Tanken met de
MultiTankcard
Met de MultiTankcard tanken pashouders bij alle tankstations in
Nederland en indien gewenst ook in Europa.

Hoe werkt het?
De MTc app vindt de dichtstbijzijnde én goedkoopste tankstations.
De kosten komen automatisch op de maandelijkse factuur terecht.

De voordelen
In heel Nederland tanken bij alle tankstations (merkgebonden, onbemande en
witte pompen) en kosten besparen dankzij het overzicht van de dichtstbijzijnde en
goedkope tankstations. In Europa tanken bij meer dan 30.000 tankstations en ook
tolwegen, -tunnels en -bruggen afrekenen met de MultiTankcard, alles zonder
administratieve rompslomp en gebundeld op één factuur.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl

MTc = MultiTankcard
MTc is het bedrijf achter MultiTankcard, de tankpas voor veel

meer dan tanken alleen en MoveMove, de oplossing voor ZZP’ers
en het MKB. MTc autoriseert transacties op het gebied van

mobiliteit, die medewerkers verrichten voor rekening van hun

werkgever. Het aantal vervoersproducten en -diensten wordt
stap voor stap uitgebreid. Innovatieve technologieën en
samenwerking met excellente partners vergroten het

gebruiksgemak voor werkgever en werknemer steeds verder
en maken van MTc dé toonaangevende mobiliteitspartner.

mtc.nl

Elektrisch opladen
met de MultiTankcard
Met de MultiTankcard laden pashouders hun elektrische auto op met
groene stroom, bij alle openbare laadpunten op straat en langs de
snelweg bij Fastned.

Hoe werkt het?
Betalen kan met de MultiTankcard. De kosten komen automatisch op de
maandelijkse factuur terecht.

De voordelen
In heel Nederland snel en gemakkelijk groene stroom opladen en afrekenen,
zonder administratieve rompslomp.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl
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Parkeren met
de MultiTankcard
Met de MultiTankcard parkeren pashouders op straat in meer dan 115
steden en in de garages van Q-Park.

Hoe werkt het?
De parkeerzoeker op de MTc app vindt de dichtstbijzijnde parkeerplek.
De app regelt ook het aan- en afmelden voor parkeren op straat.
Betalen bij Q-Park gebeurt met de MultiTankcard. In beide gevallen
komen de kosten automatisch op de maandelijkse factuur terecht.

De voordelen
In heel Nederland snel en gemakkelijk een parkeerplek vinden en
afrekenen, zonder administratieve rompslomp.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl
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Met het OV met
de MultiTankcard
Met de MultiTankcard maken pashouders gebruik van al het
openbaar vervoer in Nederland, inclusief OV-fiets en fietsenstalling,
plus internationale treinreizen.

Hoe werkt het?
Pashouders gebruiken de daarvoor ingerichte MultiTankcard als OV-chip voor o.a.
trein, bus en tram. De kosten komen automatisch op de maandelijkse factuur terecht.
Alle medewerkers reizen met de MultiTankcard
De MultiTankcard kan zo ingericht worden dat deze als tankpas functioneert en ook
geschikt is voor reizen met het OV. Zo kunnen alle medewerkers gebruik maken van
één soort pas voor alle reisbewegingen.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl
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Autowassen met
de MultiTankcard
Met de MultiTankcard kunnen pashouders terecht bij autowasstraten
in heel Nederland.

Hoe werkt het?
De autowasstratenzoeker op de MTc app geeft de dichtstbijzijnde wasstraat aan.
Betalen gebeurt met de MultiTankcard. De kosten komen automatisch op de
maandelijkse factuur terecht.

De voordelen
In heel Nederland snel en gemakkelijk een autowasstraat vinden en afrekenen,
zonder administratieve rompslomp.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl
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Neem de taxi met
de MultiTankcard
Met de MultiTankcard reserveren en betalen pashouders taxi’s door
heel Nederland.

Hoe werkt het?
Reserveren en afrekenen gaat via de MTc app. De ritprijs wordt bij de boeking
getoond, maar hoeft niet te worden voorgeschoten. De kosten komen automatisch
op de maandelijkse factuur terecht.

De voordelen
Snel, gemakkelijk en veilig reserveren en afrekenen bij 150 taxicentrales, zonder
administratieve rompslomp.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl
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Pechhulp met
de MultiTankcard
Met de MultiTankcard profiteren pashouders bij pech onderweg dag
en nacht van de ondersteuning van 900 Nederlandse wegenwachten
en 7.000 buitenlandse wegenwachten.

Hoe werkt het?
De pashouder belt zelf met de alarmcentrale. De kosten komen
automatisch op de maandelijkse MultiTankcard factuur terecht.

De voordelen
In Nederland en Europa 24/7 geholpen bij pech onderweg,
zonder administratieve rompslomp.

Vragen?
Neem contact op voor meer
informatie of een voorstel op maat.

t 023 562 09 88
m klantenservice@mtc.nl
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