Smidigare mobiltankning med Neste-appen
Neste-appen gör det trevligare och smidigare att röra sig med bil. Mobilappen har
utvecklats med rörliga och upptagna kunder i åtanke, och samlar allt i samma paket: de
närmaste Neste-stationerna, mobilbetalning och flera förmåner som du kan dra nytta av
vid det mest omfattande nätverket bensinstationer i landet.
I Neste-appen hittar du också varje månad nya fantastiska erbjudanden och tävlingar! Vi
har bland annat lottat ut biljetter till Finlands bästa festivaler och erbjudit mobiltankare
provperioder och rabattkoder (bl.a. BookBeat, Viaplay och Tallink). När du laddar ner
Neste-appen försäkrar du att du också får de bästa förmånerna och erbjudandena.
Mobiltankning
Mobiltankning innebär att du kan betala med en mobilapp på din telefon när du tankar vid
en Neste-station. Du behöver alltså inte längre gräva fram plånboken när du
tankar! Mobiltankning är ett modernt, enkelt och smidigt sätt att tanka.
Mobiltvätt
Med mobiltvätt kan du betala biltvätt vid Neste K-stationerna med mobilappen. Biltvätt är
nu enklare än någonsin, eftersom du kan sköta det med Neste-appen utan att stiga ur
bilen eller köa.
Neste-appen gör det enkelt att tanka med mobilen utan kort eller kontanter.
Neste-stationerna är de första i Finland där du kan tanka med alla bankers credit- och
debitkort! Mobiltankningen aktiveras tryggt med nätbankskoder. Du kan också lägga till
JHL:s medlemskort i Neste-appen och få bränslerabatt även vid mobiltankning.
Bränslerabatten gäller inte tankningar vid Neste Express-automatstationerna. Om du
betalar med Neste Privatkortet kan du inte dra nytta av andra stamkundskorts förmåner
(t.ex. medlemskort och K-Plussakort).
Neste-appen är gratis för konsumenter. Mobiltankningen fungerar i Finland och Balticum.
Appen kräver internetuppkoppling och fungerar med följande telefoner och
operativsystem:
iPhone: operativsystem iOS 11.0 eller nyare
Android: operativsystem Android 5.0 eller nyare
Ladda ner Neste-appen gratis:

Tanka med Neste-appen till medlemsförmånspris

Visste du att du kan tanka till medlemsförmånspris vid Neste-stationer när du betalar med
Neste-appen? Du behöver alltså inte längre gräva fram plånbok och kort när du tankar!
Lägg till ditt medlemskort i appen för att alltid tanka till det förmånligare priset.
Varför lönar sig Neste-appen?
•
•
•
•

Du kan betala tankning vid Neste-stationer med din mobiltelefon
Du kan betala för biltvätt vid Neste K-stationer med appen utan att stiga ur bilen och
utan att köa
De ser de närmaste Neste-stationerna i appen
Neste-appen ger dig tillgång till förmåner, rabatter och tävlingar

Nosto: Neste-appen gör det enkelt att tanka med mobilen utan kort eller kontanter, och om
du lägger till ditt medlemskort i appen kan du tanka till medlemsförmånspris.
Så lägger du till ditt medlemskort i appen
Öppna appen och gå till inställningarna via de tre punkterna uppe till höger.
1. Välj inställningarna för korthantering och förmånskort.
2. Välj ditt förmånskort.
3. Mata in ditt medlemsnummer i fältet för kortnumret och spara.
4. Om du inte ser knappen för JHL:s medlemsförmån i Neste-appens meny,
uppdatera appen till den nyaste versionen i appbutiken.

Som medlem i JHL får du 2,1 cent rabatt på bensin och diesel när du mobiltankar.
Medlemsförmånen är i kraft tills vidare.

