• Presentatie

Occasion met vakantiegevoel
Het voorjaar is in het land. Haal uw cabrio van

H

zon?. De wind door je haren en met het gevoel

stal! En als u er nog geen heeft, bezoek onze

van absolute vrijheid de zon tegemoet? Onze tip

showroom om er een uit te zoeken die past bij

voor een interessante en betaalbare vakantiebe-

uw wensen en budget. Jong gebruikt en daar-

stemming! Breng een bezoek aan onze show-

door uiterst aantrekkelijk in aanschaf. De auto

room voordat u uw vakantieplannen maakt. Bij

blijft het meest populaire vervoersmiddel in ons

ons vindt u de occasion voor het ultieme vakan-

land. Het openbaar vervoer heeft de afgelopen

tiegevoel!

De Showroom
Een selectie mooie jonge auto’s in
alle segmenten van gerenommeerde
merken bij Autobedrijf Theo Klaassen
BV. Allemaal met BOVAG garantie en
Nationale Autopas.

maanden nu niet bepaald overtuigd, de auto
daarentegen blijft een betrouwbaar transportmiddel. Al vakantieplannen? Iedereen heeft te

Citroen C4 Grand Picasso 2.0i-16V Exclusive
Automaat-6, 1-2007

verduren gehad van de economische dip. De
meeste mensen kiezen daarom hun vakantiebestemming wat dichter bij huis, het liefst berijdbaar met de eigen auto. De toeristische industrie
speelt hier goed op in met leuke bestemmingen
in eigen land, met Europese stedentrips of met
glamourous kamperen, ofwel glamping. Ideaal
voor mensen die betaalbaar willen kamperen,
maar dan wel met wat meer luxe en comfort.

BMW 730 Diesel High Executive
Automaat-6, 06-2005

Min of meer geldt het principe van glamping ook
voor de aanschaf van een jong gebruikte auto.
Een betaalbare aanschafprijs, maar wel de luxe
van een of twee maten groter. In onze showroom vindt u keuze genoeg, vanaf het compactcar segment tot de luxe limousine of SUV. Wat
dacht u ervan uw vakantiegeld te besteden aan
iets waar u langer plezier van heeft dan twee

Audi TT Roadster 1.8 Turbo Exclusive
Roadster, 02-2000

weekjes vakantie? Een aantrekkelijk geprijsde
occasion met Bovag-garantie en Nationale
Autopas, waarin u nog jaren lang comfortabel
kun rijden? Misschien met uw pas aangeschafte
cabrio uit onze showroom naar de mediterrane

Jacques Klaassen

Auto-quotes
Grappige en
diepzinnige
uitspraken over
auto’s:

“Het geluk is makkelijker
te bereiken per auto dan op
de fiets.”

Smart For Two 45kw Pure Softouch
Automaat, 09-2008

Johan Goudsblom,
Nederlands socioloog
Mercedes E 350 Avantgarde Combi
Automaat-7, 09-2005

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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