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Audi e-tron start
van de nieuwe
toekomst

Amega in het nieuws

Heeft u ons ook gezien? De afgelopen
periode kwam Amega verschillende
keren langs in het landelijk nieuws. Zo
kwamen de NOS en RTL nieuws langs
om een item te maken over de toenemende files in Nederland. Ook kwam
Staatsecretaris Van Ark op bezoek.

ToEkomst
START

Wie wil overstappen op elektrisch rijden
is bij de Audi e-tron goed aangesloten.
Comfortabel, een fraai uitgevoerd interieur en veel ruimte.

> zie pagina 6

Maak kennis met de
Audi e-tron op 18
oktober
Speciaal voor Ames klanten is
er op 18 oktober een exclusieve preview van de Audi
e-tron. Wij nodigen u graag uit
om als één van de eerste
kennis te maken met de
e-tron tijdens onze exclusieve
introductie op donderdag 18
oktober van 14:00 tot 21:00
uur.
De Audi e-tron rijdt 100%
elektrisch en is de start van
de nieuwe toekomst! Lees
er meer over op pagina 12
en meld u aan via onderstaande QR code.

Waterstofstation in de regio
In de toekomst zullen er steeds meer
auto’s op waterstof rijden, zoals de
Hyundai NEXO.

Amega onderweg
naar de toekomst
De auto’s van de toekomst waren nog
nooit zo dichtbij. Sterker nog een aantal van deze modellen komen snel op
de markt of staan zelfs al in de showroom. De auto’s hebben één ding ge-

meen: duurzaamheid. Het zijn in alle
gevallen zuinige auto’s zonder of met
een lage uitstoot. In deze krant leest u
alles over deze nieuwe modellen en
wat u nog allemaal kunt verwachten de

DE OCCASION 2DAAGSE

Drie weekenden lang
extra voordeel op
komende jaren. Verderop in de krant
occasions tijdens
zetten we de auto’s van de toekomst
de occasion
nog eens voor u op een rijtje.
2-daagse.
EXTRA
VOORDEEL

> zie pagina 12 en 13

OP OCCASIONS

OP VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 NOVEMBER

> zie pagina 2

UNIEKE VOORRAAD POLO’S
Lange levertijd?

De nieuwe Opel Combo is
ongekend veelzijdig

Baanbrekend Volkswagen
Volkswagen heeft een missie en is
vastbesloten om de leiding te nemen
in e-mobility. Als eerste bewijs komt
Volkswagen met de I.D. NEO, de start
van een compleet nieuwe serie elektrisch aangedreven auto’s.

> zie pagina 12 en 13

WINTERCHECK
DAGEN
Laat uw auto gratis op
belangrijke punten controleren
voordat de winter aanbreekt.

> zie pagina 4

Handgeschakeld
vanaf

Bij Ames binnen
2 weken rijden!

€ 17.995,-

SEAT Ateca Lesauto van
het Jaar 2019

Rijk uitgeruste Polo’s
van 6-10 maanden oud met
max. 18.000 km’s op de teller.
Diverse kleuren en
uitvoeringen op voorraad.

Automaat
vanaf

€ 19.995,-

De rijschoolbranche heeft de SEAT
Ateca uitgeroepen tot Lesauto van het
Jaar 2019. Dat gebeurde tijdens de
zevende editie van de Nationale Rijschooldag. Rijinstructeurs konden testritten maken in bijna honderd nieuwe
auto’s, waaronder de winnende Ateca.

KOM OP 2 EN 3 NOVEMBER LANGS
EN PROFITEER VAN EXTRA KORTING

De nieuwe Opel Combo is door een jury van 25 journalisten uitgeroepen tot International Van of the Year 2019. De Combo excelleert door zijn hoge mate van
rijplezier, innovatieve rijhulpsystemen en lage gebruikskosten. De feiten spreken
voor zich, maar de medewerkers van Van Mill in Dordrecht en Gorinchem vertellen u graag alles over deze geliefde bedrijfswagen.

Langeweg 350 - 3331 LG Zwijndrecht - Tel.: 078 - 648 42 01

www.occasioncentrum.nl

> zie pagina 21

MODEL EN UITVOERING

OPTIES

Seat Ibiza style 1.0 TFSI 95PK

Multifunctioneel stuurwiel, 16’’ lichtmetalen velgen, cruise
control, navigatie, bluetooth telefonie. Km stand: 6.517

KLEUR

Candy white

Volkswagen Polo Comfortline
1.0 TFSI 95PK

PDC voor + achter, climatronic, 15’’ LMV, cruise control,
navigatie+bluetooth. Km stand: 11.025

Deep black, Limestone grey, White
silver, Pure white

2018

€ 23.220,-

€ 19.995,-

€ 3.225,-

Volkswagen Golf R-Line edition
1.0 TSI 110PK

R-Line exterieur, panoramadak, led koplampen, PPC voor +
achter, active info display, 17’’ LMV, adaptive cruise control.
Km Stand: 1.500

Pure white, Deep
black, Indium grey

03-2018

€ 33.379,-

€ 28.995,-

€ 4.384,-

Volkswagen Golf Trendline 1.0 TSI
110PK

PDC voor + achter, 15’’ LMV, app connect, MF-stuurwiel,
climatic airco. Km Stand: 1.500

Tornado rood

06-2018

€ 27.785,-

€ 23.995,-

€ 3.790,-

Volkswagen Golf Comfortline
1.0 TSI 110PK DSG

Ergonomische best. stoel met massage, stoelverwarming,
PDC voor + achter, 17’’ LMV, led verlichting, navigatie+
bluetooth. Km Stand: 1.500

