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VÝHODY PRO DOPRAVCE / UŽIVATELE 

PENÍZE - LEVNĚJŠÍ PROVOZ -> VIDITELNÉ ÚSPORY 
CNG umožňuje výrazné úspory na provozu vozidel v přepočtu na 1km.  
 

EKOLOGIE – ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
CNG vozidla neprodukují prachové částice PM10 a PM2,5, nižší NOx, COx. 
 

PENÍZE - „NEVIDITELNÉ“ ÚSPORY 
CNG zamezí únikům nafty ze systému - zemní plyn si prostě domů neodnesete 
 

REALIZOVATELNOST, GARANCE, PODPORA 
Vozidla na CNG (OEM, s plnou zárukou) jsou již standardně k dispozici. Je možno 
získat finanční podporu (ROP, MD) 
 

MARKETING 
Lokální marketing – jsem ekologický = šetrný k občanům, kterým v regionu 
poskytuji službu 
 

KOMFORT A BEZPEČNOST PLNĚNÍ 
Dopravce potřebuje k přechodu na CNG dostatečně kapacitně výkonné, moderní a 
bezpečné stanice, vybudované nejlépe v rámci vlastního areálu. 



       

 Jsme leaderem v segmentu budování plnicích stanic CNG na trhu v ČR i SR  
s majoritním podílem na trzích nově postavených stanic (2010-2013) 

 Vybudovali jsme řadu prestižních moderních projektů (viz zákaznické portfolio) 
 Máme dlouholeté zkušenosti s pozicí  

 relevantního generálního dodavatele postupujícího s odbornou péčí 
 investora CNG stanic pro potřeby Partnerů 

 Jsme společností TUV certifikováni v systémech ISO, včetně: 
 ISO 9001  
 ISO 14001  
 OHSAS 18001 

 Ročně vyprojektujeme a vyřídíme stavební povolení pro cca 40-50 projektů 
 Nonstop servis a dispečink, největší servisní síť, 6 servisních center v ČR/SR 
 Výsledky našeho úsilí a práce 

 Více než 25 realizovaných CNG projektů v ČR/SR 
 Provozovatel 2. největší sítě CNG stanic 
 Vybudování více než 450 LPG stanic 

 

 NAŠE CÍLE 
 Přinášet partnerům stále lepší a lepší produkty 
 Aktivně a seriózně přispívat rozvoji CNG 

SKUPINA BONETT 



DŮVODY – KONKURENČNÍ VÝHODY 

Snažíme se neustále zlepšovat náš produkt, následující výčet obsahuje 
oblasti, ve kterých se snažíme být lepší než ostatní: 

 Garance jednoho partnera pro celou výstavbu 

 Velká zkušenost s dostavbou CNG na ČS PHM 

 Modulární kompaktní špičkové technologie 

 Vlastní projekční a inženýrský tým 

 Vlastní instalační a servisní tým 

 Nonstop dispečink 

 4 servisní centra v ČR 

 2 centra v SR 

 Nelubrikované a oilfree CNG kompresory 

 Špičkové sušení zemního plynu 

 Rychlovýdejní stojany pro plnění auta do 3 minut 

 Remote Monitoring Systém pro vzdálenou kontrolu stanice 

 Aktivní mailing pro okamžité zprávy ze stanice 

 Odborná péče, kvalitní tým a zkušenost 

 Souhrnné pojištění skupiny 6.000.000 EUR 
 



VÝVOJ CENY NAFTY - SCÉNÁŘ 

 

DIESEL –  KAM POROSTE CENA? 
Je utopie cena přes 40 Kč za litr? 

 

 
 
 



EFEKTIVNÍ POŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY 

FORMY POŘÍZENÍ 
2 základní formy pořízení: 

 vlastní investice dopravce 
 outsourcing – investorem je jiný subjekt než dopravce = Partner 

 

CO JE NEZBYTNÉ? 
Pro řádný chod plnící stanice bez excesů a výpadků v provozu stanice ohrožujících 
celý systém MHD, je třeba „si správně vybrat“ Partnera. 
 

CO TO JE „SPRÁVNĚ SI VYBRAT“? 
Vybrat si relevantního partnera, který má za úkol vybudovat plnící stanici CNG ať již 
v pozici generální dodavatele nebo i současného investora.  
Doporučujeme brát v úvahu a získat si informace o následujících skutečnostech: 

 kvalita, funkčnost a případné technologické výhody technologie 
 relevantnost, postavení na trhu a existující reference partnera 
 systémy řízení jakosti (např. ISO, OHSAS apod.) 
 certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO OSHAS 18001, SHELL HSSE 
 dostupnost servisního zabezpečení 
 schopnost profinancování projektů 
 členství NGVA Europe 

 



