
 

  

taGGleAuto lanceert nieuwe, luxe videothema's 

Profiteer direct van meer variatie in uw aanbod door gebruik te maken van de nieuwe 

informatieve videothema's.  

 Keuze uit een steeds groeiend aantal luxe thema's 

 Keuze uit twee voice-over stemmen: man of vrouw 

 Zeer hoge videokwaliteit 

 Alle keuzes instelbaar op autoniveau 

 Eenmalig uw voorkeursinstellingen toepassen op het aanbod 

Om de nieuwe thema's bij u te introduceren voorzien wij kosteloos zes auto's uit uw aanbod van 

een luxe thema. Bekijk hier alvast de beschikbare thema's.  

Ontdek alle mogelijkheden van de nieuwe thema's in het "taGGle dashboard" (te benaderen via 

het taGGleAuto logo op het tabblad "Internet Koppelingen") en pas deze geheel naar eigen wens 

toe. 

Meer lezen over taGGleAuto? Bezoek de productpagina op onze website. 

 

Nieuw beeldmerk en regeling gebruik NAP weblabel 

https://www.taggleauto.nl/trailers
https://www.autodata.nl/voorraad-adverteren/taggleauto


De RDW heeft samen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de Stichting Nationale 

Auto Pas (NAP) besloten om een nieuw tellerstand-beeldmerk in te voeren welke het huidige NAP 

beeldmerk vervangt. Ook de voorwaarden waaronder dit beeldmerk mag worden gebruikt 

veranderen. Lees meer op de website van het RDW. 

 

 

Nieuwe releasepagina met alle product updates 

Op basis van de feedback en wensen van onze klanten voeren wij regelmatig wijzigingen door en 

worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Deze zijn nu overzichtelijk opgenomen op de 

nieuwe "Autodata Release pagina". Deze pagina is ook voorzien van een zoekmachine, waarmee 

u eenvoudig op trefwoord de releases kan doorzoeken. 

 

 

Unieke aanbieding voor onze klanten 

Autodata viert in 2017 haar 25-jarig bestaan en zou u voor uw loyaliteit graag persoonlijk willen 

bedanken door u "the deal of the year" aan te bieden. 

Maak zonder verplichting 25 weken lang gebruik van 1 of meer van de diensten die Autodata 
biedt. Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden op de actiepagina. 

https://www.rdw.nl/beeldmerk/Paginas/default.aspx
https://www.rdw.nl/beeldmerk/Paginas/default.aspx
https://www.autodata.nl/releases
https://www.autodata.nl/jubileumaanbod

