
PRIUS PLUG-IN HYBRID IN HET MIDDELPUNT OP ECOMOBIEL

Toyota is voor de derde keer prominent aanwezig op de
vakbeurs voor duurzame mobiliteit. Als meest groene 
automerk van Nederland is Toyota voor het tweede 
opeenvolgende jaar hoofdsponsor van
Ecomobiel, die plaatsvindt op dinsdag 9 en woensdag 10
oktober in de Rotterdamse Ahoy. Op de Toyota stand zal de
onlangs bij de dealer gearriveerde Toyota Prius Plug-in 
Hybrid centraal staan, die de zakelijke rijder veel financiële 
voordelen biedt zoals 0% fiscale bijtelling.

De Toyota Prius Plug-in Hybrid is tijdens Ecomobiel 
beschikbaar voor een proefrit. 

Aardoom Hoverniers kiest voor Toyota Prius Wagon 

Onlangs koos eigenaar Dionysios Sofronas 
voor de nieuwe Toyota Prius Wagon. Het 
hoveniersbedrijf wat al 219 jaar bestaat en 
gevestigd is in Ridderkerk is al een 
behoorlijke tijd heel ‘groen’ bezig.  
“ De focus die wij met ons bedrijf hebben op 
gebied van duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen sluit naadloos aan 
met de visie die Toyota heeft. Dat het in 
Nederland met de Prius Wagon als ruime 7 
persoons auto in Nederland fiscaal zeer 
meezit op gebied van motorrijtuigenbelasting 
-en het BPM vrij zijn tot januari 2014, is zeker
ook een prettige bijkomstigheid. En die 14%
bijtelling maakt het voor mijn privé gebruik
ook even wat lekkerder” eindigt Dionysios
Sofronas lachend.

Verdien een weekend sturen met de nieuwe Toyota GT-86 

De nieuwe Toyota Gt-86 is al gebombardeerd tot de lekkerste stuurauto 
van 2012. Laag en met een geweldige sound! Wie wil dat nou niet 
ervaren? Daarom biedt Toyota De Blaak de kans om een weekend 
lang te sturen met deze uitermate sportieve auto van Toyota.

Ambassadeurs zijn van groot belang voor Toyota De Blaak. Indien 
u een organisatie weet die op zoek is naar een nieuwe mobiliteitspartner, 
zowel voor uitbreiding als vervanging van het zakelijk wagenpark? 

Stuurt u dan informatie toe als antwoord omtrent uw lead. Indien uit deze
lead een concrete afspraak komt met een koop- of lease aanvraag,
verdient u een weekend lang sturen met de nieuwe Toyota GT 86! 
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Websites: 

www.toyotadeblaak-rotterdam.nl 
www.toyotadeblaak-ridderkerk.nl




