
Jedna karta na všechno.
Zabezpečení na cestách od společnosti UTA po celé Evropě.



Se společností UTA máte vždy toho správného partnera pro mýtné, tankovací služby, 
služby Plus a fakturační služby. Znamená to větší efektivitu pro Vás! Výhody v přehledu:

• Více než 39.000 stanic různých značek

• Rychlý a flexibilní zákaznický servis, šitý na míru Vašim individuálním potřebám

• Atraktivní platební podmínky

•  Jedna faktura pro všechny služby - s účtovací službou UTA už nikdy nebudete muset 
pracně shromažďovat, třídit a spravovat jednotlivé doklady!

• Bezpečnost díky PIN kódu a kontrole transakcí

•  Refundační servis UTA – nechte si proplatit zpět svou DPH a/nebo spotřební daň

•  Vyhledávač stanic UTA pro nejlevnější čerpací stanice on-line na 
internetových stránkách www.uta.com

• UTA aplikace jako mobilní vyhledávač stanic UTA v Evropě pro iPhone a Android

•  Okamžitý přehled o všech transakcích prostřednictvím individuálního on-line 
přístupu do Servisního centra v Klientské sekci

• Všestranné zabezpečení v celé Evropě s více než 50-ti letou zkušeností

•  Klientská sekce - komfortní digitální Servisní centrum poskytuje kompletní přehled 
o všech transakcích, obsahuje možnosti objednávání a zablokování, správu mýtných 
zařízení, on-line reporty, digitální výstup dat, digitální archiv a mnohem víc.

Vaše výhody - pro všestranně lepší služby

Stačí jednoduše naskenovat 
smartphonem a dostanete se přímo do

Servisního centra v Klientské sekci!
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UTA 

je vícekrát oceněný  

poskytovatel služeb  

v soutěži TOP Service

VAŠE VÝHODY



Rozdíly v cenách za naftu v Evropě jsou někde obrovské. S UTA službou Diesel můžete 
využívat atraktivní podmínky a ušetřit peníze. Hustá síť s více než 39.000 čerpacími stani-
cemi významných ropných společností, ale také mnoho jiných nezávislých poskytovatelů, 
spolupracujících se společností UTA, Vám dodává flexibilitu v 38 evropských zemích.

Kromě toho UTA Diesel stanice jsou většinou vybaveny nejlepšími standardy, jako např. 
prostorná parkoviště, rychlovýdejní stojany a restaurace.

•  Bezhotovostní tankování a tankování napříč značkami na více než 
39.000 čerpacích stanicích

• v Evropě v 38 zemích

• BestpriceOptinet s 1.000 nejlepšími čerpacími stanicemi UTA po celém Německu

• Odpočívadla vhodná zejména pro nákladní vozidla a autobusy

•  Vyhledávač stanic UTA pro nejlevnější čerpací stanice on-line na internetových 
stránkách www.uta.com

• UTA aplikace jako mobilní vyhledávač stanic UTA v Evropě pro iPhone a Android

Tlak na náklady, včasnost a koordinaci  
vozového parku: UTA služba Diesel 
zjednoduší každodenní práci.

UTA – vždy s Vámi!
Využijte mnoho praktických on-line služeb, jako je vyhledávač čerpacích stanic, plánovač 
tras, aktuální ceny nafty a mnohem víc ...

•  UTA aplikace – najděte kdykoliv na cestách 
vhodnou stanici UTA

•  UTA vyhledávač stanic – mějte kdykoliv 
on-line všechny UTA stanice v Evropě
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SLUŽBA DIESEL 



Dálnice, tunely, mosty - téměř všude v Evropě je zatím nutné zaplatit poplatky za jejich 
užívání. To znamená kromě dodatečných nákladů také velké množství administrativní 
činnosti. Se společností UTA lze toto vše značně snížit.

Protože po celé Evropě prostřednictvím společnosti UTA mohou Vaši řidiči zaplatit mýtné 
bezhotovostně, a to i při použití různých elektronických mýtných zařízení pro automati-
zované systémy výběru mýtného.

