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Tiskové sdělení 

čtvrtek 20. května 2021 

 

Společnost UTA rozšiřuje síť LNG partner-

stvím s LIQUIND 24/7 

 

• Společnost UTA má nyní největší síť zásobování LNG v Evropě 

• V současné době téměř 170 čerpacích stanic na LNG v deseti zemích, z toho 26 v Ně-

mecku 

• LNG (Liquefied Natural Gas) jako cenově příznivá alternativa nafty 

 

Kleinostheim – UTA, jeden z vedoucích poskytovatelů tankovacích a servisních karet v Evropě 

a součást skupiny Edenred, spolupracuje s LIQUIND 24/7: Odteď mají zákazníci společnosti UTA 

přístup k osmi čerpacím stanicím LNG berlínského provozovatele čerpacích stanic, které sídlí v 

Duisburgu, Sülzetalu, Crailsheimu, Strullendorfu, Mannheimu, Göttingenu, Wustermarku a Schüt-

torfu. V průběhu tohoto roku by měla být připojena ještě další místa nového partnera na záso-

bovací síť poskytovatele služeb ohledně mobility společnosti UTA. S aktuálním rozšířením roste 

zásobovací síť pro LNG od společnosti UTA na téměř 170 stanic na strategicky důležitých do-

pravních uzlech v deseti zemích a tím je v současné době největší sítí LNG v Evropě. Čerpací 

stanice jsou zobrazeny v bezplatné aplikaci UTA Vyhledávač stanic, která ukazuje i cestu k 

nejbližší myčce nebo servisu.     

 

„Vybudováním naší zásobovací sítě LNG splňujeme rostoucí poptávku po alternativních po-

honných hmotách“, vysvětluje Carsten Bettermann, ředitel společnosti UTA. „Tak můžeme na-

šim zákazníkům v budoucnu poskytnout ještě větší jistotu zásobování na všech cestách Evro-

pou. Současně tímto poskytujeme speditérům podnět k tomu, aby přešli na ekologické po-

honné hmoty.“ V současné době spolupracuje společnost UTA v rámci LNG se 70 partnery, s 

nimiž jsou zároveň nabízena povinná školení o bezpečnosti pro čerpání LNG. Kompletní ak-

ceptační síť společnosti UTA zahrnuje momentálně 53.000 čerpacích stanic v Evropě. Vedle 

poskytovatelů běžných pohonných hmot by měly být v budoucnu více zapojeny čerpací sta-

nice Multi-Energy, které budou nabízet doplňkově LNG, vodík, LPG a CNG.  

 

LIQUIND 24/7 disponuje v současnosti 13 čerpacími stanicemi pro LNG v Německu, dvanáct 

dalších je již naplánováno. „Jsme rádi, že spolupracujeme s renomovaným partnerem, jako je 

společnost UTA, a že tak dále můžeme budovat nabídku LNG“, říká Philip Maximilian Brau-

nschweig, vedoucí prodeje u LIQUIND. „Chceme zpřístupnit ekologické a ekonomické výhody 

alternativních pohonných hmot nejen na německém trhu, ale do budoucna plánujeme i ev-

ropský Roll-Out.“ LNG je v mnoha ohledech alternativní pohonnou hmotou důležitou pro bu-

doucnost. Nejen náklady na pohonné hmoty jsou u nákladních vozidel nad 18 tun s ročním 

počtem ujetých kilometrů minimálně 100.000 menší než u naftového vozidla. Nákladní vozy s 

pohonem na LNG se navíc mohou pochlubit nižšími emisemi pevných částic, dusíku a CO2 a 

také nižším hlukem - klíčovou výhodou pro dodávky mimo standardní dobu. 

 

 

 

https://web.uta.com/
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Foto (© LIQUIND): Čerpací stanice LNG společnosti LIQUIND 24/7 ve Strullendorfu 

 

 

 

▬▬ 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) je předním poskytovatelem palivových a servisních karet v Evropě. Ko-

merční zákazníci mohou využít systém karet UTA k doplnění paliva – nezávisle na značce a bez hotovosti – na více než 

67000 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 pali-

vových karet pro MTS 2021". UTA byla založena v roce 1963 Heinrichem Ecksteinem a dnes je vlastněna společností 

Edenred SA.  

 

Pro více informací: www.uta.com 

 

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 850 000 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). Tato řešení zvyšují pohodu a kupní sílu za-

městnanců, zvyšují atraktivitu a efektivitu společností a oživují trh práce a místní ekonomiku. 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 2020 se skupině díky globálním technologickým aktivům podařilo získat téměř 30 miliard EUR v objemu podni-

kání, 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, 

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.A., jejích dceřiných společností nebo třetích stran. Nesmí být použity pro komerční účely bez 

předchozího písemného souhlasu svých vlastníků. 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.uta.com/cs/
https://www.edenred.com/en
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LIQUIND byla založena v roce 2015 v Berlin-Charlottenburgu a vyvíjí po Německu síť čerpacích stanic LNG pro těžkou 

nákladní dopravu zboží (nákladní vozidla a lodě). Cílem zakladatelů podniku a akcionářů je, aby byl LNG k dispozici v 

Německu jako substituční pohonná hmota za naftu a tím „zezelenal“ sektor dopravy, aby byly trvale sníženy vedle 

emisí hluku, jemného prachu a Nox i emise CO2 těžké nákladní dopravy a vnitrostátní lodní dopravy. 

 

Energie 360° AG investuje do LIQUIND 24/7 a tím do výstavby infrastruktury LNG v Německu. Podnik podporuje podíly 

na Start-up-podnicích projekty orientované do budoucna, které mohou přispět k řešení problematiky klimatu a ener-

gie. 

 

 

▬▬ 
 

 

 

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 

 

 

 

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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