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UW VERTROUWDE GARAGE MOBILISEERT ZICH
TEGEN DE CRISIS.
1,2,3 AutoService is een netwerk van onafhankelijke garagisten
die aan de automobilist een reëel alternatief bieden tijdens de
crisis.
Tot 30% goedkoper* dan de concessiehouders van de grote
automerken bieden zij evenwel een perfect vergelijkbare,
kwalitatieve service.
Waarom dan meer betalen in tijden van crisis? Voor een mooie
showroom? Een lederen canapé en internet in de wachtzaal?

Iedereen heeft het recht om in alle veiligheid te rijden.
« De prijs van uurlonen en onderdelen verplicht de minder
gefortuneerde automobilisten vaak tot uitstel van onderhoud en
herstelling van hun wagen. Hierdoor brengen ze niet alleen hun
eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar.» verklaart Tom Van Meenen,
Marketing Manager 1,2,3 AutoService Belgium.
«De vertrouwde garagisten van het 1,2,3 AutoService- netwerk richten zich onder andere tot
hen. Door hen zowel uurloon als onderdelen van origine kwaliteit aan de meest correcte prijs
aan te bieden. »
Superieure kwaliteit aan lagere prijzen: hoe doen we dat?
Op vlak van kwaliteit: de onafhankelijke garagisten van het 1,2,3 AutoService -netwerk zijn
echte professionals, bekwaam in alle interventies, gaande van klein en groot onderhoud,
over regelmatige “check-ups” (zomer, winter, keuring,…) tot de grote herstellingen.
Permanent in opleiding en beschikkend over top-materiaal, herstellen en onderhouden zij
auto’s van alle merken volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de
richtlijnen van de constructeur.
Op vlak van prijs: Requal, kwalitatieve auto onderdelen aan de beste prijs.
De 1,2,3 AutoService garagisten hebben toegang tot één van de grootste catalogi met
onderdelen van Europese merken en dit aan zeer concurrentiële prijzen.
Zij kunnen bovendien putten uit de Requal-onderdelen catalogus, een B-merk (met
evenwaardige kwaliteit) en 25 à 30% goedkoper dan het origineel onderdeel
En tenslotte, zijn onze garages op mensenmaat ingericht, zonder overbodige luxe.
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Een goedkoper onderhoud, toch gewaarborgd door de constructeur.
Zowel voor herstelling als voor onderhoud gebruiken de 1,2,3 AutoService garagisten
onderdelen van origine kwaliteit of gelijkwaardige kwaliteits, de door de constructeurs
aanbevolen smeermiddelen, als de door het merk aangewezen methodes en
controlepunten.
De garantie van de constructeur blijft dus 100 % behouden bij 1,2,3 AutoService.**

“Uw vertrouwde garage”, een slogan die je moet
verdienen.
Nabijheid, luisterbereidheid en kwaliteit zijn de
sleutelwoorden van de 80 garagisten van het
1,2,3 AutoService -netwerk in België en Luxemburg. Ze
bieden u zowel de beste techniek als prestaties onder
garantie, met duidelijke offertes en gedetailleerde
facturen en zijn bovendien zeer klantvriendelijk. En dit alles vlak bij u thuis, tegen de meest
correcte prijs en met de glimlach bovenop.
Contacteer voor meer info :
Tom Van Meenen – Marketing Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
David Colantonio - Garage Concept Manager
02 526 22 99
david.colantonio@doyen-auto.com
Gilles Cogneau – Pers verantwoordelijke / Coyote Agency
02 420 47 57 – 0495 23 94 25
gc@coyote.be
De Doyen Group
Doyen en zijn netwerk van API- groothandelaars is de logistieke ondersteuning van uw
1,2,3 AutoService garagist. Met meer dan 100 000 referenties op voorraad in de opslagplaatsen van
Seneffe, Parijs, Toulouse, Lyon en in Nederland, dekt hij meer dan 97% van het Europese wagenpark.
Doyen Auto beschikt over een unieke logistieke expertise en over een koopkracht die u als eindklant
de garantie biedt op een toegang tot premium kwaliteitsonderdelen aan de beste prijzen.
*Berekening op basis van identieke onderdelen of van gelijkwaardige kwaliteit. Volgens de “Etude
Réparateurs 2011” van het GIPA in Frankrijk zijn de aangerekende uurlonen bij 1,2,3 AutoService
gemiddeld 33% goedkoper dan bij de concessiehouder.
** Wettelijke gelijkvormigheidsgarantie, eventueel verlengd, in overeenkomst met paragraaf 69 van
de bijkomende richtlijnen (2010/C 138/05) onder de verticale restricties binnen de verkoops- en
herstellingsovereenkomst van de voertuigen en van de verdeling van de wisselstukken. JO van UE –
28/05/2010.
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