NORAMACKEN -Din egen mack i Nora Höga Kusten!
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Bensin & Diesel
Korttankning dygnet runt

Noramacken
informerar

Vi byter bränsleleverantör den 1 juni 2022
Vi kommer att byta bränsleleverantör från Alltank till Skelleftebränslen.
För dig som tankar på vår mack i Torrom och
idag använder Alltanks kort innebär det att du
behöver byta till Skelleftebränslens tankkort.
Det gör du enklast på Skelleftebränslens
hemsida https://skelleftebranslen.se/
tankkort/
Vi kommer också att lägga ut blanketter för
ansökan om kort på Ica Strömmen i Torrom.

När du ansöker om kort: skriv Noramacken i
meddelanderutan. Meddela även om du har
tagg och hur många. Det är för att Skellefteåbränslen ska kunna flytta taggen till deras system och för att du ska få den rabatt som gäller
för våra medlemmar.
Exempel: Noramacken, tagg 2st.
OBS! Vanliga bankkort kommer att fungera
som tidigare på vår station.

Det finns många fler anledningar att skaffa kortet
• Med Skelleftebränslens tankkort får du tillgång till över 100 anläggningar från Kiruna i
norr till Ångermanälven i söder.
• Åtkomst 24 timmar om dygnet,
7 dagar i veckan.
• Alla tankningar samlade på en faktura ger dig
bra översikt.
• Ingen fakturerings- eller årsavgift.

• Möjlighet till autogiro, faktura via mail eller
e-faktura via din bank.
• Möjlighet till två-kortssystem för företagare,
med ett förarkort och ett fordonskort.
• Du kan välja att få din faktura per post, per
e-post, via autogiro eller e-faktura. Det är ingen
fakturaavgift på något av alternativen.
Läs mer på baksidan!

INFORMATION OM PRISSÄTTNINGEN:

Skelleftebränslen har veckopris
Skelleftebränslen AB tillämpar för närvarande
veckopris, vilket betyder att samma pris gäller
under hela veckan.
Det som bestämmer veckopriset är oljans spotpris på världens råvarubörser, och dollarkursen
som olja i normalfallet handlas med. Det är svårt
att förutse priset på olja då det påverkas av flera
faktorer, till exempel det globala konjunkturläget, krig, naturkatastrofer och rena spekulationer.
Därför anser Skellefteåbränslen att en veckoprissättning ger dig som kund en rättvis och riktig
prissättning.
Avvikelser kan förekomma.

vara säker på att du utifrån veckopriset betalar
rätt pris.
Då du betalar med ett betalkort i Skellefteåbränslens anläggningar så redovisas aktuellt pris
alltid i anläggningen. Tankar du med ett Skelleftebränslen-kort så erhåller du dessutom alltid
en förmånlig rabatt på dina bränsleinköp som
dras på din faktura. På bensinfakturan redovisas
rabatten inklusive moms och på dieselfakturan
använder vi oss av nettoprissättning, vilket innebär att rabatten är avräknad men inte redovisas
på fakturan.

Skellefteåbränslen uppgraderar hela tiden sina
anläggningar och tyvärr så finns det fortfarande
ett antal anläggningar där vi inte kan visa dagsaktuellt pris, men som kund kan du ändå alltid

Skelleftebränslen vill göra sitt yttersta för kunden genom att:
• Alltid ha ett stort engagemang och lyhördhet
• Vara den leverantör som har störst kunskap
• Leverera med en optimerad, prisvärd och miljöriktig logistik
• Ha marknadens bästa leverantörer och produkter
• Vara aktiva och drivande
• Alltid ha produkter på lager som motsvarar våra kunders förväntningar
• Erbjuda marknadens bästa anläggningsnät
• Vara våra kunders lokala alternativ på alla sätt!

Vi ses på
Noramacken!

