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Stávající vjezdový systém do průmyslového areálu
TOMA je v provozu od konce roku 2009. Za necelých šest
let intenzívního provozu u něj došlo nejen k fyzickému, ale
i morálnímu opotřebení. Technologický pokrok je zřejmý
i v tomto segmentu. V současné době jsou dostupné systé-
my s novými možnostmi, postavené na nových moderních
technologiích. "A proto bylo mimo jiné i v souvislosti
s otevřením nového vjezdu do průmyslového areálu TOMA
rozhodnuto o výměně a instalaci nového vjezdového systé-

Výměna vjezdového systému do 
Průmyslového areálu TOMA
Vedení akciové společnosti
TOMA rozhodlo ve vazbě na
vybudování nového vjezdu do
areálu, že současný vjezdový
systém, který je v provozu již
šestý rok, nahradí novým, který
bude odpovídat současným
trendům. Místo současných
oranžových terminálů najdou
uživatelé od srpna šedé.
S novým systémem je pro uživa-
tele vjezdových karet spojená
drobná komplikace. Musí si
vyzvednout karty nové. Podrob-
nosti najdete v článku. 

mu," informoval Jan Řehořek, manažer IS a marketingu
TOMA, a.s..

Doba prázdnin je ideální čas na realizaci. Ke kompletní
výměně dojde v prvním týdnu srpna, v době nejmenšího
provozu, v době dovolených, kdy jsou v areálu omezeny
i dodávky energií. 

Co se týká samotného systému, tak bude pro uživatele
shodný se systémem nyní používaným. Nové terminály
však nebudou pracovat se stávajícími vjezdovými kartami,
výjezdovými lístky ani lístky pro jednorázový vjezd. "Drži-
telé vjezdových karet si musí vyzvednou nové vjezdové
karty, které jsou k dispozici od pondělí 13. července 2015
na poštovním oddělení u hlavní brány (budova 014b).
Staré karty pak po nasazení nového systému vrátí. Výmě-
na karet je bezplatná," dodal Jan Řehořek.

Alena Brázdilová 
tel. 577 662 032 
vjezdy@tomaas.cz
brazdilova@tomaas.cz 
Provozní doba: 6,30 - 14,30 hodin
Poštovní oddělení, u hlavní brány,
budova 014b

! UPOZORNĚNÍ !  
Na stávající karty 

od 1.8.2015 
už nevjedete!

Kontakty pro výměnu 
vjezdových karet 
a výjezdových lístků

● Výjezdové lístky pro nový systém jsou k dispozici 
rovněž od 13.7.2015.

● Výjezdové lístky nespotřebované do 31.7.2015
budou vyměněny za nové.

● Nový systém uživatelé poznají jednoduše, stávající
oranžové terminály u závor budou vyměněny za 
nové šedé.

● Všechny ceny za vjezd (jednorázové i karty) zůstávají
beze změny.

● Aktuální informace jsou na webu
www.tomaas.cz/vjezdy.

● K dispozici je mailová adresa vjezdy@tomaas.cz, 
kde mohou uživatelé požádat o zasílání nových
informací.

Nový vjezdový systém

Nová podoba vjezdové karty. 
Na QR kódu jsou kontakty (email, telefony

a odkaz na web pro vjezdy).

Nová podoba
výjezdového líst-
ku. Čárový kód je
otočený 
o 90 stupňů.


