
Het gaat tenslotte om jouw nieuwe auto!

AFLEVERPAKKETTEN 

+   Auto’s tot 1 jaar oud
+   Onderhoudsbeurt conform schema
+   Poetsen van de auto 

(auto wordt gereconditioneerd en gedesinfecteerd )
+   Lopende fabrieksgarantie (Minimaal 12 maanden)
+   Mogelijkheid verlenging fabrieksgarantie

(vraag naar voorwaarden)
+   10.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij
+ Omruilgarantie 14 dagen of 1000 km
+   Navigatie update naar meest recente beschikbare 

software/kaart (Opel, Peugeot, Suzuki & Nissan)**

+ 24/7 pechhulp heel Europa
+ 100 punten kwaliteits controle
+ Mogelijkheid aflevering aan huis
+ Mogelijkheid proefrit aan huis
+  Mogelijkheid tot private shoppen buiten 

openingstijden

+ Auto’s tot 2 jaar oud of 40.000 km
+ Onderhoudsbeurt conform schema
+ 12 maanden garantie
+  Poetsen van de auto 

(auto wordt gereconditioneerd en gedesinfecteerd )
+ 24/7 pechhulp
+ Minimaal 1 jaar APK
+ NAP Gegarandeerd
+ 100 punten kwaliteits controle
+ Omruilgarantie 14 dagen of 1000 km
+  Mogelijkheid verlenging fabrieksgarantie 

(vraag naar voorwaarden)
+ 10.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij
+  Navigatie update naar meest recente beschikbare 

software/kaart (Opel, Peugeot, Suzuki & Nissan)**

+ Mogelijkheid aflevering aan huis
+ Mogelijkheid proefrit aan huis
+  Mogelijkheid tot private shoppen buiten 

openingstijden

+ Auto’s 2 jaar en ouder
+ Onderhoudsbeurt conform schema
+ 12 maanden Bovag garantie
+ Nieuwe APK (indien nodig)
+  Poetsen van de auto 

(auto wordt gereconditioneerd en gedesinfecteerd )
+ Nieuwe mattenset
+ Vervangend vervoer*
+ 100 punten kwaliteitscontrole
+ Omruilgarantie 14 dagen of 1000 km
+ 24-7 Pechhulp (Opel, Peugeot, Suzuki & Nissan)
+ Nap gegarandeerd
+ Mogelijkheid aflevering aan huis
+ Mogelijkheid proefrit aan huis
+  Mogelijkheid tot private shoppen buiten 

openingstijden
+  Navigatie update naar meest recente beschikbare 

software/kaart (Opel, Peugeot, Suzuki & Nissan)**

*  Vervangend vervoer max. 3 dagen voor reparaties die langer duren dan 24 uur
** Indien beschikbaar en indien er navigatie in de auto zit.

DEMO PACK € 395,- DEALER XL PACK € 595,- HAAIMA HYLKEMA ZEKERHEIDSPACK € 895,-

Haaima Hylkema
voor iedereen


