
Tankování na čerpacích stanicích sítě EuroOil se slevou 
 
Kartu EuroOil můžete používat pro odběry PHM a zboží v síti čerpacích stanic EuroOil se slevou  
a v sítích Benzina, OMV, Shell a MOL bez slevy.  

 
 
 
Nabídka pro členy SH ČMS  
 
Hlavní výhody: 
 
1. úspora a bonusy 

• výše slevy 0,40 Kč/l z ceny pohonných hmot (sleva platí pro tankování v síti ČS EuroOil) 

• žádný poplatek za používání karet nebo za transakce nebo blokace 

• odběrní limit zajištěný 100% kaucí  

• platba až po odběru zboží - inkaso nebo fakturace se splatností v dohodnutých termínech 

 

2. pohodlný on-line přístup 

• kartu si zařídíte jednoduše on-line z pohodlí svého domova, nejsou potřeba žádné 

papírové dokumenty ani fyzická návštěva pobočky, - Homepage - srdcovka (eurooil.cz) 

• karta je na výběr elektronická (virtuální) nebo plastová 

• možnost výběru nastavení výše limitu, termínů i způsobu úhrady dle Vašich potřeb 

• aplikace EuroOil s přehledem čerpacích stanic EuroOil, aktuálních cen a kvality 

posledního závozu PHL zdarma ke stažení 

 

3. komfort 

• celoplošné použití na více než 1 200 čerpacích stanicích v ČR - v síti EuroOil tankujete se 
slevou, v dalších sítích: Benzina, OMV, Shell, MOL v ČR tankujete  za aktuální ceny na 
čerpací stanici - bez slev 

• nákup pohonných hmot a dalšího sortimentu na čerpacích stanicích bez potřeby hotovosti 

• možnost nákupu elektronických dálničních známek  
 
 

Každý Váš natankovaný litr přináší další podporu celému hasičskému sdružení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://srdcovka.eurooil.cz/


 

Postup pro získání karty EuroOil pro členy SH ČMS 
 
 
Z pohodlí Vašeho domova získáte tankovací kartu EO a ani nemusíte nikam chodit, není třeba nic 

tisknout. Postup a jednotlivé kroky jsou jednoduché: 

 
• Zaregistrujete se do portálu Srdcovka - Homepage - srdcovka (eurooil.cz) 

o Otevřete si webové stránky 

o Vyplníte údaje o zákazníkovi 

o Potvrdíte příchozí email o aktivaci registrace 

 

• Jako registrovaný zákazník se přihlásíte do portálu Srdcovka - Homepage - srdcovka 

(eurooil.cz) 

 

• Zvolíte: Objednávka  Karta Srdcovka 

o Vyplníte své identifikační údaje (Zákazník) - Z důvodu specifické evidence členů SDH 

nevyužívejte, prosím, volbu Bank ID.  

o Dle předpokládané útraty si nasimulujete výši potřebného limitu podle zvolených 

termínů plateb (fakturace ú inkaso). Doporučujeme zvolit formu úhrady Inkaso, které 

je pohodlné a bezstarostné   

- Pro získání výše slevy 0,40 Kč je potřeba zvolit kauci 100% 

o Doplníte další potřebné kontakty a adresy 

o Pro Vaší bezpečnou identifikaci přiložíte oboustranné kopie dvou dokladů (občanský + 

řidičský průkaz): 

▪ Kopie 1. strana OP 

▪ Kopie 2. strana OP 

▪ Kopie 1. strana ŘP 

▪ !!! POZOR!!! – členové SDH místo Kopie 2. strany ŘP vkládají „identifikátor 

SH ČMS“, který je ke stažení zde: 

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/logo/logo-barevne-s-

textem.jpg 

 

o Dále se vyberete si typ karty (virtuální nebo plastová), specifikujete její parametry 

o Zobrazí se Vám Shrnutí - návrh smlouvy + specifikace + VOP + GDPR 

o Podpis smlouvy – realizujete přes SMS  (obdržíte kód a ten zde uvedete) 

!!! POZOR !!! členové SDH nemohou z důvodu jejich evidence volit formu podpisu 

Bank ID 

o Na email obdržíte Shrnutí objednávky a po ověření v systému obdržíte Akceptaci 

objednávky, následně pak předpis kauce. Po uhrazení kauce budou vyrobeny karty 

(plastové jsou zasílány poštou; virtuální/elektronické se zobrazí v aplikaci a na 

portálu; PIN je v obou případech zasílán poštou) 
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