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Tisková zpráva 
05. smět 2022 

 

Společnost UTA Edenred uzavřela 

partnerství se společností ChargePoint a 

zařadila do svých služeb mobility její 

vyspělé řešení nabíjení elektromobilů  
 

• Ve druhém čtvrtletí roku 2022 budou mít zákazníci společnosti UTA Edenred k dispozici 

více než 240 000 nabíjecích stanic ve 32 evropských zemích 

• Tato komplexní otevřená síť je součástí multienergetické strategie společnosti UTA 

Edenred 

• Všestranné řešení spojuje nabíjení elektromobilů s osvědčenými službami společnosti 

UTA Edenred v oblasti paliv, mýtného a Plus Service 

 

Kleinostheim, Německo – UTA Edenred, přední poskytovatel služeb mobility v Evropě a 

společnost Edenred, uzavřela partnerství se společností ChargePoint (NYSE: CHPT), předním 

poskytovatelem sítě nabíjecích stanic pro elektromobily (EV), aby zákazníci využívající služeb 

mobility společnosti UTA Edenred získali přístup k více než 240 000 veřejných nabíjecích stanic 

ve 32 evropských zemích. Neustále rostoucí síť společnosti ChargePoint umožňuje řidičům 

vozidel elektrického parku nalézt vhodnou nabíjecí stanici kdykoli na svých cestách po celé 

Evropě. 

 

Nabídka elektrické mobility bude zákazníkům UTA Edenred zpřístupněna ve druhém čtvrtletí 

roku 2022. UTA Edenred nyní svým zákazníkům umožňuje v rámci své multienergetické strategie 

přístup nejen ke konvenčním i alternativním palivům, tj. k bionaftě, LNG a CNG, ale také k 

samoobslužnému dobíjení elektromobilů. Řidiči budou mít k dispozici speciální aplikaci pro 

lokalizaci a aktivaci nabíjecích stanic. 

 

Jak objasnil Carsten Bettermann, CEO, UTA Edenred: „Chceme našim zákazníkům nabídnout 

nejlepší možnou akceptační síť bez ohledu na to, jaký zdroj energie potřebují. Partnerství se 

společností ChargePoint dále zjednodušuje mobilitu našich zákazníků, kteří mohou využívat 

pohodlného řešení multienergetických služeb od jediného poskytovatele, společnosti UTA 

Edenred.“ 

 

Kromě dodávky energií zahrnují akceptační prostředky UTA také zpracování mýtného v 

četných evropských zemích a s UTA Plus Services nabízejí přístup k dalším službám, například k 

asistenční službě v případě poruchy či opravy. UTA Edenred tudíž nabízí služby mobility v 

komplexním rozsahu tohoto sortimentu. 

 

André ten Bloemendal, Vice President pro Evropu v ChargePoint, uvedl: „Naše partnerství se 

společností UTA Edenred je nezbytné, aby měly vozové parky potřebnou infrastrukturu a přístup 

k doplňování paliv, a aby byl jejich přechod k elektrické mobilitě nákladově efektivní a snadný. 

Zákazníci UTA Edenred rádi využijí vylepšené řešení e-mobility nabízející nabíjení ve veřejném 

prostoru, doma i na pracovištích, takže řidiči i společnosti mohou svá vozidla dobíjet v místech 

a časech podle potřeby.“ 

https://web.uta.com/en/
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Zjednodušená správa smíšených a elektrických vozových parků  

Rostoucí počet elektromobilů a plug-in hybridních vozidel na silnicích představuje pro 

manažery vozových parků šanci elektrifikovat a snížit náklady na jejich vozové parky, přestože 

povaha provozování smíšených vozových parků znamená další administrativní zátěž. Nové 

řešení integrované mobility společnosti UTA Edenred nabízí celou řadu výhod. 

Umožňuje řidičům lokalizovat a aktivovat nabíjecí stanice pro elektromobily a autorizovat 

transakce. Manažeři vozových parků získávají praktický přehled profilů využívání jejich 

elektrických, hybridních a konvenčně poháněných vozidel v detailních výkazech. Přehled 

těchto údajů umožňuje provozovatelům smíšených vozových parků zpracovávat přesnější 

výkaznictví a pomáhá jim lépe sledovat uhlíkovou stopu jejich vozového parku.  

Díky řešení UTA Edenred, obdrží zákazníci souhrnné vyúčtování za veškerá tankování bez 

ohledu na druh pohonu, a mají tudíž všechny výdaje přehledně na jednom místě, což 

významně snižuje administrativní zátěž a ušetří manažerům vozových parků čas i práci.   

Dobíjení, kdykoli jej potřebujete: na silnici, na pracovišti a u řidiče doma 

Společnosti UTA Edenred a ChargePoint rovněž umožní nabíjení v celém dopravním 

ekosystému. Společnosti tak využijí výhod nákladově nejefektivnějšího a časově úsporného 

nabíjení, které se může uskutečnit na pracovišti, přes noc v bydlišti řidičů nebo na statisících 

veřejně dostupných nabíjecích zařízení. Manažeři mohou své vozové parky provozovat 

flexibilněji a hospodárněji, přičemž budou mít ucelený přehled transakcí, který jim pomůže řídit 

náklady, sledovat úspory a provádět úhrady řidičům nabíjejícím ve svých domovech.  

 

 
Fotografie (© UTA Edenred): Úspěšná spolupráce na elektromobilitě – Carsten Bettermann, 

CEO, UTA Edenred; Jens Eckart a Mica Müller, oba produktoví manažeři pro elektromobilitu, 

UTA Edenred; Jorrit De Groot, ředitel partnerských programů, ChargePoint; Frederic P. Wagner, 

manažer pro partnerství s vozovými parky, ChargePoint (zleva doprava)  

 

▬▬ 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) 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 

https://web.uta.com/cs/
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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 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 

 

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. 

 

 

O společnosti ChargePoint 

ChargePoint vytváří novou síť čerpacích stanic pro přechod osob a zboží na elektřinu. Společnost ChargePoint 

usnadňuje podnikům a řidičům přechod na elektřinu již od roku 2007 a za tímto účelem vybudovala jednu z největších 

sítí pro nabíjení elektromobilů společně s kompletním portfoliem řešení nabíjení, které jsou dnes k dispozici. Cloudová 

platforma odběru a softwarově definovaný hardware pro nabíjení, obojí od společnosti ChargePoint, zahrnují možnosti 

každého scénáře nabíjení, od domácího a vozového parku pro více rodin až po vozové parky všech typů na 

pracovištích, parkovištích, v pohostinství, maloobchodě a dopravě. Jeden účet ChargePoint dnes poskytuje přístup 

ke statisícům míst pro nabíjení v Severní Americe a Evropě. Dosud bylo uskutečněno více 105 milionů dobití vozidel. Do 

sítě ChargePoint se připojují řidiči nejméně každé dvě sekundy. Více informací viz ChargePoint pressroom, ChargePoint 

Investor Relations nebo se obraťte na evropské tiskové kanceláře nebo oddělení vztahů s investory společnosti 

ChargePoint. 

 

 

▬▬ 
 

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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