• Presentatie
comfort, veiligheid en luxe geboden. Wanneer je
je auto dagelijks nodig hebt voor woon-werk
verkeer of om je kinderen te vervoeren dan is
een comfortabele en veilige auto absoluut noodzaak. Veel mensen denken dat een grotere auto
enorm veel brandstof verbruikt. Uiteraard hangt
het verbruik samen met het gewicht van de auto
en de motorcapaciteit, maar de meeste automerken hebben ook bij hun grotere modellen de
afgelopen jaren het accent gelegd op een zo
laag mogelijk brandstofverbruik. In onze showroom hebben we naast compact auto ook diverse
prachtige gezinsauto’s in allerlei segmenten
tegen betaalbare prijzen. Veel auto voor weinig
geld! U zit (en rijdt) voor een dubbeltje op de
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van een van onze modellen maar eens op een rij.
U zult versteld staan over het geringe verbruik

• 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.

Eindejaars
Autoshow
BMW X3 2.5 Si High Executive

Chrysler Grand Voyager 3.3i Stow and

automaat, 2007

Go Automaat 2006

ember is er weer een
Van 16 tot en met 31 dec
bij Autobedrijf Theo
Eindejaars Autoshow
op zondag 16 decemKlaassen. Wij zijn ook
Kerst-koopzondag
ber a.s. (tegelijk met de
lden) voor onze specivan winkelcentrum Ma
geopend. U kunt
ale Eindejaars Autoshow
lekkere winterse vergenieten van diverse
voor een auto-oriënsnaperingen. Dus kom
Theo Klaassen: volop
tatie naar Autobedrijf
stationwagons, suv’s
sedans, compact-cars,
en mpv’s.

Mercedes C 280 Combi 4-Matic Avantgarde

Volvo S60 2.4i Momentum
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Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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