Garage De Horst sluit zich aan bij Bosch

Johan Teunissen en Daniëlle de Leeuw: “Wij verwachten veel van de aansluiting bij het
AutoCrew garageconcept van Bosch.”
GROESBEEK - Garage de Horst gaat haar
klanten een nóg betere en uitgebreidere
dienstverlening aanbieden. “Binnenkort
sluiten wij ons aan bij het AutoCrew
garageconcept van Bosch”, vertellen
Daniëlle de Leeuw en Johan Teunissen.
Garage De Horst is een multimerkenbedrijf.
“Wij verzorgen onderhoud en reparaties
aan alle merken en typen auto’s”, aldus
Daniëlle en Johan, “tevens hebben we een
eigen acculijn met accu’s. Niet alleen voor
auto’s, ook voor ondermeer motoren, campers, boten en gazonmaaiers.”
Wie bij garage De Horst een afspraak
maakt voor een reparatie, onderhoudsbeurt of APK kan gebruiken maken van
een gratis leenauto. “Wel graag even reserveren bij het maken van de afspraak.”
Het valt Daniëlle en Johan op dat veel
mensen pas op het laatste moment een
afspraak maken voor de APK. “Niet iedereen weet dat je vanaf twee maanden
voor de APK-vervaldatum de auto al kunt
laten keuren met behoud van de datum.”
Binnenkort sluit garage De Horst zich aan
bij het AutoCrew garageconcept van Bosch.

“Zij bieden ons met name technische ondersteuning. In auto’s zit steeds meer elektronica en bij een probleem wordt het vinden
van de oorzaak daardoor steeds lastiger,
met de diagnoseapparatuur en -software
van Bosch gaat dat een stuk gemakkelijker.
Tevens deelt Bosch ook hun kennis en ervaring met de AutoCrew deelnemers door
middel van trainingen in techniek.”
Wist u dat Bosch al betrokken was bij de
auto toen deze gebouwd werd? “Bosch is
de grootste speler ter wereld qua techniek
en ontwikkeling, zij ontwikkelen en leveren
alle onderdelen, zoals filters, remdelen,
maar ook complete systemen als ABS, ESP
en andere software.” Momenteel zijn er in
Europa 600 Bosch AutoCrew deelnemers,
het merendeel in Duitsland. “In Nederland
wil AutoCrew een landelijk dekkend netwerk ontwikkelen van 300 deelnemers. In
Groesbeek zijn wij de eerste!”
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