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Eurowag modernizuje stacje w Austrii, Polsce i na Węgrzech

Czeska spółka EW zmodernizowała stację benzynową przy autostradzie A8
Stacja zwiększyła swoją wydajność o około 35 %
Dzięki swojej lokalizacji i cenom paliw stacja jest bardzo popularna wśród przewoźników
Spółka W.A.G. payment solutions, znana również pod marką Eurowag lub EW, wiodący dostawca
rozwiązań płatniczych dla mobilności drogowej w Europie, zmodernizowała i rozszerzyła stację
benzynową Eurowag – Ort im Innkreis w Austrii. Stacja znajduje się przy autostradzie A8 przy granicy
z Niemcami. Wśród firm transportowych, które działają w Europie Środkowej i Wschodniej, trasa ta jest
bardzo popularna ze względu na korzystne ceny diesla i dobre położenie. Zwiększenie wydajności stacji
oznacza dla kierowców ciężarówek skrócenie czasu oczekiwania na tankowanie.
Modernizacja obejmowała przede wszystkim wybudowanie nowych stanowisk tankowania, przesunięcie
punktu zlewu paliwa do zbiorników magazynowych oraz dodanie nowego zbiornika podziemnego w celu
zwiększenia objętości magazynu, instalację nowych dystrybutorów, gruntowną wymianę instalacji rurowej
i wymianę pozostałych urządzeń stacji. Nowe stanowiska i wybudowanie nowej zlewni dla cystern oznacza
zwiększenie wydajności stacji o ok. 35 %.
- Oprócz rozszerzania sieci akceptującej jednym z naszych celów jest również podnoszenie jakości
oferowanych usług i do tego należy również modernizacja i powiększanie naszych stacji paliw. Stacja w Ort
im Innkreis nie jest jedyną, którą wyremontowaliśmy lub będzie wyremontowana. W tym roku w maju
otworzyliśmy np. sklep na stacji w miejscowości Cheb, a obecnie powiększamy stację Krzywa w Polsce i
stację w Budapeszcie. Na obu stacjach zwiększamy ilość stanowisk - mówi COO spółki Eurowag Klaus
Burkart.

Stacja Ort im Innkreis należy do sieci akceptującej EW od 2014 r., kiedy W.A.G. pozyskał spółkę
StarPetrol, która prowadziła tę placówkę. W.A.G. stopniowo modernizowała stację, począwszy od nowego

zaplecza socjalnego, aż doprowadziła stację do stanu obecnego z nową konstrukcją dachową i nowymi
stanowiskami. Po tegorocznym remoncie stacja należy do najnowocześniej wyposażonych technicznie
stacji i spełnia najwyższe wymogi ochrony środowiska naturalnego.
[Fot: Przecięcie wstęgi w trakcie uroczystości otwarcia unowocześnionej stacji benzynowej EW Ort, z
udziałem Radka Mádla, Engeniering and Facility Executive Director w spółce W.A.G. payment solutions
(na zdjęciu pierwszy od lewej) i Jana Otty, Operations Executive Director w spółce W.A.G. payment
solutions (na zdjęciu czwarty od lewej)]
***
Spółka W.A.G. payment solutions, znana również pod marką handlową Eurowag (EW), należy do 6
największych europejskich dostawców rozwiązań płatniczych dla mobilności drogowej. Klientami W.A.G.
są profesjonalne firmy przewozowe i spedycyjne oraz od niedawna również firmy posiadające flotę
samochodów osobowych. Na rozwiązaniach płatniczych W.A.G. polega ponad 250 tys. kierowców z całej
Europy. Obroty spółki w 2016 roku przekroczyły 25 miliardów Koron czeskich a firma osiąga 25% wzrost
długookresowy rocznie.
W.A.G. została założona w 1996 roku. Spółka ma swoją siedzibę w Pradze i swoje przedstawicielstwa
regionalne w Austrii, Bułgarii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Serbii, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii,
Słowenii, Turcji, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Ukrainie i we Włoszech. Więcej informacji znajduje się
na www.eurowag.com.
Większość udziałów w spółce posiada Martin Vohánka, który założył spółkę i prowadzi ją do dzisiaj. W
styczniu 2016 r. 33% udziałów w firmie uzyskała amerykańska spółka TA Associates, jedna
z największych prywatnych spółek inwestycyjnych na świecie. Więcej informacji odnośnie TA Associates
znajduje się na www.ta.com.
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