Kouvolan seudun ABC-asemat
Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan
päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus.
ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia sekä ABC CarWash -autopesuja.
ABC-liikennemyymälät palvelevat vuoden jokaisena päivänä sekä arkena että pyhänä, vähintään klo 6–24, osa
asemista on auki 24h. Myymälät ovat avoinna normaalisti myös kaikkina juhlapyhinä, kuten jouluna ja
juhannuksena.

Kouvolan seudun ABC-asemat
Kouvolan seutu
+35810 76 24920

Jokaisena päivänä sekä arkena että pyhänä. Vähintään kello 6:00 – 24:00, osa asemista on auki 24h.

PALVELUT

ABC Anjalankoski
Kouvolan seudun ABC-asemat
Keltakankaan taajamassa, valtatie 15 varrella sijaitseva ABC Anjalankoski palvelee monipuolisesti
Kouvola–Kotka-välin kulkijoita sekä oman lähialueensa asukkaita.

ABC Anjalankoskella voi nautiskella tilavan ravintolan suositusta noutopöydästä, herkutella monipuolisella à la
carte -valikoimalla tai ABC-pizzoilla. ABC-burgerista saa annoksia nopeasti isoon ja pieneen nälkään. Kesäisin
ravintolatilat laajenevat viihtyisälle ulkoterassille ja lapset voivat leikkiä sekä sisä- että ulkoleikkipaikoissa.
Kokoukset sujuvat jouhevasti modernein laitteistoin varustetussa tilassa, johon mahtuu 60 henkeä ja jossa on
mahdollisuus myös omaan ruokailuun.
ABC-Marketista saat kätevästi ja edullisesti mukaasi päivittäis- ja käyttötavarat lahjoja ja tuliaisia
unohtamatta.
Ison rekkaparkin ansiosta ABC Anjalankoskelle on helppo poiketa myös isommilla ajoneuvoilla. Palveluja
täydentää ABC CarWash.
Tule vierailemaan kotoisaan liikennemyymälään, jossa huolehdimme sinusta joka päivä klo 6–24.

ABC Utti
Kouvolan seudun ABC-asemat
Tiesitkö, että Suomen ensimmäinen ABC-liikennemyymälä avattiin Uttiin? Perinteikäs Utti sijaitsee
Kouvola–Lappeenranta-tien (VT6) varrella noin 10 km Kouvolasta Lappeenrantaan päin, Utin lentokentän
vieressä.

ABC Utista löydät runsaat valikoimat niin ravintolan kuin myymälänkin puolelta. Tilavasta A-oikeuksin
varustetusta ravintolasta saat herkulliset à la carte -annokset ja pizzat. Maittava noutopöytä on tarjolla joka
päivä klo 11–17. Monipuolista ruokatarjontaa täydentää Hesburger.
ABC Utista löydät runsaat valikoimat niin ravintolan kuin myymälänkin puolelta. Tilavasta A-oikeuksin
varustetusta ravintolasta saat herkulliset à la carte -annokset ja pizzat. Maittava noutopöytä on tarjolla joka
päivä klo 11–17. Monipuolista ruokatarjontaa täydentää Hesburger. Kesäaikana terassilta löytyy 100
aurinkoista asiakaspaikkaa.
Salesta nappaat helposti ja edullisesti mukaasi päivittäis- ja käyttötavarat, autotarvikkeet sekä lahjatavarat ja
kukat. Lapsia ilahduttavat sisä- ja ulkoleikkipaikat sekä...

ABC Valkeala
Kouvolan seudun ABC-asemat
ABC Valkeala sijaitsee Kouvola–Mikkeli-tien varrella noin 10 km Kouvolasta. Pysähdy virkistäytymään, nauti
hyvästä ruuasta ja tee ostokset samalla pysähdyksellä.

Tilavassa ravintolassa isompikin porukka syö maittavaa ruokaa noutopöydästä, à la carte -annoksia tai meheviä
pizzoja ja burgereita. Kahvin kanssa maistuvat suolaiset ja makeat leivonnaiset ja kesäisin virvokkeet voi
nauttia aurinkoisella terassilla. Lapset viihtyvät sisä- ja ulkoleikkipaikoissa.
Moottorikelkkareitti kulkee aivan vierestä, joten kelkoilla ja kuljettajilla on mahdollisuus tankata meillä. Saat
meiltä myös moottorikelkkojen reittiluvat ja -kartat sekä kalastusluvat.
ABC-marketista löytyy monipuolinen valikoima elintarvikkeita, autotarvikkeita, vapaa-ajan tuotteita sekä
kukkapiste.
ABC Valkeala palvelee vuoden jokaisena päivänä klo 6–24. Tervetuloa!

