
Bränslelösningar



Introduktion

Vår väg till ett fossilfritt samhälle
Colabit bidrar till en hållbar omställning, både idag och i framtiden. Vi säljer flytande drivmedel av högsta 
miljöklass, både till privatbilister och transportbolag.

Med framtiden i fokus
Hållbarhet är hjärtat i vår verksamhet. Vår primära produkt idag är HVO100 vilken kan användas i alla 
existerande dieselbilar, utan någon modifiering.
HVO100 är en 100% ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) vilken har samma egenskaper som traditionell diesel 
men med upp till 90% lägre CO2 utsläpp.

Våra drivmedel fungerar i existerande fordon, utan någon modifiering, samt distribueras via redan befintlig 
infrastruktur. Ett snabbspår till ett fossilfritt samhälle.

Ett rättvist pris
Colabit anser att alla ska betala ett rimligt pris för bränsle

Den nuvarande marknaden tillåter inte att det händer så Colabit har beslutat att ge ett erbjudande till Alla SGA-
medlemmar om att försöka minska dina bränslekostnader på jobbet och i ditt privatliv.



Bränsletyper

Bästa bränslepriser förhandlade till dina medlemmar
För att göra det så enkelt som möjligt för alla medlemmar har SGA och Colabitoil redan förhandlat 

fram det bästa priset för bränsle till dina golfbanor och även för dina privata bilar.

Diesel
HVO 100
HVO 97

Aspen-produkter
Ad Blue

Bränslekort

BULK
(Levereras)

90 STATIONER



Bränsletyper

• Diesel 30,5 % utsläppsminskning*
• HVO 100 (100 % fossilfri) Upp till 90 % reduktion av utsläpp*
• HVO 97 Upp till 80 % reduktion av utsläpp *

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) är en biobaserad diesel som kommer från många sorters vegetabiliska oljor, såsom raps,

solros, sojabönor och palmolja, samt animaliska fetter. Den kan användas i konventionella dieselmotorer, ren eller blandad

med fossil diesel. HVO kan minska dina CO2-utsläpp med upp till 90 %

• Aspen-produkter
• Ad Blue

*jämfört med fossil diesel.



Bränslekort

• Under dessa svåra tider är privata användare av bränsle i 
underläge på grund av att deras förbrukning är låg och 
därför betalar för mycket.

• Colabit anser att alla borde ha möjlighet att spara lite 
pengar. Vi erbjuder gärna ett bränslekort till alla SGA-
medlemmar för privat bruk.

• Bränslekortspriserna kommer att vara desamma som 
bulkpriserna (Prisbrev skickas ut varje måndag)



Stationer

IDS Stationer



PRIS (V22)

LISTPRIS Per 
Liter

Rabatt Per 
liter BULK

BULK per liter Rabatt Per 
liter 

Bränslekort

BRÄNSLE 
KORT medlem 

Per liter

BRÄNSLETYP

26,69kr 1,10kr 25,59kr 0,70kr 25,99kr HVO 100

21,00kr 1,10kr 19,90kr 0,70kr 20,30kr HVO 97

19,60kr 1,10kr 18,50kr 0,70kr 18,90kr DIESEL

14,50kr 1,10kr 13,40kr 1,10kr 13,40kr AD BLUE

Pris på
förfrågan

N/A
ASPEN PRODUKTER



Pris Formula

Priset baseras på interna-onell produktnotering enligt Pla4 ś European 
Marketscan och interna-onella valutakurser. Colabit kommer a4 skicka ut e4 
ny4 pris varje måndag baserat på de föregående veckornas formeldata.

• Pla4s oljeindex
• Valuta (RB)SEK vs USD

• Ad Blue och Aspen produkter skulle vi få e4 veckovis externt pris för båda. 
Dessa 2 produkter följer inte samma formel och är -llgängliga på begäran.



Prisbrev

Varje måndag före kl. 15.00 
tittar Colabitoil på 

föregående veckas platts och 
valutasiffror och använder en 
formel för att fastställa priset 

för veckan som kommer.
Detta är ett exempel på 
priset vi skickar ut varje 
vecka. För att maximera 

potentialen. Detta 
veckodokument ska gå direkt 

till Greenkeepers inbox.



Förvaltningsavgift

• Colabit kommer att betala som en förvaltningsavgift på 5 öre för varje 
liter som faktureras och betalas, som ett resultat av detta projekt.

• Colabit blir Silver Partner/medlem till en årlig kostnad av x000 kr.

• SGA kommer att marknadsföra Colabit Oil på de sätt som anges för 
Silverpartners. (Publikationer, nyhetsbrev, sociala medier och e-
postmeddelanden/samtal och andra lämpliga metoder)

• Colabit vill vara aktiv i SGA-evenemangen


