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Teboil kutsuu asiakkaat munkkikahville 
 
 
Teboil ravintolat ja kahvilat avautuvat jälleen 1.6.2020 rajoitusten poistuttua, mikä mahdollistaa 
aterioiden ja kahvien nauttimisen myös sisätiloissa. 
 
Teboil-asemat ovat toimineet koronakevään aikana normaalisti polttoainejakelun ja autopesujen 
suhteen, lisäksi asemilla on ollut tarjolla monipuolinen Take Away -valikoima. Asemaverkostomme on 
valmistautunut jo etukäteen uudelleenavautumiseen, joten Teboil avaa koko asemaverkostonsa 
ravintola- ja kahvilapalvelut asiakkaille 1.6. alkaen. Suosittu kotiruokalounas avautuu maanantaina 
hallituksen ohjeiden mukaisesti. Asemien kauppiaat ja henkilökunta toivovat, että asiakkaat edelleen 
noudattavat viranomaisten ohjeita ja etteivät 
asiakkaat tulisi kipeänä paikalle. 
 
- Toivotamme asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi herkuttelemaan Teboilille! Tämä on meille odotettu 
ja toivottu päätös ja avaamme innokkaana asemien palvelut laajemmassa mittakaavassa. 
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille tärkeintä, ja kiinnitämmekin erityistä huomiota 
hygieniaan ja siisteyteen, Teboilin vt. huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan johtaja Arto Ylönen 
kertoo tyytyväisenä. 
 
Teboil-asemat ovat tärkeä virkistäytymispaikka liikkuvaa työtä tekevistä kesälomalaisiin. Teboil 
kutsuukin asiakkaat munkkikahville avajaisten kunniaksi. Ensimmäisen viikon ajan munkkikahvit 
edullisesti yhteishintaan 2,90 € (1.-7.6.2020) kaikilla Teboil-asemilla kautta maan. 
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Yrityksestä: 
Oy Teboil Ab maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee öljy- ja energiatuotteita Suomessa. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 2 miljardia euroa 

ja työöllisti 223 henkilöä. 
Teboilin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintayksikköön. Huoltoasema- ja automaattiliiketoiminta vastaa noin 450 liikepaikan 
huoltoasema-, automaatti- ja ammattiliikenteen D-automaattiverkostosta sekä Teboilin asiakaskorteista. Suoramyyntiliiketoiminta vastaa 

polttoöljyjen ja dieselin yritys- ja tukkumyynnistä, lämmitysöljyn kuluttajamyynnistä sekä nestekaasun myynnistä. Voiteluaineliiketoiminta 
vastaa moottoriajoneuvoissa, työkoneissa ja teollisuudessa käytettävien Teboil-voiteluaineiden markkinoinnista. 
 

Teboilin valtakunnallinen jakeluverkosto muodostuu 105 huoltoasemasta ja 213 automaattiasemasta, joista 69 on Teboil Express -
automaattiasemia. Ammattiliikennettä palvelee 432 tankkauspaikkaa, joista varsinaisia D-automaatteja on 214. 
 

Teboil-huoltoasemien tavoitteena on tarjota lähialueen parasta palvelua. Osaavan kauppiasyrittäjän johtama Teboil on mukava ja helppo 
nopean asioinnin paikka. Liikepaikasta riippuen aseman palveluihin kuuluu polttoaineiden lisäksi kahvio-ravintola, pikaruokaa, 
päivittäistavaroiden ja autotarvikkeiden myymälä sekä auton pesu ja huolto. Teboilin vankkaa asemaa luotettavana autonhuoltopaikkana 

vahvistaa Örum Oy, jonka myötä Teboilin huoltokeskukset toimivat Autoasi-tuotemerkin alla. 