Indium grey

07-2017

€ 33.779,-

€ 24.995,-

€ 8.784,-

Audi A3 Sportback Sport 1.0-116PK

Xenon verlichting, 17” LMV, PDC, MMI navigatie,
winterpakket. Km stand: 11.900

Monsoongrijs

02-2018

€ 38.705,-

€ 27.745,-

€ 10.960,-

€ 42.516,-

> zie pagina 14

BOUWJR NIEUWPRIJS

03-2018

> zie pagina 18

Amegazine is een gezamenlijk initiatief van:

VOORDEEL

€ 2.490,-

Demonstratie auto

18” LMV, PDC, MMI navigatie, lichtpakket, led koplampen/
achterlichten, vol. automatische airco, hill hold functie.
Km stand: 9.000

Nanogrijs

04-2018

€ 37.495,-

€ 5.021,-

Ruby red

01-2018 € 42.279,-

€ 39.995,-

€ 2.284,-

Volkswagen T-Roc Style 1.0 TSI
115PK

Deep black
met wit dak

01-2018 € 35.030,-

€ 31.750,-

€ 3.280,-

Led verlichting, 18” LMV, navigatie+bluetooth, elektrische
achterklep, active info display.

Demonstratie auto

Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW en afleverkosten. Druk en zetfouten voorbehouden.

Bij Amega zijn we altijd op zoek
naar gemotiveerde medewerkers
zoals (Leerling) Monteurs voor
onze werkplaatsen. Daarom vinden wij het opleiden van Monteurs zeer belangrijk en volgen
alle Leerling Monteurs bij ons
een uniek opleidingsplan.

OUTLET

€ 17.995,-

Meerprijs DSG automaat € 2.000,-

Winterpakket, derde zitrij, navigatie, climate control,
Volkswagen Tiguan Allspace
adaptive cruise control, voorruitverwarming, camera achter
Comfortline Business 1.4 TSI 150PK
& park assist. Km stand: 5.000

Audi Q2 #limited 1.4 TFSI CoD
150PK S-Tronic

Monteur worden?

€ 20.485,-

www.amessalesoutlet.nl
Ames Sales Outlet

Sportlaan 301 3364 DK Sliedrecht Tel. 0184 - 41 65 00

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk,
‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)
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EXTRA VOORDEEL
OP OCCASIONS
Handgeschakeld
vanaf

Bij Ames binnen
2 weken rijden!

3 wee

19 + 20 oktober
26 + 27 oktober
2 + 3 november

UNIEKE VOORRAAD POLO’S
Lange levertijd?
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€ 17.995,-

Rijk uitgeruste Polo’s
van 6-10 maanden oud met
max. 18.000 km’s op de teller.
Diverse kleuren en
uitvoeringen op voorraad.

Automaat
vanaf

€ 19.995,-

KOM LANGS EN
PROFITEER VAN
EXTRA KORTING
Langeweg 350 - 3331 LG Zwijndrecht - Tel.: 078 - 648 42 01

www.occasioncentrum.nl
MODEL EN UITVOERING

OPTIES

KLEUR

Seat Ibiza style 1.0 TFSI 95PK

Multifunctioneel stuurwiel, 16’’ lichtmetalen velgen, cruise
control, navigatie, bluetooth telefonie. Km stand: 6.517

Candy white

Volkswagen Polo Comfortline
1.0 TFSI 95PK

PDC voor + achter, climatronic, 15’’ LMV, cruise control,
navigatie+bluetooth. Km stand: 11.025

Volkswagen Golf R-Line edition
1.0 TSI 110PK

BOUWJR NIEUWPRIJS

OUTLET

VOORDEEL

€ 17.995,-

€ 2.490,-

03-2018

€ 20.485,-

Deep black, Limestone grey, White
silver, Pure white

2018

€ 23.220,-

€ 19.995,-

€ 3.225,-

R-Line exterieur, panoramadak, led koplampen, PPC voor +
achter, active info display, 17’’ LMV, adaptive cruise control.
Km Stand: 1.500

Pure white, Deep
black, Indium grey

03-2018

€ 33.379,-

€ 28.995,-

€ 4.384,-

Volkswagen Golf Trendline 1.0 TSI
110PK

PDC voor + achter, 15’’ LMV, app connect, MF-stuurwiel,
climatic airco. Km Stand: 1.500

Tornado rood

06-2018

€ 27.785,-

€ 23.995,-

€ 3.790,-

Volkswagen Golf Comfortline
1.0 TSI 110PK DSG

Ergonomische best. stoel met massage, stoelverwarming,
PDC voor + achter, 17’’ LMV, led verlichting, navigatie+
bluetooth. Km Stand: 1.500

Indium grey

07-2017

€ 33.779,-

€ 24.995,-

€ 8.784,-

Audi A3 Sportback Sport 1.0-116PK

Xenon verlichting, 17” LMV, PDC, MMI navigatie,
winterpakket. Km stand: 11.900

Monsoongrijs

02-2018

€ 38.705,-

€ 27.745,-

€ 10.960,-

Audi Q2 #limited 1.4 TFSI CoD
150PK S-Tronic

18” LMV, PDC, MMI navigatie, lichtpakket, led koplampen/
achterlichten, vol. automatische airco, hill hold functie.
Km stand: 9.000

Nanogrijs

04-2018

€ 42.516,-

€ 37.495,-

€ 5.021,-

Winterpakket, derde zitrij, navigatie, climate control,
Volkswagen Tiguan Allspace
adaptive cruise control, voorruitverwarming, camera achter
Comfortline Business 1.4 TSI 150PK
& park assist. Km stand: 5.000

Ruby red

01-2018 € 42.279,-

€ 39.995,-

€ 2.284,-

Volkswagen T-Roc Style 1.0 TSI
115PK

Deep black
met wit dak

01-2018 € 35.030,-

€ 31.750,-

€ 3.280,-

Led verlichting, 18” LMV, navigatie+bluetooth, elektrische
achterklep, active info display.

