• De Showroom

• Presentatie

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

Volkswagen New Beetle Cabriolet 1.9 TDI Highline, 01-2004, 114.000km

Summerproof ?
B

Dodge Journey 2.4i SXT, 11-2008, 48.000km

Bent u al klaar voor de zomer. Vakantiebestemming geregeld, voldoende zonnecrème in uw
koffer, zonnebril aan boord? Maar is uw auto ook al summerproof? Zorg dat uw auto ruimschoots voor vertrek is gecontroleerd op de belangrijke punten, zoals remmen, verlichting,
banden, accu en koeling. Een extra litertje olie of koelvloeistof aan boord, kan geen kwaad.
Zorg in ieder geval dat ook uw airco naar behoren werkt, want in mediterrane landen kan
het zomers erg heet worden. Op jaarbasis gaat er zo’n 10% koudemiddel verloren. Een lek

Mercedes E 280 Avantgarde Automaat-7, 4-2008, 90.000km

kan ook de oorzaak zijn dat je airco koudemiddel verliest. Te weinig koudemiddel leidt tot
onvoldoende koelvermogen en omdat de airco dan vaker ingeschakeld moet worden, betekent dat een hoger brandstofgebruik. Het controleren en bijvullen van de airco is dan ook
zeker geen overbodige luxe, maar het moet wel door een deskundige monteur gebeuren. Er
is speciale kennis vereist en je hebt er ook speciaal gereedschap voor nodig. Als de airco niet
goed meer werkt, ruik je vaak ook een muffe lucht. Je hebt dan mogelijk last van schimmels
en bacteriën in de verdamper. Permanent beslagen ruiten zijn vaak een teken dat het filter
is vervuild. Kortom, werk aan de winkel om te zorgen dat je airco tijdens de warme zomer
(maar ook daarna) optimaal functioneert. Als je auto hard moet ‘werken, bijvoorbeeld in

Nissan X-trail 2.5i Colombia Premium WD Automaat, 11-2006, 89.00km

een bergachtig gebied, kun je de airco beter even uitzetten zodat de motor niet oververhit
raakt. Een goed werkende airco houdt je hoofd tijdens de rit fris, zodat je alert blijft in het
verkeer. Voor een deskundige complete zomer-onderhoudsbeurt van uw auto en controle
van uw auto-airco kunt u ruim voor vertrek een afspraak maken met onze werkplaats. Wij
zorgen dat u uw hoofd koel houdt tijdens uw vakantie. Zoekt u nog een degelijke jong
gebruikte auto om veilig en comfortabel te reizen naar uw vakantiebestemming? Breng
dan een bezoek aan onze showroom.

Saab 9-3 1.8T SportSedan Business, 7-2005, 82.000km

Jacques Klaassen

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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