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UTA toliau plečia tinklą Rusijoje ir Baltarusijoje




Strateginės partnerystės su „LUKOIL“ plėtra
Tolesnis pozicijų Rytų Europoje stiprinimas
UTA tinklo išplėtimas iki daugiau nei 44 000 degalinių

Kleinostheimas ir Maskva, 2018 m. birželio 19 d. „UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
KG“ (UTA) dar labiau išplėtė savo aptarnavimo vietų tinklą Europoje: Degalų ir
paslaugų kortelių operatoriaus klientai, naudodamiesi savo UTA kortelėmis ir
nemokėdami grynaisiais pinigais, iš karto gali įsipilti degalų daugiau nei 2 100
Rusijoje ir 83 Baltarusijoje esančiose „LUKOIL“ degalinėse. Tam buvo toliau
stiprinama strateginė partnerystė su „LUKOIL“ grupei priklausančia bendrove
„LICARD Euroservices GmbH“, kuri iki šiol jau buvo plėtojama su pasirinktomis
degalinėmis Bulgarijoje ir visu tinklu Rumunijoje. Įvertinus Rusijoje ir Baltarusijoje
šiandien atsiradusias beveik 2 200 vietų, UTA paslaugų tinklas Rytų Europoje
išsiplėtė iki daugiau nei 12 000 vietų.
„Bendradarbiavimas su UTA mums atveria milžiniškas galimybes“, – sako Kirillas
Vorobyevas, „LICARD Euroservices GmbH“ vykdantysis direktorius. „Turėdami tokį stiprų ir
patikimą partnerį, Europos transporto įmones ateityje galėsime labai tikslingai įtikinti naudotis
mūsų „LUKOIL“ kolonėlėmis Rytų Europoje ir Rusijoje“.
UTA savo ruožtu išlošia dėl nedidelių degalų kainų Rusijoje. „Šių metų pradžioje gerokai
sustiprinome savo pozicijas Rytų Europoje. Taigi, labai džiaugiamės, kad dabar savo
klientams ir šioje svarbioje tranzitinėje ir tikslinėje rinkoje galėsime pateikti konkurencingų
pasiūlymų“, – sako Volkeris Huberis, UTA generalinis direktorius. „Tokiu būdu dabar mūsų
tinklui priklauso 44 000 degalinių 37 Europos šalyse“.

Apie „UNION TANK Eckstein“
Įmonė „UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG“ (UTA) yra viena iš pirmaujančių degalų ir paslaugų kortelių
tiekėjų Europoje. Naudodamiesi UTA kortelių sistema, verslo klientai gali įsigyti degalų daugiau nei 55 000
aptarnavimo vietų 40 Europos šalių, pasirinkdami bet kurį degalinių tinklą ir nemokėdami grynaisiais pinigais, bei
gali naudotis kitomis paslaugomis ir pagalba kelyje. Šios paslaugos – tai kelių mokesčio mokėjimas, remonto
paslaugos, techninė pagalba, nuvilkimo paslaugos ir pridėtinės vertės bei naftos mokesčio grąžinimas. Įmonę
1963 metais įkūrė Heinrich Eckstein, dabar dauguma akcijų priklauso bendrovei „Edenred SA“ (83 procentas).
„Edenred“ – tai pasaulinė rinkos lyderė mokėjimo paslaugų, teikiamų įmonėms, darbuotojams ir verslo
partneriams, srityje. 2017 m. buvo pasiekta daugiau kaip 26 milijardų EUR apyvarta, iš kurios 78 % sudarė
skaitmeniniai formatai. „Edenred“ klientų aptarnavimo skyriuje dirba 44 mln. darbuotojai, 770 000 įmonės ir
viešosios įstaigos bei 1,5 mln. verslo partnerių. Visi jie sudaro vieningą tinklą. Ecksteinų šeimai priklauso 17
procentų UTA akcijų. UTA akcijų. UTA laimėjo specialaus žurnalo „VerkehrRundschau“ įsteigtą garbingą
apdovanojimą kategorijoje „Degalų kortelės“, kuriuo apdovanojama kas du metus remiantis nepriklausoma
Kleffmann rinkos tyrimo instituto studija. www.uta.com
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