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Goes, April 2021
Allereerst hopen wij van harte dat u en uw naasten het goed maken.
Vorig jaar hebben we u reeds op de hoogte gesteld van de aanstaande veranderingen omtrent Kia, en we zijn dan ook trots om
te kunnen mededelen dat het per 1 mei aanstaande eindelijk zover is. AutoVermeulen start officieel als:

Onafhankelijk Expert in Kia.
Onze nieuwe status biedt ons de mogelijkheid om 100% te zijn wie we willen zijn; een familiebedrijf waarbij aandacht voor auto
én klant hand in hand gaan. Service verlenen vanuit ons hart, maar met verstand van zaken!
Als onafhankelijk Expert in Kia hebben we ons gespecialiseerd in de verkoop van jonge – tot bijna nieuwe – Kia
modellen. Vanzelfsprekend voeren wij ook het onderhoud uit aan uw Kia, jong of oud. Wilt u liever een nieuw Kia aanschaffen?
Dat kan natuurlijk ook. Door middel van een volmacht bemiddelen wij voor u via een Kia dealer. Samen gaan we op zoek naar de
juiste Kia, de beste deal én de juiste aankoopmogelijkheid: Kopen, Financieren of Leasen.
Met de start van onze nieuwe status, starten wij ook met iets nieuws: KeuzeOnderhoud voor uw Kia! Want goed onderhoud is
belangrijk om uw Kia veilig en betrouwbaar te houden en voorkomt de kans op dure reparaties in de toekomst. Vanaf nu kunt u
kiezen uit twee verschillende onderhoudspakketten: FabrieksOnderhoud of SmartService.
Kiest u voor FabrieksOnderhoud dan kiest u voor onbezorgd Kia rijden. We onderhouden uw Kia volgens de norm van de
fabrikant en met originele Kia onderdelen, hiermee waarborgen we de fabrieksgarantie. Maar FabrieksOnderhoud biedt meer;
gratis vervangend vervoer, pechhulp, navigatie updates . . . Kortom; De beste service voor uw Kia en voor u!
Met SmartService houden we Kia rijden niet alleen leuk voor u, maar ook voor uw portemonnee. Door gebruik te maken van
huismerk onderdelen en een aantal services weg te laten besparen we op uw kosten. Meer informatie over KeuzeOnderhoud
vindt op onze website: www.keuzeonderhoud.nl , hier kunt direct zelf uw onderhoud inplannen.
Ongetwijfeld zult u na het lezen van deze brief vragen hebben. U kunt mij hier persoonlijk op aanspreken maar per telefoon of
mail mag ook. Laat één ding in ieder geval duidelijk zijn; U bent altijd welkom en zal ook altijd welkom blijven! Let op, wij houden
ons aan de maatregelen van de RIVM, houdt u hier rekening mee? Meer info: www.autovermeulen.nl/coronavirus
Met hartelijke groet,
AutoVermeulen - úw onafhankelijk Expert in KIA.

Jean-Paul Vermeulen (namens ons gehele team)
jpvermeulen@autovermeulen.nl

Bijlage: Voucher voor GRATIS zomer-/vakantiecheck voor uw Kia (achterzijde brief)

