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Liikenteen solmukohdassa Savelassa Neste K liikenneaseman remontti on valmistunut. Kauppiaana jatkaa alueen asiakkaille
tuttu K-kauppias Keijo Asikainen.

Legendaarisen Neste K Savelan uudistukseen liittynyt remontti on nyt valmistunut kolmen kuukauden remontin jälkeen.
Merkittävänä uudistuksena asemalla aukeaa Subway-ravintola, jossa tuotteiden myynti alkaa tänään.

– Savelan liikenneasema on jo vuosikymmeniä ollut lähialueen luotettava auton huoltotarvikkeiden tarjoaja ja tankkauspiste sekä
varsinkin Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaiden myöhäisen kellonajan täydennysostopaikka. Nyt tehty uudistus palvelee
asiakkaita kokonaisvaltaisemmin, kun he saavat tutun pikaruokabrändin tuotteita heti syötäväksi ja samalla pystyvät tekemään
ruokatarvikkeiden perushankinnat kotiin, kertoo Neste K Savelan K-kauppias Keijo Asikainen.

– Neste K -ketjun tunnuslauseen mukaisesti Savelasta tehtiin todellakin paremman pysähdyksen taktiikan liikenneasema,
summaa Asikainen.

Uudistuksia sisustuksessa ja saniteettitiloissa

Subwayn avautumisen lisäksi liikenneaseman kahvila uudistettiin Koon kahvilaksi. Samalla aseman ruokatarjonta uudistuu 2020-
luvulle tarjoten herkullisia uutuuksia. Uudistukseen liittyen henkilökunnan ruokaosaamista on syvennetty Food Camp Finlandin
ravintolakoulutuksissa Helsingissä.

Aina tuoreen pannukahvin lisäksi Neste K Savela tarjoilee kahvin ystäville uuden laitteen mahdollistamana Michelin-tason
Nespresson erikoiskahveja. Liikenneasemalla toimii edelleen myös ruokakaupan palvelut.

Neste K Savela on sisustettu skandinaavisten virtausten mukaisesti viihtyisäksi oleskelumiljööksi. Saniteettitilojen koko tuplattiin
ja tilat saivat uuden tyylikkään ilmeen, joka hakee vaikutteita suomalaisesta metsästä. Tilan taustalla kuuluu linnunlaulua.

Autoilijoiden palvelut ovat edelleen kattavat. Liikenneasemalta löytyy hyvä valikoima autoilijoiden tuotteita ja asemalla säilyy neljän
tankkauspisteen mittarikenttä. Asemalle asennettiin myös uusittu ja moderni QuickWash -autonpesujärjestelmä.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto 

Nesteen ja K-ryhmän 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.

Asemilla 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 piirteensä ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa K-ryhmän lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita,
nopeasti ja vaivattomasti.

Aikaisemmin Jyväskylän keskustassa on uudistettu Neste K Kirri.

Lisätietoja:
K-kauppias Keijo Asikainen, p. 050 440 9530
Ketjujohtaja Mikko Paukkonen, Neste K -liikenneasemat, 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 K-ryhmän lähes 70 yhteistä asemaa
muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