ABC Tuohikotti
Kouvolan seudun ABC-asemat
ABC-liikennemyymälät - Yksi pysähdys, monta palvelua

ABC-liikennemyymälät palvelevat vuoden jokaisena päivänä sekä arkena että pyhänä, vähintään klo 6–22, osa
jopa 24h. ABC-liikennemyymälät ovat avoinna normaalisti myös kaikkina juhlapyhinä, kuten jouluna ja
juhannuksena.
ABC-liikennemyymälän yhteydessä on aina polttonesteen tankkauksen lisäksi tarjonnaltaan monipuolinen
ravintola ja edullinen ruokakauppa. ABC:n omat ravintola- ja ruokakauppapalvelut ovat auki koko
liikennemyymälän aukioloajan. ABC-liikennemyymälä tarjoaa samalla myös monia muita palveluja mm. tilavat
ja siistit WC-tilat, lastenhoitohuoneen ja lasten Apsi-leikkipaikan, lähes poikkeuksetta WLAN-yhteyden
veloituksetta sekä monesti myös autopesupalvelut.
Liikennemyymälän yhteydessä on monesti myös muita palveluntarjoajia, joiden myymälöillä on omat
aukioloajat.

ABC Prisma
Kouvolan seudun ABC-asemat
ABC Prisma Kouvola sijaitsee nimensä mukaisesti Kouvolan Prisma-keskuksen pihapiirissä, VT6:n kupeessa.
ABC:n palveluvalikoimaan kuuluvat polttonesteet, autotarvikkeet, pikahuolto, pesukatu ja kahvio.

ABC Koria
Kouvolan seudun ABC-asemat
ABC Koria tarjoaa viihtyisän taukopaikan ja monipuolisen palvelukeskuksen niin matkaajalle kuin lähiseudun
asukkaalle. ABC Koria sijaitsee noin 8 km päässä Kouvolan keskustasta Helsingin suuntaan, aivan VT6:n
varrella.

ABC Koria tarjoaa viihtyisän taukopaikan ja monipuolisen palvelukeskuksen niin matkaajalle kuin lähiseudun
asukkaalle. ABC Koria sijaitsee noin 8 km päässä Kouvolan keskustasta Helsingin suuntaan, aivan VT6:n
varrella.
Nautiskele ABC-ravintolan suositusta noutopöydästä, herkuttele monipuolisella à la carte -valikoimalla tai ABCPizzoilla. Noutopöytä on tarjolla ma-to klo 10.30-15.00, pe-su 10.30-17.00. ABC-Burgerista saat annoksia
nopeasti isoon ja pieneen nälkään. Kesäisin ravintolatilat laajenevat viihtyisälle ulkoterassille, ja lapset voivat
leikkiä sekä sisällä että ulkona. Kokoukset sujuvat 42 hengen nykyaikaisissa tiloissa.
ABC-Marketista saat koko ostoskorin täyteen helposti ja edullisin hinnoin joka päivä ympäri vuorokauden.
Marketin yhteydessä käsityön ystäviä hemmottelee Novitan tehtaanmyymälä,...

ABC Kausala
Kouvolan seudun ABC-asemat
Viihtyisässä, 140 asiakaspaikan ABC-ravintolassa maistuvat runsas noutopöytä, à la carte -annokset sekä ABCpizzat ja burgerit. Kesäisistä keleistä ja virvokkeista voi nauttia 20 paikkaisella terassilla. Kokousvieraita
palvelee 36 hengenkokoustila moderneine laitteineen. Lapsille sisäleikkipaikka!

Kausala on Iitin kunnan keskeinen taajama, joka sijaitsee Lahti–Kouvola-tien (nro 12) varrella. Matkaa
Kouvolasta Iittiin on 22 km ja Lahdesta 40 km. Iitti on kuuluisan Tiltunsa lisäksi tunnettu erittäin kauniista
maaseutumaisemastaan. ABC Kausala palvelee joka päivä klo 6–24 näkyvällä paikalla päätien varressa.
ABC-Marketista saa kaikki ruokaostokset, vapaa-ajan tuotteet ja autotarvikkeet sujuvasti ja edullisin kaupan
hinnoin.
Tervetuloa!

