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UW AUTO ONZE ZORG!

ABC Banden & Autoservice.
Uw mobiliteitspartner van A tot Z.
Fullservice particuliere- en zakelijke dienstverlening.

Onze medewerkers doen er alles aan om u als klant snel en

Een voordelig en meer dan volwaardig alternatief voor de

vakkundig te helpen. Als u bijvoorbeeld een lekke band of kapot

merkdealer.

lampje heeft, kunt u gewoon even binnen wandelen en we
regelen het in no-time terwijl u in de koffiecorner een krantje

Voor zowel particulieren als de zakelijke markt leveren we een

leest. Duurt het onderhoud iets langer, dan kunt u gebruik

breed assortiment aan banden en wielen en verzorgen we het

maken van onze gratis haal en brengservice of leenauto.

onderhoud van uw gehele auto of wagenpark. Daarnaast zijn
wij gespecialiseerd in aircoservice. We staan bekend om onze

Gemakkelijk toch? Bij ABC Banden & Autoservice weten we

vlotte service en de no-nonsense mentaliteit.

niet beter. Ervaar het zelf en maak een afspraak!
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Over ons
De hoogste kwaliteit, heldere afspraken en scherpe tarieven

Zij worden continu bijgeschoold en hebben kennis van de

in combinatie met een persoonlijke en gastvrije sfeer. Uw

meest geavanceerde technieken.

partner in mobiliteit.Bij ABC Banden & Autoservice kunt u
terecht voor hoogwaardig onderhoud en reparatie. Voor elk

We zijn uw betrouwbare mobiliteitspartner, die altijd met u

merk en type auto. Ook nieuwe auto’s kennen geen geheimen

meedenkt.

voor onze ervaren en goed getrainde monteurs.

AutoCrew
ABC Banden & Autoservice is aangesloten bij AutoCrew.
AutoCrew is een werkplaatsformule van Bosch. Bosch is

maar ook innovatieve systemen zoals ABS en ESP aan alle

de grootste leverancier van de automobielindustrie. Bosch

gerenommeerde merken. Grote kans dat ook uw auto volop

ontwikkelt en levert onderdelen zoals accu en verlichting,

gebruikmaakt van Bosch-onderdelen en Bosch-kennis.

Voordelen van AutoCrew:
■ Onze technici worden continu bijgeschoold in de

verschillende opleidingscentra van Bosch
■ Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en

technieken
■ Partnership met Bosch, waardoor we vooruit lopen op

techniek
■ Wij beschikken over actuele en volledige documentatie van

alle merken en modellen
■ Maken gebruik van geavanceerde Bosch-apparatuur
■ Door het gebruik van Bosch en originele kwaliteitsonder

delen blijft uw eventuele fabrieksgarantie op uw auto geldig
■ Landelijk netwerk met meer dan 180 AutoCrew-garages.

Hierdoor is er altijd een AutoCrew garage bij u in de buurt

Uw wagenpark, onze zorg
Voor zakelijke rijders hebben wij de service zo eenvoudig
mogelijk gemaakt. Wij ontzorgen u volledig, zodat u zich op
uw business kunt focussen.
U bent altijd welkom, eventueel zonder afspraak. Voor
spoedreparaties maken we altijd tijd. Wij doen er alles aan om
zakelijke rijders zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Tijd is
tenslotte geld in het bedrijfsleven. Vanzelfsprekend zorgen we
voor passend vervangend vervoer als dat nodig is.

Maatwerk van A tot Z
Als het gaat om zakelijke dienstverlening zijn afspraken over
planning, vervangend vervoer, hulp bij pech onderweg, garanties
en aanvullende services en diensten, zoals de financiële
afhandeling van belang. Samen met u maken we een plan op
maat die het beste past in uw organisatie en bedrijfsvoering.
Vooraf heldere afspraken over service en prijs.

Onderhoud Leaseauto
Als Lease Service Center is ABC Banden & Autoservice

leasemaatschappijen en zakelijke klanten beheren wij het

altijd dichtbij. Wij zijn door leasemaatschappijen hiervoor

wagenpark. Vraag naar onze referenties.

speciaal geaccrediteerd. Dit wordt je niet zomaar, want de
leasemaatschappijen stellen hoge standaards.

Gratis vervangend vervoer

Behoud van fabrieksgarantie

Bij onderhoud aan uw leaseauto krijgt u gratis een leenauto.

