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De partner voor uw auto

AUTOBEDRIJF
KELDER
AMERSFOORT



● Haal en breng service

● Fabrieksgarantie blijft gehandhaafd

● 3 mnd. Bovag-garantie op werkzaamheden

● Lage tarieven op arbeid, onderdelen en reparatie

● Topkwaliteit d.m.v. gekwalificeerde monteurs en dito materialen

● Snelle service

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



● Haal en breng service
       
       Onze chauffeur haalt uw auto de afgesproken dag op tussen
         09.00 en 10.00 uur en brengt deze uiterlijk 17.00 uur terug.

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



● Fabrieksgarantie blijft gehandhaafd
       
       Jazeker, in Europese regelgeving is vastgelegd dat de fabrieksgarantie 
         behouden blijft ongeacht het onderhoudadres.

         Voorwaarde is wel dat het merkonafhankelijke autobedrijf het onderhoud 
         volgens de geldende fabrieksspecificaties uitvoert. Onafhankelijke autobedrijven 
         in Nederland hebben toegang tot die fabrieksspecificaties inzake onderhoud.

         Wel is het zo dat als zich een garantie probleem voordoet, de autobezitter 
         hiervoor naar de merkdealer behoort te gaan. Het betreft hier immers garantie 
         van de fabrikant, en de dealer is de vertegenwoordiger van de autofabrikant. 

         

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



● 3 mnd. Bovag-garantie op werkzaamheden
       
       In onze werkplaats werken de monteurs met de modernste apparatuur en 
         hooggekwalificeerd personeel dankzij trainingen van ~Bosch Car Service~
         op autotechnisch gebied.

         Als professioneel universeel autobedrijf `Bosch Car Service / lid BOVAG` hebben 
         wij natuurlijk de kennis en vakbekwaamheid van en voor elk merk en type auto.

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



● Lage tarieven op arbeid, onderdelen en reparatie 
       
       Autobedrijf Kelder heeft als universeel autobedrijf `Bosch Car Service en
         lid BOVAG`, natuurlijk grote voordelen, door gezamelijke inkoop/planning/
         scholing, etc. kunnen wij krachtiger en efficienter werken. 
         Ziedaar uw voordeel!

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



● Topkwaliteit d.m.v. gekwalificeerde monteurs en dito materiaal
       
       Onze monteurs werken met de modernste apparatuur en zijn hooggekwalificeerd,
         verder gebruiken wij onderdelen/materialen van A-merken.

         Autobedrijf Kelder is als lid van `Bosch Car Service` en `Bovag` gehouden aan:
         de normering van goed geschoold personeel, kwalitatief materiaal en het leveren
         van een goed produkt.
  

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



● Snelle service
       
       Wij werken met zeer korte lijnen en hebben zo directe sturing naar de werkplaats.
         Dat geeft een hoog rendement in efficientie en snelheid!

         Zonder afspraak helpen wij u direct voor het vervangen van o.a.: 
         - een defect lampje
         - de wisserbladen welke strepen trekken op uw voorruit
         - een lekke autoband (of deze voorzien van een prop)
         - en controle van koel- en ruitenwisser- vloeistof, bandenspanning, etc..

         Om het eventuele wachten voor u te verzachten, kunt u in onze speciale huiskamer
         met leestafel gebruik maken van koffie/thee/frisdrank een krant lezen of internetten.

         
  

Wat kunnen wij voor u(w auto) betekenen?



Hoe werken wij

Opdracht overleg

Order
Uw opdracht voor 
onderhoud, reparatie,
aanpassing, APK, etc.
nemen wij uitgebreid
met u door. 

Prijsindicatie Werk in uitvoering

Werkopdracht
Na goedkeuring maken
wij een werkopdracht, 
met daarin alles wat wij 
met u hebben doorge-
nomen en belangrijk is 
voor onze automonteur.

Uitvoering
Onze automonteur gaat
aan de slag met de 
betreffende werkop-
dracht. Bij eventueel 
meerwerk met een groot 
verschil in de eerdere 
prijsindicatie, wordt u 
gebeld voor verder 
(overleg) akkoord.



Waarom Autobedrijf Kelder?

Aandacht voor u! Goede Service Lage prijsstellingKwaliteit

Voor u een prettige 
bijkomstigheid.

Als Bosch Car Service/Bovag 
autobedrijf gaat 

Kwaliteit boven Kwantiteit!

Voor u een prettige 
bijkomstigheid.

Met onze goede service
*preventief* helpen wij

u met betaalbaar auto rijden!

Voor u een prettige 
bijkomstigheid.

De auto-kosten zijn
immers al hoog genoeg,

fijn voor uw portemonnee!

Voor u een prettige 
bijkomstigheid.

Om in samenspraak met u, 
uw autokosten zo laag

mogelijk te houden!



Uw alternatief!
Voor kleine reparaties is het niet 
direct nodig een afspraak te maken. 
Daar is onze snelservice voor.

Aandacht voor details, voor de klant 
en voor uw auto en dan ook nog eens 
betaalbare tarieven.

Autobedrijf Kelder (BCS) bewijst 
zich keer op keer als het alternatief 
voor de merkdealer/subdealer.
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Autobedrijf
Kelder

Maakt het waar.....
u bent echt

goedkoper uit !

Vele van onze klanten

gingen u voor en zijn

uitermate tevreden ook

over o.a. de kwaliteit

welke wij leveren.



The 
Technology GPS + RFID


