AUTOTESTDAG 2014

Fiat 500L Living Twinair Turbo Lounge

“Heel LEUK!”

Testrijders Ellen Devilee (l) en mede passagier Pauline Muller en dealervertegenwoordiger Raymond Koning

De testrijder
Ellen Devilee en Pauline Muller
zijn de initiatiefnemers van Fleur
de Dag en rijden respectievelijk
normaal in een Toyota RAV4 en
een Fiat 500. Fleur de Dag biedt
ouderen particulier gezelschap
op maat. Ouderen moeten
steeds langer zelfstandig thuis
blijven wonen. En omdat de
overheid zich meer en meer
terugtrekt is Fleur de Dag in dit
gat in de markt gesprongen.
Structureel eropuit en aandacht
en kwaliteit van leven is onze
visie en missie. Fleur de Dag is
een betaalde dienst en is aanvullend op mantelzorgers en
vrijwilligersorganisaties.

van Abswoude Autopromenade.

Toen ik werd uitgenodigd voor de autotestdag van Rijnstreek
Business belde ik onmiddellijk mijn compagnon. “We gaan uit
rijden met een cabrio en nemen mevrouw Janssen van 88 mee!”
In Huis ter Duin zagen we direct bekenden uit ons netwerk en wij
kregen een Fiat 500L toegewezen.’ Eerste indruk: geen cabrio
maar wel heel LEUK!
De kennismaking met Raymond Koning
van Abswoude Autopromenade in Noordwijk verliep prettig. Onmiddellijk een
aangenaam gesprek plus een goed advies
over het huren van een auto bij Abswoude voor de vakantie. Nadat we “onze” Fiat 500L voorzien hadden van onze Fleur
de Dag magneetplaten en er een foto van
ons was gemaakt, kregen wij uitleg over
de auto. In eerste instantie herkenden we er

van de buitenkant geen Fiat 500 in. Deze
5-deurs auto oogt ruim, stoer en heeft
mooie velgen. De auto is van binnen ook
heel ruim, zeker achterin. Een minpuntje
vonden wij het instrumentenpaneel. Dit is
te klein. Verder was het schakelen een
minpuntje (vrij stroef). De wegligging en
draaicirkel waren goed en de auto beschikt over een ruime en lage laadruimte.
En voor de cliënten van Fleur de Dag kan

er een rolstoel of een rollator in. In een
handomdraai ligt de achterbank plat en
beschik je over een zee aan ruimte. Op de
snelweg hadden wij een veilig en stevig
gevoel in deze auto. Voor deze zeer ruime
Fiat 500L is prijs/kwaliteit verhouding,
naar onze mening, in orde! n

Merk en type testauto:
Fiat 500L Living Twinair Turbo Lounge
Vanafprijs:
€ 21.395,Leaseprijs (vanaf):
€ 464,Prijs van het getoonde model:
€ 22.895,-
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