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tisková zpráva 
11. srpen  2021 

 

Rakouský lyžařský svaz ÖSV vybral UTA 
 

• Přibližně 300 vozidel ÖSV bude vybaveno palivovými kartami UTA Full Service Card 

• UTA karty mají jedinečný design ÖSV 

 

Kleinostheim/Vídeň –  Společnost UTA, která je jedním z předních poskytovatelů palivových a 

servisních karet v Evropě, začala 1. července 2021 spolupracovat s Rakouským lyžařským sva-

zem (ÖSV).  ÖSV je jedním z největších sportovních svazů v zemi s více než 1100 členskými kluby. 

V příštích čtyřech letech bude přibližně 300 vozů a dodávek ÖSV tankováno po celé Evropě s 

UTA Full Service Cards a budou využívat i další služby UTA na cestách. Pro tuto příležitost byla 

vytvořena speciálně navržená palivová karta ÖSV. 

 

Po intenzivním průzkumu dostupných možností palivových karet vybrala ÖSV UTA karty díky své 

komplexní škále služeb. 

 

Harald Rötzer, country manažer UTA pro Rakousko, říká: „Jsme hrdí na to, že ÖSV – sdružení 

hrající klíčovou roli v rakouském sportu   – si vybrala UTA. Těšíme se na podporu ÖSV s širokou 

škálou služeb mobility v nadcházejících letech." 

 

Mario Reiter, vedoucí marketingu ÖSV, říká: „V UTA jsme získali silného partnera pro palivové 

karty a služby mobility, který nabízí nejen atraktivní ceny za pohonné hmoty pro naše vozidla a 

komplexní akceptační síť, ale také řadu služeb, které společně ulehčují správu našeho vozo-

vého parku."   

 

 

 

 

 

https://web.uta.com/en/
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Fotografie (© UTA): Představujeme jedinečně navrženou palivovou kartu ÖSV: (zleva do-

prava): UTA Austria Country Manager Harald Rötzer; marketingový manažer ÖSV Mario Reiter; 

Ernst Vettori a Michael Fichta z ÖSV; a Gregor Wilfing, manažer mobility UTA Austria. 

 

 

 

▬▬ 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) je předním poskytovatelem palivových a servisních karet v Evropě. Ko-

merční zákazníci mohou využít systém karet UTA k doplnění paliva – nezávisle na značce a bez hotovosti – na více než 

68000 akceptačních míst ve 40 evropských zemích. Kartu UTA lze také použít pro fakturaci za mýta, opravy, havarijní 

a odtahové služby a vrácení DPH a daně z pohonných hmot. UTA byla v průzkumu provedeném německým časopisem 

Wirtschaftswoche a kolínským institutem pro výzkum trhu ServiceValue zvolena "nejlepším poskytovatelem služeb pali-

vových karet pro MTS 2021". UTA byla založena v roce 1963 Heinrichem Ecksteinem a dnes je vlastněna společností 

Edenred SE.  

 

Pro více informací: www.uta.com 

 

Edenred je přední digitální platforma pro služby a platby a každodenní společník pro lidi v práci. Propojuje více než 50 

milionů uživatelů s 2 miliony partnerských obchodníků ve 46 zemích prostřednictvím více než 850 000 firemních klientů. 

Edenred nabízí specifická platební řešení pro stravování (stravenky), vozový park a mobilitu (platby za palivo, mýto, 

údržbu, parkování a další služby v rámci komplexního řešení), motivační produkty (jako jsou dárkové karty, platformy 

pro zapojení zaměstnanců) a podnikové platby (jako jsou virtuální karty).  

Věrni záměru skupiny: "Enrich connections. For good.", tato řešení zvyšují pohodu a kupní sílu uživatelů. Zlepšují přitažli-

vost a efektivitu společností a vitalizují trh práce a místní hospodářství. 

Rovněž podporují přístup ke zdravějším potravinám, výrobkům šetrnějším k životnímu prostředí a snadnější mobilitě. 

10 000 zaměstnanců společnosti Edenred usiluje o to, aby se svět práce stal propojeným ekosystémem, který je každý 

den bezpečnější, efektivnější a uživatelsky přívětivější. 

V roce 2020 se skupině díky globálním technologickým aktivům podařilo získat téměř 30 miliard EUR v objemu podni-

kání, a to především prostřednictvím mobilních aplikací, online platforem a karet. 

Edenred je zapsán na burze cenných papírů Euronext v Paříži a je zařazen do následujících indexů: CAC Next 20, CAC 

Large 60, Euronext 100, FTSE4Good a MSCI Europe. 

 

Pro více informací: www.edenred.com 

https://web.uta.com/cs/
https://www.edenred.com/en
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Loga a další ochranné známky uvedené a uvedené v této tiskové zprávě jsou registrovanými ochrannými známkami 

společnosti Edenred S.E., jejích dceřiných společností nebo třetích stran. Nesmí být použity pro komerční účely bez 

předchozího písemného souhlasu svých vlastníků. 

Další informace: www.edenred.com 

 

 

 

 

 

 

▬▬ 
 

KONTAKT PRO VZTAHY S MÉDII 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & spol. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 

 

 

https://www.edenred.com/en
mailto:andreas.runkel@uta.com
https://web.uta.com/en/

