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Прессъобщение 

01 март 2021 

 

UTA One® интероперативното устройс-

тво за заплащане на пътни такси с раз-

ширено покритие в Скандинавието и 

Швейцария 
 

• Четири нови пътни контекста вече могат да се добавят чрез over-the-air актуа-

лизация 

• Устройството за заплащане на пътни такси вече може да се похвали с 13 пътни 

контекста в 12 Европейски държави 

• UTA One® понастоящем е най- всеобхватното решение за Европейско елект-

ронно пътно отчитане на пазара 

 

Клайностхайм, Германия – UTA, водещ доставчик на карти за горива  и сервизни карти в 

Европа, добави четири нови Европейски държави в своето UTA One® интероперативно ре-

шение за заплащане на пътни такси. В допълнение на Белгия (заедно с тунела 

Liefkenshoek), Германия, Франция, Италия, Австрия, Полша (A4), Португалия и Испанияl, 

пътните системите в Норвегия (фериботи, магистрални мостове), Швеция (мостове), Да-

ния (мостове) и Швейцария (включително Лихтенщайн) вече са активни.  

 

С това разширения на обхвата, UTA One вече покрива 13 пътни контекста 12 Европейски 

държави, което е най- всеобхватната Европейска електронна услуга  (EETS) на пазара 

сега.  

 

Карстен Бетерман, Изпълнителен Директор на  UTA, казва: "Ние сме ангажирани да 

формираме и развием Европейския пазар на мобилността, като един иновативен ли-

дер. С  добавянето на новите контексти, ние правим UTA One още по- атрактивна и пре-

доставяме на нашите клиенти възможно най- доброто потребителско изживяване.” 

 

Новите пътни контексти се инсталират в бордовото устройство чрез  over-the-air актуали-

зация. Активирането на всяка една страна може да се направи бързо и лесно от клиен-

тите, през клиентския център на UTA. 

 

UTA планира да разшири покритието на UTA One и в други Европейски държави в близ-

ките месеци.   
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Снимка (© UTA): UTA One® - понастоящем най- всеобхватното решение за Европейско 

електронно пътно отчитане на пазара 

 

 

 

 

 

 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) e един от водещите разпространители на карти за горива и сервизни 

услуги в Европа. С картовата система на UTA нашите търговски партньори могат да зареждат безкасово на 

повече от 67.000 пункта в 40 европейски държави, без значение от марката бензиностанции, както и да се въз-

ползват и от други спомагателни услуги на пътя . Към тях спадат и заплащането на пътни такси, ремонти, репат-

рация и помощ при аварии, както и посредничество при възстановяване на ДДС и акциз върху горивата, чрез  

договорен партньор. През 2019г. UTA спечели реномираната награда Image-Award на специализираното из-

дание VerkehrsRundschau в категорията „Карти за зареждане“ за пети път, като наградата се присъжда на всеки 

две години , на базата на независима маркетингова студия, изготвена от Института за Пазарно Проучване  Klef-

fmann .Фирмата, създадена през 1963 г. от  Heinrich Eckstein днес е собственост на  Edenred SA. 

 

Повече информация ще намерите на: www.uta.com 

 

Edenred подкрепя ежедневно хората в работата им, със своята водеща технологична платформа за обслуж-

ване и услуги свързани с разплащания, в 46 държави по света. Edenred свързва 50 милиона работодатели и 

своите 850.000 клиенти с 2 милиона търговски партньори.  

Edenred предлага целево ориентирани решения за разплащане на храна (ваучери), на автопарка и мобил-

ността (карти за зареждане на горива, пътни ваучери), за специален повод (подаръчни ваучери, инициативи за 

служителски портали), и решения за разплащане на фирми (виртуални стаи за разплащане). Тези оферти 

повишават мотивацията на персонала и стимулират потреблението. Също така те повишават атрактивността 

и ефективността на предприятието и развиват трудовия пазар и местното стопанство. 

Всички 10.000 служители на Edenred са си поставили за цел да превърнат трудовите среди в преплетени еко 

системи, които ежедневно да стават по- сигурни, по- ефективни и по- комфортни .  

През 2019 групата постигна 31 милиарда евро  бизнес оборот, със световено мащабни технологични системи, 

които основно са на базата на мобилни приложения, онлайн платформи и ваучери.   

Edenred се котира на Парижката борса Euronext и се включва в изчисляването на следните индексиn: CAC Next 

20, FTSE4Good und MSCI Europe. 

 

Повече информация: www.edenred.com 

 

Използваните марки и лога в прессъобщението са предоставени от EDENRED S.A., клонове или трети ангажи-

рани марки. Те не трявба да се използват без писмено съгласие на законови собственик за комерсиални цели.  
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▬▬ 
 

Пресконтакт 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 
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