Akaryakıt yönetiminde
Petronet & Shell işbirliğinin
ayrıcalığını yaşayın.
Multinet’in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell’in
Türkiye’deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin akaryakıt ihtiyacını
yaygın istasyon ağı güvencesi, tasarruflu kullanım ve tek faturada kontrol
imkanları ile karşılamanıza olanak tanır.

www.ttsmultinet.com
www.multinet.com.tr
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Akaryakıt gider yönetiminde
güvenilir çözüm ortağınız Petronet
Shell’in Türkiye’deki en büyük temsilcisi olan Multinet’in Petronet ürünü sayesinde,
yurt genelinde yaygın istasyon ağında “doldur git” özelliğiyle aracınızdan inmeden
dolum yapabilir, şirketinizin ister 1 ister 1000 aracı olsun akaryakıt giderlerinizle ilgili
detaylı rapor alabilirsiniz.

Multinet’li olmanızda “fayda” var.

Multinet kimdir?
1999 yılında kurulan Multinet, firmalara,
müşterilerine, üye işyerlerine ve
çalışanlarına fayda sağlayan ve katma
değerli çözümler sunan teknolojik bir
servis şirketidir. Türkiye’de ve dünyada
akıllı kart teknolojisini kurumsal
harcamalar ve maaş dışı ödemeler
alanında kullanan ilk şirkettir. Multinet,
2010 yılında Fransız Up Group ailesine
dahil olarak uluslararası bir yapının
parçası haline gelmiştir.
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Up Group kimdir?

Up Group, ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biridir. Sektördeki
50 yılı aşan tecrübesi ile Multinet’in gücüne güç katan, uluslararası bir yapının parçası
haline getiren Fransız ortağıdır.
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Petronet ile, Shell’in ödüllü ve
ekonomik yakıtlarını kullanırsınız.

Petronet’in çözüm ortağı Shell, Türkiye’deki yaygın istasyon ağı ve 1.100 istasyonu ile
her ihtiyaç duyduğunuzda ulaşılabilir konumdadır. Petronet ayrıca, Shell’in Guinness
Rekorlar Kitabı’na giren ve yakıt ekonomisinde dünya çapında 40’tan fazla ödüle imza
atan ürün ailesi FuelSave sayesinde her depoda %2’ye varan tasarruf olanağı sağlar.
Petronet ile ekonomik akaryakıt kullanma imkanına ve Shell güvencesine sahip
olursunuz.

Rakamlarla Petronet
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Akaryakıt ihtiyacınızı şirketinize özel

avantajlarla karşılayın!

Fatura Avantajı: Her ayın 15. ve son günü 2 ayrı faturayı, ekinde yer alan detaylı
kullanım raporuyla alırsınız.
Ödeme Avantajı: Petronet’e özel, DBS, havale ve kredi kartı ile ödeme imkanına
sahip olursunuz.
Kaçak Önleme Avantajı: Türkiye’deki tüm Shell istasyonlarında geçerli olacak
Taşıt Tanıma Sistemi ile suistimallerin önüne geçer, başka araca dolum
yapılmasına engel olursunuz.
Kullanım Avantajı: İster “Akıllı Anahtarlık” kullanarak montaja gerek olmadan
plakaya tanımlama yaptırır, ister montajlı uygulama ile “Akıllı Halka” kullanırsınız.

Petronet’in kurumunuza
sağladığı faydalar
Petronet, kurumunuza sağladığı operasyonel ve finansal avantajlarla yanınızda.
• Detaylı raporlama sayesinde kimin, hangi araca, kaç kilometrede, kaç litre akaryakıt
aldığını bilmenize imkan sunar.
• Yapılan tüm operasyonel işlemler şirketinize verilen bir şifre ile online raporlar üzerinden
takip edilebilir.
• Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) takılması seçeneğiyle başka araca dolum
yapılmasının önüne geçilir.
• Günlük, haftalık ve aylık limitlendirmeler yapılabilir, belirli günlerde kullanıma kapatılabilir
ve alınan yakıt türüne sınırlandırma getirilebilir.
• Petronet, tek bir şirket aracı veya yüzlerce araçtan oluşan bir filo için kullanılabilir.
• Araç kullanan personele avans verme, form doldurtma gibi operasyonel iş
yükünden kurtarır.
• Araç kullanan personelin aracından inmeden dolum yapmasına imkan vererek
zamandan tasarruf sağlar.

Petronet sistemi
nasıl çalışır?

