
  

 

 

 

Business Lease rozjíždí dvě nové služby.  

Technické řešení poskytl český Xmarton. 
 

Praha, 6. května 2019 - Poskytovatel operativních leasingů a firemních flotilových 

řešení společnost Business Lease bude od května v České republice a na Slovensku 

nabízet dvě nové služby. První z nich bude zvyšovat efektivitu využití firemních 

poolových autoflotil, druhá poskytne firemní klientele možnost krátkodobé přímé 

zápůjčky automobilů. Start obou služeb umožnilo technické řešení od české 

společnosti Xmarton. 

 

Česká společnost Xmarton vyrábějící jednotku, jejímž prostřednictvím je možné propojit 

automobil s chytrým mobilním telefonem, zahájila novou obchodní spolupráci se společností 

Business Lease. Poskytovatel operativních leasingů začal od května 2019 nabízet dvě nové 

služby. První je primárně určena pro firemní poolové flotily a usnadňuje jejich správu i 

praktické provozování. Systém umožňuje rezervaci poolového vozidla, včetně schválení 

cestovního příkazu a následné ovládání automobilu pomocí virtuálního klíče v mobilní 

aplikaci. Analýza dat z elektronické knihy jízd pak umožňuje efektivnější využívání celé 

flotily. Business Lease chce v roce 2019 vybavit tímto řešením minimálně 200 vozů.    

 

Druhá služba se týká přímého carsharingu pro firemní klientelu. Business Lease nabídne v 

první vlně několik automobilů ke krátkodobým zápůjčkám. Automobily jsou rozmístěny v 

garážích vybraných office center v České republice a technické řešení od společnosti 

Xmarton umožňuje jejich půjčování nájemci příslušného office centra bez nutnosti fyzické 

předávky klíčů od vozu a vedení jakýchkoli “papírových” záznamů.  

 

Technický ředitel společnosti Xmarton Jan Pešek k nové spolupráci říká: “Spolupráce se 

společností Business Lease je pro nás jasným ověřením, že náš produkt zafungoval přesně 

tak, jak jsme očekávali. Právě s ohledem na tento segment trhu byla totiž jednotka Xmarton 

od začátku vyvíjena. Velice si vážíme této obchodní příležitosti a těšíme se na první zpětnou 

vazbu nových uživatelů.” 

 

“Správa poolových flotil je oblastí, kde našim klientům dlouhodobě chybělo řešení, které by 

jim umožnilo efektivně flotily spravovat. Technické řešení od Xmartonu nám konečně 

umožnilo nabízet služby, které v sobě kombinují možnost automatizovaného monitoringu 

vozových parků s možností bezklíčového sdílení konkrétních aut. Z prvních ohlasů klientů, 

které hodnotí kladně zejména uživatelský komfort a detailní přehled o vozidlech očekáváme 

od těchto dvou nových služeb velký úspěch.” dodává Jakub Kostrba Mobility Solutions 

Manager v Business Lease.   

 

 

 

https://www.businesslease.cz/
https://www.businesslease.cz/
https://www.xmarton.com/
https://www.xmarton.com/


O společnosti Xmarton 

Společnost Xmarton vznikla v roce 2016 s cílem usnadnit sdílení osobních aut bez nutnosti fyzického 

předávání klíčů. Jednotka, kterou Xmarton vyrábí, umožňuje propojení běžného automobilu s chytrým 

mobilním zařízením. Hlavní funkcí technického řešení od společnosti Xmarton je vytvoření digitálního 

autoklíče, se kterým lze provádět základní ovládání, odemykání a startování vozu pouze pomocí 

autorizovaného mobilního zařízení. Kromě těchto operací umožňuje Xmarton vedení elektronické 

knihy jízd, sledování vozidla v reálném čase nebo detekci jeho odtahu. Jednotka slouží také jako 

dodatečné zabezpečení automobilu - nezávislý imobilizér. 

Řešení Xmartonu je v současné době nainstalováno téměř v 1 000 vozidlech různých značek a 

modelů vyrobených po roce 2002.   

 

O Společnosti Business Lease 

Společnost Business Lease je 100% dceřiná společnost holandské skupiny AutoBinck Holding N.V., 

která působí na automobilovém trhu od roku 1907. Business Lease je jedním z klíčových hráčů na 

poli operativního leasingu a poskytování služeb mobility ve Střední a Východní Evropě. Na 

poskytování služeb z oblasti mobility se zaměřuje již více ne 30 let. Soustřeďuje se na překonávání 

požadavků klientů řešením, která jsou flexibilní, snadno se používají a jsou inovativní. Je to díky 

zkušenostem, kvalitním dodavatelům a síle inovací. Business Lease poskytuje mobilitu s vášní pro 

detail a tou nejlepší péčí pro své klienty. 

 

Kontakt pro média: 

Ondřej Tengler / Rubikon PR 

+420 737 503 252 

ondrej.tengler@rubikonpr.cz    

 

 

 

 

 