Meerprijs DSG automaat € 2.000,-

Demonstratie auto

Demonstratie auto

Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW en afleverkosten. Druk en zetfouten voorbehouden.
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www.amessalesoutlet.nl
Ames Sales Outlet

Sportlaan 301 3364 DK Sliedrecht Tel. 0184 - 41 65 00

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk,
‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)
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SUV met stoere looks en actieradius van maar liefst 482 kilometer

Hyundai KONA Electric
‘gedroomde
auto’
Kom Hotshoppenelektrische
bij H-Point
H-Point maakt met tromgeroffel bekend dat de Hyundai KONA nu ook
in de elektrische variant verkrijgbaar is in Nederland. De volledig
elektrische SUV met een accupakket van 64 kWh staat sinds augustus
2018 bij H-Point in Dordrecht.

met In-Cable Control Box-laadkabel
(ICCB). Deze kabel is ontworpen om
aan te sluiten op een standaard stopcontact. Het regelbare regeneratieve
remsysteem stelt de bestuurder in staat
om de intensiteit van regeneratief remmen zelf te bepalen met behulp van
speciale hendels achter het stuurwiel.
Het systeem vangt indien mogelijk
energie op.

Expressief en krachtig

De KONA Electric neemt het expressief en krachtig ogende front van de reguliere Hyundai KONA over. Hij oogt
om die reden stoer én vooruitstrevend,
ongeacht de kijkhoek. Typische details
van de KONA Electric zijn de gesloten
grille, de zilveren dorpelranden, specifieke 17-inch lichtmetalen wielen en
de twin-koplampen. Het frontontwerp
wint aan uitstraling dankzij Composite Light. i20
De i-Motion
LED-dagrijverlichting
Hyundai
5-deurs
is
gepositioneerd
boven
de
LED-kopvan €15.495,- voor €12.495,lampen. Hyundai levert in totaal zeven
> Airconditioning
exterieurkleuren
en drie
voor
> Centrale
deurvergrendeling
metkleuren
afstandsbediening
het dak en
de buitenspiegelkappen
om
> Elektrisch
bedienbare
ramen vóór
> Elektrisch
verstel- en
verwarmbare
buitenspiegels
de persoonlijke
stijl
van de koper
ver> Radio
speler met USB-aansluiting
der tecd-/mp3
benadrukken.

De Hyundai KONA Electric is ’s werelds eerste 100% elektrische compacte SUV en heeft een rijbereik van
482 km én een Hyundai
scherpe vanaf
prijs
vani-Motion
Styling, ruimte en design
i10
1.0
€ 39.195. De topversie
komt
in
aanzijn gedurfde styling is deze
van €11.995,- voorMet
€9.495,merking voor de Milieu-investerings- Hyundai een opvallende verschijning
> Centrale deurvergrendeling
aftrek (MIA) en
is bovendien
vrij- in de klasse van de compacte SUV’s.
> Climate
Control
gesteld van Motorrijtuigenbelasting
Zo heeft de nieuwe Hyundai KONA
> Radio cd-/mp3 speler met USB-aansluiting
> Standaard
(MRB) tot en met
2020. 5-deurs
De bijtelling Electric fraaie dubbele koplampen,
> In delen
achterbank
voor zakelijk rijders
is neerklapbare
slechts 4 prostoere zwarte wielkastranden, en een
> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
cent.
krachtige body met mooie golvende > 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
> In diverse kleuren leverbaar
> In diverse kleuren leverbaar
Wie voor de Kona kiest, kiest voor dus
lijnen. De fraaie kleuren aan de buivoor: vriendelijk voor het milieu en
tenkant vindt u ook terug aan de binBatterij en oplaadtijd
vriendelijk voor de portemonnee. OntHyundai heeft gekozen voor een li- nenkant. De KONA Electric is door
dek hem nu bij H-Point.
thium-ion-polymeerbatterij in plaats het onderbrengen van het accupakket
van een conventionele nikkelmetaal- in de bodemsectie bijzonder ruim. De
H-POINT B.V.
hybridebatterij vanwege de prestaties beenruimte voorin bedraagt 1.054 mm,
Mijlweg
31, Dordrecht,
tel.oplaadcapa078 - 632 terwijl
2200 de passagiers achterin genieten
en efficiënte
ontlaad- en
h-point.hyundai.nl
citeiten. Met een 100 kW snellader is van 850 mm beenruimte. De bagagede lithium-ion-polymeerbatterij na 54 ruimte meet inclusief opbergvak voor
H-Point
minuten al voor 80 procent opgeladen. de oplaadkabel 332 liter. De bagaMijlweg 31
Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van
uit te
breiden op
naar
1.114
Standaard
is deUitstootKONA Electric
voor- geruimte is zijn
Be Dordrecht
gebruik.
en brandstofverbruikgegevens
gebaseerd
tests
die zijn 3316
uitgevoerd
volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
liter
als
de
achterbank
is
opgeklapt.
zien van
een
7,2
kWh-kabel
ten
beT.
078-6322200
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. DE ACTIEMODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN
VAN DE STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.
hoeve AFWIJKEN
van openbaar
laden. Daarnaast
I. www.h-point.nl
wordt de KONA Electric geleverd

OP=OP

ToEkomst

Maak nu een proefrit bij H-Point Dordrecht!