To ušetří spoustu času.

Také Vaše účetnictví se zjednoduší. Hromadným a přehledným zúčtováním u společnosti 
UTA odpadá komplikovaná evidence jednotlivých dokladů. Navíc si můžete zlepšit cash-
flow díky atraktivním platebním podmínkám.

• Bezhotovostní placení mýtného v celé Evropě

• Mýtná zařízení pro automatizované systémy výběru mýtného

• Pohodlné a přehledné vyúčtování

• Zlepšení cash-flow díky atraktivním platebním podmínkám

• Zajímavé možnosti slev

Každý ocení plynulost přepravy. Ještě lepší 
je, když se lze spolehnout na širokou nabídku 
mýtných služeb.
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SERVIS MÝTA

easy
Go



• Servis oprav - 24h služba pro havarijní opravy

• Silniční havarijní služba v případě poruch - bez ohledu na značku

• Asistenční služby

• Servis chladicích systémů

• Trajektový, tunelový a mostní servis

• Servis celního odbavení na hranici

• Servis mytí vozidel

•  Kombinovaný dopravní servis - dopravní info ohledně dopravních 
omezení o víkendu a v noci na vedlejších komunikacích 

• Služby Autopůjčovny

• Parkovací servis

• Elektronická kontrola řidičských průkazů

Bez ohledu na problém, bez ohledu na to, 
ve které zemi v Evropě - UTA služba Plus Vám 
poskytne komplexní služby pro nákladní  
automobily a autobusy v celé Evropě.
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SLUŽBA PLUS



S UTA Drive & Save® řídíte svůj vozový park efektivněji. Program Vám nabízí širokou 
škálu analýz a vyhodnocení, které Vám poskytnou informace o různých nákladových 
oblastech Vašeho vozového parku.

•  Zobrazení kompletní spotřeby pohonných hmot a veškerých nákladů, relevantních 
pro vozový park - včetně údajů o bezhotovostních transakcích a transakcích 
platebních karet třetích stran, jako i vlastních čerpacích stanic

•  Kontrola využití hlavních čerpacích stanic

• Podrobný přehled nákladů týkající se vozidla pro identifikaci potenciálních úspor

• Import ujetých kilometrů z digitálního tachografu pro přesné stanovení spotřeby

•  Připojení k Vašim telematickým systémům od FleetBoard, TomTom nebo Spedion -  
pro plnou transparentnost a kontrolu nad tankováním v celém Vašem vozovém parku

S UTA Drive & Save® máte kdykoliv přehled 
o nákladech svého vozového parku pouhým 
jedním kliknutím myši.
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UTA Drive & Save®



Téměř ve všech evropských zemích mají společnosti možnost požádat o vrácení DPH. 
Většinou je to však spojeno s řadou formalit. Společnost UTA převezme veškerou admi-
nistrativu a vyřídí vrácení daně za Vás. To Vám ušetří čas, problémy a peníze.

• Refundační služby pro DPH, zaplacenou v v jiných evropských zemích

• Rychlá vratka DPH v následující faktuře

• Vyšší likvidita díky rychlejší refundaci

•  Žádné prodlení způsobené jazykovými bariérami či daňovými 
zvláštnostmi jednotlivých zemí

• UTA refundační služby – nechte si zpět proplatit svou DPH a/nebo spotřební daň

V každé zemi platíte DPH. My Vám pomůžeme,  
abyste ji co nejrychleji dostali zpět.
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REFUNDAČNÍ SLUŽBY



UTA. Non Stop. UTA Czech s.r.o. | Pankrác House | Lomnického 1705/5 | 140 00 Praha 4 | Czech Republic
T +42 0270 006 300 | F 0800 88 225 225 | service@uta.com | www.uta.cz

Kompletní kontaktní údaje společnosti UTA v Evropě naleznete na našich 
internetových stránkách.


