fleXibel reiZen, tijden KoStenbeSparend,
MilieubeWuSt
de wereld is continu in beweging.
en Shell dus ook. Met innovatieve
ideeën en slimme oplossingen blijven
we ontwikkelingen zo ver mogelijk
vooruit. daarom introduceren we
Shell Mobility.
Hiermee biedt Shell een compleet aanbod aan
mobiliteitsoplossingen. Shell Mobility geeft elk
bedrijf de mogelijkheid flexibeler om te gaan
met mobiliteit. Zo kunnen werknemers kiezen
uit diverse vervoermiddelen en services op
basis van wat hen het beste uitkomt. En kiezen
op basis van wat zij belangrijk vinden met het
oog op gemak, kosten, tijdbesparing en duurzaamheid. Uw onderneming bespaart hiermee
tijd en geld.

Shell Mobility iS
dé nieuWe MobiliteitSoploSSing voor
elK bedrijf

de voordelen van Shell
Mobility op een rij:

■

■

■

Shell Mobility biedt u en uw werknemers
volledige flexibiliteit om te reizen met diverse
vervoermiddelen en gebruik te maken van
additionele services.
Shell Mobility zorgt ervoor dat u
probleemloos en efficiënt uw administratie
kunt beheren.
Shell Mobility biedt een compleet aanbod
aan mobiliteitsoplossingen die uw
onderneming tijd en geld besparen.

geïnteresseerd? Wacht dan niet langer
en vraag direct Shell Mobility aan. Samen
met uw euroShell Card heeft u de complete
oplossing voor mobiliteit in handen.
Neem contact op met uw accountmanager
of ga naar www.shell.nl/mobility

Moving forWard
in buSineSS Mobility
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fleXibiliteit en
Mobiliteit KoMen
SaMen in één
oploSSing:
Shell Mobility
www.shell.nl/mobility

Moving forward
in business mobility

Shell Mobility
bespaart tijd, geld
én het milieu
Met Shell Mobility profiteert uw
bedrijf van het gemak dat flexibel
reizen met zich meebrengt. Want
door slimmer om te gaan met
mobiliteit kunt u vervoerskosten
beheren, de bedrijfsproductiviteit
verhogen en een duurzame
bedrijfsvoering bevorderen.

Hoe werkt Shell Mobility?
Shell Mobility is aan te vragen in combinatie
met de euroShell Card en biedt werknemers
de mogelijkheid gebruik te maken van onder
andere de trein, bus, tram, metro, veerboot,
OV-fiets, NS-scooter, taxi en parkeersystemen. We werken met een open platform
en zijn continu in beweging, waardoor het
goed mogelijk is dat er in de (nabije) toekomst diverse vervoermiddelen en services
worden toegevoegd.
Een compleet en flexibel aanbod dus
waarbij u optimaal gebruik kunt maken
van één contract, één leverancier en één
factuurstroom. De factuur geeft een duidelijk
overzicht van de afgelegde trajecten, de
gekozen vervoermiddelen en de gemaakte
kosten voor elke transactie. Het is overigens
dezelfde factuur als die van de brandstof
en kan gebruikt worden voor de BTWteruggave.

Shell Mobility voor uw bedrijf
U kunt de reiskosten van uw werknemers online bekijken en analyseren. Hiermee krijgt
u inzicht in het vervoersgedrag als ook in
de CO2-uitstoot per gekozen vervoermiddel,
wat u de mogelijkheid biedt hierin te sturen.
Zodoende kunt u vervoerskosten verlagen,
CO2-uitstoot verminderen en duurzaamheid
bevorderen. Daarnaast zorgt Shell Mobility
voor een probleemloze en efficiënte administratie door centraal georganiseerde data en
facturatiestromen. Waarbij BTW-teruggave
veel eenvoudiger en efficiënter te realiseren
is omdat alles op één factuur komt te staan.
Hiermee kunt u veel geld besparen, want
vaak worden individuele parkeerbonnen, of
andere bonnen niet bewaard.

Shell Mobility voor uw
werknemers
Uw werknemers krijgen een flexibel en
compleet aanbod om te reizen met diverse
vervoermiddelen. Dit helpt ze hun keuze
af te stemmen op de doelstellingen van het
bedrijf; meest economisch, veilig, duurzaam,
snel en of comfortabel. En het helpt ze van
reistijd werktijd te maken, want e-mailen en
telefoneren doen ze bijvoorbeeld in de trein.
Bovendien hoeven ze niet steeds individuele
reizen te declareren.

Het beste van twee werelden
Voor Shell Mobility is Shell een exclusief
samenwerkingsverband aangegaan met
Radiuz. Hierdoor profiteert u van de hoogste kwaliteit brandstof en meer dan 50 jaar
ervaring op het gebied van brandstofkaarten
en een geavanceerd mobiliteitsnetwerk.

