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Velký a různorodý dosah 

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 
 

Důvěra velkých petrolejářských klientů 

Rozmanitost globálních nabídek karet 

Altivní zákazníci: 535 000 

Aktivní držitelé karet: 2 500 000 

Obsluhovaní partneři: 880 

Obchodníci: 87 000 

Rok založení             1991 

Počet karetních zákazníků             30.000 

Počet aktivních karet             300.000  

Počet aktivních jednotek Carnet        50.000 

Základní informace o FleetCor  

Klíčové zaměření FleetCor jsou palivové karty a související 
transakční služby pro lokální i nadnárodní korporace 

V prosinci 2010 byla společnost FleetCor kotována na newyorské burze (NYSE) 

http://www.chevron.com/
http://www.delek.co.il/site/english/general_review.asp
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CCS zajišťuje nadstandardní servis v celém procesu od nákupu až 
po vyhodnocení spotřeby PHM - vše „pod jednou střechou“ 

JEDEN DODAVATEL – JEDNA FAKTURA 

Uživatelský komfort – pro koncové uživatele i řídící pracovníky 

Monitoring a vyhodnocení ostatních provozních veličin 

Přesné monitorování  spotřeby PHM ve vozidlech a strojích a jiných nákladů 

Komplexní evidence nákupů PHM ze všech zdrojů 

Vlastní čerpací stanice a 

velkoodběry PHM 

CCS jsou akceptovány na 95 % 

veřejných čerpacích stanic 
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Rozsah akceptační sítě CCS umožňuje natankovat ekonomicky  
PHM všude tam, kde je třeba. Odpadají nákladné dojezdy na ČS 

Proč jezdí řidiči na „výlet“, místo aby natankovali u nejbližší ČS  

s kvalitním a levným palivem? 

TANKUJTE BLÍZKO - TANKUJTE EKONOMICKY 
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Pokročilý analytický servis CCS je založen na unikátních informacích 
o aktuálních cenách PHM  

Na základě provedené analýzy dokážeme nasměrovat vozidla vždy na to správné místo 
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Pásmo cen tří nejdražších řetězců Pásmo CCS Nízké ceny Průměr sítě CCS bez tří nejdražších řetězců

V 33. týdnu 

dosáhl potenciál 

úspory při 

opravdu cíleném 

používán 

nejlevnějších sítí í 

čerpacích stanic 

více než 3,60 Kč/l  

Analýzy vhodných ČS provádíme na úrovni celé ČR a SR, nebo lokálně na úrovni 
menšího regionu 
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Proč monitorovat vozidla systémem CCS Carnet? 
 

Zdroj: CCS 

PROTOŽE VÁM POMÁHÁ OMEZIT ČI 

SE ÚPLNĚ ZBAVIT:  

1. BYROKRACIE 

2. KRÁDEŽÍ 

3. NEEFEKTIVITY 
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CCS Carnet má řešení prakticky pro každou potřebu týkající se 
provozu vozového parku 
 

Monitoring firemních aut CCS Carnet 

Monitoring vozidel a generování vnitropodnikových dokumentů 

Sledování spotřeby paliva a dalších provozních veličin  

Zabezpečení vozů 

Sledování využití vozů a pracovních činností 

Plánování a optimalizace využití vozu a vozového parku 

Zdroj: CCS 
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Systém nevyžaduje náročnou obsluhu, zvolené reporty zasílá 
uživatelům přímo do jejich emailu  
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Agregované grafy 

Zdroj: CCS 

Podezřelý 

úbytek paliva 

Moduly autopůjčovna, taxislužba aj.  

Kniha jízd Vyúčtování pracovních cest 60 variant dynamických reportů 
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Systém CCS Carnet umožňuje čtení mnoha provozních veličin vozu nebo stroje a 
zároveň připojených nádstaveb nebo zařízení, sběrnic CAN a FMS atd. 

 

 

 

 
 

 

 

Není podstatné zda se jedná o osobní či nákladní vozidlo, případně 

stavební stroj, CCS je schopna nabídnout moderní řešení přesně 

na míru potřebám velké stavební firmy 
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Velké národní i nadnárodní společnosti používající systém Carnet 
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Referenční projekty a zákazníci 

Zdroj: CCS 

http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/Main/index.jet
http://www.ibm.com/cz/

