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Kempeleen Ouluntulliin on avattu uudistunut Neste K -liikenneasema. Aseman keittiö ja palveluita on uudistettu ja aseman
sisustus on uusittu täysin. Liikenneaseman yrittäjinä toimivat Jasmin Saonegin-Mannila ja Jarkko Mannila.

Kaikki K-ryhmän liikenneasemat tulevat uudistumaan täysin ja palvelevat tulevaisuudessa asiakkaitaan Keskon ja Nesteen yhteisesti
rakentaman Neste K -liikenneasemakonseptin alla. Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä
nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Suomen Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat
erityispiirteensä ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.

Neste K Ouluntullin keittiö muutettiin uuden konseptin mukaiseksi Koon Keittiöksi, joka tarjoilee tavallista maukkaampaa ruokaa, tuttuun tapaan
myös lounasasiakkaille. Liikenneasemalla jatkaa myös Kotipizza, josta tutut ja laadukkaat pizzat saa mukaan otettaviksi tai paikan päällä
nautittaviksi. Aina tuoreen pannukahvin lisäksi liikenneasema tarjoaa kahvin ystäville uusia Nespresson erikoiskahveja.

– Liikenneaseman keittiö uudistettiin täysin ja keittiöstä saa nyt uuden reseptiikan mukaisesti valmistettua ruokaa. Myös kaupan puoli on
uudistettu ja valikoima on rakennettu vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme toiveita, kertoo kauppias Jarkko Mannila.

– Liikenneasema sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla valtatien varressa, upeiden maisemien sekä uimapaikan läheisyydessä ja
läpikulkuliikenteessä kulkevien on helppo saapua asemalle. Uskon uudistusten palvelevan entistä paremmin alueen asukkaiden, autoilijoiden
ja työssäkäyvien tarpeita. Toivotamme asiakkaat tervetulleeksi viihtymään Neste K Ouluntullissa, sanoo Mannila.

Uudistunut autopesu ja uudet lisäpalvelut

Neste K Ouluntulli on rakennettu asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Tuloksena syntyi viihtyisä miljöö, uudistetut tyylikkäät saniteettitilat
sekä laadukkaat palvelut autoilijoille. Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkailleen siistit ja modernit mittarikentät polttoaineiden
tankkaukseen sekä laadukkaita lisäpalveluja. Lisäksi asemalta löytyy sähköauton latausmahdollisuus, joka on K-Plussa-kortilla ilmaista.

Uusina lisäpalveluina Neste K Ouluntullista löytyy Osta ja nosta -käteisnostopalvelu sekä kabinetin vuokraus kahvila- ja ruokapalveluineen
pienille, n. 10 hengen ryhmille. Autonpesu uudistuu myös kauttaaltaan ja jatkossa asiakkaita palvelee uusinta pesuteknologiaa hyödyntävä
QuickWash -autonpesupalvelu.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.
Neste K -liikenneasemien uudistus on osa Keskon lähimarkkinastrategiaa, jolla asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita,
nopeasti ja vaivattomasti. 
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Mikko Paukkonen, Neste K ketjujohtaja, p. 050 567 9761

Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa
muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


