– det värmländska alternativet

SÅIFA Värmland
– det lokala alternativet
Vi på SÅIFA Värmland strävar efter att vara det självklara
alternativet för våra kunder som uppskattar att göra affärer med ett
lokalt värmländskt bolag.
Personalen är företagets styrka med kännedom om både kunder och
leveransplatser för direktleveranser till kund.
Våra kunder skall veta att de pratar med samma personer inom
organisationen varje gång de ringer oavsett om de behöver kontakt
med kundservice, ekonomi, säljare eller någon anläggningsansvarig.
Företaget fortsätter och intensifierar satsningen på klimateffektiva
produkter som HVO. Företaget har idag flest fossilfria tankanläggningar på hemmamarknaden. Miljöprofileringen med bidrag till minskade koldioxidutsläpp kommer att vara en drivkraft för framtidens
utveckling.
Genom samarbeten som kontinuerligt vidareutvecklas når företagets
kunder ut på den nationella marknad och har idag tillgång till flera
distributionskanaler med anläggningar i Sverige.
Glädjande nog verkar SÅIFA Värmlands kundanpassade personliga
inriktning uppskattas av våra kunder då företaget år efter år tar
marknadsandelar från våra internationella konkurrenter.
Jag välkomnar alla nya kunder att prata med vår personal och
förhoppningsvis blir just du SÅIFA Värmlands nya kund.
Thomas Ajemark,VD
SÅIFA i Värmland AB

Vi finns här för dig – och för miljön
SÅIFA i Värmland AB är det lokala alternativet för
Värmlands åkerier, skogsindustrier och andra entreprenörer. Som kund möts du av en serviceinriktad
personal som sätter dig och dina behov i fokus. Säkra leveranser till rätt pris är självklarheter för oss.
Ett annat område som vi brinner starkt för är miljön.
Vi arbetar ständigt med att minska miljöbelastningen, vad gäller både våra produkter och våra anlägg-

ningar. Till exempel erbjuder vi HVO-fossilfri diesel
på våra anläggningar som ett alternativ till vanlig
diesel. Vi har medarbetare som är välutbildade inom
miljöfrågor och vi ställer krav på leverantörer när det
gäller miljöaspekter. Vi tittar också på hur säkerheten vid förvaring och hantering av miljöfarligt avfall
kan förbättras. Vår miljöpolicy är en mycket viktig
del av vårt sätt att jobba.

SÅIFA i Värmland AB
Lovartsgatan 3
652 21 Karlstad
Tel: 054-22 26 00
info@saifa.se
www.saifa.se

Tanka värmländskt på
SÅIFA Värmlands stationer
Med 25 anläggningar i Värmland är det aldrig särskilt
långt till någon av våra stationer. Vi tycker också att
det ska vara smidigt att tanka hos oss, därför är flera
av våra stationer strategiskt utplacerade vid större
vägar. En tankning ska ju gå snabbt och lätt!
På våra anläggningar finns både vanlig och fossilfri
diesel, bensin och AdBlue. Våra duktiga stationsföreståndare ser till att stationerna fungerar som de ska.

Kort som ger
dig överblick
Tillsammans med vår drivmedelsleverantör Preem
har vi ett samarbete när det gäller tankkort. Med ett
kort får du ett konto hos oss och en faktura skickad till
dig. Därmed blir det mycket enklare att få en överblick
av dina drivmedelskostnader. Det är också billigare att
tanka med ett tankkort, jämfört med ett vanlig bankkort. Vi erbjuder två kort.

IDS-kort
International Diesel Service, IDS, är OKQ8:s skräddarsydda servicekoncept för den tunga yrkestrafiken
i Sverige och Europa. Med detta kort kan du tanka på
alla våra 25 anläggningar och på samtliga OKQ8:s
IDS-anläggningar i Sverige.

SÅIFA:s Värmlandskort
(SIV-kort)
Detta kort har en Preemfunktion. Med det här kortet
kan du tanka på våra anläggningar i Värmland och på
59 Preemstationer utanför Värmland.
Du ansöker om tankkort på vår hemsida,
www.saifa.se.

Scanna QR-koden med
din smartphone för att
hitta din närmsta
anläggning.

Ett välfyllt lager
Vi har ett rejält lager, så att du som kund aldrig ska
behöva vänta. Vi är återförsäljare av OKQ8:s oljesortiment, AdBlue på bulk och IBC-behållare och
kemisk-tekniska produkter från Lahega Kemi (Clemondo AB).

Snabba och säkra
direktleveranser
Våra direktleveranser är mycket uppskattade av våra
kunder. Vi har goda relationer med våra leverantörer, vilket innebär att vi kan erbjuda snabba leveranser till kunderna. Ingen vill ju stå still i väntan på
en leverans.
Vi levererar eldningsolja, diesel, bensin och AdBlue
i bulk.

Vi utför det mesta!
•
•
•
•

Industri- och entreprenadmaskiner
Grävning
Schaktning
Hydraulik- och fordonsverkstad

ta.schaktochmaskin@telia.com

Tersmedens Väg 4
718 31 Frövi

• 12988 • www.jssverige.se

