
Neste Polttoaineturva
Varavoimakoneidesi polttoaineen käyttövarmuuden  
ja saatavuuden takaava kokonaispalvelu



Varmasti toimiva polttoaine 
varavoimakoneeseesi

Polttoaineturva-palvelulla varmistat polttoaineen saatavuuden 
kaikissa tilanteissa. Säännöllinen polttoaineen analyysi varmistaa, 
ettei säiliöön kerry vettä ja sakkaa, eikä polttoaine pääse 
muuttumaan käyttökelvottomaksi. Neste omistaa säiliössäsi 
olevan polttoaineen, jolloin se ei rasita yrityksesi tasetta.

Mittaus kerran vuodessa 
estää yllätykset 
 
Polttoaineturva takaa varavoimakoneidesi polttoaineen 

pysymisen huippulaatuisena. Mittaamme määrää auto

maattisesti ja vaihdamme polttoaineen säännöllisesti 

uuteen. Me siis omistamme polttoaineen, eli sinun ei 

tarvitse kantaa huolta sen laadusta. 

Polttoaineturvan asiakkaana vältät polttoaineen vanhe

nemisesta johtuvat kertainvestoinnit. Kiinteään kuukausi

hintaan kuuluu säiliösi ensimmäinen täyttö ja varavoima

koneidesi koekäytöissä kuluva polttoaine. Säännölliset 

vaihdot sisältyvät nekin hintaan.

Voit tarjota asiakkaillesi toimintavarmuutta, kun tiedät 

ettei varavoimakoneidesi polttoaine lopu kesken – varsin

kaan silloin kun sitä eniten tarvitset.

Tarkistamme polttoaineen kunnon säännöllisesti. Tes

taamme kerran vuodessa ottamamme näytteen akkredi

toidussa laboratoriossamme ja raportoimme tulokset.

Harjoittelemme ja dokumentoimme kanssasi varavoima

koneidesi käyttöä vaativat tilanteet. Siten voimme antaa 

takuun polttoaineemme laadusta ja käyttövarmuudesta 

varavoimakoneissasi.

Polttoaineturvan  
kolme lupausta 
 
1.  Säiliössäsi on aina riittävästi polttoainetta

Täytämme säiliön jokaisen koekäytön jälkeen ilman erillistä 

pyyntöä. Valvomme polttoaineen määrää tarvittaessa auto

maattisesti ja olemme valmiit lisätoimitukseen heti, kun vara

voimakoneesi käynnistyvät. Takaamme toimituksen sopimas

samme vasteajassa. 

2.  Testaamme polttoaineen laadun säännöllisesti

Otamme kerran vuodessa näytteen, jonka tutkimme akkredi

toidussa laboratoriossa. Varmistamme samalla, ettei poltto

ainesäiliössäsi ole vettä. Tarkistamme lisäksi jokaisen poltto

ainevaihdon yhteydessä polttoainesäiliösi kunnon. 

3.  Maksat vain käytöstä

Saat aina tarpeisiisi vastaavan kiinteän kuukausihinnan, 

johon sisältyy tavanomaisen koekäytön vaatimat polttoaineet. 

Varastoitu polttoaine on Nesteen omaisuutta ja myös vastuul

lamme – et maksa käyttämättömästä polttoaineesta ja vaih

damme polttoaineen säännöllisesti ilman erillistä veloitusta.



*Varastoidun polttoaineen omistaa Neste.

Palvelun käyttöönoton vaiheet

1. Käynnistys

•  Teemme kanssasi hyötylaskelman 

•  Sovimme pelisäännöt 

•  Sovitamme Polttoaineturvan jatkuvuussuunnitelmaasi

2. Varavoimapolttoaine

•  Täytämme säiliösi sovitulla tavalla ja sovitun aikataulun mukaisesti 

•  Et joudu maksamaan erillistä kiirelisää

3. Kuukausitäyttö

•  Täydennämme säiliösi koekäytön jälkeen ilman eri pyyntöä 

•  Näet ajantasaisen tiedon polttoainemääristä ja toimituksista portaalista

4. Vuositarkastus

•  Testaamme polttoaineen kunnon vuosittain laboratoriossa

5. Polttoaineen vaihto

•  Vaihdamme polttoaineen polttoaineanalyysin perusteella tarvittaessa 

•  Tarkistamme polttoainesäiliön ja teemme vesimittauksen 

6. Etävalvonta

•  Valvomme polttoaineen pintatasoa automaattisesti 

•  Täytämme säiliön, kun pinta laskee sovitun rajan alle
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Valitse koko Polttoaineturva- 
palvelu tai tarvitsemasi moduulit

Myynti ja markkinointi
Neste Markkinointi Oy, PL 95, 00095 NESTE Vaihde 010 45811
Voiteluainetilaukset ja tuoteneuvonta, puh. 0200 11311, arkisin klo 7–17.
Lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta soittaminen maksaa 16,0 senttiä/minuutti + pvm/mpm.

Neste Polttoaineanalyysi
Takaa polttoaineen laadun. Testaamme polttoaineen 
akkreditoidussa laboratoriossa ja toimitamme raportit 
sekä toimenpide-ehdotukset. 
 

Neste Polttoainevaihto
Varmistaa, että polttoaine on aina käyttökelpoista.  
Tyhjennämme ja puhdistamme säiliösi, täytämme sen  
uudella polttoaineella erillisellä tilauksella sekä pyrimme 
kierrättämään vanhentuneen polttoaineen.  
 

Neste Toimitusturva
Takaa paikkasi ensisijaisten polttoaineensaajien listalla  
ja saat häiriötilanteessa polttoainetoimituksen aina  
48 tunnin sisällä ilmoituksestasi. 
 

Neste Polttoaineanalyysi, Neste Polttoainevaihto ja Neste Toimitusturva ovat keskeiset osat Nesteen Polttoaineturva 
kokonaispalvelua. Kattavimman turvan polttoaineelle ja parhaimman hyödyn saat valitsemalla kokonaispalvelun.  
Lue lisää osoitteesta neste.fi/palvelut-yrityksille.


