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Tisková zpráva 
15. června 2022 

 

Společnost UTA Edenred přichází s digitální 

palivovou kartou UTA EasyFuel® 
 

• Rychlé, bezpečné a jednoduché tankování s využitím smartphonu 

• Vyvinuto ve spolupráci se společností Edenred a specialistou na mobilní platby CarPay-

Diem 

• Zpočátku k dispozici v DACH, další evropské trhy budou následovat 

 

Kleinostheim, Německo – Společnost UTA Edenred, přední evropský poskytovatel služeb 

mobility, dnes představila službu UTA EasyFuel®, digitální palivovou kartu využívající smartphone 

pro rychlé, bezpečné a pohodlné transakce za tankování paliva. S aplikací UTA EasyFuel 

mohou řidiči zpracovávat transakce za palivo přímo u pumpy v reálném čase a v souladu se 

zákony na ochranu osobních údajů. 

Digitální palivová karta nejenže odbourává nutnost stát fronty u pokladny, ale také zabraňuje 

podvodům (zejména krádežím a zneužití údajů z karty) a umožňuje správcům vozových parků 

přesnější kontrolu nad množstvím pohonných hmot natankovaného do nádrží jejich vozidel.  

Nové řešení společnosti UTA Edenred využívá technologii společnosti CarPay-Diem, 

evropského lídra na poli orchestrace mobilních plateb. 

 

Služba UTA EasyFuel bude zpočátku k dispozici v regionu DACH – prostřednictvím jedné z 

největších mobilních akceptačních sítí v regionu –, a to do konce první poloviny roku 2022. 

Následně bude do konce roku postupně rozšířena i do dalších evropských zemí. Aplikace je k 

dispozici pro zařízení se systémy iOS i Android a pro zařízení Huawei, zdarma si ji lze stáhnout v 

příslušných obchodech s aplikacemi.  

 

Jak objasnil Carsten Bettermann, CEO, UTA Edenred: „Digitalizací našich palivových karet 

výrazně zvyšujeme rychlost a bezpečnost našich transakcí. Pro zákazníky to znamená rychlejší 

a pohodlnější tankování. Ve společnosti CarPay-Diem jsme našli ideálního partnera pro 

implementaci zpracování mobilních plateb.“ 

 

Lukas Schneider, ředitel pro strategická partnerství ve společnosti UTA Edenred, říká: „Spuštění 

služby UTA EasyFuel je důležitým krokem na naší cestě stát se komplexní digitální platformou 

uspokojující požadavky našich zákazníků na mobilitu.“  

 

Frederic Stiernon a Alain Tayenne, zakladatelé společnosti CarPay-Diem, prohlašují: 

„Společnost UTA Edenred je jedním z předních a nejzavedenějších poskytovatelů palivových 

karet v Evropě, což z ní dělá ideálního partnera pro aplikaci našich služeb. Těšíme se, že 

budeme moci tento projekt společně rozvíjet.“ 

 

Přechodem od fyzických palivových karet k plně digitální službě posouvá společnost UTA 

Edenred nákup pohonných hmot do digitálního věku. Ještě před vypuknutím pandemie 

koronaviru zákazníci požadovali bezkontaktní vyřizování plateb za pohonné hmoty na 

pumpách, aby nemuseli stát fronty u pokladen. UTA EasyFuel nyní přináší zcela nový zážitek z 

tankování. Z rychlejšího zpracování a vyšší bezpečnosti služby UTA EasyFuel mají prospěch nejen 

zákazníci společnosti UTA Edenred, ale i akceptační partneři společnosti UTA. 

 

https://web.uta.com/
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Fotografie (© UTA Edenred): UTA EasyFuel nabízí rychlé a bezpečné zpracování transakcí za 

pohonné hmoty prostřednictvím smartphonu 
 

 

 

▬▬ 

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

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

než 70000 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 palivových 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 45 zemích prostřednictvím více než 900 000 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 

přitažlivost 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 2021 se skupině díky globálním technologickým aktivům podařilo získat téměř 30 miliard EUR v objemu 

podnikání, 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. 

 

▬▬ 

 

 

KONTAKT PRO VZTAHY S MÉDII 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 
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