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Tankkaa Apple Paylla - yhä useampi mobiilimaksutapa käy Nesteen asemilla 
 

 
 
Nesteen asemilla tankkaaminen on mahdollista entistä useammalla eri maksuvaihtoehdolla kuten 
Apple Payn kaltaisilla mobiililompakkosovelluksilla sekä lähimaksuominaisuuksilla varustetuilla 
korteilla. Näiden lisäksi Nesteen mobiilisovellus, Neste-äppi, mahdollistaa maksamisen nyt myös 
American Expressin luottokorteilla. Mobiilimaksaminen Neste-äpissä on tähän asti ollut mahdollista 
Visan sekä Mastercardin credit- ja debit -korteilla käyttäjän pankista riippumatta sekä Neste-kortilla. 
 
“Lähimaksuominaisuudet ovat lisääntyneet nopeasti maksukorteissa, samoin kuin erilaisten 
mobiililompakkojen suosio. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman monipuolisia palveluita 
ja maksutapoja, ja helpottaa näin heidän arkeaan. Nämä uudet maksutavat antavat asiakkaalle 
mahdollisuuden päättää itselleen sopivimman maksutavan”, kertoo Nesteen Marketing & Services -
liiketoiminta-alueen digitaalisesta kehityksestä vastaava Juho Korpela. 
 
Mobiililompakolla voi maksaa jo kaikilla Neste K- ja Neste Automaatti -asemilla, jotka sijaitsevat 
yleensä Citymarketien ja K-Supermarketien yhteydessä. Tavoitteena on, että mobiililompakolla 
maksaminen on mahdollista vielä vuoden 2018 aikana myös muilla Nesteen asemilla Suomessa ja 
Baltian maissa. Apple Payn lisäksi Neste K ja Neste Automaatti -asemilla toimivia mobiililompakkoja 
ovat muun muassa Nordea Pay ja Pivo. 
 
“Asiakkaamme arvostavat ostamisen nopeutta, turvallisuutta ja sujuvuutta. Mobiililompakolla 
tankkaaminen on erittäin tietoturvallinen tapa maksaa vahvan tunnistautumisen ansiosta”, Korpela 
jatkaa. 
 
Mobiililompakolla ja lähimaksukortilla tankkaaminen ovat osa Nesteen asemien maksutapojen 
palettia, johon kuuluvat myös käteismaksut, korttimaksut pankki-, luotto- ja polttoainekorteilla sekä 
Nesteen sovelluksella Neste-äpillä maksaminen. 
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Neste lyhyesti 
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien 
tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien 
tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin 
tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös 
teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava 
kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 
2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 
vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com 


