
   

 

 

 

Mobilní aplikace Tank Navigator ZDARMA ke stažení  

Vyvinuli jsme pro Vás mobilní aplikaci, která vyhledává čerpací stanice 

akceptující karty CCS v ČR a SR, zobrazuje na nich ceny pohonných hmot 

a umí toho ještě mnohem víc. Aplikace je k dispozici pro operační systémy 

Android a iOS a můžete si ji stáhnout přes Google Play a iTunes nebo pomocí 

QR kódu. 

 

 

Nové čerpací stanice akceptující karty CCS 

Síť čerpacích stanic se v minulých měsících rozšířila o tato místa: 

• ČS LUCKY CS GOLD v Bruntále, v ulici Krnovská 

• ČS SPETRA CZ v Třanovicích v okrese Frýdek-Místek 

• ČS ADW AGRO v Kojeticích v okrese Třebíč 

• ČS LTM OIL v Třebívlicích v okrese Litoměřice 

Seznam všech čerpacích stanic s akceptací karet CCS 

naleznete na webu CCS. 

 

 

Čerpat CNG s kartami CCS můžete již na 26 místech v ČR 

Dovolujeme si Vás informovat, že se akceptační síť CCS rozšířila o další nové 

CNG čerpací stanice. 

 

 

 

Síť parkovišť, kde lze platit kartou CCS, se rozšiřuje 

Florentinum Praha 1, OD Kotva Praha 1, NC Palladium Praha 1, Arkády 

Pankrác Praha 4, OC Chodov Praha 4, Barrandov Studios Praha 5, Zlatý 

Anděl Praha 5, Národní technická knihovna Dejvice Praha 6, Parkoviště 

Thámova Karlín Praha 8, NG Fénix Praha 9 a OC Forum Ústí nad Labem, 

Garáže u Janáčkova divadla v Brně 

 

Zde všude můžete jako zákazník CCS zaplatit parkování. V OD Kotva a NG 

Fénix navíc můžete načíst parkovací lístek jednoduše pomocí dynamického 

QR kódu. Postup pro placení parkovného je jednoduchý. 
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Nová akceptační místa CCS karet  

Kart Arena Plzeň – pro parkování v garáži či umytí vozu lze využít Vaši CCS 

kartu v Plzni, v ulici U Ježíška 2. Bližší informace najdete na 

www.garaze-plzen.cz. 

 

 

Autokosmetické centrum Nerta Hostivice – umýt vůz pomocí pěny bez 

poškrábání laku, vyčistit jeho interiér nebo zrenovovat autolak můžete 

s kartou CCS na rohu ulic Čs. armády a Lidické v Hostivicích v provozovně 

www.mycka-nerta.cz. 

 

 

Sleva na mytí vozidel a kapalinu u ČS Globus 

Díky platbě kartou CCS máte po celý rok 2015 možnost umýt Váš vůz na 

ČS Globus se slevou až 20 Kč u dvou nejžádanějších mycích programů 

a tankovat kapalinu do ostřikovačů přímo ze stojanu o 2 Kč/l levněji. 

 

 

Novinky v CCS klubu 

Členům CCS Klubu nabízíme kromě možnosti využití cenově 

výhodné rezervace hotelů přes portál Hotel Express 

International Online další zajímavou nabídku: slevu 15% na 

výjimečná vína od společnosti Wine4you, která dováží 

exkluzivně vína světoznámého vypravěče příběhů a režiséra 

Francise Forda Coppoly. Kromě tohoto kalifornského vinařství 

můžete ochutnat i vína ze zajímavých vinařství z Francie, 

Španělska a Itálie. 

 

Registrujte se již nyní na stránkách klubu CCS a pozvěte k 

registraci i své kolegy! Každý desátý registrovaný obdrží kartu 

CCS Bonus Plus+ nabitou na 100 Kč. 

 

 

Kvíz pro členy CCS Klubu  

Máte-li chuť si zasoutěžit, zaregistrujte se a odpovězte na 

níže uvedenou hádanku. Každou desátou správnou odpověď 

odměníme dárkem od CCS. 

 

Soutěžní otázka zní: Eliška vyjmenovává Verunce, jací 

příbuzní se sešli na její oslavě narozenin: 2 otcové, 2 matky, 2 

synové, 1 dcera, 2 ženatí muži, 2 vdané ženy, 1 sestra, 1 

bratr, 1 tchán, 1 tchýně, 1 dědeček, 1 babička, 1 snacha, 2 

vnoučata. Kolik tam bylo lidí? 
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