Octo Bezobslužka
Bezobslužná čerpací stanice
Chcete provozovat čerpací stanici, která je provozována bez
přítomnosti lidské obsluhy?
Rádi byste, aby zákazníci platili za odebrané PHM
prostřednictvím tankovacího automatu?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Ve spolupráci s našimi partnery dodáváme komplexní

Jste majitel čerpací stanice a uvažujete o změně

řešení kontejnerové čerpací stanice, kterou přizpůso-

provozního modelu své čerpací stanice?

bíme na míru vašim estetickým požadavkům.

Jste majitel pozemků a zvažujete pořízení
čerpací stanice (bez přítomnosti personálu)?

Snižte rizikovost stavby čerpací stanice v nové

Jste investor, který hledá zajímavou investici?

lokalitě díky řešení, které je možné v případě

Zastupujete obchodní řetězce či jednotlivé

špatných provozních výsledků přemístit

retailery, kteří by rádi nabídli svým zákazníkům

na jiné místo

prodej PHM?

Snižte personální náklady na provoz čerpací

Zastupujete obci, která by ráda nabídla prodej

stanice a díky tomu budete moci být lépe

PHM svým občanům a návštěvníkům regionu?

konkurenceschopní na trhu pohonných hmot

PŘÍNOSY

ZPŮSOBY REALIZACE

Velice jednoduchá a rychlá instalace

Pokud již máte existující čerpací stanici, pak se

Jednoduchý provoz

většinou jedná jen o doplnění tankautomatu

Vysoký komfort pro konečného zákazníka
(rychlé a jednoduché tankování)
Možnost mobility – stanici je možné přemístit
(investice není omezena na jeden vybraný
pozemek)
Kompaktní estetické provedení, možnost
barevných kombinací dle vlastních preferencí

(OctoMAT)
V případě stavby nové čerpací stanice je ideální
variantou jednoduché kompaktní kontejnerové
provedení
Jedná se o moderní formu čerpací stanice, kdy jsou
nádrže přímo integrovány do předpřipraveného
kontejnerového rámu, do kterého se umístí také
veškeré potřebné technologie.

Kompletní dodávka na klíč
Helpdesk

VLASTNOSTI

Možnost umístění reklamy na obrazovce prodejního zařízení či zprostředkování prodeje
dalších obchodních partnerů

Podporuje výdej až tří druhů PHM
Řídící systém akceptuje různé platební nástroje
hotovost (CZK a EUR)
produktové karty některých vydavatelů
		

(Čepro, Benzina, OMV, DKV, UTA, DFC, aj.)
lokální karty

Vzdálená podpora řídicího systému
(zpravidla není třeba výjezd servisního technika)
Možnost integrace s kamerovým dohledovým
systémem
Možnost externího zajištění závozů či
kompletního provozního zabezpečení
čerpací stanice
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