START

Manager Hans Verweij verwelkomt u namens het team van H-Point graag in de
showroom

De Hyundai Kona.
Jij rijdt, jij bepaalt.

Vanaf

€ 23.795

Private lease v.a. € 387 p.m.

De Hyundai KONA biedt stijl en prestaties, met vooruitstrevende technologie. Deze compacte SUV is helemaal naar smaak aan
te passen en is ook nog zeer rijk uitgerust met Head-up display, Apple CarPlay en LED-dagrijverlichting. Het kan wél bij Hyundai.
Kom snel langs of maak een afspraak voor een overtuigende proefrit.

Ontdek meer op h-point.hyundai.nl
H-Point B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200

Gecombineerd verbruik: “&C12&” - “&D12&” (l/100 km) / “&E12&” - “&F12&” (km/l); CO2 - emissie: “&G12&” - “&H12&” (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/
EEG. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Private Lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, obv een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer.
De gedetailleerde garantievoor-waarden zijn per 01-01-2018 beschreven in het service & garantieboekje.
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Zaterdag 3 november*
09.00 - 16.00 uur

www.serviceonly.nl
Serviceonly Dordrecht
Ploegstraat 9,
Tel. 078 - 63 09 556
dordrecht@serviceonly.nl
Serviceonly Ridderkerk
Voorzand 18
Tel. 0180 - 39 60 40
ridderkerk@serviceonly.nl
Serviceonly Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 1
Tel. 078 - 61 52 455
papendrecht@serviceonly.nl

GRATIS
wintercheck

4

WINTERCHECKDAG

aak
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make
is niet
.
nodig

Serviceonly Zwijndrecht
Langeweg 350
Tel. 078 - 61 99 350
zwijndrecht@serviceonly.nl

3

Serviceonly Sliedrecht
Sportlaan 301
Tel. 0184 - 44 48 97
sliedrecht@serviceonly.nl
Serviceonly Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
Tel. 0183 - 64 58 80
gorinchem@serviceonly.nl
Serviceonly ’s-Gravendeel
Mijlweg 65
Tel. 078 - 67 38 030
sgravendeel@serviceonly.nl
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Wat houdt de wintercheck in?

Tijdens de wintercheck wordt de auto gecontroleerd op
24 belangrijke punten waaronder de bandenspanning,
verlichting, remmen, accu, uitlaat, ruitenwissers en
vloeistoffen.

5.30
0–1

Ma

s.

.ame
www

WWW.AMES.NL

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk,
‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

* Bij alle vestigingen, behalve in Gorinchem.
Daar is de GRATIS wintercheck op 10 november.
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Elektrische uitvoering Volvo in ontwikkeling

Volvo XC40
Auto van het Jaar 2018
Met de komst van de XC40 heeft
Volvo haar grenzen verlegd. Een
hippe en ruime Urban XC die puur
vakmanschap toont. Met het succes
van deze compacte SUV zal de elektrische Volvo XC40 zijn opwachting
in 2020 maken.
De Volvo XC40 is verkozen tot Europese Auto van het Jaar 2018 en wist
tijdens de EuroNcap crashtest vijf
sterren te behalen. De veiligheids- en
rij-assistentiesystemen worden ook enthousiast door de bestuurders omarmd.
Voorbeelden van de veiligheids- en
rij-assistentiesystemen van Volvo in
de XC40 zijn Pilot Assist, City Safety,
Run-off Road Protection & Mitigation,
Cross Traffic Alert met Brake Support,
Rear Collision Warning, Lane Keeping
Aid en de 360°-camera die bestuurders helpt bij het manoeuvreren van

ToEkomst

Wij werken
START
aan de toekomst en zijn aan
het verbouwen!

de auto in kleine parkeervakken. Dit
onderstreept dat Volvo haar tijd al ver
vooruit is.

> zie pagina 14

Elektrische uitvoering
Volvo XC40

Om die reden ontwikkelt Volvo momenteel de elektrische XC40. Vanwege de waardering voor de XC40
kiest Volvo er bewust voor om het
bestaande succesvolle model te elektrificeren. Zodra er meer over bekend
is, zal SvensCar u daarover informeren via de website, Facebook en de
e-mailnieuwsbrief.
De Volvo XC40 is bij SvensCar al
verkrijgbaar vanaf € 39.975 als T3
benzinemotor met 156 pk (115 kW).
Iedere XC40 heeft een uitgebreide
standaarduitrusting, inclusief de geroemde veiligheidsfeatures.

Nu in onze showroom:
de nieuwe Volvo V60
Maak kennis met de Zweedse estate die sportieve rijprestaties en
comfort moeiteloos combineert met
strak Scandinavisch design.

De luxe van veelzijdigheid

Al meer dan 60 jaar bouwt Volvo estates die naadloos in uw leven passen.
Met een krachtig silhouet en gedurfde
verhoudingen. Onmiskenbaar Scandinavisch design met focus op innovaties die uw leven makkelijker maken.
En al deze ervaring heeft geleid tot de
ontwikkeling van een nieuwe estate:
de nieuwe Volvo V60. De V60 heeft
bijvoorbeeld één van de grootste laadruimtes in het segment, met een volume van maar liefst 529 liter tot aan de
bovenzijde van de achterbank.

