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Auto zit weer in de lift als vakantie-vervoermiddel, ten koste van
vliegtuig.

Speedy-actie voorkomt autopech tijdens vakantie –
ga zorgeloos op weg!
Nederlanders gebruiken weer meer de auto voor hun buitenlandse vakantie, en
minder vaak het vliegtuig. Dat blijkt uit het ContinuVakantieOnderzoek van het
CBS. Speedy Nederland haakt hierop in met een gratis Vakantiecheck voor
personenauto’s.
Het vliegtuig als vakantie-vervoermiddel heeft in de periode 2002-2008 sterk in de lift
gezeten. Het aandeel in lange buitenlandse vakanties groeide van 30% in 2002 tot
39% in 2008. Daarna daalde het aandeel weer tot 37% in 2009. De auto daarentegen
werd van 2002 tot 2008 relatief minder vaak voor buitenlandse vakanties gebruikt (het
aandeel daalde van 58% tot 51%) maar dit nam in 2009 weer toe, tot 53%.
Nederlanders vierden in 2009 10,4 miljoen buitenlandse vakantietrips met de auto,
tegen 10,0 miljoen in 2008. Vliegvakanties daalden juist van 6,4 tot 6,0 miljoen
reizen, aldus het CBS in haar meest recente publikatie over vakantiereizen.
Bij binnenlandse vakanties is de auto steevast de favoriet, met een aandeel dat
schommelt rond de 90%.
Speedy Voordeelgarages haakt in op de weer toenemende populariteit van de auto als
vakantie-vervoermiddel. In de twintig vestigingen van de populaire franchise-keten,
staan monteurs klaar om duizenden inspecties uit te voeren van voertuigen van
vakantiegangers. Een gratis dienst, waarbij essentiële zaken als smeerolie, remmen,
banden, accu, ruitewisserbladen, koelvloeistof en airco snel worden getest. Als er iets
mis is, kan er gelijk worden gerepareerd of vervangen, waarbij de klant vantevoren
hoort wat de kosten hiervan zijn.
Speedy voorkomt hiermee dat haar klanten onderweg met onverwachte pech worden
geconfronteerd. Pech onderweg is meestal te vermijden door de auto vantevoren te
checken op vitale functies.
De vakantie-actie van Speedy Voordeelgarages start op 1 juli en loopt door tot en met
de laatste weken van de zomervakantie. Klanten kunnen langskomen mèt of zonder
afspraak. Kijk voor de adressen van de dichtstbijzijnde vestiging op
www.speedynederland.nl.
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