
Med tjänsterna Pejl och Volymkoll har vi koll på volymen i din tank. Båda våra 
tjänster Pejl och Volymkoll bevakar hur mycket produkt som finns i din tank.  
Vilken tjänst du väljer beror bland annat på storleken på din tank. 

Tjänsten Pejl
Pejlutrustningen läser regelbundet av volymen i 
din tank. När volymen i tanken når en överens
kommen lägsta nivå görs en beställning auto
matiskt. För att din tank alltid ska ha tillräckligt 
med bränsle planeras dina leveranser utifrån din 
snittförbrukning. Pejltjänsten skickar automatiskt 
informationen till våra system på Preem för 
hantering och lägger en order. Du behöver alltså 
inte själv varken ha koll på volymen i din tank  
eller lägga en order.

För att tanken ska kunna få automatiska leve ran 
ser rekommenderar vi att den är minst 10 m3,  
men den kan också vara mindre om förbruknings
mönstret är jämnt och omsättningshastigheten i 
tanken är tillräckligt hög. Det bör vidare vara 
möjligt att leverera dygnet runt och till en fast 
leveransplats. 

Tjänsten Volymkoll 
Volymkoll är en tjänst för dig som vill ha koll på 
volymen i din tank. Tjänsten passar dig som har 
mindre och/eller mobila tankar med ojämn 
förbrukning. 

Här sker inte leveransen helt automatiskt som 
med tjänsten Pejl, utan en eller flera mottagare 
får ett meddelande via sms när det är dags att 
fylla på. Du bekräftar beställningen med en enkel 
knapptryckning på din mobil och Preem Business 

Support lägger en order på din beställning. Du 
kan avstå från att bekräfta ordern om du inte 
önskar leverans vid det tillfället och senare ringa 
in din beställning. Produkten levereras inom  
fem arbetsdagar. När du som kund har Volymkoll 
ansvarar Preem för att leveransen kommer inom 
utsatt tid. Du som kund  har ansvar för att 
beställningen görs.

Exempel på hur en lista 
för bränsletankar kan 
se ut  tidstämpel för 
senaste pejlrapport samt 
hur mycket volym som 
finns kvar procentuellt 
och i liter.

Pejl och Volymkoll
––  alltid tillräcklig volym i tanken



Implementering
1. När det är konstaterat vilken typ av pejl som 

ska installeras så sätter man upp en installa
tionsplan där våra leverantörer av pejlar 
kontaktar dig för att komma överens om 
installationstillfälle.

2. En blankett skickas ut till dig som kund där  
bland annat följande information ska fyllas i:
• Tankstorlek
• Koordinater var din tank finns
• Vilken produkt ska levereras till tanken
• Är det en fast eller mobil tank
• Förbrukningsmönster
• Leveransrestriktioner
• Fullständig leveransadress
• Kontaktperson, telefonnummer, mailadress

3. Efter installationen av din pejlutrustning 
behöver vi tillsammans se över ditt förbruk
ningsmönster under två till tre veckor, innan  
vi kan ta över ansvaret för påfyllning (gäller 
endast Pejl), så fram till 14 dagar efter 
installationen måste beställningar ske 
manuellt.

Beställa eller frågor?
Här kan du beställa eller ställa de frågor du undrar över  
gällande Pejl och Volymkoll: 

pejl@preem.se

Exempel på hur systemet kan se ut.
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