• Presentatie

• 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.

I

Dubbel voordeel

In toptijden als de bomen tot in de hemel groei-

gebruikte auto kopen kan veel voordelen met

en, kijken we niet op een euro meer of minder.

zich meenemen. Als we alleen al kijken naar wat

Bij vervanging gaan we voor nieuw. Maar in eco-

een nieuwe auto kost met BPM en al, dan ben je

nomisch mindere tijden draaien we de euro

gauw tienduizenden euro’s kwijt. Een gebruikte

(cent) liever nog een keer om en kijken we meer

auto is een stuk voordeliger en is vaak net zo

naar alternatieven. Sparen of besparen kost

goed. Met de aankoop van een gebruikte auto

meer moeite dan uitgeven, maar het biedt ook

bespaar je dus dubbel. In de eerste plaats betaal

veel voordelen. Zo heeft iedere crisis ook weer

je duizenden euro minder voor de aanschaf,

haar kansen. In onzekere tijden gaan particulie-

maar geniet wel hetzelfde (soms zelfs nog een

ren en bedrijven niet zo snel grote bedragen uit-

beter) comfort als bij een nieuwe auto. Het aar-

geven. Het aankopen van een dure nieuwe auto

dige is bovendien dat je een deel van je spaar-

stellen mensen dan liever nog wat uit. Maar je

geld gewoon op de bank kunt laten staan en

kunt nu eenmaal niet zonder de auto, dus de

rente ontvangt over je spaartegoed. Je bespa-

afgedankte auto moet in ieder geval wel vervan-

ring op liquide middelen kun je gebruiken voor

gen worden. Om geld te besparen is een goede

een andere belangrijke aanschaf. Dubbel voor-

gebruikte auto een perfect alternatief voor de

deel dus! En dat in economisch mindere tijden.

aanschaf van een nieuwe. Door te kiezen voor

Kan naar onze showroom en benut je kansen!

een jonge gebruikte auto, krijg je namelijk een

Jacques Klaassen

degelijke auto voor een redelijke prijs. Een

Eindejaars Autoshow

Wij zijn ook op zondag 18 december a.s. (tegelijk
met de Kerst/koopzondag van winkelcentrum
Malden) voor onze speciale Eindejaars Autoshow
geop
 end. U kunt genieten van diverse lekkere winterse versnaperingen. Dus kom voor een auto-oriëntatie naar Autobedrijf Theo Klaassen: volop

Volvo S40 D5 Edition II Automaat,
04-2007, 136.000km

BMW 330 D Touring Business Line automaat, 10-2006, 132.000km

Auto-quotes

Van 18 tot en met 31 december is er weer een
Eindejaars Autoshow bij Autobedrijf Theo Klaassen.

Volkswagen Touran 2.0 FSI Higline,
01-2005, 60.000km

“Rij nooit
harder dan je
beschermengel
kan vliegen”

Mercedes E 350 CGI Benzine Automaat Kombi
Avantgarde Sport, 11-2008,71.000km

sedans, compact-cars, stationwagons, suv’s en
mpv’s. We wensen u alvast fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!

Renault Clio 1.4i-16V 5-deurs Exception,
02-2007, 42.000km

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

