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LEVNĚJŠÍ NÁKUPY
PRO CHYTRÉ DOPRAVCE

KONTAKT

TruckAlliance roste každý den
Vývoj celkového počtu kamionů a dalších vozidel fi rem, které jsou členy TruckAlliance
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Podporujeme Nadaci Truck HELP www.nadacetruckhelp.cz 



Staňte se členy TruckAlliance 
a šetřete Vaše náklady

Jako člen TruckAlliance můžete 
ihned začít využívat výhodnějších 
podmínek při nákupu 
pohonných hmot, služeb a zboží, 
a minimalizovat tak provozní 
a investiční náklady Vaší fi rmy.

Výsledky naší práce hovoří 
samy za sebe: jednomu 
malému dopravci s 10 kamiony 
jsme dokázali ušetřit celkem 
418 000 Kč na ročních provozních 
nákladech, středně velkému 
dopravci provozujícímu 38 
vozidel jsme ušetřili 801 000 Kč 
a velkému dopravci s vozovým 
parkem téměř 100 kamionů, 
autobusů a dalších vozidel více 
než 1 milion Kč.

Členstvím v TruckAlliance se 
nezavazujete k povinnému 
odběru či nákupu komodit, služeb 
nebo výrobků od smluvních 
partnerů TruckAlliance. Členové 
TruckAlliance si zachovávají plnou 
kontrolu nad svým rozhodováním, 
svými výdaji a kontrakty 
s dodavateli. TruckAlliance 
plní zejména roli vyjednávače, 
koordinátora a zprostředkovatele 
obchodu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Michal Rančák
jednatel TruckAlliance s.r.o.

Co je to TruckAlliance

  První a největší nákupní aliance 
v silniční nákladní dopravě 
v České republice.

  Dobrovolné sdružení středních 
a menších českých dopravců, 
přinášející svým členům 
zejména cenové výhody při 
nákupu zboží a služeb.

  Profesionálové v oboru 
snižování nákladů se 
specializací na dopravní fi rmy.

Výhody pro členy 
TruckAlliance

  Minimalizace Vašich provozních 
a investičních nákladů.

  Ušetření času spojeného 
s nákupním procesem 
a administrativou při výběru 
dodavatele.

  Získání lepší vyjednávací 
pozice vůči dodavatelům 
díky sdružené nákupní síle 
TruckAlliance.

  Kompletní portfolio produktů 
a služeb pokrývající největší 
část nákladů dopravních fi rem.

  Čerpání výhod bez rizika 
či omezení Vaší kontroly 
nad smlouvami a vztahy 
s dodavateli.

  Bezplatné konzultace 
s odborníky.

  Bezplatný informační servis.

  Možnost ovlivnit budoucí vývoj 
služeb TruckAlliance.

  Audit fi remních provozních 
nákladů v hodnotě až 5 000 Kč 
pro nové členy TruckAlliance 
zdarma.   

Levnější pojištění  
Kompletní nabídka pojištění včetně služeb pojišťovacího makléře, 
likvidace pojistných událostí, právního poradenství, správy smluv, 
a online služeb

Levnější fi nancování 
Factoring, refi nancování, zpětný leasing, úvěry, fi nanční 
a operativní leasing, řešení pohledávek

FINANČNÍ SLUŽBY 

Trajekty a tunely

Levnější mobilní komunikace  

Levnější dodávka elektřiny a zemního plynu

Náhradní plnění  
Zprostředkování nákupu zboží a služeb pro dopravní fi rmy
od chráněných dílen

OSTATNÍ SLUŽBY

PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Audit provozních nákladů   
Včetně vyčíslení možných úspor
Pro členy TruckAlliance v hodnotě až 5 000 Kč zdarma

Bezplatné konzultace s odborníky 

Bezplatný informační servis 

Školení a vzdělávání 

TruckTender  
Chytré řešení pro realizaci online výběrového řízení na 
dodavatele zboží či služeb, známě též pod obecným názvem 
elektronická aukce. V průběhu realizace elektronické aukce 
dodavatelé v přímé a transparentní soutěži snižují své cenové 
nabídky ve prospěch zákazníka.

Produkt TruckTender pro realizaci elektronických aukcí používáme 
nejen interně pro vlastní potřeby TruckAlliance, ale také pro 
jednotlivé členy TruckAlliance, kteří nakupují ve větších objemech 
a chtějí dosáhnout ještě lepších cen od dodavatelů. TruckTender 
představuje jedinečné spojení našeho know-how a speciálního 
online so� ware.

ELEKTRONICKÁ AUKCE

PNEUMATIKY 

Výhodný nákup pneumatik 

Monitoring pneumatik za jízdy 
Efektivní systém monitoringu tlaku a teploty v pneumatikách

Levnější nová dopravní technika 
Výhodný nákup nové tažné a přívěsové techniky, 
dodávkových a osobních vozidel

Nákup a prodej ojeté dopravní techniky 

DOPRAVNÍ TECHNIKA 

Platební tankovací karty 
Pokrytí v rámci České republiky i Evropy

Pohonné hmoty
Velkoobchod, závoz nafty a benzínu na konkrétní místo

Refundace
Standardní nebo zkrácené lhůty, nízké poplatky

Mýto
Nejvýhodnější sazby na trhu

AdBlue
Olejové a provozní náplně

POHONNÉ HMOTY 


