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Aldobec sa integruje do Eurowag, kde posilní vývoj

S poločnosť W.A.G. payment solutions a.s., jedna z  najvýznam-
nejších spoločností ponúkajúcich platobné riešenie pre cestnú 

mobilitu v Európe, oznámila akvizíciu 100 % obchodného podielu 
v oblasti technológií spoločnosti Aldobec technologies, popredného 

poskytovateľa telematických služieb 
v cestnej doprave v Slovenskej repub-
like. Spojením Aldobec technologies 
a W.A.G. payment solutions a.s. vzni-
kol najväčší hráč na  česko-sloven-
skom telematickom trhu. Transak-
cia je súčasťou dlhodobej stratégie 
spoločnosti W.A.G. payment soluti-
ons a.s. ako kľúčového partnera au-
todopravcov v  ponuke ucelených 
riešení v  oblasti cestnej mobility. 
Spoločný vývoj jedinečného integro-
vaného produktu posilní pozíciu spo-
ločností na domácich trhoch a urýchli 
ďalší rozmach.

  „Akvizíciou Aldobec technologies 
získavame priamy prístup na slovenský 
telematický trh vrátane možnosti oslo-
viť existujúcich zákazníkov Aldobec 
technologies s  jedinečnou ponukou 
integrácie telematických služieb s  os-
tatnými službami našej skupiny, ktoré 
klientom poskytnú novú úroveň kon-
troly a vyššiu efektivitu pri riadení auto-
parku,“ uvádza Martin Vohánka, zakla-
dateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 
W.A.G. payment solutions a.s..

Pre Aldobec technologies je to je-
dinečná príležitosť pre ďalší vývoj 
produktov a  možnosť podieľať sa 
na zahraničnom rozširovaní skupiny 
Eurowag. „Spojenie so spoločnosťou 
W.A.G. payment solutions a.s. dáva 

nášmu podnikaniu úplne nový rozmer. Spoločne sa môžeme viac sústre-
diť na vývoj komplexného produktu, ktorý bude v oblasti dopravnej tele-
matiky jedinečný,“ hovorí Ivan Hronec, riaditeľ Aldobec technologies.

Eurowag vstúpil na  trh telematických služieb začiatkom minu-
lého roka prostredníctvom akvizície spoločnosti Princip, najväč-

šieho hráča na českom telematickom trhu. Rozšírenie do telematic-
kého odvetvia bolo pre spoločnosť strategickým krokom. Eurowag 
prenikol do rýchlo rastúcej oblasti telematických služieb a otvoril 
cestu k mnohým synergickým efektom v produktovej oblasti. Te-
lematické systémy monitorujú a vyhodnocujú údaje o prevádzke 
vozidla ako napr. spotreba paliva, spomalenie, zrýchlenie, použitie 
brzdy alebo tempomatu, a  tak poskytujú spoločnostiam dôležité 
informácie. S ostatnými službami, ako sú informácie o čerpaní po-
honných hmôt, spotrebe, mýte a ďalších systémov, ponúkne Euro-
wag zákazníkom úplne novú úroveň kontroly a vyššiu efektívnosť 
pri riadení autoparku.

Eurowag a Aldobec
W.A.G. payment solu-

tions a.s. známa tiež pod 
obchodnou značkou Eu-
rowag (EW), patrí medzi 6 
najväčších európskych po-
skytovateľov platobných 
riešení pre cestnú mobi-
litu. Na cestách naprieč Eu-
rópou využívajú zákazníci 
Eurowag možnosti výhod-
ných platieb mýtného,   po-
honných hmôt a mnohých 
ďalších sprievodných služieb. Eurowag ďalej svojim klientom po-
skytuje špičkové telematické systémy zabezpečujúce efektívnu 
správu a správu ich autoparkov a tiež rýchle vrátenie spotrebných 
daní a DPH za platby služieb a produktov realizovaných v zahraničí 
(VAT). Zákazníci Eurowag sú profesionálni dopravcovia a špedičné 
spoločnosti a tiež � rmy, ktoré prevádzkujú � otily osobných vozidel. 
Produkty Eurowag využíva viac ako 250-tisíc vodičov z celej Európy. 
Vedenie spoločnosti sídli v Prahe a má svoje regionálne kancelárie 
v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Srb-
sku, Macedónsku, Španielsku, Portugalsku, Slovinsku, Turecku, Es-
tónsku, Litve, Taliansku a Ukrajine.

Aldobec technologies založil Ing. Ivan Hronec v roku 2006 a sídli 
v Bratislave. Špecializujú sa na segment telematických služieb pre 
nákladnú cestnú dopravu. Dopravcovia poznajú najmä ich produkt 
systém Dispečer. Spoločnosť má veľmi kvalitný produkt a silné port-
fólio zákazníkov z radov veľkých, ale aj menších slovenských doprav-
cov. Spoločnosť Aldobec technologies je popredným poskytovate-
ľom webových služieb pre monitorovanie, riadenie a optimalizáciu 
autoparkov v Slovenskej republike. Spoločnosť sa tiež úspešne zao-
berá monitorovaním návesov, prepravovaného tovaru a mnohých 
ďalších projektov v oblasti telematiky, bezpečnosti a internetu vecí.

Eurowag posilňuje vedúcu pozíciu v oblasti telematických 
dopravných služieb v Českej republike a na Slovensku. 
Aldobec posilní vývoj v oblasti IT pre dopravu.
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