gespecialiseerd in

GEEL

WINTERCHECK!

€ 55,-

Peugeot & Citroën

(btw inclusief)

Laat tijdig alles controleren!
GRATIS 1 fles ruitensproeier
en ruitenontdooier van
t/m 31 december 2018.
Maak nu uw afspraak!
Telefoon: 014 - 57 83 70

Samen gaan we Slim Vooruit
Lavrijsen is al sinds 1929 actief als garagist.
Sedert januari 2018 rijden we onder het
motto “Slim Vooruit” en bouwen we verder
op onze rijke historie, met het op oog op de
toekomst.

Een greep uit ons aanbod vindt u op de achterpagina
van deze krant. In ons warm familiebedrijf garanderen
we een persoonlijke aanpak, maar volgen we tegelijk
ook de mobiliteitstrends op de voet.

Of het nu gaat over aankoop, onderhoud of herstelling, van scooter tot vrachtwagen, samen gaan we
Slim Vooruit.

Of het nu gaat over aankoop, onderhoud of herstelling, van scooter tot vrachtwagen,
LAVRIJSEN NV is uw mobiliteitspartner.

PCA MERKSPECIALIST
GESPECIALISEERD IN PEUGEOT EN CITROËN | ALLE MERKEN

MERKSPECIALIST

Garage Lavrijsen
Molseweg 88
2440 Geel

t. 014 - 57 83 70
e. info@lavrijsen-geel.be
i. www.lavrijsen-geel.be

DAF DEALER
Showroom personenbestelwagens
ma. - vr. 9 tot 18 uur
zaterdag 10 tot 17 uur

VERDELER
Service personenbestelwagens
ma. - vr. 8 tot 18 uur
zaterdag 8 tot 12 uur

Carrosserie
ma. - vr. 8 tot 17 uur

Kosten besparen bij de PCA Merkspecialist
Omdat wij als PCA Merkspecialist niet aan opgelegde standaards van de
merkfabrikanten hoeven te voldoen, zijn onze kosten ook lager. En kosten
die er niet zijn, hoef je niet aan de klant door te berekenen. Onze uurtarieven
zijn daarom een behoorlijk stuk lager dan bij een merkdealer en dat merkt
u direct in uw portemonnee.
Goede en goedkope onderdelen
Standaard gaan we uit van originele merkonderdelen. Onze kracht is dat we autokosten verder kunnen verlagen door, bijvoorbeeld buiten de garantieperiode,
goedkopere alternatieve onderdelen aan te bieden. Voor sommige onderdelen
kunnen we zelfs groene* delen (*gebruikte delen van prima kwaliteit, bijv.
plaatwerk) gebruiken.
Perfecte combinatie om op autokosten te besparen
In combinatie met onze aantrekkelijke uurtarieven kunt u aanzienlijk op kosten
besparen, zonder in te leveren op kwaliteit!
Opgeleide specialisten werken aan uw auto
Onze medewerkers zijn opgeleid om aan verschillende merken auto’s te
kunnen werken. Of het nu gaat om het diagnosticeren van storingen of het
repareren van een kapotte uitlaat. Zo kunnen wij altijd de kwaliteit garanderen
die u verwacht.
En dat geldt voor alle merken.

PCA Merkspecialist:
Nazicht Technische Controle

Groot aantal
tweedehands auto’s

Bij de pre-technische keuring controleren wij dezelfde punten als bij de autocontrole.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan en spaart u onnodige kosten voor herkeuring
uit wanneer uw wagen niet in orde is.
Wij geven alle eventuele opmerkingen weer
die een probleem vormen voor de keuring.
We doen dit op een duidelijke en heldere
manier voor u. Tevens kunt u dan altijd een

Bij uw PCA Merkspecialist vindt u een
kwalitatief goede en uitgebreide voorraad
tweedehands auto’s.

vrijblijvende offerte krijgen voor de herstelling
hiervan.
PCA Merkspecialist: Gewoon goed!

