
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 pobočné spolky SH ČMS a obce 
 

Hlavní výhody: 
 

1. úspora 

• exklusivní výše slevy 0,65 Kč/l z ceny pohonných hmot (sleva platí pro tankování v síti ČS 

EuroOil) 

• žádný poplatek za používání karet, za transakce či blokace 

• žádný poplatek za vydání karet  

• odběrní limit bez zajištění  

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

 

2. komfort 

• definovatelný sortiment zboží a služeb  

• možnost nákupu elektronických dálničních známek  

• 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 

 
3. přehlednost 

• souhrnný daňový doklad jednou měsíčně, přehledné vyúčtování odběrů na karty 

• zákaznický portál pro zadávání změn, náhledy na karty a odběry 

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

závozu PHL zdarma ke stažení 

 
4. individuální přístup 

• obchodní zástupce s Vámi dohodne vše potřebné pro uzavření smlouvy a kdykoli je Vám 
k dispozici 

 
 

Každý Váš natankovaný litr přináší další podporu celému hasičskému sdružení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup pro získání karty EuroOil pobočné spolky SH ČMS a obce 
 
 

• Dle místa / sídla Vašeho sdružení kontaktujete obchodního zástupce svého regionu: 

 
Liberecký kraj, Ústecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj 

Ivana Rychetská 

tel.: 606 650 508 

e-mail: ivana.rychetska@ceproas.cz 

 

Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj 

Martina Doležalová 

tel.: 739 240 652 

e-mail: martina.dolezalova@ceproas.cz 

 

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina 

Ing. Valér Vlčko 

tel.: 739 240 324 

e-mail: valer.vlcko@ceproas.cz 

 

Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj 

Marie Šefčíková 

tel.: 602 616 982 

e-mail: marie.sefcikova@ceproas.cz 

 

• Obchodní zástupce s Vámi dohodne a zajistí vše potřebné pro získání karet EuroOil. 

Současně je Vám k dispozici pro konzultaci a řešení Vašich požadavků.  

 

• Pokud byste se nemohli s obchodním zástupcem spojit nebo měli jakékoli jiné dotazy, 

kontaktujte: 

 

Vedoucí oddělení: 

Radka Záhořová 

tel.: 739 240 920 
e-mail: radka.zahorova@ceproas.cz 
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