FİRMA, ARAÇ
BİLGİLERİNİ VE
SAYISINI BELİRLER.

PETRONET KULLANMI İÇİN
DEMONTE ANAHTARLIK VE
AKILLI HALKA SEÇENEKLERİNDEN
BİRİSİNİ SEÇER.

FİRMA, PETRONET’İN SUNDUĞU TEKLİFİ
ONAYLADIKTAN SONRA
SÖZLEŞME İMZALANIR.

SÖZLEŞME ONAYINDAN SONRA,
3 GÜN İÇERİSİNDE PETRONET ANAHTARLIKLARI YA DA
HALKALARI TESLİM EDİLİR.

FİRMA AKILLI ANAHTARLIK SİPARİŞ ETTİYSE
mts@multinet.com.tr
ADRESİNE MAIL ATAR.
ÜRÜNÜN AKTİF HALE GELMESİYLE
HEMEN KULLANMAYA BAŞLAR.

HALKA SİPARİŞ ETTİYSE
ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ
TURPAK’I 0212 315 41 36’DAN
ARAYARAK RANDEVU ALIR.
ARAÇLAR KİTİN MONTAJININ
ARDINDAN AKARYAKIT ALMAYA
HAZIR HALE GELİRLER.

ŞİRKETİNİZİN AKARYAKIT GİDERLERİ 15 GÜNDE BİR
TOPLU OLARAK FATURALANDIRILIR. DİLERSENİZ
TALEBİNİZ DAHİLİNDE DETAYLI RAPOR PAYLAŞILIR.

Şirket araçlarınızın Petronet’li
olmasında fayda var!
Petronet ile ilgili detaylı bilgi almak için 444 87 36 numaralı
telefondan bize ulaşabilir veya satış temsilcinizle doğrudan
iletişime geçebilirsiniz.

www.ttsmultinet.com
www.multinet.com.tr
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Her ihtiyaca uygun bir Multinet çözümü mutlaka vardır.

Çalışana fayda paketi
RESTONET

PASSNET

• Harcadıkça TATLIPARA kazandıran
Türkiye’nin ilk ve tek yemek kartı,
• Kurumunuza %89’a varan vergi avantajı sağlar,
• 14.000 kurumsal müşterinin,
• 760.000 kart kullanıcısının,
• 25.000 anlaşmalı üye noktanın tercihi.

• Kişiselleştirilebilir giriş çıkış ve mesai takip kartı.

GIFT
• Kurumsal teşvik ve yardımların en modern yolu,
• Türkiye’nin ilk hediye kartı,
• Çalışanlarınıza ihtiyaçlarına göre seçim imkanı sunan
benzersiz sistem,
• Kurumunuza %38,47’ye varan vergi avantajı sağlar,
• 94.553 kart kullanıcısının, 4.282 anlaşmalı noktanın,
384 kurumsal müşterinin tercihi.

Şirket araçlarına fayda paketi
MULTICAR

PETRONET

• Türkiye’nin 81 ilinde hizmet ağına sahip
filo kiralama şirketi,
• Yurt çapında 250 servis,
• 764 kurumsal müşteri,
• 4.621 araç,
• 6 ilde yerel plaka,
• 7/24 hizmet.

• Akaryakıt kullanımızda tasarruf etmenizi sağlarken,
giderlerinizi tek faturada yönetmenize imkan tanıyan
Multinet hizmetidir.

Kurumsal seyahat ve
konaklamalarda fayda paketi

Toplu satınalma ve tedarik
süreçleri fayda paketi

OTELNET

MULTIAVANTAJ BUSINESS

• İş seyahatleri ve konaklamalarında avantajlı
çözümler sunan Multinet hizmeti,
• Konaklama, uçak bileti, araç kiralama,
transfer, toplantı organizasyonu hizmetleri,
• 335 kurumsal müşteri,
• 14.569 kart kullanıcısı,
• 520.000 geceleme,
• Türkiye’nin her yerinde 1.000 anlaşmalı nokta.

• Firmanıza satın alırken kazandıran, avantajlı
fiyatlar ve koşullar sunan benzersiz Multinet
hizmeti,
• Geniş tedarikçi zinciri,
• 14 kategori,
• 23 tedarikçi,
• 81 ilde tedarik imkanı,
• 1.013 kurumsal üye.

444
87 36
Multinet Çağrı Merkezi
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. No:12
Mecidiyeköy / Şişli İSTANBUL

