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All4trucks scoort zeer hoog in de ADAC test en in EU certificering
Er zijn veel te weinig veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Europa en de
ene is (on)veiliger dan de ander. De EU heeft een certificeringsysteem gelanceerd
om dit inzichtelijk te maken en de ADAC heeft recent de belangrijkste 50
truckstops in Europa bezocht. All4Trucks Calais biedt de hoogste veiligheid zowel
in het EU certificeringssysteem als in de ADAC test.
Deelname All4trucks ‘Improving European Truck parking’ Brussel 25-26 oktober
Van 25 tot 26 oktober 2010 organiseren de Europese Commissie en de Belgische
overheid in haar rol als voorzitter van de EU een conferentie in Brussel met als
thema "Improving European Truck Parking '. All4Trucks maakt tijdens deze
conferentie deel uit van het expert panel.
http://www.nea.nl/index.cfm/16,1076,html
AXA aanbieding
De Franse transportondernemingen die verzekerd zijn bij AXA worden door deze
verzekeringsmaatschappij geadviseerd om de veilige parking van All4Trucks in
Calais te gebruiken. AXA gelooft zo in het voordeel van veiligheid voor wagen en
lading alsmede het comfort voor de chauffeur dat zij € 5 per overnachting wil
vergoeden

Een nieuwe aanpak voor
veilige truckstops in Europa

Diesel goedkoper in Calais!
De diesel in de regio Calais is op
dit moment gemiddeld € 0,03
per liter goedkoper dan in
België en € 0,23 per liter
goedkoper dan in de UK

Veilig én efficiënt;All4Trucks gaat verder!
Veel elementen die bijdragen aan de veiligheid en comfort voor chauffeur , voertuig en lading bij All4Trucks in Calais
komen helaas nog niet aan bod in de certificeringen en testen. All4Trucks is er van overtuigd dat permanente controle te
voet een noodzakelijke aanvulling is op videocontrole systemen, evenals overzicht en orde bij de indeling van de parking,
het voorkomen van vermengen van personen auto’s en vrachtwagens en voorkomen van manoeuvreren op het terrein
draagt ook bij aan veiligheid en safety: All4Trucks gaat verder!

Aanbiedingen All4trucks Calais
Vrachtwagenchauffeurs en transportondernemers profiteren beide van
leuke aanbiedingen bij All4Trucks:





Gratis maaltijd bij afname 200 liter diesel*
Gratis overnachten bij afname 800 liter diesel*
Gratis op internet na bestellen eten en/of drinken
Zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur happy hour
*Dieselprijs in Calais is gem. € 0,23 per liter goedkoper dan in de UK

We look after you

Fuel cards accepted;
Shell, DKV, UTA, ReD, Lomo, M-Oil, Morgan Fuels, CSC

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

