AFLEVERPAKKETTEN OCCASIONS
PAKKET 1

295,-

Geldige APK
Uitvoeren eventuele APK-reparatiepunten
Nationale auto pas
Afleveringscontrole incl. vloeistoffen op peil brengen
Volledige reiniging binnen- en buitenzijde
Leges kosten tenaamstelling voertuig
Vrijwaring inruil (indien van toepassing)
Bij pakket 1 is geen enkele vorm van garantie
van toepassing

PAKKET 2

695,-

PAKKET 3

995,-

Pakket 1 +
Onderhoudsbeurt conform schema fabrikant
Bandenprofieldikte minimaal 3,5 mm bij aflevering
Tank minimaal 1/4 vol
6 maanden BOVAG garantie conform voorwaarden

Pakket 1 + 2 +
Vervangen van distributieriem (indien van toepassing)
Volle tank brandstof
Uitgebreide controle voor optimale zekerheid
12 maanden BOVAG pechhulp
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GARANTIE VOORWAARDEN
De auto´s van tegenwoordig worden vervaardigd volgens de laatste technische ontwikkelingen
met een hoge technische standaard, zijn comfortabel en kunnen als zeer betrouwbaar worden
beschouwd. Maar toch kan iedereen onverwacht komen te staan voor mankementen aan
belangrijke en dure onderdelen van de auto. Dit kan helaas ook u overkomen. Mocht u dit
onverhoopt overkomen dan bent u met onze garantie goed voorbereid.
Omdat elke consument een andere afweging maakt tussen service, garantie en prijs, staan de
occasions bij ons in de showroom voor een basisprijs. Om service en garantie voor iedereen
optimaal op elkaar af te stemmen hebben wij een aantal afleverpakketten samengesteld, elk
met zijn specifieke kenmerken en prijs. Vraagt u bij de afdeling verkoop naar de mogelijkheden.
Voorwaarde van deze garantie is dat gedurende de garantieperiode het normale onderhoud aan
de auto bij Auto Louwes wordt uitgevoerd. De garantiewerkzaamheden dienen in de werkplaats
bij Auto Louwes te worden uitgevoerd tenzij anders overeengekomen.

Op onze website www.autolouwes.nl/garantie staat het complete overzicht van de onderdelen
die vallen onder de Auto Louwes Garantie.
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