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UW VERTROUWDE GARAGES STAAN STERKER
DANKZIJ FEDERAUTO.
1,2,3 AutoService, het grootste netwerk van onafhankelijke garagisten in België,
ondertekende zopas een belangrijke overeenkomst met Federauto, de Belgische
Confederatie van de Autohandel en -reparatie.
De overeenkomst erkent het professionalisme van de 1,2,3
AutoService garagisten en stelt hen in de gelegenheid om een
beroep te doen op de volledige ondersteuning van Federauto.
Zo ook in het belangrijke dossier van de Europese “Right to
Repair”-wet. Deze wet waarborgt de fabrieksgarantie wanneer er onderhoudswerken
uitgevoerd worden buiten het concessienetwerk van het merk.

1,2,3 AutoService: binnenkort 150 garages in België!
“De spectaculaire groei van ons netwerk – we kregen er niet minder
dan 48 leden bij in 2013 – toont het belang van onze formule,”
vertelt David Colantonio, Concept Manager van 1,2,3 AutoService.
“Automobilisten kunnen terecht bij een netwerk met weldra 150
vertrouwde garages die goedkoper zijn dan de concessiehouders. De
garagisten kunnen dan weer rekenen op de technische en zakelijke
ondersteuning van Doyen Auto, de oprichter van het netwerk en een
grote speler in de sector. Nu komt daar nog de steun van Federauto
bij.”
Federauto, een sleutelpartner
Voor de garagisten van 1,2,3 AutoService is de aansluiting bij Federauto een flinke stap
vooruit. De federatie verdedigt niet alleen hun belangen op regionaal, nationaal en
internationaal niveau, maar biedt ook juridische en administratieve bijstand die almaar
noodzakelijker wordt.
1,2,3 AutoService is het eerste onafhankelijke netwerk in België dat zich officieel aansluit bij
Federauto.
“Uw vertrouwde garage”, een efficiënt en veilig alternatief
1,2,3 AutoService kan rekenen op de logistieke ondersteuning van de API-groothandelaars in
auto-onderdelen en dus van Doyen Auto.
Nabijheid, luisterbereidheid en kwaliteit zijn de sleutelwoorden van de garagisten van het
netwerk in België en Luxemburg. Ze bieden u zowel de beste techniek als prestaties onder
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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.
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 kwaliteit, de door de constructeurs
aanbevolen smeermiddelen, en ook de door het merk aangewezen methodes en
controlepunten.
De garantie van de constructeur blijft dus 100 % behouden bij 1,2,3 AutoService.*
Contacteer voor meer info :
Tom Van Meenen - API Network and Concept Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
David Colantonio - Garage Concept Manager
0492 72 57 08
david.colantonio@doyen-auto.com
Gilles Cogneau – Persverantwoordelijke / Coyote Agency
02 420 47 57 – 0495 23 94 25
gc@coyote.be
Voor meer informatie : http://www.123autoservice.be
Doyen Auto
Doyen Auto en zijn netwerk van API- groothandelaars vormen 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, ’s Hertogenbosch en Zwolle dekt Doyen Auto meer dan 97% van het
Europese wagenpark. 85% van de door Doyen Auto geleverde stukken zijn van origine kwaliteit.
Doyen Auto beschikt over een unieke logistieke expertise en over een koopkracht die de eindklant
garantie bieden op een toegang tot premium kwaliteitsonderdelen tegen de beste prijzen.
* 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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