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De 100e garagist heeft zich aangesloten bij het 1,2,3
AutoService netwerk.
100 VERTROUWDE GARAGISTEN, 100 GOEDE IDEEËN TEGEN
DE CRISIS.
De garagisten van 1,2,3 AutoService zijn gemiddeld 30 % goedkoper* dan
de concessiehouders van grote automerken en bieden niettemin dezelfde
prestaties en kwaliteit van dienstverlening. Vandaag voegt de 100e
onafhankelijke garage zich toe tot 1,2,3 AutoService. Dit maakt ons tot het
sterkste netwerk van herstellers van verschillende merken in België. En
ook tot de meest betrouwbare en efficiënte oplossing voor de crisis, voor
alle bestuurders.

100 garages, dat zegt genoeg
”Wat veel zelfstandige garagisten aantrekkelijk vinden bij 1,2,3 AutoService, is de
permanente ondersteuning die we hun bieden op het gebied van logistiek, business en
techniek,” zegt David Colantonio, Concept Manager bij 1,2,3 AutoService België. “Dankzij
onze opleidingen in spitstechnologieën en de onderdelen van origine kwaliteit die ze bij ons
vinden, kunnen ze hun klanten topprestaties aanbieden tegen een juiste prijs. Daarom breidt
ons netwerk zich op zo’n spectaculaire manier uit. We willen in 2014 de kaap van 150
garages bereiken, niet in het minst dankzij vertegenwoordigers van de grote automerken!”

Superieure kwaliteit tegen een lage prijs: hoe doen ze dit toch?
Kwaliteit: de zelfstandige garagisten van het 1,2,3 AutoService
netwerk zijn echte professionals. U kunt voor alle werkzaamheden
aan uw voertuig bij hen terecht, en dus niet alleen voor
pechverhelping of een klein onderhoud.
Doordat ze zich voortdurend bijscholen en beschikken over materiaal
van topkwaliteit, kunnen ze voertuigen van alle merken herstellen en
onderhouden volgens de regels van de kunst en conform de
aanbevelingen van de fabrikant.
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REQUAL: het anti-crisis auto-onderdeel!
Prijs: de 1,2,3 AutoService-garages zijn op mensenmaat, zonder overbodige luxe.
De 1,2,3 AutoService-garagisten hebben toegang tot een van de grootste catalogi van
bekende merkonderdelen in Europa tegen zeer concurrerentiële prijzen. Daarnaast kunnen
ze zich bevoorraden met REQUAL onderdelen, een economisch alternatief voor het OEonderdeel (met dezelfde kwaliteit als het origineel) dat 25 tot 30 % goedkoper is dan de
origine onderdelen.
GOEDKOPER ONDERHOUD MET BEHOUD VAN DE FABRIEKSGARANTIE
Voor herstellingswerkzaamheden en onderhoudsbeurten gebruiken 1,2,3 AutoService
garagisten onderdelen van origine kwaliteit of gelijkwaardige onderdelen, door de
fabrikant aanbevolen smeermiddelen en methodes en controlepunten die aanbevolen
worden door het merk.
De garantie van de fabrikant blijft dus volledig behouden bij 1,2,3 AutoService.**

Neem voor meer informatie contact op met:
David Colantonio - Garage Concept Manager
02 526 22 99 – 0492 72 57 08
david.colantonio@doyen-auto.com
Tom Van Meenen – Marketing Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
Gilles Cogneau - persverantwoordelijke / Coyote agentschap
02 420 47 57 – 0495 23 94 25
gc@coyote.be
Meer informatie: http://www.123autoservice.be

*berekening op basis van de prijs van identieke onderdelen of onderdelen van dezelfde kwaliteit.
Volgens de studie van herstellers die GIPA in 2011 in Frankrijk uitvoerde, liggen de arbeidskosten bij
1,2,3 AutoService gemiddeld 33 % lager dan bij de concessiehouder.
** Wettelijke gelijkvormigheidsgarantie, eventueel verlengd, conform paragraaf 69 van de
aanvullende richtsnoeren (2010/C 138/05) betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor
de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor
motorvoertuigen - PBEU – 28/05/2010.
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