesteen
palvelupalettiasi kätevästi ja tekee tuotteiden
tilaamisesta helppoa.
• Tilaa polttonesteitä, voiteluaineita sekä pullokaasua
kirjautumalla palveluun www.neste.fi/omaneste.
• Käytössäsi KorttiExtra-palvelu, josta saat kätevästi
korttitapahtumat kirjanpitoa varten.

• Nesteen yrityskorttiasiakkaana tankkaat Nesteen
asemilla sopimushinnoin.
• Kaikki asemapalvelut vaivattomasti Nesteen
Yrityskortilla. Suomen laajin verkosto palveluksessasi.
• Hae lähin Neste-asemasi https://www.neste.fi/asemat
tai lataa ilmainen Neste-äppi App Storesta tai Google
Playstä.

Tutustu palveluun

• Pinturi-palvelu huolehtii puolestasi polttoaineesi
riittävyydestä. Pinturi automatisoi polttonestetilauksesi
sovittujen hälytysrajojen mukaan.
• Oma asema -palvelun avulla säästyt ylimääräisiltä
kilometreiltä sekä polttonestekuluilta.

Tutustu palveluun

• Tuomme tankkauspisteen luoksesi ja huolehdimme
polttoaineen riittävyydestä.

• Neste Futura Diesel sopii kaikille dieselmoottoreille,
kaikkina vuodenaikoina.

Tilaa tästä!

• Kevyt polttoöljy on vaivaton ja kustannustehokas
polttoaine teolliseen lämmitykseen. Soveltuu myös
muihin teollisuuden käyttötarkoituksiin.

• Nesteen laajasta voiteluainevalikoimasta löydät
liiketoiminnallesi sopivat tuotteet.

Tilaa tästä!

• Tutustu suosituksiin osoitteessa www.neste.fi/va.

• Tilaukset onnistuvat vaivattomasti Nesteen
verkkokaupasta. Kirjaudu osoitteessa
www.neste.fi/omaneste.
• Vaihtoehtoisesti sinua palvelee asiakaspalvelumme
sekä kattava jälleenmyyjäverkosto. (Asiakaspalvelu
arkipäivisin klo 8-16, 0200 11311)

• Neste tunnetaan Suomen suoratoimitusten ykkösenä.
Toimitusvarmuus ja -luotettavuus ovat meille tärkeitä.
Lue lisää www.neste.fi/toimitukset.
• Verkosta seuraat kätevästi tilauksesi tilan syöttämällä
tilausnumeron. https://www.neste.fi/tilaustenselailu.

