
 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

INTERCHANGE SPOUŠTÍ NOVOU WEBOVOU STRÁNKU PRO ČR, KTERÁ 

PŘEDSTAVUJE ONLINE KALKULAČKU S MOŽNOSTÍ REZERVACE VALUT PŘEDEM  

 

Praha, 7. září 2016: Mezinárodní skupina Interchange, jeden z předních poskytovatelů 

výměny zahraničních měn na světě i v České republice, kde provozuje 40 poboček, s 

potěšením oznamuje spuštění nové české webové stránky www.interchange.cz.   

Nový web nabízí svěží a moderní vzhled, který je optimalizován pro mobilní telefony a tablety 

a snadno uživatele po webu naviguje. Během inovace webových stránek společnost 

Interchange využila příležitost ke sjednocení firemní identity celé mezinárodní skupiny 

Interchange, která v současnosti působí ve 14 zemích po celém světě, včetně 8 

mezinárodních letišť.  

Nové stránky představují také online kalkulačku, díky které si zákazníci mohou zarezervovat 

valuty online a následně si je vyzvednout v jedné z 18 poboček Interchange v centru Prahy a 

nebo na pražském letišti, kde společnost provozuje 11 poboček.  

Objednání valut prostřednictvím online kalkulačky je jednoduchý proces a navíc nabízí 

zákazníkům transparentní a výhodné směnné kurzy, které jsou denně aktualizovány. Snadno 

tak umožňuje zarezervovat si valuty před cestou z nebo do České republiky.  

Marek Nácovský, Country Manager Interchange v České republice, o nových stránkách a 

online kalkulačce řekl:  

“Vzhledem k letošnímu otevření našich poboček na pražském letišti jsme dospěli k názoru, 

že by dávalo smysl zákazníkům nabídnout možnost zarezervovat si cizí měnu online, jelikož 

to výrazně urychluje proces výměny peněz nejen pro náš personál, ale zejména pro naše 

zákazníky. Máme z nové online kalkulačky radost, protože její použití je velmi jednoduché a 

poskytuje zákazníkům hned několik benefitů, především pak konkurenceschopné kurzy bez 

jakýchkoli poplatků.” 

Kromě 11 směnáren na letišti má Interchange také mnoho poboček v centru Prahy, kde si 

mohou zákazníci valuty po předchozí online rezervaci rovněž vyzvednout. Některé pobočky 

jsou blízko autobusových a vlakových nádraží, což je další výhodou pro cestující, kteří 

přijíždějí nebo odjíždějí z centra města. Pobočky, kde je možné si objednané valuty 

vyzvednout, se nacházejí na Praze 1 (centrum), Praze 2 (I.P. Pavlova) a na Praze 5 (Anděl).  

Pro více informací, prosím, navštivte www.interchange.cz. 

 

http://www.interchange.cz/
http://www.interchange.cz/


O společnosti Interchange 

Interchange Group je jedním ze světových lídrů na trhu výměny a převodu peněz pro 

soukromé i firemní zákazníky.  

Skupina byla založena v roce 1990 a provozuje více než 130 poboček pro výměnu peněz 

včetně 40 v České republice a peněžní převody Western Union prostřednictvím sítě 1200 

smluvních partnerů ve 14 zemích na 4 kontinentech.  

www.interchange.eu 

 

Kontakt:  

Mediální agentura:            Interchange Czech Republic: 

JWA Prague s.r.o                       Country Manager 

Barbora Müllerová            Marek Nácovský 

Email: barbora@jwa.cz           Email: mnacovsky@interchange.cz 

Tel: +420 605 119 944           Tel: 224 948 445 


