• De Showroom

• Presentatie

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

BMW 325 Xi Executive automaat, 95.973km

Mercedes A150 Polar star, 70.774km

Kies keurig
U bent kieskeurig als het om de aanschaf van een auto gaat. Wij zijn net zo kieskeurig als het
om de inkoop van een auto gaat. Wij hebben een 54-jarige reputatie van een degelijk en
Mini Cooper Chili Chrono, 57.505 km

betrouwbaar autobedrijf hoog te houden. Wij kunnen ons namelijk geen ontevreden klant
veroorloven. Een tevreden klant is immers je beste ambassadeur, een ontevreden klant het
tegenovergestelde. Onze stelregel is WYSIWYG, ofwel What You See Is What You Get.
WYSIWYG begint al wanneer u onze keurig verzorgde showroom binnenstapt. U wordt
klantvriendelijk te woord gestaan en we hebben een luisterend voor uw wensen. In onze
showroom treft u alleen maar eerlijke auto’s aan. Wederom WYSIWYG, al onze auto’s hebben BOVAG-garantie en Nationale Auto Pas, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief
goede auto met een correcte kilometerstand. Na het overhandigen van de autosleutels,
houdt bij ons de service niet op. Onze klant blijft ook na de aankoop een gewaardeerde

Mercedes B200 Turbo CVT Automaat, 92.201km

klant. Als full service autobedrijf hebben we ook onze werkplaats keurig op orde: WYSIWYG.
Onze deskundige monteurs kunnen bogen op jarenlange praktijkervaring en hebben een
klantvriendelijke instelling. Voor de aanschaf van een auto ga je niet over een nacht ijs. Je
wint vooraf informatie in over het gekozen merk en model, vergelijkt op websites prijzen en
bepaalt uiteindelijk je keuze. Maar als je dan eenmaal ergens op locatie voor de betreffende
auto staat, slaat de twijfel toe. Is alles onder motorkap pluis, klopt de kilometerstand wel,
krijg ik garantie en service? Bij Autobedrijf Klaassen hoeft u niet te twijfelen, u kunt verzekerd zijn dat u bij ons de juiste keuze maakt. Immers WYSIWYG, wat dat betekent hoeven
we u niet meer uit te leggen.

Volvo S40 2.4i Kinetic Geartronic automaat,
87.338km

Jacques Klaassen

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl
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