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CALAIS, A16 EXIT 48

Nieuwe Brandstofkaarten
All4trucks is verheugd aan te kondigen dat de volgende brandstofkaarten
op het All4Trucks tankstation gebruikt kunnen worden: UTA, DKV, Shell,
ReD, CSC, Lomo, M-Oil, Morgan Fuels.
Gezien het prijsverschil tussen Calais en Engeland is uw voordeel op
diesel nu gemiddeld zo’n € 0,20 per liter, we zien onze volumes op het
tankstation dan ook toenemen. All4Trucks biedt niet alleen de meest
veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de omgeving van Calais,
All4Trucks heeft ook het meest veilige tankstation. Op ons terrein heeft u
absoluut geen last van migranten die aan boord proberen te komen en
dankzij de vele highspeed pompen hoeft u niet in de rij te staan. U kunt
bij ons terecht voor diesel (14 pompen), AdBlue (4 pompen) en rode
gasolie (2 pompen).
De verschillende brandstofkaarten kunnen direct aan de pomp worden
ingevoerd, de kaartuitgevers bieden allen hun eigen verkoopprijs aan. Het
prijsverschil van bijna € 0,20 per liter is gebaseerd op de gemiddelde
prijzen in Calais versus Engeland. Het prijsverschil tussen België en
Frankrijk is op dit moment minimaal en rechtvaardigt normaal gesproken
geen extra stop. Brandstofprijzen vermeldt op de pomp bij All4Trucks zijn
louter indicatief en zijn meestal hoger dan de uiteindelijke transactie
prijs betaald wordt door u aan de uitgever van de brandstofkaart.
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Uitbreiding parkeerplaats

Meer dan 300 beveiligde parkeerplaatsen
De beveiligde parkeerplaats is in december vergroot
van 150 naar 310 plaatsen en is tijdens de
feestdagen volledig gebruikt. Wij verwachten
verdere bouwwerkzaamheden in het voorjaar, en
zullen ons uiterste best doen om ongemak voor onze
klanten te minimaliseren. Het service niveau is
verhoogd door de installatie van TV schermen die
online de actuele vertrektijden van de Eurotunnel
weergeven. Zo is er een verbetering ontstaan van de
verkeerstroom tussen de All4Trucks site en de
Eurotunnel.

We look after you

Voor meer informatie, www.all4trucks.nl

Als u wilt dat wij uw naam van onze mailinglijst afhalen, klik hier
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur een Email naar, info@all4trucks.com