PCA Merkspecialist is een unieke
snelgroeiende garageformule
Alle PCA Merkspecialisten beschikken over MiCheck, een
“in the cloud” systeem waarbij we alle fabrieksinformatie
van alle merken auto’s die binnen Europa rijden, aan de
PCA Merkspecialisten ter beschikking stellen.
Van onderhoudsinformatie tot reparatie-informatie en zelfs
de acties vanuit de fabrikant. We weten dus eigenlijk alles
van uw auto. Onze monteurs zijn gekwalificeerd om alle
merken te onderhouden en te repareren.
Daarnaast krijgen de PCA Merkspecialisten niet alleen hun
opleidingen bij importeurs van verschillende merken, maar
ook via de algemene branche opleidingsinstituten. Kennis
is dus genoeg voorhanden.
Bovenstaande, gecombineerd met aantrekkelijke tarieven
én de mogelijkheid tot gebruik voor alternatieve (goedkopere) onderdelen, maakt duidelijk waarom de PCA
Merkspecialisten ook voor u interessant zijn.

MERKSPECIALIST

ONZE KLANTENREVIEWS
Dat wij er alles aan doen om onze klanten tevreden te stellen en
te houden is voor ons en onze klant een vanzelfsprekendheid.
En als onze klanten ons via bijna 10.000 onafhankelijke Klantenvertellen reviews een hoge waardering geven, is dat nog eens
een extra bevestiging!

Uw voordelen
bij een PCA
Merkspecialist:
1

2

Lagere tarieven dan
de merkdealer
Onze kostenstructuur is lager
dan van een merkdealer. Deze extra
kosten hoeven wij dus niet aan u door
te belasten. Samen met een goede
onderdelen-inkoop geeft dit voor u
lagere autokosten.

PCA Merkspecialist
Voor zekerheid en garantie is
het fijn te weten dat we PCA
Merkspecialist zijn, zodat u altijd van
betrouwbaarheid en kwaliteit uit kunt
gaan.

Sterk in alle merken
Alle garages beschikken
over de juiste technische
kennis en zijn compleet uitgerust
voor onderhoud en reparatie van alle
merken. Voor een eerlijke prijs, met
merkonderdelen of goedgekeurde
alternatieven. Aan u de keuze.

Altijd bij u in de buurt
De organisatie van PCA
Merkspecialisten groeit zeer
sterk. In het afgelopen jaar zijn er
vele garagebedrijven lid geworden
van het het netwerk van PCA
Merkspecialisten in België. En het
netwerk blijft groeien.

3

GEWOON EERLIJK EN GOED!

4

Wij staan voor eerlijk en goed onderhoud. Een goede relatie met u is daarbij
ons uitgangspunt. Heldere taal, duidelijke afspraken en geen verrassingen
achteraf. U kunt bij ons altijd terecht voor een betrouwbaar advies.
Er wordt niets onnodig vervangen, alles wat wij aan uw auto doen wordt vooraf
met u doorgesproken. De facturen zijn helder en duidelijk opgesteld zonder kleine
lettertjes. Wij hechten veel waarde aan de uitleg over wat er gedaan moet worden
en gedaan is, maar ook vooral waarom.

gespecialiseerd in Peugeot & Citroën

GEEL

total
autocare
MAAK UW AFSPRAAK ONLINE

Betrouwbare&&veilige
veilige
Betrouwbare
* wagens
nieuwe
nieuwe*
wagens

www.mytotalautocare.be

*0km
km ingeschreven/
ingeschreven/nooit
nooitgebruikt
gebruikt
*0

en ontvang GRATIS 1 JAAR
assistance bij onderhoud!

Jongedirectiewagens
directiewagens
Jonge
GespecialiseerdininPeugeot
Peugeot&&Citroën
Citroën
Gespecialiseerd

aak!

