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UTA breidt Spaans netwerk uit door 

samenwerking met Repsol 
 

 Ongeveer 80 Repsol-tankstations op belangrijke locaties zijn toegevoegd aan 

UTA's netwerk van acceptatiepunten 

 Uitbreiding van de samenwerking in 2021 

 

Kleinostheim, Duitsland/Barcelona, Spanje - UTA, een van de toonaangevende aanbieders 

van tank- en servicekaarten in Europa, werkt samen met het Spaanse multi-energiebedrijf 

Repsol S.A. om het netwerk van acceptatiepunten in Spanje uit te breiden. UTA-klanten kunnen 

hun tankkaarten nu gebruiken bij 80 Repsol-tankstations op belangrijke locaties voor 

wegvervoerders in het hele land. Volgend jaar worden er extra acceptatiepunten 

toegevoegd. Repsol heeft momenteel ongeveer 3500 tankstations in Spanje, die meer dan 30 

procent van het Spaanse netwerk bestrijken.  

 

Alfonso Díaz Llairó, Country Manager van UTA voor Spanje en Portugal: "Dankzij de steun van 

ons moederbedrijf Edenred kijken we uit naar de samenwerking met Repsol, de Spaanse 

marktleider. Repsol beschikt niet alleen over een ultramodern netwerk met landelijke dekking, 

maar levert ook een breed scala aan hoogwaardige producten en alternatieve brandstoffen 

aan weggebruikers.” 

 

De gunstig gelegen Repsol-tankstations - aan of in de buurt van snelwegen - vormen een 

aanvulling op UTA's Spaanse netwerk van acceptatiepunten, met parkeerplaatsen voor 

vrachtwagens, restaurants voor chauffeurs en winkelvoorzieningen. Het UTA-kaartsysteem 

behoort tot de weinige systemen die Repsol-tankstations accepteren. De details van deze 

nieuwe benzinestations zijn te vinden in de UTA Stationsfinder-app, die gratis te downloaden is.  

 

Carsten Bettermann, CEO van UTA: "Met onze samenwerking met Repsol breidt UTA zijn 

dienstenaanbod in Spanje, de op vier na grootste markt in Europa en een belangrijke regio 

voor onze klanten, aanzienlijk uit. De komende maanden gaan we deze samenwerking 

intensiveren om de regionale wegvervoerders het beste acceptatienetwerk op de markt te 

bieden." 

 

 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) behoort tot de leidinggevende aanbieders van tank- en servicekaarten 

in Europa. Met behulp van het UTA kaartensysteem kunnen aangesloten klanten bij meer dan 66.000 

acceptatiepunten in 40 Europese landen merkonafhankelijk en zonder contant geld tanken en van verdere 

verzorging onderweg gebruik maken. Daaronder worden onder andere tolafrekeningen, kosten van werkplaatsen, 

pech- en hulpsleepdiensten als terugvordering van omzetbelasting en dieselaccijns begrepen. UTA heeft in 2019 de 

gerenommeerde - Image Award van het vakblad VerkehrsRundschau gewonnen in de categorie "tankkaarten", en 

dit voor de vijfde keer. Deze award wordt elke twee jaar toegekend op basis van een onafhankelijk marktonderzoek 
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door marktonderzoeksbureau Kleffmann. UTA is in 1963 opgericht door Heinrich Eckstein en is tegenwoordig 

eigendom van Edenred SA. 

 

Voor meer informatie: www.uta.com 

 

Edenred is een toonaangevend diensten- en betalingsplatform verbindt de zakelijke wereld. Het platform verbindt 50 

miljoen medewerkers en 2 miljoen partnerdealers met meer dan 850.000 zakelijke klanten in 46 landen. 

Edenred biedt specifieke betalingsoplossingen voor eten (maaltijdvouchers), wagenpark en mobiliteit (tankkaarten, 

forensenvouchers), incentives (cadeaubonnen, engagementplatforms voor werknemers) en zakelijke betalingen 

(virtuele kaarten). Deze oplossingen verhogen het welzijn en de koopkracht van medewerkers, verbeteren de 

aantrekkelijkheid en de efficiëntie van de bedrijven en maken de arbeidsmarkt en de lokale economie vitaler. 

De 10.000 werknemers van Edenred zetten zich in om van de zakenwereld een verbonden ecosysteem te maken dat 

elke dag veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker wordt. 

In 2019 beheerde de Groep, dankzij zijn wereldwijde technologie-activa, 31 miljard euro aan bedrijfsvolume. Deze 

werden voornamelijk uitgevoerd via mobiele applicaties, online platforms en kaarten. 

Edenred is genoteerd op de Euronext Parijs en is opgenomen in de berekening van de volgende indexen: CAC Next 

20, FTSE4Good, DJSI Europe en MSCI Europe. 

 

Voor meer informatie: www.edenred.com 

 

Repsol is een wereldwijde multi-energieleverancier die werkt aan de overgang naar een energiemodel met een 

lagere uitstoot. Het bedrijf heeft meer dan 25.000 werknemers in dienst, heeft activa in 35 landen en verkoopt zijn 

producten aan 10 miljoen klanten in meer dan 90 landen. De onderneming produceert meer dan 700.000 vaten olie-

equivalenten per dag en heeft een van Europa's meest efficiënte raffinagesystemen. Repsol is een belangrijke speler 

op de elektriciteits- en gasmarkt in Spanje, met meer dan een miljoen klanten. Daarnaast exploiteert het bedrijf activa 

voor elektriciteitsopwekking met een lage uitstoot en ontwikkelt het diverse projecten voor fotovoltaïsche en 

windenergie. Het bedrijf is een pionier in de ontwikkeling van initiatieven voor duurzame mobiliteit met behulp van 

efficiëntere brandstoffen en nieuwe oplossingen, zoals elektrisch opladen en autogas. Technologie en digitalisering 

zijn de pijlers van het bedrijf, dat zich tot doel heeft gesteld om in 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Repsol 

is het eerste bedrijf in de sector dat dit ambitieuze doel heeft gesteld. 

 

Voor meer informatie: www.repsol.com 

 

 

De in dit persbericht genoemde en vermelde logo's en andere handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken 

van Edenred S.A., diens dochterondernemingen of derden. De logo's en handelsmerken mogen niet voor 

commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaars. 

 
Edenred viert zijn tiende verjaardag in 2020 

▬▬ 
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