PETROL OFİSİ’NDEN
MÜSİAD ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM
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AutoMatic Sistemi
• Elektronik Akaryakıt Dolum ve Kontrol Sistemidir.
• Amacı: Akaryakıt alımlarında insan iradesini yok ederek makine-makine ticaret
yapmak, ﬁloların akaryakıt giderlerini kurumsal olarak kontrol altına almaktır.
• Akaryakıt giderlerinin kontrolünde iş gücü tasarrufu sağlar.
• Alım detaylarının elektronik olarak uzun süreli muhafaza edilmesini sağlar.

AutoMatic Sisteminin Fayda ve Hizmetleri
• Olası suistimalin önlenmesi
• Muhasebe avantajı (Tüm alımlar için ayda 2 fatura)
• Kontrol Kolaylığı
• Elektronik Raporlama
• Ürün ve Hizmet Garantisi
• Bütçe planlamasında geriye dönük bilgi bankası
• Belirli hizmet ağının kullanımı
• Hızlı ve kolay alım
• Merkezi ödeme. Doldur ve Git!

Raporlama ve Kontrol
• “AutoMatic” tanımadığı araçlara yakıt vermez.
• Araca sadece tanımlanan yakıt türünü ikmal eder.
• Yakıt verdiği aracın akaryakıt alımı ile ilgili tüm detayları raporlar.
1- Aracın yakıt alımı anındaki kilometresi
2- Aracın müşteri tarafından bildirilmiş olan marka, model ve plaka bilgisi
3- Aracın bağlı olduğu masraf merkezi
4- Yakıt alımı yapılan tarih, yer, miktar, birim ﬁyat ve alım bedeli
Raporlarda açık şekilde görülebilir.
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Rapor Çeşitleri
1- Müşterimizin talebine bağlı olarak e-mail adreslerine elektronik ortamda gönderim.
2- İnternet üzerinden online izleme

İnternet Üzerinden Takip
• Bizden talep ederek alacağınız şifreniz ve kullanıcı kodunuz ile www.automatic.com.tr
web adresinden giriş yapabilirsiniz
• Online olarak araçların tek araç, departman veya ﬁlo bazında yakıt alımlarının takip
edebilirsiniz.
• 3 ay süre ile bu bilgiler sizin için saklanır.

MÜSİAD Üyelerince En Çok Tercih Edilen Alış İmkanları
MÜSİAD ÜYELERİNE ÖZEL İSKONTO TABLOSU
TÜKETİM (YILLIK)

İSKONTO

0-30.000 litre arası (aylık 16.000 TL’lik yakıt alımı ortalama) 0-20 araç ortalama

%5,00

30.000 litre-100.000 litre arası (aylık 30.000 TL’lik yakıt alımı ortalama) 20-50 araç ortalama

%6,00

100.000 litre-500.000 litre arası (aylık 140.000 TL’lik yakıt alımı ortalama) 51-101 araç ortalama

%7,00

500.000 litre-1.000.000 litre arası (aylık 400.000 TL’lik yakıt alımı ortalama) 101 araç ve üzeri ortalama

%7,25

İskontolar güncel pompa ﬁyatı üzerinden Türkiye’deki tüm Petrol Oﬁsi istasyonlarında geçerlidir.
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Sizlere özel ﬁyat tekliﬂerimiz ve kampanya hakkında detaylı bilgi almak için:
444 6 824 | 0507 909 36 36 | 0549 482 38 38 | 0551 941 61 61
musiad@nsakaryakit.com
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