FORMA POŘÍZENÍ CNG INFRASTRUKTURY 

 
KOMPLEXNÍ PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO OUTSOURCING 

 
• KOMPLEXNÍ PRODUKTY & SLUŽBY 
• TECHNOLOGICKÉ  A DALŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODY 
• FINANCOVÁNÍ CNG PROJEKTŮ PRO PARTNERY 
Bonett nabízí vhodně vyvážený poměr kvality a výkonnosti CNG technologie a 
optimální výše investiční náročnosti.   
Schopnost definice takového konkrétně nastaveného mixu nám umožňuje nabídnout 
všem v oblasti dopravy takovou formu outsourcingu, která bude pro provozovatele i 
municipalitu zejména: 

 SPOLEHLIVÁ  <-> provozně bez starostí a bez výpadků 
 UDRŽITELNÁ  <-> jenom dobrá ekonomika vede k úspěchu 
 

PŘIPRAVUJEME ŘADU PROJEKTŮ 
Ve významných lokalitách v ČR i SR připravujeme řadu vlastních CNG projektů, a to 
nejen pro MHD, PD a fleetové zákazníky. 
Jsme připraveni rychle a efektivně přispět rozvoji infrastruktury v rámci ČR. 

  



FORMA POŘÍZENÍ CNG INFRASTRUKTURY 

 
RELEVANTNÍ A ZKUŠENÝ GENERÁLNÍ DODAVATEL 
 

KOMPLEXNÍ PRODUKTY & SLUŽBY 
Plný rozsah produktů a služeb potřebných pro vybudování CNG projektu:   

 návrh umístění, projekce pro ÚR/SP, realizaci 
 feasibility study, poradenství, dotace 
 vyřízení stavebního povolení od 2-3 měsíců 
 kompletní instalace (generální dodávka) na klíč  
 kolaudace a uvedení do provozu 
 záruční + pozáruční NONSTOP SERVIS včetně všech prohlídek 
 finanční produkty = schopnost profinancování projektů (stanice i vozidla) 

 

TECHNOLOGICKÉ  A DALŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODY BONETT 
Nejmodernější technologie pro CNG vozidla:  

 nemazané kompresory - zamezení úniku oleje do systému vozidla 
 rychlovýdejní stojany - plnění vozidla 3-4 minuty 
 remote monitoring - stanice připojené a kontrolované přes internet 
 nonstop dispečink a servis (24/7) - dojezdy od 1 hodiny 
 ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 
 český leader na trhu CNG stanic  

 



EFEKTIVNÍ POŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY 

Budujeme CNG projekty pro 
 Autobusové dopravce  
 Fleet 
 Veřejnost 

 
Bonett nabízí vhodné řešení pro požadavky jakéhokoli partnera 

 Výkony:   20-10.000Nm3/h 
 Vozidla:   5 dodávek - 200 autobusů 
 Rámec investice:  jednotky - desítky milionů Kč 

 
Záruční a pozáruční péče 

 Nonstop dispečink 
 Zkrácené a rychlejší dojezdy na místo 

 4 servisní centra v ČR 
 2 servsiní centra v SR 

 Kvalita a bezpečnost 
 ISO 9001, 14001, 18001 

 Pojištění souhrnně na 6 milionů EUR 
 

 JSME PŘIPRAVENI KVALITNĚ VYBUDOVAT CNG STANICE PRO VÁS 



       

 Největší CNG projekt v ČR  

1. Pražské služby 
 

 Autobusové CNG projekty  

2. Jihlava (14 autobusů) 

3. Tábor (35 autobusů) 

4. Banská Bystrica (35 autobusů) 

5. Trnava (20 autobusů) 

6. Úpice (10 autobusů) 
 

 Investice skupiny BONETT  

7. Liberec 

8. Přerov 

9. Kladno 

10.Jeseník 

11.Praha 3 

12.D5 Žebrák 

13.Olomouc 

14.Brandýs nad Labem 

ZÁKAZNICKÉ PORTFOLIO 

VYBUDOVALI  
 

JSME ŘADU  
 

PRESTIŽNÍCH  
 

A FUNKČNÍCH  
 

CNG PROJEKTŮ 
 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 A NA SLOVENSKU 



       

ZÁKAZNICKÉ PORTFOLIO 

 Fleet projekty  

15.Pekárny Vysoké Mýto  

16.Pekárny Český Krumlov 

17.Sklárny Nové Sedlo 
 

 Další veřejné stanice     

18.Praha 4 (Pražská plynárenská) 

19.Praha 6 (Pražská plynárenská)   

20.Terezín 

21.Komárno (SPP) 

22.Nové Město (SPP) 
 

 CNG stanice pro zkušebny motorů 

23.VT park Roztoky  

24.Zkušebna motorů SGS  
 

 Stanice pro výrobce vozidel  

25.Iveco CR (Citelis CNG bus) 

26.Volkswagen (VW Up!, Škoda Citigo) 

VYBUDOVALI  
 

JSME ŘADU  
 

PRESTIŽNÍCH  
 

A FUNKČNÍCH  
 

CNG PROJEKTŮ 
 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 A NA SLOVENSKU 
 



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



VYBUDUJEME  
PRO VÁS   
CNG STANICE  
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