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Nesteen mobiilisovellus mahdollistaa tankkaamisen älypuhelimella 
 

 
 
Autoilijoille suunnattu mobiilisovellus, Neste-äppi, mahdollistaa nyt tankkaamisen älypuhelimella ilman 
korttia tai käteistä. Sovellus tekee polttonesteiden ostamisesta entistä nopeampaa, turvallisempaa ja 
sujuvampaa. 
 
“Haluamme olla läsnä siellä missä asiakaskin, eli mobiilissa. Nesteen raskaan kaluston asemilla 
siirryttiin kortittomaan Truck+ -tankkaukseen ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 2012. Olemme 
erittäin iloisia voidessamme tarjota mobiilimaksumahdollisuuden nyt myös kuluttaja-asiakkaillemme”, 
kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. 
 
“Neste-äppi nopeuttaa tankkaamista ja tekee siitä entistä turvallisempaa, kun maksamiseen ei enää 
vaadita erillisiä kortteja tai käteistä. Riittää kun ajaa asemalle ja avaa sovelluksella haluamansa 
mittarin”, Hyötyläinen jatkaa. 
 
Maksuominaisuuden aktivoiminen tapahtuu pankkitunnuksilla, ja tankkaukset laskutetaan 
kuukausittain Neste Yksityiskortti -laskulla. Mobiilimaksaminen on turvattu pin-koodilla, ja puhelimen 
kadotessa palvelu on helppo sulkea. Mobiililla maksetut tankkaukset jäävät Neste-äppin 
maksutapahtumiin muistiin. Maksamisen lisäksi sovellus auttaa löytämään lähimmät Neste-asemat ja 
navigoimaan asiakkaan haluamalle asemalle. Neste-äppi tarjoaa myös rahanarvoisia etuja, joita voi 
käyttää maanlaajuisesti Nesteen asemilla. 
 
Mobiilimaksaminen on tällä hetkellä mahdollista yli 120 Nesteen Express, automaatti- ja Neste K -
asemalla, ja asemien määrä kasvaa nopeasti. Asemat löytyvät helposti Neste-äppin avulla. 
 



Neste-äppi on käyttäjilleen maksuton. Tällä hetkellä tarjolla on suomenkielinen sovellus ja 
myöhemmin Neste-äppi on saatavissa myös latviaksi, liettuaksi ja viroksi. Sovellus vaatii 
verkkoyhteyden, ja se toimii seuraavien puhelimien ja käyttöjärjestelmien kanssa: 
 

● iPhone: käyttöjärjestelmä iOS 6.0 tai uudempi 
● Android: käyttöjärjestelmä Android 5 tai uudempi 
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Lue lisää: 
Neste-äppi - Autoilu ei ole koskaan ollut näin sujuvaa 
Neste-äppi - Kysymykset ja vastaukset 
 
Neste lyhyesti 
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien 
tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa 
laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan 
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun 
uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. 
Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja 
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen 
mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100-listalla. Lue lisää: neste.com 


