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

Fiat Panda 1.2i Edizione Cool, 11-2011. 35.000km

BMW 318i Business Line, 12-2006, 69.000km

Gebruikte auto
blijft in trek
D

De verkoop van gebruikte personenauto’s loopt ondanks de economische omstandigheden
keurig in de pas met voorgaande jaren, zo blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC. Volgens het
Mercedes E 280 Avantgarde automaat,
7-2007, 96.000km

onderzoek is het kopen van een gebruikte auto bij een particulier wel minder in trek gekomen en boet aan populariteit in. Kopers van gebruikte auto’s blijven kopen, maar zijn wel
op zoek naar meer zekerheid. Mocht er iets niet in de haak zijn met een aangeschafte auto,
dan valt er bij een particuliere verkoper immers niets te halen, terwijl een BOVAG-autobedrijf
zoals wij de auto met garantie levert. De klant wil waar voor zijn geld en koopt daarom liever bij een gerenommeerd autobedrijf. Vanwege de crisis bespaart een op de tien
Nederlanders helaas wel op het onderhoud van zijn auto en stelt onderhoudsbeurten uit.
Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf Media Groep. Eén op de drie grote beurten, die na
20.000 gereden kilometers moet worden gedaan, wordt pas uitgevoerd na 32.000 kilome-

BMW X5 3.0D High Executive Automaat,
09-2007, 135.000km

ter. Ook op onderhoud van de banden wordt bezuinigd. Volgens het onderzoek vervangt
een kwart van de auto-eigenaren de banden later dan nodig zou zijn. Dat is erg onverstandig. Een goed profiel kan het verschil betekenen tussen wél of geen aanrijding op een nat
wegdek. Het wegdek in de herfst kan verraderlijk zijn. Daarnaast worden andere kleine
gebreken al snel grote gebreken, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en
uw eigen portemonnee. Sla daarom geen onderhoudsbeurten over en hou de onderhoudsintervallen in de gaten. Alleen op die manier houdt u uw auto in topconditie. Voor deskundig advies, service en een kwaliteitsauto bent u bij ons aan het goede adres. Tot ziens in onze
showroom.

Mitsubishi Pajero 3.5-V6 GLS Long Body
Automaat, 05-2003, 96.000km

Jacques Klaassen

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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