Een brandstofpas
en méér van
MultiTankcard
Athlon biedt samen met
MultiTankcard de optie aan een tankof laadpas op te nemen
in het leasecontract.

Wat zijn de voordelen van een
MultiTankcard tank- of laadpas?
• Tanken bij elk tankstation in Nederland en bij 45.000+ stations in de rest van Europa.
• Brandstofkosten besparen doordat u overal kunt tanken, ook bij de ruim 2.000
goedkopere onbemande tankstations, en doordat u nooit meer hoeft om te rijden om
een bepaald merk tankstation te vinden.
• Elektrisch laden bij alle openbare, publieke en semipublieke laadpunten in Nederland.
• Alle gemaakte reiskosten op één factuur. Geen declaraties achteraf.
• Maximale btw-teruggave op alle reiskosten.
• Inzicht in reiskosten en besparingsmogelijkheden via rapportages.
• Per pas bepalen wat de mogelijkheden zijn.
• Koppelbaar aan voertuigvolgsystemen voor 100% inzicht in verbruik, tankpasfraude
opsporen en CO2-uitstoot.

OV
• Incidenteel het OV gebruiken? De leaserijder boekt zijn reis en koopt een OV-kaartje in
de Tranzer-app en betaalt met MultiTankcard.
• Volledige flexibiliteit in gebruik van OV, inclusief OV-fiets en internationale treinreizen?
Hiervoor biedt MultiTankcard de all-in mobiliteitskaart aan.
• Geen declaraties meer van OV-kaartjes en maximale btw-teruggave.
• Nooit meer losse kaartjes kopen of een OV-chipkaart opladen.

Parkeren
• Gebruik de MultiTankcard-app voor parkeren op straat. Snel de dichtstbijzijnde plek
vinden met de parkeerlocator en een parkeeractie starten of stoppen in de app.
• Parkeren in Q-Park garages of P+R terreinen met MultiTankcard. Betaal aan de
slagboom met de pas. Naar een betaalautomaat gaan is niet meer nodig.
• Parkeren mogelijk maken voor leaserijders is gratis.
• Geen declaraties meer van parkeerbonnen en maximale btw-teruggave.

Pechhulp
• Bij pech onderweg 24/7 ondersteuning van 900 Nederlandse wegenwachten en 7.000
buitenlandse wegenwachten.
• Kosten komen automatisch op de maandelijkse factuur terecht.

Het is zelfs mogelijk om autovloeistoffen en de wasstraat via MultiTankcard af te rekenen.
Ook kunnen via het MultiTankcard-dashboard taxiritjes worden gereserveerd.
Alle bovengenoemde opties kunnen per pas aan- of uitgezet worden.

