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Bränsleuppföljning.
Preem Cost Stop är ett bränsleuppföljningsprogram som hjälper dig att hålla koll på kostnaderna.
Programmet ger dig automatisk bränsleuppföljning per fordon, förare och körda mil mm.

Preem Cost Stop är ett bränsleuppföljningsprogram som Baserat på din förmånsnivå får du därefter rabatt från
automatiskt visar dina tankningar per fordon och

10-30% av licenskostnaden per år. Programmet på att

förare/kort månadsvis. Välj dina egna tankställen och

sättas upp och beställningsmöjlighet kommer snart.

stäm av rapporten med bränslefakturan. Som medlem
i Såifa Rewards får du första året gratis och dina
bränsleinköp laddas automatiskt in i programmet.
För att ta del av erbjudandena i Såifa Rewards går du bara in på preem.se, väljer logga in och Såifa Rewards
sedan loggar du in med ditt Bank-ID och väljer Förmåner.

STACKER STOP
EURO AB

5–20 %
rabatt

Produkter som underlättar längs vägen.
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.

Stacker Stop Euro arbetar med utveckling och

av lätta släp, släp, trailer, dolly och lastväxlarak.

försäljning av tillbehör till transportsektorn, för arbets-

Du hittar också säkerhetssystem som Back Stop

miljö, traksäkerhet och hållbarhet. Första produkten

- backvarnare med sensorer, blixtljus och ljudsummer

togs fram 1991, Stacker Stop – en handtrucksstop som i hytten. Finns för släp, lastmaskiner, truckar och kan
håller handtrucken stilla på aket under färd.

eftermonteras på alla typer av fordon. Vill du hålla

Den minskar risken för skåp- och godsskador under

vatten och smuts borta från bilen eller släpets bakparti

färd genom att hålla trucken på plats. Den avlastar

nner du även produkten Water Stop.

hydraulen samt är testad och godkänd av Volvo.
Andra produkter som är prisvärda och säkra är till
exempel Steal Stop - stöldskyddslåsen för olika typer

Som medlen i Såifa Rewards får du mellan 5-20%
rabatt på samtliga av produkterna baserat på din
förmånsnivå.

För att ta del av erbjudandena i Såifa Rewards går du bara in på preem.se, väljer logga in och Såifa
Rewards sedan loggar du in med ditt Bank-ID och väljer Förmåner.
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