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Wil je jouw 
activiteiten 
versterken? 

Kies dan voor 
een sterke 

partner.

www.api-belux.be

Contacteer uw 
API voor meer 
informatie en 
ontvang een 
welkomst-
cadeau.

mijn strategische partner



Ons engagement is jou alle nodige zakelijke en technische 
ondersteuning te geven die je maar kunt wensen via een persoonlijk 
contact en dit al 30 jaar lang. 
Wij zorgen voor een goede verkoop en levering van onderdelen van 
grote merken, advies over de nieuwste technologische innovaties, 
een nauwgezette logistiek en technische ondersteuning om de 
uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.
Dankzij ons netwerk met 70 verkooppunten kunnen wij zorgen voor 
stipte leveringen, transparante garantie- en retourbehandelingen en 
opleidingen in de buurt van jouw garage.

ONDERDELEN 
VAN ORIGINELE 
KWALITEIT
Ons Requal gamma is samengesteld uit 
20 productlijnen, of 5.500 gestockeerde 
referenties. Biedt een oplossing voor 
alles en is 25% goedkoper dan premium. 
De beste keuze in prijs / kwaliteit! 

LEVERINGEN 
TEGEN DE BESTE 
VOORWAARDEN
Europees leider in de distributie van 
onderdelen. Doyen heeft meer dan 90 
jaar ervaring; meer dan 28.000 m2 
opslagplaats. 2,5 miljoen referenties en 
185 verschillende merken staan ter uwer 
beschikking. Goed voor 97% van uw 
dagelijkse behoeften!

DIENSTEN OM 
AAN DE TOP 
TE BLIJVEN
API Drive: een waaier aan diensten op 
maat, exclusief voor API! Modules om 
jullie kennis up to date te houden over 
recente voertuigen; een top hotline; 
speciaal gereedschap; opleidingen; 
technische gegevens en Warranty 
Partner!

EEN
ALLESOMVATTENDE TOOL 
Dankzij uw elektrische catalogus heb je 
toegang tot een wereld van praktische 
en hoogwaardige gegevens met 
toegevoegde waarde: beschikbaarheid 
van onderdelen, uw voorwaarden, OE 
tarieven, technische gegevens een goed 
bestel systeem bij uw API zijn slechts 
een paar klikken van jou verwijderd. 
Salto is een echte aanwinst en maakt het 
verschil, snel en precies!

TWEE NETWERKEN OM TE VERSTERKEN
Word lid van 1.2.3 Autoservice of Requal erkend herstellers
en geniet van échte ondersteuning, gebaseerd op 3 pijlers:

- Technische ondersteuning: beheer de technische evolutie 
  (opleidingen, hotline, gegevensbank...) 

- Communicatie: vergroot uw bekendheid (website, sociale media, raad..)  

- Organisatie: bedrijfsactiviteiten genereren en investeringen rendabel maken 
  (verschillende partnerschapsovereenkomsten mogelijk)

Een team en diensten om uw prestaties te verbeteren


