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Vianor - experter på däck

Vianor innebär
tillförlitlig service. På bilden
Hans-Fredrik
Gestrin, platschef i Gävle.

Vianor uppskattas av många åkare
inom FraktCentralen för dess höga
kompetens och servicegrad.
– Vårt samarbete är mycket gott och
fungerar utomordentligt bra, bekräftar Hans-Fredrik Gestrin, platschef på
Vianor i Gävle.
Vianor har en mycket välutvecklad jourservice, 24 timmar om dygnet.
– Vår Jourservice är till för åkare med tunga
fordon som behöver hjälp ute på vägarna om
något oförutsett inträffar, exempelvis punktering. I Gävle har vi två servicebilar redo, det
gör att åkarna kan känna en trygghet om det
händer något.

minst två års garanti på personbilsdäck. Till
personbilar kan kunden för 25 kronor köpa till
en 5-årig däckskadegaranti. För den som saknar förvaringsmöjligheter finns en möjlighet att
lagra däcken på de flesta Vianorverkstäderna.
Däcken är givetvis försäkrade under vår förvaring. Säsongsavgiften är cirka 600 kronor.

Störst i Norden

Vianor är Nordens största däckkedja och har
utöver däckverkstäder i Sverige, Norge och
Finland även försäljningsställen i Estland,
Lettland och Ryssland.
Alla Vianor verkstäder opererar på samma
sätt.

Transportsystem som
hänger med i svängarna!
Vill du veta var varje bil finns, last ombord, kostnader
och intäkter? Då ska du göra som följande företag - byta
till branschlösningen IBS CockPit:
Bilfrakt.se i Skellefteå, FraktCentralen i Gävle, Grävkonsult i
Söderhamn, Hälsingefrakt, MaserFrakt i Borlänge, MLT i Uppsala,
OnRoad och Tankbilsbolaget.
Vill du veta mer om IBS CockPit?
Kontakta IBS på telefon 08-627 23 00
eller e-posta svartjanst@ibs.se
www.ibs.se

Specialister på däck

Vianor är specialister på däck och fälgar till
alla typer av fordon, från skottkärra till lastbil
och entreprenadmaskiner.
– Vi har däck i alla prislägen, alltid med

Tel: 026-12 01 70 • Fax: 026-12 65 91
Upplandsgatan 19 • www.vianor.com

Sveriges största oljebolag
Biomil, med låginblandning av förnyelsebar
energi i form av raps (rapsmetylester), erhålls,
förutom förbättrad smörjförmåga, bland annat miljöbesparingar i form av minskat bidrag
till växthuseffekten. Preem har även en egen
miljöstiftelse som stödjer forskning med anknytning till miljön.

Preembjörnen står för värme, trygghet och
styrka. Denna ovanliga logotype för ett oljebolag kom till när OK Petroleum, Texaco och
Svenska Petroleum 1996 samlades under ett
nytt namn Preem Petroleum - ett stort, starkt
och vänligt företag med en björn som symbol.
Preem är Sveriges största energiproducent
med en produktionskapacitet på femton miljoner ton vilket motsvarar hela Sveriges energibehov. Närmare 56 procent av produktionen går på export och Preem är därför en
av Sveriges största exportföretag. Genom två
av Europas modernaste raffinaderier - Preem
Raffinaderi i Göteborg och Scanraff i Lysekil
- äger man två tredjedelar av landets raffineringskapacitet.
Preem finns bara i Sverige
Över hälften av landets stora industriföretag
får sin värme och energi från Preem. Mer än
var tredje lastbil och varannan traktor drivs
med diesel från Preems raffinaderier och mer
än 50 % av alla oljeeldade villor i det här landet värms med olja från Preem.
De egna raffinaderierna i Sverige innebär
stordriftsfördelar när det gäller transporter
och produktutveckling är en del av förkla-

”

Preem var
först ut med att erbjuda
marknaden Europas
första blyfria bensin

Fakta:
Preem (från engelskans ”preeminent”,
översatt; utomordentligt framstående)
bildades i maj 1996 genom en sammanslagning av oljebolaget OK Petroleum
och Texacos 400 bensinstationer samt
140 OK-skyltade bensinstationer.
Företaget omsätter i dag 33,3 miljarder
kronor och sysselsätter 4 000 personer.

Sveriges största dieselnät. Såifa är namnet på Preems dieselkortskoncept. Med Såifa-kortet har
Sveriges åkare tillgång till 340 dieselanläggningar speciellt anpassade för yrkestrafiken.
ringen till Preems framgångar på den svenska
marknaden menar Lars Hedberg, ansvarig för
Transportmarknaden inom Preem.
– Att vi bara finns i Sverige innebär också
att vi kan utveckla produkter, service och
tjänster utifrån de krav som svenska företag
har på t.ex. miljöanpassade produkter eller
administrativa tjänster, fortsätter Lars Hedberg.

Miljöansvar
På Scanraff påbörjades nyligen ett stort investeringsprojekt på 3,8 miljarder kronor för
att kunna förse marknaden i Sverige och övriga Europa med miljöanpassade produkter.
Preem är världsledande inom miljöanpassade
drivmedel och var först ut med att erbjuda
marknaden Europas första blyfria bensin och
Sveriges första miljöklassade diesel. Med
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