-kütus hakkab kohe tööle.
Puudub vajadus midagi allalaadida, pole tarvis
IT meest. e-kütus arvutab kohe välja Sinu personaalse
hinna tarnekohas. Kui soovid osta kütust krediiti - ka see
võimalus on olemas.

-kütus on tasuta. Kütuseportaalil
e-kütus puudub kuutasu ja tehingutasu.

-kütus töötab mobiiltelefonis, tahvlis,
arvutis. Kõik on kättesaadav Sinule sobivast
seadmest! Kütuseostuks on olemas kogu vajalik info,
mõne klikiga saad teha tellimuse ja keskenduda seejärel
oma põhitegevusele.

-kütus annab paari klikiga ülevaate
minevikust. Saad kiirelt ülevaate,

-kütus aitab kütuseauto õigesse kohta.
Tarnejuhised (tarnekoha, millise autoga ligi pääseb
jms) saad e-kütuse kaardivaates täpselt ära määrata. Mida
täpsem on tarneinfo, seda kiiremini jõuab kütus kohale!

-kütus teab ja kontrollib kogu
kütuseauto tarneringi. E-kütus on ühendatud „targa“
kütuseautoga. Kogu protsess on kütuse autosse laadimise
hetkest kuni mahalaadimiseni kontrollitav ning vajadusel
tagantjärgi esitatav.

-kütus aitab tööd jagada.
Ega kõike pea ise ära tegema. Ka teised
saavad aidata. Saad ise luua erinevate õigustega kasutajaid.

-kütus võimaldab omada mitmeid
kliendikontosid.
Kui Sul on mitu ettevõtet ja lisaks kütad oma kodu
ahjukütusega, saad luua erinevatele ettevõtetele ja
eraisikule kliendikonto.

milline on tellimuste, hinna- ja arvete ajalugu.

-kütus näitab, mis kütusehind teeb.
Kas hinnad tõusevad, langevad või on stabiilsed?
Hinnaliikumiste nägemine aitab kütuseostu paremini
planeerida.

-kütus areneb koos Sinuga. Meil on
veel hulgaliselt ideid, mida võiks e-kütus
Sinu heaks teha. Tagasiside on meie jaoks oluline, et
saaksime e-kütust arendada Sulle veel mugavamaks ja
käepärasemaks!

Miks on e-kütus loodud?
Jetoili kütuseportaal e-kütus loob uue kütusemüügi
traditsiooni!
Tavapäraselt liigub informatsioon, hinnad ning
tellimused kliendi ja kliendihalduri vahel telefoni,
e-posti või SMSi teel. Pahatihti pole kliendihaldur kohe
kättesaadav või tuleb korduvalt üle helistada.
See tekitab vigu ja kulutab Sinu aega.
Kütuseportaal e-kütus on kasutatav just Sulle sobivast
seadmest. Siis kui Sulle sobib ja seal kus Sulle sobib.
Ilma kümnete telefonikõnedeta.

Kuidas saada e-kütuse kasutajaks?
Kütuseportaali sisenemiseks mine veebilehele
www.ekütus.ee ja identifitseeri end ID-kaardi,
mobiil ID või pangalingiga.
Logi julgelt kütuseportaali e-kütus sisse ka siis, kui
Sa pole veel Jetoili klient. Kinnita kasutustingimused ja
juba saadki kütuseportaaliga e-kütus tutvuda. Kütuse
tellimiseks saad kliendilepingu kinnitada sealsamas.
Kui soovid osta kütust krediiti - ka see võimalus on
olemas.
www.ekütus.ee

