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UTA One® Move – Een nieuwe tolbox voor 

auto's en bestelwagens om het beheer 

van het wagenpark van lichte voertuigen 

verder te optimaliseren 
 

 Breidt de voordelen van UTA’s tolservice uit voor lichtere voertuigen tot 3,5 ton 

 Integreert de afhandeling van tol en parkeermogelijkheden in Frankrijk, Italië, Portugal 

en Spanje.  

 Vereenvoudigt en optimaliseert de administratie van uw wagenpark  

 

Kleinostheim, Germany – UTA, een van de toonaangevende aanbieders van tank- en 

servicekaarten in Europa, breidt zijn portfolio van interoperabele toloplossingen uit met UTA 

One® Move. Dit is een nieuwe on-board unit voor de afhandeling van tolkosten in vier Europese 

landen. Deze oplossing is ontworpen voor voertuigen tot 3,5 ton, waaronder auto’s, MPV’s en 

bestelwagens. 

 

Carsten Bettermann, CEO of UTA zegt hierover het volgende: “We bieden al jaren 

toloplossingen zoals de gewaardeerde UTA One voor de Europese mobiliteit van onze klanten 

in de transport- en logistieke sector.  Met de UTA One Move lanceren we een nieuw product 

dat deze  service uitbreidt voor een lichtere voertuigklasse. Dit is een volgende stap richting 

ons doel om een mobiliteitsdienstverlener met een allesomvattend portfolio te worden.” 

 

UTA One Move maakt een snelle en efficiënte facturering van weg- en parkeertol in Frankrijk, 

Italië, Portugal en Spanje mogelijk, met inbegrip van de verkeersluwe zone in de historische 

binnenstad van Milaan. Bovendien is deze oplossing ook te gebruiken op de veerdienst van 

Caronte tussen het vasteland van Italië en Sicilië. 

 

UTA One Move richt zich op wagenparkbeheerders en chauffeurs in Frankrijk, Italië, Portugal 

en Spanje, alsmede op internationale klanten die deze landen doorkruisen. Naast de handige 

afhandeling van de tolkosten helpt de nieuwe tolbox ook om de administratieve processen 

voor wagenparkbeheerders te vereenvoudigen en te optimaliseren. Zo maken elektronische 

verwerking en duidelijke facturering de tijdrovende afhandeling van contant geld en 

papierwerk overbodig, hetgeen een hoop tijd bespaart. Gebruikers kunnen ook eenvoudig 

voertuig- en kentekenwijzigingen doorvoeren via het online Servicecentrum van UTA. 

 

UTA One Move is ontwikkeld voor een snelle, gemakkelijke installatie op de voorruit en wordt 

volledig geconfigureerd geleverd. Een externe voeding is niet nodig, vanwege de 

meegeleverde, reeds geplaatste batterijen. U kunt de UTA One Move nu bestellen op 

www.uta.com. 

http://www.uta.com/
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▬▬ 
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 67.000 

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 

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 

 

 

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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▬▬ 
 

CONTACTPERSOON VOOR MEDIARELATIES 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 
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