
Laat uw medewerkers zelf plannen
Vaak weet een medewerker zelf het best hoe hij snel en 
voordelig reist. Met de Athlon Mobility Card plant en 
betaalt hij zelfstandig zijn: openbaar vervoer, taxi, fiets, 
vliegtuig, internationale trein, tankbeurten, carwash en 
parkeersessies. Ook het laden van een elektrische wagen 
en sms-parkeren is mogelijk.

Wat meer is, hij reserveert er zelfs restaurants, hotelkamers 
of vergaderruimtes mee. Handig, want zo hoeft ú niet voor 
alles in te staan. En behoudt u vlot de controle over de  
betalingen.
 

Hou de touwtjes zelf in handen
U beheert de persoonlijke kaart van iedere medewerker.  
U kent de medewerker een wekelijks mobiliteitsbudget toe, 
en verleent hem toegang tot specifieke mobiliteitsdiensten. 
De kaarthouders checken hun transacties zelf online. 
En u houdt een oogje in het zeil via het online  
beheerplatform (www.athlonmobilitycard.be). 

Nog een voordeel? 
U stuurt zelf het tankgedrag van uw medewerkers. Door 
hen te laten tanken in de goedkopere C-stations, zonder 
bediening of winkel: een slimme besparing!

Wat dacht u van één kaart waarmee uw medewerkers zelf al hun zakelijke reizen 
regelen, met welk vervoermiddel dan ook? Terwijl u de kosten beheert, het overzicht 
behoudt én slim bespaart? Maak kennis met de Athlon Mobility Card.

Athlon
Mobility Card



Bespaar
Misloopt u weleens belastingvoordelen omdat bepaalde 
reçu’s niet op het btw-nummer van uw bedrijf staan? 
Met de Athlon Mobility Card is dat verleden tijd. Want alle 
mobiliteitskosten komen netjes op één factuur. 
Zo vordert u het maximale bedrag terug. Slechts enkele 
uitzonderingen: horecakosten, betalingen in het buiten-
land en reizen die niet via het reisagentschap ATPI 
geboekt werden.

“Maximale mobiliteit in zakformaat.”

We testen graag zelf de services die we onze 
klanten aanbieden. Uw accountmanager heeft  
een Athlon Mobility Card en is uw ideale  
ervaringsdeskundige. Vraag er gerust naar!

Athlon
Peutiesesteenweg 115
1830 Machelen
www.athlon.com

Met Athlon zet u strategisch in op mobiliteit. Onze formules bieden u vernieuwende, voordelige en duurzame 
oplossingen. Flexibel en milieubewust omgaan met vervoer? Kom alles te weten over Flexdrive, Bikelease,  
de Athlon Mobility Card en zoveel meer. Klaar om een glimlach te toveren op het gezicht van uw leaserijders? 

Athlon, the mobility solution of the DLL group


