
JJe merkt het meteen als je auto net een onder-

houdsbeurt heeft gehad. Je auto rijdt soepeler 

omdat alles weer netjes is afgesteld en gecontro-

leerd. Een goed onderhouden auto geeft je een 

veilig gevoel en dat rijdt ook een stuk comforta-

beler. Belangrijk is echter ook dat een auto die 

regelmatig een onderhoudsbeurt heeft gehad, 

ook minder brandstof gebruikt. Niet alleen goed 

voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. 

Autobedrijf Theo Klaassen is aangesloten bij de 

BOVAG en dan kunt u rekenen op deskundig en 

verantwoord onderhoud. Wij moeten op onze 

beurt als BOVAG-lid ook qua gebruik en afvoer 

van schadelijke stoffen zoals olie en accu’s, vol-

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

Klant & Milieu

Een selectie mooie jonge auto’s in alle segmenten van gerenommeerde merken bij Autobedrijf Theo Klaassen BV. 

Allemaal met BOVAG garantie en Nationale Autopas.

Audi A3 1.6 FSI Ambition Plus, 5-2007, 

93.000km

Kia Rio 1.4i X-Tra, 6-2007, 31.000kmVolvo C 30 2.4i 170pk Kinetic Geartronic 

Automaat, 4-2009, 29.000km

BMW 525 Diesel High Executive Automaat, 

7-2004, 129.000km

Mercedes C 280 Combi Avantgarde 4-Matic 

Automaat, 6-2007
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Volvo S 60 2.4i 170pk, Momentum 

Automaat, 3-2006, 103.000km

Al ruim 52 jaar!

doen aan alle wettelijke milieueisen. Zo dragen 

wij ons steentje bij aan een goed milieu. Wij 

beschikken over deskundige medewerkers die op 

een verantwoorde manier omgaan met deze stof-

fen. U kunt natuurlijk prima zelf bepaalde kleine 

onderhoudszaken aan uw auto in de gaten hou-

den. Een goede bandenspanning bijvoorbeeld 

zorgt dat u twee tot vijf procent minder brandstof 

verbruikt. Door maandelijkse controle van uw 

banden en het op spanning houden van uw ban-

den bespaart u al snel één tot twee volle tanks per 

jaar. Koopt u een auto bij ons, dan bent u verze-

kerd van kwaliteit. Op al onze auto’s geven we 

BOVAG-garantie, 1 jaar APK en een onderhouds-

beurt volgens fabrieksvoorschrift. De meegele-

verde Nationale Auto Pas is een garantie voor een 

correcte kilometerstand. Naast de verkoop van 

occasions kunt u bij ons dus ook terecht voor repa-

ratie, onderhoud of keuring van uw auto. Onze 

moderne werkplaats en onze ervaren monteurs 

zijn de garantie voor de juiste behandeling van 

uw auto. Niet alleen de Klant wordt bij ons met 

hoofdletter geschreven ook het Milieu. 

Jacques Klaassen


