
Find ud af hvor meget du kan spare allerede ved første levering! 

GAD VIDE 
OM DU OGSÅ 
BETALER FOR 
MEGET FOR 

 LANDBRUGS-
DIESEL?



Kender du hemmeligheden bag 
prisen på landbrugsdiesel? 
Er der forskel på landbrugsdiesel?

Det ultrakorte svar er NEJ, der er ikke stor 
forskel på landbrugsdiesel. 

Der findes to raffinaderier i Danmark. De for-
skellige olieselskaber leverer ganske ofte deres 
landbrugsdiesel via eksterne vognmænd, og 
disse vognmænd leverer ofte med de samme 
lastbiler på tværs af de forskellige olieselskaber. 

Samme raffinaderi, samme lastbil, 
samme produkt.

Der kan være små forskelle i de additivpakker 
de forskellige olieselskaber bruger i deres 
landbrugsdiesel. Heldigvis har vi via vores 
samarbejde med Bell Add mulighed for at 
levere en ekstra additivpakke.

Hvorfor er der store rabatter på 
landbrugsdiesel?

Den store rabat du modtager fra dit olieselskab 
i dag er på ingen måde unik. Faktisk giver olie-
selskaberne meget store rabatter. Hvordan er 
det overhovedet muligt? Ja, det skyldes at 
deres listepris er sat urealistisk højt. 

Det er et kendt trick fra andre brancher. For 
eksempel får alle VVS’ere typisk helt op til 80% 
rabat på listeprisen fra deres grossister.

Olieselskaberne sætter en høj listepris, der gi-
ver mulighed for at give store rabatter, og da 
de ofte hæver listeprisen mere end noteringen 
berettiger til, (men ikke din rabat i samme tem-
po) ja så vinder huset altid i både det korte og 
lange løb. 

Sådan opnår du en 
højere besparelse:
Jo mere landbrugsdiesel 

du aftager pr. gang, 
desto bedre pris.

Jo mere landbrugsdiesel 
du aftager pr. år, desto 

bedre pris. 

Sådan udregner Motorverk prisen på 
landbrugsdiesel

Hos Motorverk bruger vi ikke fiktive listepriser 
og kunstige rabatter, da vi tror på at en fair 
handel, er den bedste handel.

Vi tager altid udgangspunkt i den daglige 
internationale noteringspris og dertil kommer 
et fast aftalt tillæg, der dækker vores udgifter, 
samt sikrer os en fair fortjeneste. 

Tillægget vil variere alt 
efter vores udgifter, for 
eksempel hvor mange 
liter du modtager pr. 

gang, hvor mange liter du modtager pr. år 
osv. Denne forskel i beregningen af din pris 
på landbrugsdiesel lyder måske ikke af meget. 
Men det kan nemt betyde pæne besparelser 
for dig – kontakt os for at høre konkret, hvad 
du kan spare.

Derfor kan vi levere en fair handel

Vi har teamet op med 2 meget stærke spillere. 
Olieselskabet Go’on der allerede har mere end 
160 tankanlæg i Danmark og AGCO der i man-
ge år har været en af de vigtigste spillere inden-
for det danske og europæiske landbrug. En fair 
handel er vores grundpille og du skal derfor 
ikke bedømme os på vores marketingmateriale, 
men på vores priser og vores service.

Vi tror på gennemsigtighed, fairness og lange 
kundeforhold.  

Vores erfaring er, at en fair handel for alle 
parter, giver et langt kundeforhold og det 
håber vi, at vi får med dig.

RING eller 
SMS ordet 

BRÆNDSTOF til 
81 900 900 
Så aftaler vi 

et møde!

Typisk listepris 
minus rabat 

Noteringspris inklusiv 
Motorverks tillæg



Vi kalder det et VIND ELLER VIND møde 
både for dig og for os. 

Du får enten 6 flasker god rødvin eller en solid 
besparelse i dit driftsregnskab. Vi får lejlighed til 
at møde dig og ikke mindst muligheden for at 
lave en fair handel. 

På mødet udfylder vi sammen nedenstående 
skema. Vi kalder det 4 på stribe og vi taber 
stort set aldrig…

Nemt og gennemskueligt

Du finder dine seneste 4 fakturaer på land-
brugsdiesel frem, fortæller os det antal liter du 
modtog samt datoen – ikke prisen. Vi udregner 
derefter (på stedet) hvor meget din landbrugs-
diesel ville have kostet hos Motorverk, på den 
specifikke dato og i den konkrete mængde. 
Hvis vi taber bare en af de 4 omgange, ja så 
vinder du 6 flasker god rødvin.

Derefter udregner vi sammen, hvor meget 
du kunne have sparet med Motorverk, og hvor 
meget du vil kunne spare i fremtiden forudsat 
at prisforskellen er identisk med det nuværen-
de niveau. Erfaringen er, at din kommende 
besparelse vil kunne mærkes markant i de 
fleste driftsregnskaber.

Hvordan kommer vi videre? 

Det er er nemt, ring eller SMS ordet 
BRÆNDSTOF til 81 900 900 og aftal et 
møde eller send en mail til...

sparpenge@motorverk.dk
 – så kontakter vi dig for et møde. 

Vi ser frem til at møde dig og indgå en fair han-
del for begge parter.

Vil du spare eller drikke rødvin? 

Motorverk  ·  Gungevej 9, 2650 Hvidovre  ·  Bugattivej 15, 7100 Vejle
Kundeservice: 81 900 900  ·  info@motorverk.dk  ·  motorverk.dk

1. faktura - Motorverks pris =                            Kr.

2. faktura - Motorverks pris =                            Kr.

3. faktura - Motorverks pris =                            Kr.

4. faktura - Motorverks pris =                            Kr.

Så meget kunne du spare:

Så meget ville du 
have sparet 
pr. 1.000 liter:

Udfyldes sammen med 
Motorverks sælger:

VIN

D ELLER VIND!
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