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Skiss får ej användas av 
tredje part utan tillåtelse.
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Skiss får ej användas av 
tredje part utan tillåtelse.

Förslag. Integrerings rollup  
2016-08-23 ver 2.JA Förslag. Såifa rollup  

2016-08-23 ver 2.JA

Förslag. Så rollup  2016-08-18 ver 3.JA
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Integrerade
Samarbetspartners

Integrerade
Samarbetspartners

Integrerade
Samarbetspartners

Anmäl ärenden via handdatorn.

Anmäl ärenden via handdatorn.
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Anmäl ärenden tillsammans med bilder via smartphone + transportstyrelsen.
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Automatiskt inläsning av faktura och bränsleförbrukning
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Hämta fordonsuppgifter direkt från bilregistret.
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Kostnadseffektiva processer,

till säkrare & ekologisk körning samt förbättrade kundtjänster.

Hämtar uppgifter från färdskrivare,

 kilometermätare & bränsleförbrukning via canbus mm.
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 kilometermätare & bränsleförbrukning via canbus mm.

Hämtar uppgifter från färdskrivare,

 kilometermätare & bränsleförbrukning via canbus mm.

Fordonsdata hämtar uppgifter från färdskrivare,

 kilometermätare & bränsleförbrukning via canbus mm.

Automatisk inläsning av förare till coststop mm.

Automatisk inläsning av förare till coststop mm.

Automatisk inläsning av förare till coststop.

DYNAFLEET

DYNAFLEET

DYNAFLEET

SMARTA PROGRAM FÖR

SMARTA PROGRAM FÖR SMARTA PROGRAM FÖR

DITT FÖRETAG

DITT FÖRETAG

DITT FÖRETAG

Nu utökar vi SÅ-familjen

med �er bra program. 

Nu utökar vi SÅ-familjen

med �er bra program. 

Nu utökar vi SÅ-familjen

med �er bra program. 

Beställ våra produkter på
www.akeri.se/transportekonomi

Beställ våra produkter på
www.akeri.se/transportekonomi

Beställ våra produkter på
www.akeri.se/transportekonomi
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FÖRMÅNSPROGRAMMET FÖR DIG SOM KÖR TUNGT.

FÖRMÅNSPROGRAMMET FÖR DIG SOM KÖR TUNGT.

B

F
ra

n
k
e
ra

s
 e

j

M
o

tt
a
g

a
re

n
  

b
e
ta

la
r 

p
o

rt
o

t.

V
ik

 h
ä
r

T
e
jp

a
 h

ä
r

P
re

e
m

 A
B

 (
p
u
b
l)
, 
K

o
n
to

ko
rt

sk
re

d
ite

r

S
V

A
R

S
P

O
S

T
 2

0
0
8
1
2
2
6
 

11
0
 3

0
, 
S

to
ck

h
o
lm

T
e
jp

a
 h

ä
r

Preem AB (publ), 112 80 Stockholm

Kundtjänst telefon 020-450 450. Måndag-fredag 7-17.

Produkter som underlättar längs vägen.

Produkter som underlättar längs vägen.

Hos Stacker Stop hittar du en mängd olika produkter som underlättar arbetet och hjälper dig i vardagen ute 

Hos Stacker Stop hittar du en mängd olika produkter som underlättar arbetet och hjälper dig i vardagen ute 

på vägen. Du får 5-20% rabatt på alla produkter baserat på din förmånsnivå i Såifa Rewards.
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Stacker Stop Euro arbetar med utveckling och  
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Den minskar risken för skåp- och godsskador under 
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färd genom att hålla trucken på plats. Den avlastar 

färd genom att hålla trucken på plats. Den avlastar 

hydraulen samt är testad och godkänd av Volvo.  
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Andra produkter som är prisvärda och säkra är till  
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exempel Steal Stop - stöldskyddslåsen för olika typer 
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av lätta släp, släp, trailer, dolly och lastväxlarak.  
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Du hittar också säkerhetssystem som Back Stop  
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i hytten. Finns för släp, lastmaskiner, truckar och kan 
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eftermonteras på alla typer av fordon. Vill du hålla 
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nner du även produkten Water Stop.
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Som medlen i Såifa Rewards får du mellan 5-20% 
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5–20 % 
rabatt

5–20 % 
rabatt

För att ta del av erbjudandena i Såifa Rewards går du bara in på preem.se, väljer logga in och Såifa 
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Rewards sedan loggar du in med ditt Bank-ID och väljer Förmåner.
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Preem Cost Stop är ett bränsleuppföljningsprogram som hjälper dig att hålla koll på kostnaderna.  
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Fordonsunderhåll på webben
Anmäl skador enkelt via smartphone med bilder.
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