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GOEDKOPER, MINDER VERVUILEND EN 100%
DUURZAAM: ONTDEK BIOCNG

Total is de enige leverancier in België die bioCNG aanbiedt, een duurzame
variant van aardgas. In Brussel werd het allereerste bioCNG-station geopend.

Goedkoper rijden en tegelijk minder vervuilen? Het kan dankzij bioCNG, dé ecologische brandstof
voor al je verplaatsingen. 

Rijd je al op aardgas? Dan heb je geen aanpassingen nodig!
Rijd jij net als bijna 20.000 andere Belgen al op CNG? Of je nu met een personenwagen,
bestelwagen, bus of vrachtwagen rijdt, je hoeft niets speciaals te doen. Want bioCNG kun je
gewoon tanken zoals je normaal gezien CNG tankt. Voortaan kun je terecht in Brussel, want op de
Werkhuizenkaai werd het allereerste tankstation voor bioCNG geopend. Total geeft op die manier
het goede voorbeeld, want tot nu toe is het bedrijf de enige leverancier van bioCNG in België.

Goed voor de planeet, de stad én je portemonnee
Als je kiest voor de hernieuwbare en ecologische bioCNG, doe je het leefmilieu en de luchtkwaliteit
een groot plezier. De CO2-uitstoot wordt immers tot 80% verminderd, en de uitstoot van fijnstof en
NOx daalt met 85% in vergelijking met conventionele brandstoffen. Ook je factuur is een stuk
lichter, want bioCNG is de helft goedkoper dan diesel en tot 70% goedkoper dan benzine. Kortom,
bioCNG is dé energieoplossing voor al je verplaatsingen!
 

TANK ADBLUE® MET JE TOTAL-KAART 

https://www.imgnm.be/CDB/TOTAL/2020/Fevrier/Total-fevrier-fleet-fr.html
https://www.total.be/nl/professionelen/tankkaarten/ontdek-de-total-cards-newsletters
https://be.total.com/nl/inhuldiging-van-het-eerste-publieke-biocng-station-belgie


Een oplossing om de uitstoot van dieselwagens te beperken? AdBlue®! Je kunt
het bovendien makkelijk verkrijgen met je Total-kaart aan de pomp of in een
jerrycan.

Ken je AdBlue® al? AdBlue® is dé oplossing die door bijna alle autoconstructeurs wordt toegepast
om de NOx-uitstoot van dieselwagens te verlagen en zo aan Euro 6-norm te voldoen. 

Hoe werkt AdBlue®? 
AdBlue® is geen brandstof en ook geen additief, maar behoort tot de niet-gevaarlijke producten.
Het is eigenlijk een waterachtige oplossing die voor 67,5% uit mineraalwater en voor 32,5% uit
ureum bestaat. De AdBlue®-tank is verbonden met de SCR-katalysator (Selective Catalytic
Reduction) en de oplossing wordt geïnjecteerd in de uitlaat. Wanneer AdBlue® in contact komt
met stikstofoxide, zorgt een chemische reactie ervoor dat de vervuilende gassen worden omgezet
in waterdamp en onschadelijke stikstof.

Hoe koop je het? Met je Total-kaart!
Net als elke tank, moet je ook je AdBlue®-tank vullen. Dat moet echter niet zo vaak als je
brandstoftank. Zodra je wagen nog 2.400 km autonomie heeft, zal een lichtje of een geluidssignaal
je verwittigen. Je kunt de tank zelf vullen aan de speciale AdBlue®-pomp in een Total-tankstation
of je kunt een jerrycan van 5 of 10 liter kopen. En dat kan allebei met de Total-kaart. Handig!

Meer weten over AdBlue®?
 

BINNENKORT OP VAKANTIE? VERLIES GEEN TIJD
AAN DE TOLPOORT!

Neem je de Franse autosnelweg tijdens de krokusvakantie of wanneer je gaat
skiën? Verlies dan geen tijd meer aan de tolpoort dankzij de Liber-t badge.

De krokusvakantie staat voor de deur! Het ideale moment voor een weekje ontspanning in het
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https://changeforblue.com/nl/
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zuiden van Frankrijk of voor een skivakantie in de bergen. Om daar te geraken, moet je de Franse
autosnelwegen op ... en kom je dus ook langs de vele tolpoorten. 

Snel en automatisch voorbij de tolpoort
Wanneer je een tolpoort nadert, zie je soms een file van wel honderden meters. En dan benijd je
de auto's die snel voorbij de automatische tolpoort rijden. Binnenkort kun jij dat ook dankzij Liber-t,
een tolbadge ingebouwd in je voorruit. Zo rij je makkelijk voorbij alle Franse tolpoorten, net als
langs verschillende bruggen, tunnels en viaducten waar je tol moet betalen. Zo ben je nog sneller
op je vakantiebestemming!

Profiteren van Liber-t met Total?
Het Liber-t aanbod van Total vereenvoudigt je mobiliteit, en het is er zowel voor lichte voertuigen,
bestelwagens en motoren. 

Profiteer van de voordelen van Liber-t op het volledige Franse wegennet én op meer dan 400
parkings in Frankrijk. Meer informatie over Liber-t of de badge bestellen? Neem contact op met je
commerciële contactpersoon.
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