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Om Certas Energy Fuels AS 

Certas Energy Fuels AS er et heleid datterselskap av DCC. Selskapet ble etablert i 2002 som 
totalleverandør av diesel og fyringsolje til bedrifts- og privatmarkedet i Norge. Certas Energy Fuels 
AS er knyttet opp mot Esso og forhandler Essos produkter. 

Certas Energy Fuels ser viktigheten av å være et selskap der du som kunde kan føle trygghet når 
det gjelder kvalitet, pålitelighet og forutsigbarhet. Vi leverer kvalitetsprodukter til 
konkurransedyktige betingelser, og innehar en kunnskapsrik salg- og kundeserviceavdeling som til 
enhver tid gjør sitt ytterste for å imøtekomme alle våre kunders ønsker og behov. 

Ubemannede dieselanlegg 

Esso Energi har ett stort nettverk av ubemannede dieselanlegg, strategisk plassert fra Trøndelag 
og sørover.  
Med Esso Energi dieselkort kan du få tilgang til dette nettverket, og kan fylle diesel til fordelaktige 
betingelser. Det kan også benyttes vanlige bankkort på alle våre dieselanlegg. Mange av 
dieselanleggene tilbyr i tillegg til avgiftsbelagt diesel også avgiftsfri diesel og AdBlue.  
 
Alle våre dieselanlegg er tilrettelagt for store kjøretøy og har god tilgjengelighet. 
 
 

 

 
Se vår nettside www.essoenergi.no for fullstendig oversikt og kartvisning av alle våre 80 
ubemannede dieselanlegg. 

http://www.essoenergi.no/


  

 

 

Priser 

Vi har gleden av å tilby deg følgende rabatt på Avgiftsbelagt Diesel ved benyttelse av dieselkort 
hos Esso Energi: 

Tilbudet gjelder følgende 
steder 

Esso Diesel blank 
m/avgift 

Esso Diesel farvet 
u/avgift 

PRODUKT 

For levering pr. 12.05.20 
Alle priser er oppgitt 
eks.mva.  

Alle priser er oppgitt 
eks.mva.  

Alle priser er oppgitt 
eks.mva.  

 Priseksempel Levering Verdal Levering Verdal Levering STED 

Listepris pr 12.05.2020  kr                   10,744   kr                      7,879    

Transporttillegg Verdal  kr                      0,420   kr                      0,420    

Rabatt  kr                     -1,900   kr                     -1,800    

Totalt  kr                      9,264   kr                      6,499   kr                                     -    

Alle priser/rabatter er basert på dagens listepris og vil bli regulert i henhold til dette. Din rabatt vil 

gjelde alle våre dieselanlegg, men transporttillegget kan variere for hvert anlegg. 

Fakturering og betingelser 

Certas Energy Fuels tilbyr elektronisk fakturering i standardformatet Elektronisk Handels format 

(EHF). 

Ønskelig merking av fakturaer og oppsett gjennomgås før en eventuell oppstart.  
Certas Energy Fuels har fleksible systemer, og har mulighet til å sette opp ønsket merking. 
 
Standard betalingsbetingelser er 15 dager etter fakturadato. 

Vi tar forbehold om godkjenning av kreditt. 

 

HMS 

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet og er en forutsetning for driften.  

Certas Energy Fuels operer med et omfattende styringssystem for dette arbeidet. Det gir 
retningslinjer for hvordan man i henhold til utarbeidede prosedyrer skal arbeide systematisk og 
grundig mot mål som kan måles og verifiseres, følges opp, forbedres og dokumenteres. 
Styringssystemet er basert på ISO 14001 og ISO 9001, og oppfyller kravene iht til disse systemene. 
  
Certas Energy Fuels arbeider for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre og 
har som prinsipp at alle skader og hendelser kan unngås. 
 
 
 



  

 

 

Sikkerhetsdatablad 
Produktspesifikt Sikkerhetsdatablad vil bli sendt via e-post eller brev ved første bestilling og ved 
bestilling til nye leveringsadresser. Databladene ligger også tilgjengelige på våre nettsider 
www.essoenergi.no 

 

 

Teknisk support for oppstart og oppfølgning 

Det finnes god teknisk kompetanse i Certas-systemet som Norsk Bobilforening Region Midt kan 
benytte seg av. Vår Salgssjef vil være tilgjengelig for spørsmål. 

Faste kontaktpersoner i Certas Energy Fuels AS for support og oppfølging av avtalen vil være: 

Trond Sakshaug Salgssjef. Telefon 976 72 160 eller e-post: trond.sakshaug@essoenergi.no 

Wenche Olsen Leder Salg. Telefon: 926 04 897 eller e-post: wenche.olsen@essoenergi.no 

 

Med vennlig hilsen  

Certas Energy Fuels AS 

Trond Sakshaug 

Salgssjef 
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