
Golas CZ

Věc: Poděkování za spolupráci firmě Fuelomat, a.s.

Y ážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci, která trvá od roku 2010.

Do této doby bylo osazeno 12 našich vnitropodnikových čerpacích stanic a 500 firemních

vozidel' která tankují jak na vlastních čerpacích stanicích, tak i ve veřejné síti PAP olL a

AGlP, na kterých je systém Fuelomat nainstalován.

Předmětem činnosti naší společnosti coLAS CZ, a.s. je především silniční a dopravní

stavitelství. Zabýváme se také výrobou drceného kameniva a asfaltových směsí.

Zaujaly nás široké moŽnosti vyuŽívání systému Fuelomat pro správu vozového parku a

čerpacích stanic. Efekt vyuŽívání Vašeho zařízení se projevil ve sníŽení administrativní

náročnosti spojené s tvorbou přehledů o tankování celé spoleÓnosti coLAS' a.s., umoŽnil

nám přímou a rychlou kontrolou tankování zamezit moŽnému zneuŽití pohonných hmot.

Vaše firma pruŽně reagovala na specifické poŽadavky naší společnosti a byla nápomocna při

řešen í j a kých ko l iv tech n i ckých a administrativn íeh problém ů'

Váš přístup je vŽdy velmi vstřícný, ve všech směrech profesionální a korektní a se snahou

na|ézt to nejlepší řešení pro naše specifické potřeby.

Těšíme se na spolupráci i v dalších etapách tohoto rozsáhlého projektu. V roce 2012

budeme pokračovat v osazení čerpacích stanic a vozŮ nejen v České republice, ale do

našeho programu se zapojí i naše sesterské společnosti ve Slovenské republice, a to
lnŽinierské stavby, a.s. V Košicích a Cesty Nitra, a.s..

Na závěr tohoto dopisu Vám přejeme hodně pracovních úspěchů při realizaci dalších

náročných projektů a pevně věříme v úspěch naší budoucíspolupráce.
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