
Kosten besparen met Slim tanken
Pashouders kunnen via onze web app MTc Driver 
Dashboard onder “Slim tanken” zien hoeveel ze hadden 
kunnen besparen op hun vorige tankbeurt. In een overzicht 
wordt getoond bij welk station is getankt en wat de 
laagste en de hoogste prijs in de buurt was. Bovendien 
kan de pashouder onderweg checken wat het goedkoopste 
tankstation in de buurt is. 

Tankbeurten vs. landelijke adviesprijs
Elke dag berekenen wij wat een MTc berijder gemiddeld 
heeft betaald: de MTc prijs. De tankbeurt (Literprijs 
tankbeurt) wordt in een grafiek afgezet tegen dit 
gemiddelde en tegen de landelijke adviesprijs. De landelijke 
adviesprijs wordt iedere dag vastgesteld op basis van de 
adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen.
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   Inzicht in besparing tankbeurten

   Vergelijken prijs tankstations 

   Besparen op brandstofkosten

Marktleider in Mobiliteit

Gebruik nu onze tool Slim tanken

Heeft u nog vragen? 
Neem gerust contact op met onze Sales afdeling  
op +31 (0)23 562 09 88 of stuur ons een e-mail  
via sales@mtc.nl.
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MTc Driver Dashboard  
Mobiliteit eenvoudig  
en snel geregeld

Gratis web app voor pashouders
Met het MTc Driver Dashboard kunnen pashouders mobiel 
declareren, parkeren, tankstations vinden, hun transactie 
overzicht bekijken en meer! Eenvoudig via smartphone, 
tablet of pc. Na het aanmaken van een account kunnen 
pashouders direct en eenvoudig hun mobiliteit regelen.

Alle mogelijkheden op een rij: 

Parkeren in heel Nederland
Makkelijk aan- en afmelden voor straatparkeren.

Parkeerlocaties vinden
Snel een parkeerplek vinden met onze parkeerlocator. 

Taxi bestellen en afrekenen
Eenvoudig en snel een taxirit reserveren.

Tanklocaties vinden 
De dichtstbijzijnde én goedkoopste tankstations.

Online declareren
Direct en online declareren met smartphone, tablet of pc.

Slim tanken
Optie om te zien hoeveel bespaard kan worden op de vorige 
tankbeurt.

Tank- en rijgedrag analyseren
Inzicht in het werkelijke verbruik van brandstof, tankgedrag 
en milieuprestaties. 

Alle beschikbare diensten op een rij
Dienstenoverzicht voor de pashouder.

Kies voor elke pashouder het optimale dienstenpakket 
Via de beheertool MTc Mobility Manager kunt u diensten per 
pashouder activeren. Wilt u een dienst beschikbaar stellen 
voor een pashouder? Ga naar de MTc Mobility Manager en 
zet de dienst eenvoudig “aan” of “uit”. 

Meer informatie vindt u op www.mtc.nl/driver-dashboard


