Volkswagen verantwoord rijden

08 09

VERANTWOORD
RIJDEN.
Veiliger en zuiniger rijden gaat verder
dan het bezit van een innovatieve auto.

Wat is Volkswagen verantwoord rijden?
Volkswagen verantwoord rijden combineert de theorie
en praktijk van zuinig en veilig rijden. De theorie wordt

Het rijgedrag van de berijder is van grote

aangeboden via e-Driver, een uniek online trainingspro-

invloed op brandstofverbruik, CO2-uitstoot

rijvaardigheidstrainingen in samenwerking met het ANWB

gramma. De praktijk via een compleet aanbod van fysieke

én verkeersveiligheid. Onze Think Blue

Test- en Trainingscentrum.

filosofie richt zich daarom niet alleen op

e-Driver

milieuvriendelijke producten. Het heeft

e-Driver is een initiatief in samenwerking met de Verkeers-

tevens als doel milieubewust gedrag aan te

rijgedrag, en daarmee minder ongelukken, minder

moedigen en een bijdrage te leveren aan een
duurzame toekomst. Om invulling te geven
aan deze filosofie introduceren we Volkswagen

veiligheid Groep Nederland met als doel: bewuster
brandstofverbruik. Op de site van e-Driver staan tientallen
tips, trainingen, verkeerstesten, een verkeerseducatieprogramma voor jongeren en zelfs een gezinspagina waarop
gezinsleden onderling de strijd kunnen aangaan. De
zuinigste / veiligste wint. Na inschrijving ontvangt u 1 jaar

verantwoord rijden. Met Volkswagen

gratis toegang tot e-Driver (normaal € 79,-).

verantwoord rijden bieden wij een compleet

De voordelen van e-Driver:

programma van online én fysieke trainingen

• Verkleint de kans op ongelukken met 22%

gericht op veilig en zuinig autorijden. Hiermee

• Bespaart tot € 200,- per jaar op brandstofkosten
• Verlaagt uw CO2-uitstoot; beter voor het milieu

kunt u tot wel € 200 aan brandstof besparen

• Elk kwartaal nieuwe seizoensgebonden trainingen

en heeft u 22% minder kans op ongelukken.

• Vergroot veiligheid van schoolgaande kinderen

• Altijd up-to-date met recente verkeersregels

Bewezen effectief

Volkswagen Golf GTE rijtraining

Onderzoek van TÜV Rheinland toont aan dat deelnemers

Golf GTE rijder? Met deze rijtraining leert u

die de trainingen en kennistesten hebben doorlopen,

– op het ANWB Test- en Trainingscentrum in Lelystad –

gemiddeld 22% minder vaak betrokken zijn bij een

hoe u de techniek van uw eigen plug-in hybride

verkeersongeval. Ook gebruiken zij gemiddeld 8,5%

optimaal benut. Deze training is bij uw Golf GTE

minder brandstof per persoon per jaar. Met de

inbegrepen (normaal €€ 145,-).

brandstoftarieven tool besparen deelnemers 3,5% op
de prijs van brandstof.

De voordelen van de Volkswagen Golf GTE rijtraining:
• Plug-in hybride (PHEV) techniek optimaal benutten

Volkswagen Het Nieuwe Rijden training

• Brandstofverbruik minimaliseren

Met de Volkswagen Het Nieuwe Rijden training leert u

• Efficiënt en veilig rijden

– op het ANWB Test- en Trainingscentrum in Lelystad –

• In samenwerking met het ANWB Test- en

de theorie van zuinig en veilig rijden in de praktijk

TEST UW
KENNIS EN
VOLG EEN
ONLINE
TRAINING.

Trainingscentrum

brengen. Als Volkswagen rijder betaalt u slechts € 79,(normaal € 99,-).

Volkswagen rijvaardigheidstrainingen
Met de Volkswagen rijvaardigheidstrainingen leert u

De voordelen van Volkswagen Het Nieuwe Rijden:

op spectaculaire wijze veiliger, bewuster én zuiniger

• Zuinig leren rijden

te rijden op de grootste en modernste baan

• Bewustwording eigen rijgedrag

van Nederland (het ANWB Test- en Trainings-

• Toename verkeersveiligheid

centrum in Lelystad). Als Volkswagen

• In samenwerking met het ANWB Test- en

rijder krijgt u 15% korting op de

Trainingscentrum

rijvaardigheidstrainingen.
De voordelen van de Volkswagen
rijvaardigheidstrainingen:
• Veiliger en bewuster rijden
• Mix van theorie en praktijk
• Spectaculair en leerzaam
• In samenwerking met het ANWB
Test- en Trainingscentrum

GA NAAR VOLKSWAGEN.NL/VERANTWOORD-RIJDEN
voor meer informatie of om u direct in te laten schrijven.
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