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De zekere weg

Als u een gebruikte auto koopt, wilt u zonder

gekoppeld aan de Nationale Auto Pas: de zoge-

risico kopen. U wilt een goede auto, die goed

naamde BOVAG-garantiepas. U wilt namelijk

onderhouden is en waar u nog jaren goed mee

zeker weten dat de kilometerstand van de betref-

kunt rijden. U oriënteert zich via internet of via

fende auto auto klopt. Met de Nationale Auto

krantenadvertenties en hoopt op de juiste keuze.

Pas weet u wat u koopt. Alle onze genoemde

Er zijn vele occasions te koop, bij garages en bij

prijzen zijn rijklare prijzen: inclusief afleverings-

particulieren. Maar laat ik u uit de droom helpen,

kosten. Dus geen onaangename verrassingen

het is niet allemaal goud wat er blinkt. Een auto

achteraf. Zoals gezegd is de aanschaf van een

kopen zonder garanties is zoiets als op de bon-

gebruikte auto dus vooral een kwestie van het

nefooi een vakantiereis boeken naar geheel

uitsluiten van risico’s. Bij Autobedrijf Theo

onbekende bestemming. U hebt geen enkel idee

Klaassen kiest u gegarandeerd de zekere weg.

waar u terecht komt en of u überhaupt wel

We wensen u en uw familie een gezond en geluk-

ergens terecht komt. Bij een particuliere verko-

kig 2011 !

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.

Smart ForTwo 45kw Coupe Pure
Softouch, 09-2008

per of bij een garagebedrijf zonder garantie
klopt u na aankoop tevergeefs aan een gesloten
deur. Met een verhaal dat de auto van een oud
dametje is geweest of van een pastoor kunt u
dan weinig. Soms hebben garagebedrijven hun
eigen garantievoorwaarden, maar die zijn vaak
slechts beperkt tot bijvoorbeeld alleen de motor.
Fiat Grande Punto 1.4i 5-deurs
Edizione Cool 77, 09-2007

Kortom, een gebruikte auto kopen is geen gokwerk, maar een serieuze aangelegenheid.
Tenslotte investeert u een behoorlijk bedrag en
dan wilt u garanties over uw aanschaf. Welnu,
Autobedrijf Theo Klaassen kan u bij de aanschaf
van een gebruikte auto volop garanties geven.
Op al onze auto’s geven wij een BOVAG-garantie
af. Als koper krijgt u standaard zes maanden
BOVAG-garantie op occasions vanaf € 4.500,-.
Het BOVAG-garantiebewijs is ook nog eens

Auto-quotes

Jacques Klaassen

Grappige en diepzinnige uitspraken over

Eindejaars Autoshow

auto’s:

Van 19 tot en met 31 december is er weer

BMW 730Diesel High Executive
Automaat, 06-2005

een Eindejaars Autoshow bij Autobedrijf
Theo Klaassen. Wij zijn ook op zondag 19
december a.s. (tegelijk met de koopzondag

“Sinds ik in de auto mijn bril
draag, is het verkeer veel drukker
geworden.”
Wiet van Broeckhoven - politicus

van winkelcentrum Malden) voor onze speciale Eindejaars Autoshow geopend. U kunt

Toyota Rav4 2.0-16VVTi Executive
Automaat, 06-2006

genieten van diverse lekkere winterse versnaperingen. Dus kom voor een auto-oriëntatie naar Autobedrijf Theo Klaassen: volop
sedans, compact-cars, stationwagons, suv’s
en mpv’s.
We wensen u alvast fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 165kw
Highline Automaat, 04-2005

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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