Power op het juiste moment

Geavanceerde brandstofmotoren dan
wel gecombineerd met een krachtige
elektromotor leveren de power om
snel te reageren in het verkeer. Van 150
- 390 pk en 320 - 640 Nm. De nieuwe
V60 is ook leverbaar met de Plug-in
Hybrid T8 Twin Engine, de perfecte
combinatie van de high performance
benzinemotor en een krachtige elektromotor.
De nieuwe V60 is leverbaar vanaf
€ 43.995,- en is per direct te bestellen
bij SvensCar. De leaseprijs is vanaf
€ 639 p.m en Private Lease vanaf
€ 699 p.m. (gebaseerd op 48 maanden
en 10.000 km).

Directeur Hans de Jong verwelkomt u
namens het team van SvensCar graag
in de showroom

SvensCar
Mijlweg 29
3316 Be dordrecht
T: 078 632 22 70
e: info@svenscar.nl
I: www.svenscar.nl

DE NIEUWE VOLVO XC40
NU IN DE SHOWROOM

Maak uw eigen statement met de nieuwe Volvo XC40. Een urban XC die royale afmetingen samenbrengt in
gedurfd, Scandinavisch design.
Door de strakke lijnen van het interieur gaat uw aandacht meteen uit naar de prachtige details. De intuïtieve
technologie is er om uw leven makkelijker te maken. Het standaard
9” touch screen bedient u net zo eenvoudig als uw smartphone. En de Volvo On Call-app
is uw digitale sleutel tot een serie slimme toepassingen.
De wendbaarheid en het soepele rijgedrag zorgen bij elke rit voor een glimlach op uw gezicht.
Niet voor niets is de nieuwe Volvo XC40 verkozen tot ‘Auto van het Jaar 2018’!

VOLVO XC40
VANAF € 39.975 | LEASE VANAF € 529 P.M.
KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT

2 0 18

Volvo XC40 vanaf € 39.975 (consumentenadviesprijs) of € 38.995 (fiscale waarde). Lease vanaf € 529 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car
Lease: 020- 65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 4,8 – 7,2 l/100 km (20,8 - 13,9 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 127 - 168 g/km.

Auto SvensCar - Mijlweg 29 - Dordrecht - T: 078-6322270 - svenscar.nl
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Staatssecretaris Van Ark op werkbezoek bij Amega

Veilig werken bij Amega

Amega in het nieuws
Heeft u ons ook gezien? De afgelopen periode
kwam Amega verschillende keren langs in het
landelijk nieuws. Zo kwam de NOS langs om een
item te maken over de toenemende files in Nederland. Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor
ons als mobiliteitspartner in de regio. Niet alleen
voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers. Vanuit onze visie op Duurzaam ondernemen
zijn we als eerste ambassadeur aangesloten bij
het platform Samen Bereikbaar Drechtsteden en
BAR gemeenten. Het doel is 10% uit de spits. Dit
doen we met tal van maatregelen om onze men-

sen te verleiden buiten te spits te reizen of om
niet met de auto te komen. Een voorbeeld is onze
fietsvergoeding per km en de mobileitsvouchers
voor medewerkers die in één keer 80% uit de
spits gaan. Op deze manier zetten wij ons actief in
voor een betere bereikbaarheid in de regio. Ook
RTL nieuws kwam op bezoek om dit bijzondere
project onder aandacht te brengen. Een autobedrijf dat medewerkers stimuleert om op de fiets
te laten komen is een leuk nieuwsitem gebleken.

In het kader van de kick-off van het programma Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen bracht Staatssecretaris Tamara van Ark een werkbezoek aan Amega. In de werkplaats van Ames Audi Centrum
vertelde Paul Ligthart (werkplaatschef Ames Audi Centrum) dat medewerkers van Amega zo veilig
mogelijk proberen te werken met gevaarlijke stoffen.
Als toonaangevende automotive onderneming neemt Amega haar verantwoordelijkheid en is zij in
2012 gestart om duurzaamheid verder te professionaliseren binnen de organisatie. Zo is Amega Erkend Duurzaam gecertificeerd, scheidt ze haar afval steeds beter en reduceert ze het energieverbruik.
Daarnaast is er binnen Amega veel aandacht voor de individuele medewerker. De veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop. Om de dagelijkse gezondheid op de werkvloer te garanderen
is veiligheid het allerbelangrijkste. Daarom trapt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het vierjarig programma af gericht op de preventie van beroepsziekten. De staatssecretaris was
complimenteus over de aanpak van Amega. “Een goed voorbeeld van een manier van werken die we
hopelijk straks in heel Nederland kunnen uitrollen.”

Winterproof
met Audi Originele Accessoires
Wat uw plannen ook zijn deze winter, met Audi Originele Accessoires
zoals Audi bagageboxen, Audi wintersets en rubberen mattensets bent
u optimaal voorbereid voor elk winters avontuur.
Ontdek het complete aanbod voor uw Audi op audi.nl/shop.

Audi Service
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De nieuwe sportieve Audi Q8
kent geen plafond
Het was hartje zomer 2018 toen de
Audi Q8 in het overvloedige zonnetje werd gezet. Deze vierdeurs coupé
heeft een elegante aflopende daklijn,
forse wielkasten en grote lichtmetalen velgen. Het topmodel in de Audi
SUV reeks accelereert in slechts 6,3
seconde van 0 naar 100 kilometer
per uur. Daar is een krachtige turbo
diesel injectie motor voor verantwoordelijk. Dus gordels vast en op
weg naar Ames Audi Centrum om
aldaar de nieuwe Audi Q8 te bewonderen.
De Audi Q8 is twee meter breed en
heeft daardoor voor een SUV-coupé
een bijzonder ruim interieur. Door de
hoogte verslaat hij met de hoofdruimte
zijn directe concurrenten. De 1.755
liter bagageruimte wordt bereikt door
de elektrisch bedienbare vijfde deur.
Deze vijfdeurs SUV-coupé is dus ook
wel een lounge op wielen te noemen,
met een ruim, luxueus en in hoge mate
gedigitaliseerd interieur.

