• Presentatie

Vooruitziende blik op de weg
Autobedrijf Theo Klaassen houdt nauwgezet de

A

Onze werkplaats met vakbekwame medewer-

ontwikkelingen en veranderingen op autoge-

kers is bovendien volledig toegerust voor het

bied in de gaten. De wens van u als klant staat bij

onderhoud van ieder type auto. Al 50 jaar zijn we

ons immers altijd centraal. Wij willen namelijk

een betrouwbare partner, kijken we vooruit en

een assortiment samenstellen dat nauw aansluit

hebben we jong en oud, generatie op generatie

op uw autowensen. De kwaliteit van ons autobe-

geadviseerd bij de aankoop van de juiste auto.

drijf wordt daarbij bepaald door de uitstekende

Dat is onze eigen ‘vooruitziende blik op de weg’.

service die we bieden. Service bij aanschaf en

Neem een kijkje in onze showroom. U zult beslist

aflevering, maar ook service bij het onderhoud

bij ons slagen!

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.

van uw auto. Wij bieden het allemaal. Wij verjongen en verversen permanent ons aanbod auto’s.
In onze showroom houden we daarbij rekening

Jeep commander 3.0 V6 CRD Limited
automaat-5, 06-2006

met de verschillende soorten klanten die wij van
dienst willen zijn: uw gezin met kinderen, u als
recreatieve rijder, u als zakelijke rijder, u als sportieve rijder enzovoorts. We hebben dagelijks met
zowel jonge als oudere klanten te maken. Ieder
heeft bij de aanschaf van zijn auto zo zijn eigen
voorkeuren en wensen. Senioren zijn vooral ook
op zoek naar meerwaarde. Naast degelijke service verwacht de oudere klant vooral ook een

Mercedes E 350 Avantgarde Estate
Automaat-7, 09-2005

veilige, duurzame en comfortabele auto en een
betrouwbaar en klantvriendelijk advies. Van de
andere kant hebben we ook te maken met jonge
autorijders en gezinnen. Ons assortiment is met
zorg samengesteld. Samengevat kun je zeggen:
Autobedrijf Theo Klaassen biedt de optimale
autokeuze voor elke rijder, van jong tot oud.

Jacques Klaassen
Mini Cooper 1.6i-16V Aero, 08-2005

Autotip

Let op: Mist !
In september begint de herfst en dan kunt u te maken krijgen met ongunstige weersomstandigheden op de weg. Mist is daar een van en die kan zeer hinderlijk en gevaarlijk zijn. Neem voorzorgsmaatregelen om onaangename verrassingen te vermijden.
Volkswagen Passat 1.9 TDI Variant
Comfortline Bussines 01-2008

Enkele nuttige tips
–	Reinig de autoruiten buiten goed met glasreiniger en van binnen met een product tegen
condens.
–	Controleer de staat van de ruitenwissers. Tijdens de zomer hebben de rubbers misschien
onder de warmte geleden.
–	Maak alle lampen goed schoon, vooral ook de mistlampen, zo houd je de lichtkracht optimaal.
Controleer meteen of de lichten goed werken en laat ze afstellen.

Volvo S40 2.4 D5 Summum Geartronic
Automaat, 04-2006

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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al 50 jaar

