Toogethr Cycles biedt jou
het slimme reisalternatief
Rijd je wel eens door de Piet Heintunnel met de auto naar het werk
of terug naar huis? En heb je al nagedacht over reisalternatieven
voor als de tunnel sluit? Pak de fiets en ga voor die beloning!

Spaar voor beloningen of steun
een goed doel in de buurt
Toogethr Cycles maakt je rit gezonder, leuker & duurzamer.
Met de app spaar je vanaf 1 juni punten voor je gefietste woonwerkkilometers. Die punten wissel je in voor een welverdiende
beloning of doneer je aan één van de lokale goede doelen in de
in-app webshop. Denk hierbij aan kortingsbonnen voor Bol.com,
Zalando, HEMA, leuke bioscopen, goede restaurants of een donatie
aan de Plastic Whale Foundation of de Voedselbank Amsterdam.
Hoe meer je fietst, hoe groter je beloning!
Werk je vooral nog vanuit huis? Kies dan uit meer dan 15
persoonlijke challenges en stap op de fiets. Zo zorg je voor een fit lijf
en een fris hoofd.

Ga met de fiets of
e-bike en spaar punten
Fietsen wordt nog leuker
met Toogethr Cycles
We bieden reizigers tussen Zeeburgereiland, IJburg, Amsterdam
Noord, Oost en Centrum de mogelijkheid om tijdens de sluiting
van de Piet Heintunnel gebruik te maken van Toogethr Cycles,
dé gratis fietsapp die je uitdaagt en beloont.

Waarom Toogethr Cycles?
•
•
•
•

Spaar punten voor leuke gratis beloningen of donaties
aan een lokaal goed doel.
Moet je in de stad zijn? Grote kans dat je met de fiets
sneller bent!
Stimuleer je fysieke en mentale gezondheid door te
fietsen.
Verminder de CO2 uitstoot en draag bij aan een schoner
Amsterdam.

Probeer een e-bike
Is de reisafstand net te groot om dat op een ‘gewone’ fiets te
doen?! Je kunt een week lang tegen een kleine bijdrage een
e-bike uitproberen. Hiervoor worden bij lokale fietswinkels
en op verschillende locaties uitgiftepunten gecreëerd. Na
afloop van de probeerperiode kun je extra voordelig een
e-bike aanschaffen of via je werkgever tegen een klein tarief
voor langere tijd huren. Uiteraard ben je verzekerd voor pech
onderweg, schade en diefstal. Met de Toogethr Cycles app
spaar je meteen punten, niet alleen tijdens de probeerweek,
maar ook als je daarna blijft fietsen. Meer informatie hierover
volgt.

Deelscooter
Ook met een speed pedelec
of met een deelscooter van
felyx of Check spaar je punten
met de app! Tik in de app
eenvoudig op ‘Speed Pedelec’
als vervoersmiddel en rijden
maar!

Aanmelden
Direct gratis aanmelden?
Ga naar fiets.pietheintunnel.nl!
Stap op de fiets en daag jezelf uit!
Meer weten? Ga naar fiets.pietheintunnel.nl