Ultieme uitbreidingen en slimme snufjes

De focus van elke bestuurder ligt vanzelfsprekend grotendeels op wat er
zich voor hem afspeelt. In deze Quatrro projecteert een head-up display de
belangrijkste informatie in de voorruit. De blik blijft dus gericht op de
weg. Het comfort wordt nog eens extra

verhoogd door de Audi Q8 uit te rusten met geventileerde massagestoelen,
automatische airconditioning met vier
zones, een Bang & Olufsen Advanced
Sound System en een Audi connectsleutel, waarmee de auto via een
smartphone te starten en te ontgrendelen is. Met de myAudi-app kunt u bestemmingen naar het navigatiesysteem
sturen, muziek streamen en uw agenda
importeren. Het navigatiesysteem herkent de voorkeuren van de bestuurder
op basis van voorgaande reizen en kan
op basis daarvan op een intelligente
manier suggesties doen. Ook ontvangt
u informatie over verkeersborden en
mogelijke gevaren, die door andere
Audi’s, die ook zijn uitgerust met een
vergelijkbaar systeem, worden opgemerkt.

en banen vol asfalt op geplaveide wegen. Ook de aanpasbare luchtvering is
bestelbaar en kan worden ingesteld op
comfort en sportiviteit. Maar bovenal
biedt de nieuwe Audi Q8 alles waar
Audi bekend om staat: een expressief
design, toonaangevende techniek en
de kunst om ook de meest veeleisende
mensen tevreden te stellen.
Wilt u de Audi Q8 bekijken of een
proefrit maken? Komt u dan langs in
de showroom van Ames Audi Centrum
in Dordrecht.

Audi met Mild Hybrid-technologie

U kunt heel goed vooruit met de Q8
die een topsnelheid heeft van 245 kilometer per uur. Maar deze Audi is ook
in staat om 0,7 liter per 100 kilometer
te besparen doordat de startmotor/generator die, als er geremd wordt, energie teruggeeft en zodoende brandstof
bespaart. Dat kan doordat de Audi met
Mild Hybrid-technologie door de losgekoppelde aandrijflijn zogezegd kan
‘zeilen’. Dankzij de optionele vierwielsbesturing voelt de Audi Q8 zich
thuis op hobbels en bobbels in bochten

Audi Centrum

Directeur Rob de Groot verwelkomt
u namens het team van Ames Audi
Centrum graag in de showroom

Ames Audi Centrum
Mijlweg 33
3316 Be dordrecht
T. 078 - 6321000
I. www.ames.nl

De nieuwe Audi Q8 voegt een nieuwe dimensie toe aan ruimte en luxe.
Gedefinieerd door de ruimte van een SUV en de sportiviteit van een coupé.
Het gedigitaliseerde interieur van de Q8 biedt touch respons bediening,
spraakbesturing en hightech navigatie. De Mild-Hybrid krachtbron
maakt de Q8 krachtiger en eﬃciënter dan ooit tevoren.

Ames Audi Centrum Dordrecht
Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 078 - 632 10 00.
Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht.
's Gravendeel (Servicevestiging).
Zwijndrecht (Service en occasioncentrum).
www.ames.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: 6,8 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie: 178 - 179 g/km.
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Personeel zet zich persoonlijk in voor een goed doel met sportieve uitdagingen

Betrokken ondernemen
Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Amega en daarom zet de organisatie zich samen met haar medewerkers in voor verschillende goede doelen.
Op deze pagina een overzicht van een aantal van deze activiteiten die niet onopgemerkt zijn gebleven.
Medewerkers van Amega zetten zich ook persoonlijk in voor goede
doelen. Zo heeft er een team van Ames en AALease meegedaan aan
de City Swim Dordrecht en daarmee € 3.496,- opgehaald.

In september heeft onze garantiespecialist Gerrit Steenredeker 120
km gefietst voor MAF. Dit staat voor Mission Aviation Fellowship.
Dit is de grootste non-profit luchtvaartorganisatie ter wereld. Er
werd in totaal € 3000 opgehaald.

Maurice van der Made, middelste rij rechts

v.l.n.r. Dashyll Waalring (Ames), Coen Bel (Ames), Mitchel
Jacob (AALease) en Andy Bron (AAlease)

Hans de Jong, Directeur van SvensCar heeft met een team genaamd
“Franky’s Friends” de Mont Ventoux beklommen met de racefiets.
Er is een mooi bedrag opgehaald van € 17.881,50.

Maurice van der Made (bedrijfsleider Service Only) doet al jaren
mee met de Roparun om geld in te zamelen voor de strijd tegen
kanker. In 2018 is hij met zijn team gestart in Hamburg om in estafette terug naar Rotterdam te lopen en met succes. Het totaal opgehaalde bedrag is op € 12.000 uitgekomen.

Gerrit Steenredeker, uiterst links

Aad van der Torre,
Service Manager Ames
Volkswagen Dordrecht
is eveneens met “Op
de pedalen” de Mont
Ventoux opgefietst met
als doel geld op te halen
voor de Stichting Make
a Memory.

