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UTA РАЗШИРЯВА СВОИТЕ ФЕРИБОТНИ 
УСЛУГИ С ОЩЕ 750 ВРЪЗКИ 

• Нова услуга за онлайн резервация на фериботни 
връзки 

• Включени са повечето европейски фериботни 
линии 

• Повече от 40 фериботни компании в един портал 
 
 
Kleinostheim – UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) допълнително разширява 
своето портфолио с услуги: С новата онлайн платформа UTA Ferry, експертът по 
мобилност, включва фериботна услуга с около 750 връзки в повече от 50 страни. В 
платформата, клиентите могат да резервират фериботни билети за повече от 40 
фериботни компании, преди своето пътуване, и да закупят билетите на по-ниска цена 
с UTA карта. Фериботният портал е разработен в сътрудничество с британската 
фериботна услуга Freightlink, един от водещите европейски онлайн доставчици на 
бюджетни фериботни билети. 
 
„За нас е изключително удоволствие да можем да предложим такава обширна мрежа 
от фериботни връзки на нашите клиенти в Европа“, казва Волкер Хубер, главен 
изпълнителен директор на UTA. „С UTA Ferry ние увеличихме броя на предлаганите от 
нас фериботни връзки от 50 на 750, покривайки повечето европейски фериботни 
оператори и линии.“ Новите линии включват връзки между Кале (Франция) и Дувър 
(Обединено кралство), между Хук ван Холанд (Холандия) и Харидж (Обединено 
кралство) и между Росток (Германия) и Гедсер (Дания). По този начин се пестят не 
само време и пари, но и клиентите могат да се възползват от максимална гъвкавост и 
сигурност при планиране. Благодарение на новата услуга, курсовете могат да се 
резервират 24 часа, седем дни в седмицата, което означава, че вече няма да се чака 
за закупуването на билети на фериботните пристанища и закупеното място ще бъде 
гарантирано. За определени линии се предлагат отворени билети, без фиксиран час 
на тръгване. Промените или анулирането на резервациите са безплатни. 
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UTA Ferry е налична на десет езика и достъп до услугата може да бъде получен в 
Екслузивния раздел на уеб страницата на доставчика на транспортни услуги. По време 
на резервацията, съответните данни се прехвърлят във фонов режим, което осигурява 
на клиента безпроблемно преживяване, при което не е нужно той да посещава други 
портали. Същото е приложимо и за фактурирането на намалените фериботни връзки, 
които се обработват, както обикновено, чрез UTA фактура. „С UTA Ferry спедиторските и 
транспортните компании вече постигат същата ефективност по вода, както и по шосе“, 
казва Волкер Хубер. „Това ни приближава с още една важна стъпка по-близо до 
декларираната от нас цел да предлагаме интегрирани решения за мобилност на 
нашите клиенти в Европа. “ 
 
▬▬ 
 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) е един от водещите доставчици на карти за гориво и услуги в Европа. 
Търговските клиенти могат да използват системата на UTA картата, за да зареждат с гориво, независещи от 
марки и безкасово, в повече то 62 000 места, приемащи картата, в 40 европейски страни, както и да използват 
други услуги по своя път. Тези услуги включват фактуриране на пътни такси, услуги на сервизи, услуги за ремонт 
и изтегляне, както и възстановяване на ДДС и данък за гориво. Компанията, която е основана през 1963 г. от 
Хайнрик Ексщайн, е мажоритарно притежавана от Edenred SA (83 процента) Edenred, глобален лидер в 
платежните решения за работещия свят, свързва 830 000 корпоративни клиенти, 47 милиона служители, 
потребители на услугите, и 1,7 милиона партньори в 46 страни. Благодарение на своята глобална технологична 
платформа, Групата е обработила над 2,5 милиарда транзакции през 2018 г., изпълнени основно чрез мобилни 
приложения, онлайн платформи и карти, и представляващи повече от €28 милиарда в бизнес обем. Семейство 
Ексщайн притежава 17 процента акции в UTA. През 2019 г., UTA печели престижната награда за имидж на 
търговското списание VerkehrsRundschau, в категорията „карти за гориво“ за пети път; наградата се връчва на 
всеки две години, на базата на независимо пазарно проучване, извършвано от Института за пазарно проучване 
Kleffmann. www.uta.com  
 
 
Следвайте UTA в Twitter: www.twitter.com/UTA_DEU 
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UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 
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Заместник директор маркетинг 
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