Bekijk ons complete aanbod op www.lavrijsen-geel.be
Citroën C4
Uitvoering
Motorinhoud
Kilometerstand
Bouwjaar

meerdere
beschikbaar

PEUGEOT 2008 | 1.2 PURETECH
CROSSWAY S
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

€ 14.750,-

PEUGEOT 308 | 1.6 BLUEHDI
ALLURE
Bouwjaar: 2017
Km-stand: 3 km

PEUGEOT 2008 | 1.2 PURETECH
Catalogusprijs
CROSSWAY S
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

€ 22.500,-

PEUGEOT 308 | 1.2 PURETECH
ALLURE (EU6.2)
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 1 km

€ 18.950,-

€ 20.950,-

Catalogusprijs

PEUGEOT 3008 | ALLURE THP 165
EAT6
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 1 km

€ 20.750,-

PEUGEOT 308 | SW STYLE PURE

Vooruit’
TECH 13013.250 euro
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 1 km

€ 19.950,-

€ 21.750,-

Peugeot 2008
Uitvoering
‘Allure’
Motorinhoud
1200 cc benzine
Garage – Carrosserie
Kilometerstand
0 km
Molseweg
88, Geel 02/2018
Bouwjaar

T 014 57 83 70
Prijs ‘Slim Vooruit’
16.250 euro
21.845
euro
PEUGEOT www.lavrijsen-geel.be
5008 | ALLURE
PEUGEOT 5008 | 1.6 BLUEHDI
ALLURE
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 1 km

Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

Peugeot 3008
€ 36.950,-

€ 33.750,-

Catalogusprijs
PEUGEOT 5008 | 1.2 PURETECH
ALLURE
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 1 km

PEUGEOT 2008 | 1.2 PURETECH
20.480
Prijs ‘Slim
ALLURE
S euro
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

Uitvoering
Motorinhoud
Kilometerstand
Bouwjaar

€ 31.750,-

‘Allure’
1200 cc benzine
0 km
03/2018

Prijs ‘Slim Vooruit’ 28.950 euro

34.750 euro

CITROËN C3 | FEEL EDITION

CITROËN C3 | FEEL EDITION

CITROËN C3 | FEEL

CITROËN C3 | FEEL EDITION

Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

€ 33.950,-

€ 13.750,-

Alle prijzen zijn inclusief BTW

€ 13.750,-

€ 12.750,-

€ 13.750,-

SUV

Steffi, 21 jaar

CITROËN C3 | FEEL EDITION

BMW X1 | 1.5IA SDRIVE18

BMW 3 SERIE | 318 3 TOURING

BMW 1 SERIE | 116 1

BMW 2 | 216 2 GRAN TOURER

Bouwjaar: 2018
Km-stand: 5 km

Bouwjaar: 2017
Km-stand: 11.748 km

Bouwjaar: 2017
Km-stand: 24.124 km

Bouwjaar: 2015

Bouwjaar: 2018

€ 13.750,Garage Lavrijsen
Molseweg 88
2440 Geel

€ 33.950,t. 014 - 57 83 70
e. info@lavrijsen-geel.be
i. www.lavrijsen-geel.be

Km-stand: 22.606 km
Een jongeKm-stand: 11.246 km
€
31.950,€ 20.950,€ 24.300,tweedehandswagen
is Showroom
voor mijpersonenvoordelig
Service personenCarrosserie
bestelwagens
bestelwagens
en slim vooruit

ma. - vr. 9 tot 18 uur
zaterdag 10 tot 17 uur

ma. - vr. 8 tot 18 uur
zaterdag 8 tot 12 uur

ma. - vr. 8 tot 17 uur

Molseweg 88, 2440 Geel
T 014 57 83 70

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - PCA: 1846-810

PEUGEOT 208 | 1.2 PURETECH
ACTIVE
Bouwjaar: 2018
Km-stand: 1 km

‘Cactus’
1200 cc benzine
0 km
07/2017

