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Прессъобщение 

20 май 2021 г. 

 

UTA разширява своята LNG мрежа в 

партньорство с LIQUIND 24/7 

 

• UTA с най-голямата мрежа за снабдяване с LNG в Европа 

• В момента почти 170 бензиностанции за LNG в десет държави, от които 26 в 

Германия 

• LNG (втечнен природен газ) като изгодна алтернатива на дизеловото гориво 

 

Kleinostheim – UTA, един от водещите доставчици на карти за гориво и услуги в Европа и 

част от групата Edenred, си сътрудничи с LIQUIND 24/7: Клиентите на UTA вече имат достъп 

до осем бензиностанции за втечнен природен газ на берлинския оператор на бензинос-

танции, намиращи се в Дуисбург, Зюлцетал, Краилсхайм, Щрулендорф, Манхайм, Гьо-

тинген, Вустермарк и Шюторф. В рамките на тази година и други обекти на новия парт-

ньор трябва да бъдат свързани към мрежата за доставки на доставчика на мобилни ус-

луги UTA. С настоящото разширяване мрежата за доставка на LNG на UTA нараства до 

почти 170 бензиностанции на стратегически важни транспортни точки в десет държави, 

което я прави най-голямата мрежа за LNG в Европа в момента. Бензиностанциите се по-

казват в безплатното приложение на UTA за търсене на бензиностанции, което посочва и 

пътя до най-близката автомивка или сервиз.     

 

„С разширяването на нашата мрежа за доставка на LNG, ние отговаряме на нараства-

щото търсене на алтернативни горива“, обяснява Карстен Бетерман, главен изпълните-

лен директор на UTA. „По този начин можем да предложим в бъдеще на нашите клиенти 

още по-голяма сигурност на доставките по всички маршрути в Европа. В същото време 

предлагаме на спедиторите стимул да преминат към по-екологични горива.“ В момента 

UTA работи със 70 партньори в сектора на LNG, с които се предлагат и задължителните 

обучения по безопасност на зареждането с LNG. Пълната мрежа, в която се предлагат 

услугите на UTA, понастоящем включва 53 000 бензиностанции в цяла Европа. В допълне-

ние към доставчиците на конвенционални /традиционни/ горива в бъдеще трябва да бъ-

дат свързани още повече мултиенергийни бензиностанции, които предлагат също LNG, 

водород, LPG и CNG.  

 

В момента LIQUIND 24/7 има 13 бензиностанции за LNG в Германия, а други дванадесет 

са в процес на планиране. „Радваме се да работим с реномиран партньор като UTA и 

по този начин допълнително да разширим предлагането на LNG“, казва Филип Максими-

лиан Брауншвайг, ръководител продажби в LIQUIND. „Ние не просто искаме да направим 

екологичните и икономическите предимства на алтернативното гориво широко достъпни 

на немския пазар, но планираме и разгръщане на европейския пазар в бъдеще.“ В 

крайна сметка в много аспекти LNG е обещаващо алтернативно гориво. Не само раз-

ходите за гориво са по-ниски при тежкотоварните автомобили над 18 тона с годишен 

пробег от поне 100 000 километра, отколкото при дизеловите автомобили. Освен това, 

https://web.uta.com/


                           

uta.com  | стр. 2/3 

товарните автомобили на LNG имат ниски емисии на фин прах, азот, CO2 и не на пос-

ледно място шум, което е предимство, особено при доставки извън стандартните ра-

ботни часове . 

 

 

 

 

 
Снимка (© LIQUIND): Бензиностанция LIQUIND 24/7 за LNG в Щрулендорф в Горна Фран-

кония 

 

 

▬▬ 
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. UTA беше номинирана за „Най- добрият доставчик на услуги за малки и средни предпри-

ятия за 2021“, в проучване, проведено от списание German Wirtschaftswoche и проучването на базирания в Кьолн 

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

 

Повече информация ще намерите на: www.uta.com 

 

Edenred е водеща дигитална платформа за услуги и разплащания, подкрепяща ежедневно хората в работата 

им, свързваща над 50 милиона потребители и 2 милиона търговски партньори в 46 партньорски държави с по-

вече от 850.000 корпоративни клиенти. 

Edenred предлага целево ориентирани решения за разплащане на храна (ваучери), за мобилността (напр. 

карти за различни видове горива, сервизи, пътни такси и паркинги), за специален повод (подаръчни ваучери, 

платформи за стимулиране на служителите), и решения за фирмени разплащания (виртуални карти за разп-

лащане). Тези решения повишават мотивацията на потребителите и стимулират потреблението, повишават ат-

рактивността и ефективността на предприятието и развиват трудовия пазар и местното стопанство. Те също 

така насърчават достъпа до по-здравословна храна, по-екологични продукти и облекчена мобилност. 

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 2020, благодарение на глобалните си технологични активи, Групата постигна 30 милиарда евро  бизнес 

оборот, основно базиран на мобилни приложения, онлайн платформи и карти.   

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

20, FTSE4Good und MSCI Europe. 

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

рани марки. Те не трябва да се използват без писмено съгласие на законовия собственик за комерсиални 

цели. 

 

 

Повече информация: www.edenred.com 

 

https://web.uta.com/bg/
https://www.edenred.com/en
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
LIQUIND е основана през 2015 г. в Берлин-Шарлотенбург и развива национална, покриваща територията на Гер-

мания мрежа от бензиностанции за LNG за тежкотоварни превози (камиони и кораби). Целта на основателите 

и акционерите на компанията е да осигурят LNG на разположение в Германия за използване като заместващо 

гориво на дизела и по този начин да „озеленят“ транспортния сектор, за да намалят трайно не само шума, 

финия прах и емисиите на NOx, но и емисиите на CO2 от тежкотоварния и речния транспорт. 

 

Energie 360° AG инвестира в LIQUIND 24/7 и по този начин в развитието на инфраструктура за LNG в Германия. С 

инвестиции в стартиращи компании компанията подкрепя проекти, ориентирани към бъдещето, които могат 

да допринесат за решаването на климатични и енергийни проблеми. 

 

 

▬▬ 
 

Пресконтакт 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 

 

 

 

LIQUIND 24/7 GmbH 

 

Philip Maximilian Braunschweig 

Telefon: +49 30 43 97 167 – 107 

Mobil:   +49 151 675 26724 

Mail:      pb@liquind.com 

Web:      www.liquind.com 
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