Hans de Jong, 3e van rechts

Erik Drijver
(Manager Ames
Škoda Centrum),
Max Heiden (online markteer van
Amega), Christian van de Vreede
(verkoopadviseur
Škoda) en Joost
van Nieuwenhuijzen (stagiaire Ames
Volkswagen Dordrecht) doen op zaterdag 4 november mee aan de Drechtstadloop
met een afstand van 5 kilometer. Opbrengst komt dit jaar ten goede
aan afdeling Oncologie.

Aad van der Torre

Ames Škoda Centrum regelt vervoer voor uitgestelde kinderfeestjes
In Nederland leven veel kinderen in armoede. De ouders/verzorgers van deze kinderen hebben geen
(financiële) mogelijkheden om voor hun kind een kinderfeestje met hun vriendjes te organiseren. Speciaal voor deze kinderen is er de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. De stichting regelt en organiseert
kinderfeestjes voor deze kinderen, zodat zij door onze tussenkomst tóch hun verjaardag met hun vriendjes kunnen vieren. Ames Škoda Centrum omarmt dit initiatief en heeft voor twee van de feestjes in de
regio het vervoer geregeld. Tot vreugde van de kinderen was zelfs de auto helemaal versierd, waardoor
het ritje op zich al een feestje was.

seat.nl/service

Kies de beste service
voor een lage prijs.
Je SEAT nog niet in onderhoud bij ons? Kom nu kennismaken en
doe de gratis welkomstcheck.

4 jaar reparatie
garantie

Standaard
pechhulp

Geen
verrassingen
achteraf

De hoogste
kwaliteit

Geniet
zonder
zorgen.
Amega in het zonnetje door Dirk Kuyt Foundation
Directeur Leen de Koning van Amega is onlangs in het zonnetje gezet voor zijn inspanning voor de
Dirk Kuyt Foundation. Zo sponsort Amega de Foundation met diverse auto’s en daar is dit jaar een
Volkswagen Crafter rolstoelbus bijgekomen. Door de Dirk Kuyt Foundation worden unieke sport momenten voor mensen met een beperking mogelijk gemaakt en daar maakt Amega zich graag sterk voor.

AMES AUTOCASA

Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht, ’s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201 • www.ames.nl
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De nieuwe Tarraco, het
vlaggenschip van SEAT
De SEAT Tarraco is de grootste
SUV van SEAT die begin 2019 de
showroom van Ames Auto Casa zal
binnenvaren. Het nieuwe vlaggenschip van SEAT met keuze uit 5 of
7 zitplaatsen wordt vooralsnog in de
Style en de Xcellence uitvoering leverbaar. Het design van de Tarraco
zet de toon voor het nieuwe SEATdesign voor de nabije toekomst. De
SUV is niet alleen van buiten groots,
ook van binnen is er ruimte in overvloed.
De Tarraco combineert als alleskunner
het comfortabele van een gezinsauto
en het robuuste van een terreinwagen.
De naam ontleent deze derde SUV van
het merk aan de Latijnse naam van de
Spaanse stad Tarragona. Het kenmerk
van het moderne Tarragona is een
combinatie van cultuur, jeugdigheid,
historie en architectuur. SEAT identificeert zich sterk met deze waarden.

Krachtig karakter

Met veel ruimte, gebruiksgemak en
krachtige efficiënte motoren en robuuste design tot een in het oogspringende gezinsauto met een krachtig
karakter. De Tarraco wordt leverbaar
met twee benzinemotoren 1.5 TSI
150pk en met een 2.0TSI 190pk four
wheel drive. De twee diesels hebben
een identiek vermogen als de benzinemotoren. In een later stadium wordt de
Tarraco ook leverbaar met alternatieve

aandrijftechnologieën, bijvoorbeeld
als Plug-in benzinehybride.

Assistence all-over

Voor veiligheid en comfort van topklasse krijgt de Tarraco de modernste
assistentiesystemen. Alle modellen
worden standaard uitgevoerd met Lane
Assist en Front Assist inclusief fietseren voetganger-herkenning. Ook is hij
uitgerust met voor SEAT nieuwe voorzieningen als Emergency Call, Precrash Assist en Rollover Detection.
Als optie zijn Blind Spot Detection
(dode hoek-assistent), Traffic Sign Recognition (Verkeerstekenherkenning),
Traffic Jam Assist, Light Assist en
Emergency Assist beschikbaar. Adaptive Cruise Control is standaard voor
Xcellence uitvoering.

Zevenzits

In de buitengewoon ruime Tarraco
komen typische SEAT-eigenschappen
als design, gebruiksgemak, sportiviteit, comfort en kwaliteit samen. Vijf
of zeven inzittenden kunnen genieten
van een licht en ruimtelijk interieur.
De zevenzits Tarraco heeft een derde
zitrij, die evenals de tweede eenvoudig
is neer te klappen. Bij 5 zitplaatsen is
de bagageruimte maar liefst 760 liter
en is er ruimte in overvloed. Met de
achterbank plat is er zelfs ruimte voor
bijna 2000 liter aan bagage.