Als het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de officiële
fabrieksvoorschriften en hierbij de juiste onderdelen

Gratis haal- en brengservice

worden gebruikt en voorgaande correct wordt vastgelegd

Geen specifiek vervangend vervoer nodig maar toch naar uw

in het serviceboekje blijft de fabrieksgarantie van

eindbestemming? ABC Banden & Autoservice kan u gratis

toepassing. Daar zorgen wij voor. Gegarandeerd!

halen en brengen wanneer uw auto weer klaar is. Voor diverse

Landelijke dekking
Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen buiten de regio?
Of rijdt een deel van uw wagenpark elders in het land?
Ook dan kunnen we prima afspraken maken. ABC
Banden & Autoservice is aangesloten bij AutoCrew.
Een landelijke opererend netwerk van hoogwaardige
autobedrijven, gespecialiseerd in serviceverlening aan
autorijdend Nederland.

GDRP Banden
Wij zijn aangesloten bij GDRP. Als een van de drie toon
aangevende bandenfabrikanten, heeft Goodyear het belang van
retail al jaren erkend. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika
(EMEA) heeft de organisatie zich onder de internationale naam
GDRP franchise systemen, coöperatieve concepten en een
professioneel fleetmanagement ontwikkeld. Door ons aan te
sluiten bij GDRP worden wij ondersteund met de verkoop van
producten en diensten en diverse andere modules.

Pechhulp
Met AutoCrew Pechhulp kunt u rekenen op snelle en adequate hulp, want
niets is vervelender dan met uw auto stil komen te staan.
■ Indien mogelijk reparatie ter plaatse

■ Gratis vervangend vervoer

■ Pechhulp op kenteken, niet op naam

■ Ervaren hulpverleners

■ Verkeerd tanken, sleutels in auto

Aircoservice
Uw airco heeft onderhoud nodig om zijn werk altijd goed te kunnen blijven
doen. In de warme maanden houdt de airco u fris achter het stuur en in de
koude- en natte maanden bestrijdt de airco uw beslagen ruiten.
ABC Banden & Autoservice beschikt over de juiste knowhow en de nieuwste
airco-apparatuur van Bosch.

Caravan- en camper onderhoud
ABC Banden & Autoservice is gespecialiseerd in camper- en caravan
onderhoud. De werkplaats is hier speciaal op ingericht en de juiste kennis
en apparatuur is hiervoor aanwezig. Onze monteurs worden regelmatig
bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de laatste technieken.

Bandenservice en -opslag
Wij adviseren u de juiste banden, volledig afgestemd op uw auto en uw
rijvoorkeuren. Naast de gerenommeerde merken, kunt u ook kiezen voor
onze budgetbanden. Voor ieder wat wils.
■ Winter-, zomer- en all season banden

■ Banden wisselen

■ Banden repareren of vervangen

■ Uitlijnen en balanceren

■ Bandenhotel

Onze diensten
■ R
 eparatie & onderhoud alle merken
■ A
 PK service
■ Airco service
■ C
 amper- en caravan onderhoud
■ B
 edrijfswagen- en fleetonderhoud
■ B
 anden en velgen
■ B
 andenopslag
■ R
 uitvervanging en -herstel
■ A
 ankoopkeuring
■ L
 ease-onderhoud
■ P
 oetsservice
■ P
 echhulp

www.abc-banden.nl

Voordelen ABC Banden
& Autoservice
De techniek in de autobranche gaat razendsnel, maar ook
uw wensen om volledig te worden ontzorgd. En dit uiteraard
tegen betaalbare tarieven. ABC banden & Autoservice
investeert continu in bedrijfsvoering, apparatuur en
ondersteunende dienstverlening.
✓ Haal- en brengservice
✓ Vervangend vervoer
✓ Online afsprakenplanner
✓ Garantie op onderdelen en reparatie
✓ Behoud fabrieksgarantie
✓ Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
✓ Diagnoseapparatuur en software met fabrieksinformatie

van alle merken
✓ Verplichte technische trainingen van de laatste

ontwikkelingen
✓ Aangesloten bij AutoCrew
✓ Officieel lease-onderhoud gecertificeerd
✓ VACO gecertificeerd

ABC Banden & Autoservice
De Kronkels 7
3752 LM Bunschoten
bunschoten@abc-banden.nl
Tel. 033 - 299 94 80
Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur
zat. 8.00 - 14.00 uur

ABC Banden & Autoservice
Essenstraat 8
7418 BM Deventer
deventer@abc-banden.nl
Tel. 0570 - 62 08 20
Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur
zat. 8.00 - 14.00 uur

ABC Banden & Autoservice
Van Uvenweg 119
6708 AE Wageningen
wageningen@abc-banden.nl
Tel. 0317 - 41 86 69
Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur
zat. 8.00 - 14.00 uur

Aangesloten bij:

INFO@ABC-BANDEN.NL | WWW.ABC-BANDEN.NL

