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B one t t company ha s Become the c zech R epuBlic’s Biggest cng vendoR foR tR anspoRt foR the thiR d 
ye aR Running. in 2017, it sold moR e than 9 million m 3, a R ecoR d volume that wa s 20 % l aRgeR than  

in 2016, which in tuR n wa s up By almost 13% on 2015. 

f iR ma Bone t t już tR zeci Rok z R zędu został a najwięk sz ym dos tawc ą cng dl a tR anspoRtu dRogowego 
w c zechach. w 2017 R . spR zedał a ponad 9 mln m 3 ga zu, co s tanowiło R ekoR dow y wolumen - a ż o 20 % 

więk sz y niż w 2016 R . ,  k tóRy z kolei z anotował pR awie 13% w zRos t w poRównaniu do Roku 2015 R .

Bonett can also boast of the most extensive network of proprietary 
cng fuelling stations: it operates 32 fuelling stations, the biggest 
network in the country.

the Bonett group experienced another very successful year, achieving 
13.33% of the overall 2017 cng market. natural gas is thriving in the czech 
Republic; last year, 67.6 million m3 was sold for transport, implying that 
consumption increased by 13.9% year-on-year. the forthcoming new 
models of vehicles such as long-range cng-fuelled Škoda octavia, Škoda 
Rapid, and seat arona are expected to provide a further boost to growth.

“The fact that we again sold more gas on a year-on- year basis is also 
attributable to the quick pace at which we are rolling out our CNG fuelling 
station network” – says václav holovčák, vice-chairman of Bonett gas 
investment. 

at the end of 2017, Bonett’s fuelling station network was worth almost 
euR 12 million.

the launch of cooperation with the makRo chain was crucial for the 
network rollout in 2017. 

“We want to continue in the same pace of network rollout again this year 
when we are planning to open up to 15 new Bonett CNG stations across the 
Czech Republic; the expected capital expenditure is more than EUR 4 million” 
– václav holovčák unveils the plans for this year.

according to the czech gas association, almost 20,000 cng vehicles 
are riding on czech roads, or which more than 4,000 were added last 
year. the network of cng fuelling stations is continuously expanding 
and 172 of them are currently in operation. the number of towns and 
cities with public transportation fleets powered by cng rose from 50 at 
the end of 2016 to 60 at the end of 2017.

in particular public municipal transport buses account for the largest 
share of cng consumption. 

“Almost one half of all CNG buses are filled from equipment supplied by 
the Bonett group, and we fill more than 15% buses from stations in which 
we have invested” – adds václav holovčák, vice-chairman of Bonett gas 
investment.

for example, the group is currently building a large fuelling station for 
the děčín municipal transport company; the station has four dispensers 
with a capacity of up to 700m3 of cng per hour and will serve a fleet of 
over 20 cng buses supplied by man. the group is preparing additional 
projects.

Bonett makes the point that for further cng development, long-term 
support by the government is crucial.
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Bonett może również pochwalić się największą w kraju siecią stacji 
tankowania cng – jest ich aż 32.

grupa Bonett miała kolejny bardzo udany rok, zgarniając aż 13,33% 
całego rynku cng w czechach. u naszych południowych sąsiadów  
w ubiegłym roku sprzedano aż 67,6 mln m3 sprężonego metanu do użytku 
w transporcie, co oznacza coroczny wzrost konsumpcji o 13,9%. 

oczekuje się, że nadchodzące nowe modele pojazdów napędzane cng 
takie jak Škoda octavia, Škoda Rapid i seat arona, zapewnią dalszy wzrost 
konsumpcji metanu.

"Fakt, że ponownie sprzedaliśmy więcej gazu w porównaniu do poprzedniego 
roku można przypisać m.in. szybkiemu tempu, w jakim rozbudowujemy sieć 
stacji tankowania CNG" – powiedział václav holovčák, wiceprezes Bonett 
gas investment. 

na koniec 2017 roku sieć stacji benzynowych Bonett miała wartość 
prawie 12 milionów euro.

z kolei rozpoczęcie współpracy z siecią makRo miało kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia ilości stacji cng w minionym roku. 

"Chcemy kontynuować nasz rozwój w tym samym tempie. W bieżącym roku 
planujemy otworzyć około 15 nowych stacji Bonett CNG w całej Republice 
Czeskiej; przewidywane nakłady inwestycyjne to ponad 4 miliony euro"  

– dodał  václav holovčák przedstawiając plany firmy na ten rok.
według czeskiego stowarzyszenia gazownictwa, po czeskich 

drogach jeździ prawie 20 000 pojazdów napędzanych cng, z czego aż 
4000 pojawiło się w zeszłym roku. sieć stacji tankowania cng stale się 
rozwija i obecnie wynosi 172. liczba miast korzystających z publicznych 
środków transportu napędzanych cng wzrosła z 50 na koniec 2016 r. do 
60 na koniec 2017 r.

autobusy publicznej komunikacji miejskiej mają największy udział  
w zużyciu cng. 

"Prawie połowa wszystkich autobusów CNG w Czechach jest wyposażona  
w sprzęt dostarczony przez grupę Bonett, zaś 15% autobusów tankuje 
na naszych stacjach"– dodał václav holovčák, wiceprezes Bonett gas 
investment.

obecnie firma buduje dużą stację paliw dla przedsiębiorstwa transpor-
tu miejskiego děčín, która ma cztery dystrybutory o pojemności do 700 
m3 cng na godzinę i będzie obsługiwać flotę ponad 20 autobusów cng 
dostarczanych przez man. grupa przygotowuje dodatkowe projekty.

Bonett podkreśla, że dla dalszego rozwoju cng kluczowe znaczenie 
ma długoterminowe wsparcie ze strony rządu.
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