
“Door het oplopen van de levertijden van 
nieuwe auto’s, willen we onze klanten een 
goed alternatief kunnen bieden. Bij ‘jong 
gebruikt’ denken we aan auto’s van een 
halfjaar tot twee jaar oud”, legt Jaap uit. 
“Het zijn vooral company cars, fabriek-
swagens waar we de achtergrond van 
kennen. Klanten kunnen hier als vanouds 
kiezen uit nieuwe modellen, en nu dus 
ook uit een ruime voorraad van zo’n 
zestig gebruikte wagens. Snel leverbaar, 
veel diverse modellen, met alle soorten 
aandrijvingen: elektrisch, hybride en benzine 
en gunstig geprijsd. Volop keuze dus! 

Natuurlijk voldoen deze jong gebruikte 
auto’s aan alle Audi kwaliteitseisen én zijn 
ze gecheckt op 130 verschillende punten. 
Daarom dragen ze het Audi selectie plus 
label, met alle bijbehorende garanties. En 

koop je een elektrische of hybride Audi, dan 
bieden wij in samenwerking met Mobilitics 
de oplossing op maat en plaatsen wij snel en 
met de juiste expertise een laadpaal.”

CONNECTIVITY EN DIGITALISERING
“Auto’s worden steeds complexer en 
geavanceerder”, vertelt Jaap. “In iedere 
Audi zitten tal van computersystemen die 
het rijden aangenamer, veiliger en compleet 
maken. Veel informatie van de auto is 
beschikbaar via een app. Je ontvangt via de 
app bijvoorbeeld signalen 
als er iets mis is met je 
auto, wanneer deze toe 
is aan onderhoud, en 
bijvoorbeeld ook hoever 
de auto is met opladen. 
Veel meer interactie met 
je auto dus. Audi heeft 

compleet uitgeruste auto’s, maar voor wie 
nog meer wil, levert Audi ook functies on 
demand. Extra opties die je per maand of 
jaar kan bij bestellen, bijvoorbeeld matrix 
LED-verlichting of adaptive cruise control. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan voor meer informatie of een 
proefrit naar onze showroom. 
Als extra service voor onze klanten hebben 
we een ‘Audi pro’ in huis. Een collega die 
alles kan vertellen over connectiviteit. 

Connectiviteit bestaat voor ons 
uit twee zaken: het contact 
tussen de berijder en de auto, 
maar ook voor het contact 
tussen ons als dealer en 
onze klant. Dit is voor ons erg 
belangrijk voor een duurzame 
relatie!”
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NIEUW EN 
JONG GEBRUIKT 
OP ÉÉN LOCATIE!

MET DE ALMAAR STIJGENDE BENZINEPRIJZEN ZIET JAAP POLS, SALES MANAGER AUDI, DE VRAAG NAAR ELEKTRISCHE 
EN HYBRIDE AUTO’S OOK TOENEMEN. DOOR DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN IN DE WERELD KUNNEN ER OOK 
LEVERINGSPROBLEMEN OPTREDEN DOORDAT FABRIKANTEN DE AUTO’S DOOR EEN TEKORT AAN CHIPS EN ANDERE 
ONDERDELEN ALS KABELBOMEN NIET OP TIJD KUNNEN LEVEREN OF LANGERE LEVERTIJDEN ONTSTAAN VOOR 
NIEUWE AUTO’S. DAAROM BIEDT AMES AUDI CENTRUM DORDRECHT SINDS BEGIN DIT JAAR – NAAST ALLE NIEUWE 
AUDI’S – OOK JONG GEBRUIKTE AUDI’S AAN. NIEUW EN GEBRUIKT NU OP ÉÉN LOCATIE!

AMES AUDI CENTRUM DORDRECHT 

"VEEL 
INFORMATIE 

VAN DE AUTO IS 
BESCHIKBAAR 
VIA EEN APP" D
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