ČEPRO zavádí elektronické platební poukázky pro čerpací
stanice EuroOil
Počet platebních palivových karet EuroOil meziročně stoupl o 75 %

PRAHA (20. dubna 2010) – Předplacená platební poukázka EuroOil má od dubna
svoji elektronickou podobu. Místo plastu zákazník obdrží jen číslo poukázky
chráněné kódem. Novinka je první svého druhu v České republice. ČEPRO vloni
prodalo téměř 25 000 kusů těchto poukázek v hodnotě přesahující 10 mil. Kč.
Daří se i klasickým platebním kartám EuroOil, jejich počet meziročně vzrostl
o 75 procent, měsíční výtoče placené kartou vzrostly o 36 procent.
„Jedná se o novinku, která ušetří především náklady na výrobu karet a jejich logistiku.
Její určení je v první vlně především pro věrnostní a bonusové programy, kde
ji zákazníci získávají nebo si ji objednávají jako odměnu,“ zdůvodňuje zavedení
elektronických poukázek Jan Duspěva, obchodní ředitel společnosti ČEPRO.

Klasická předplacená poukázka je karta s magnetickým
proužkem, určená pro úhradu pohonných hmot na
čerpacích stanicích EuroOil. „Může být také vhodným
dárkem pro klienty a partnery, je možné na ni uvést text
nebo logo dle přání,“ doplňuje Duspěva.

Platební karty EuroOil zase umožňují řidičům na čerpacích stanicích kupovat pohonné
hmoty s finanční úsporou. „Každému majiteli platební karty EuroOil poskytujeme slevu
z ceny pohonných hmot, nulový poplatek za používání karet nebo za transakce,
souhrnný daňový doklad a výpis zdarma každý měsíc. Samozřejmostí jsou ochranné
prvky karty i celého systému,“ říká Duspěva.
Platebními kartami EuroOil je možné platit na 192 čerpacích stanicích ČEPRO
a EuroOil, případně na jiných odběrných místech. Systém vlastních karet nabídlo
ČEPRO poprvé motoristům před dvěma lety. Společnost vydává tři typy karet lišící se
v nabídce sortimentu. Jejich majitelé mají možnost nastavit si výši denního limitu od
5 do 45 tisíc korun, při vyšších odběrech získají individuální podmínky.

Kontakt pro média:
Lenka Svobodová
úsek marketingu a komunikace
tel.: +420 221 968 258
mob: +420 736 506 368
lenka.svobodova@ceproas.cz
Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2009 činí 40 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o
celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnost ČEPRO také provozuje 192 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS
EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

