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Nederland aan de winterband
Profile Tyrecenter opent winterbandenseizoen met schenking
winterbanden aan personenvervoerders en doet oproep
Op de tweede dinsdag van oktober opent Profile Tyrecenter traditiegetrouw het
winterbandenseizoen. Vandaag, 12 oktober 2010, schenkt de landelijke hyperspecialist tien
schoolbusjes voor leerlingenvervoer een gratis set winterbanden. Meteorologen voorspellen
een koude winter met veel sneeuw en ijs. Het is daarom belangrijk dat juist kwetsbare
kinderen veilig vervoerd worden in de komende herfst- en winterperiode.
De winterband is onder autorijders bekend en wordt ieder jaar massaler omarmd. Winterbanden
zorgen dat automobilisten bij winterse omstandigheden meer grip hebben op de weg. Dit
verhoogt de veiligheid, want winterbanden zijn al veiliger bij een gemiddelde temperatuur van 7
graden of lager dankzij de zogenaamde ‘lamellen’. Tijdens het rollen van de band vervormt het
profiel en grijpen de lamellen zich vast op het wegdek.
Morele verplichting
Met de start van het winterbandenseizoen doet CEO Luc van Bussel van The Alwaysbemobile
Company een oproep aan heel Nederland: “De winterband is voor iedere automobilist van
levensbelang. Meer grip op de weg is de basis van veilig vervoer door het winterverkeer. Het is
een morele verplichting voor jezelf, maar ook voor de medeweggebruikers om in de komende
maanden te rijden op winterbanden.” In veel Europese wintersportlanden is de winterband
inmiddels verplicht onder winterse omstandigheden. Maar ook automobilisten die alleen in
Nederland rijden, willen heelhuids thuiskomen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid heeft berekend dat de kans op een verkeersongeluk op een met ijs bedekte
weg met 245% toeneemt. Met de platgereden sneeuw in Nederland zijn winterbanden dus geen
luxe, maar noodzaak.
Personenvervoer
Om deze morele verplichting te onderstrepen, schonk de landelijke banden- en
onderhoudsspecialist aan groepsvervoerder Noot tien gratis sets winterbanden. Met 1.800
busjes voor personenvervoer is Noot in Midden-Nederland een bekende partner. Dagelijks
vervoert deze groepsvervoerder duizenden kinderen van en naar school. Uiteraard worden in de
komende weken alle bussen voorzien van winterbanden.
Extra monteurs
Profile Tyrecenter heeft 165 vestigingen in heel Nederland. In de komende weken worden
duizenden banden gewisseld. De hyperspecialist in banden en auto-onderhoud verwacht een
enorme toeloop en zet daarom extra monteurs in om de wisselweken soepel te laten verlopen.
Consumenten kunnen eenvoudig een afspraak maken via de vernieuwde website
www.profiletyrecenter.nl en de zakelijke rijder doet dit via www.zakelijkerijder.nl.

Winterbanden App
Aan de hand van het kenteken kunnen automobilisten direct controleren welk type band voor
hen geschikt is. In de Winterbanden App selecteren gebruikers eenvoudig de juiste band. Alle
merken en typen zijn beschikbaar. Nadat de voorkeursband in het winkelmandje wordt
geplaatst, krijgt de aanvrager de totaalprijs inclusief montage. De offerte kan per mail worden
toegezonden. De Winterbanden App maakt de winterband eenvoudig en overzichtelijk voor
iedereen en is binnenkort verkrijgbaar in de App store.
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