ToEkomst
START

On demand: comfort of
dynamiek

De Tarraco is ontworpen om rijplezier
en gebruiksgemak te combineren. Hij
is ontwikkeld op basis van het nieuwe
MQB-A-platform met lange wielbasis.
Het optionele Dynamic Chassis Control (DCC) kent diverse settings. Zo
kan de bestuurder afhankelijk van de
trip kiezen voor maximale dynamiek
of juist optimaal comfort. DCC kan op
basis van de rij- en wegomstandigheden ook zelf de settings aanpassen.
Toen SEAT op 18 september in Tarragona het doek van deze volledig nieuwe SUV trok werd het heel aannemelijk dat dit vlaggenschip met vlag en
wimpel gaat slagen in 2019. De SEAT
Tarraco is bestelbaar vanaf begin december, leverbaar vanaf februari, maar
in januari kunt u bij Ames Auto Casa al
een preview verwachten. Houd u hiervoor de website in de gaten.

Ames Auto Casa
Laan der Verenigde Naties 55
3316 aK dordrecht
T. 078-6484201
I. www.ames.nl

Manager Rowin Laureij verwelkomt u namens het team van Ames Auto Casa graag
in de showroom

Speciaal voor u ingekocht:
de SEAT Ibiza

Speciaal voor u heeft Ames Auto Casa de populaire SEAT Ibiza nu op voorraad,
waardoor u er direct in kunt rijden. De Ibiza heeft eigenlijk geen introductie nodig
met zijn jonge, functionele en sportieve uitstraling. Vanwege zijn populariteit hebben wij het icoon van SEAT groots ingekocht. Hij staat al op u te wachten bij ons
in de showroom.

seat.nl

Uit voorraad leverbaar.
De SEAT
Ibiza en Arona.

Ibiza Style Business Intense € 329 p.m.*
Arona Style Business Intense € 369 p.m.*
Zie jij jezelf wel zitten in een Ibiza of Arona? Ga dan voor SEAT Private Lease. Voor een
vast laag maandbedrag zijn al je autokosten gedekt en rijd je risicoloos een splinternieuwe SEAT. Jij betaalt alleen de brandstof. Is je abonnement afgelopen, dan lever je
hem gewoon weer in. Dus waarom kopen als het ook makkelijker kan? Kom snel langs
en stap in!

AMES AUTO CASA

Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht, ’s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201 • www.ames.nl

Gemiddeld brandstofverbruik nieuwe SEAT Ibiza: 3,8 - 4,9 l/100km (1:20,4 - 1:26,3). Gemiddelde CO2-emissie: 99 - 112 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Arona: 4,0 - 5,1 l/100km (1:19,6 - 1:25,0). Gemiddelde CO2emissie: 105 - 115 g/km. De Private Lease actieprijs geldt voor de SEAT Arona en wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door SEAT Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het

Handelsregister onder nummer 20073305. Getoond tarief is o.b.v. private lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is
niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Tarieven geldig t/m 20 december 2018, zolang de voorraad strekt. De prijs € 369 geldt
alleen op geselecteerde Arona voorraad, bij een te bestellen auto is het tarief € 379. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.
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Nieuwe meetnorm voor brandstofverbruik auto’s

Interview over WLTP
Sinds 1 september 2018 moeten auto’s gecertificeerd zijn volgens de Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Wat
houdt die WLTP-norm in en wat betekent dat
voor de autobranche? We vragen het aan Reinier de Koning, manager van Ames Volkswagen, SEAT en ŠKODA.

de consumentenprijs. Om dit voor te zijn hebben
de dealers van Amega extra veel modellen ingekocht, waardoor wij deze modellen tegen de beste
prijs kunnen bieden. U kunt hiervoor informeren
bij uw Amega dealer.

Wat is WLTP?

10

De meest gestelde vragen over laadpalen
Met de komst van de elektrische auto’s zien we steeds meer laadpalen opdoemen in Nederland.
Toch zijn er nog veel vragen rondom de oplaadpunten. Wij geven antwoord op de meest gestelde
vragen.

Wat kost het om een elektrische auto op te laden?

In Nederland zijn de gemiddelde kosten voor elektrisch laden 22 tot 35 eurocent per kWh. Kijkt u bijvoorbeeld naar een elektrische auto met een lege accu en ongeveer 12 kWh accuvermogen. Deze auto
kan 60 tot 80 km op één laadbeurt rijden. Het opladen kost dan 12 x 0,22 = € 2,64. Dit betekent dat het
stroomverbruik slechts 3 tot 4 eurocent per kilometer bedraagt.

Kan ik ook laden bij openbare oplaadpunten?

Iedereen die een auto wil kopen wil graag weten
hoeveel een auto verbruikt en wat de emissiewaarden zijn. Met de nieuwe gestandaardiseerde
WLTP-rijcyclus kan het meten van brandstofverbruik onder omstandigheden plaatsvinden die
meer lijken op de dagelijkse praktijk. Voorheen
werd er gemeten met de New European Driving
Cycle (NEDC): een laboratoriumtest voor het
vaststellen van het gemiddelde brandstofverbruik.
Deze meetmethode bleek minder betrouwbaar te
zijn.

Er bevinden zich overal in Nederland laadstations, niet alleen langs snelwegen, maar ook bij openbare
parkeerplaatsen, winkelcentra, hotels en ziekenhuizen. Om toegang te krijgen tot deze laadpalen heeft
u een laadpas met ‘interoperabiliteit’ nodig. Bij aanschaf van een elektrische auto krijgt u informatie
hoe dat werkt.

Hoe lang duurt het om mijn auto op te laden?

De laadduur hangt af van een aantal factoren: de status van de batterij, het vermogen van de batterij en
het vermogen (en de instellingen) van het laadstation. Hybride voertuigen hebben een kleinere batterij,
daarom zijn die vaak met 1 tot 4 uur volledig opgeladen. Door hun grotere capaciteit duurt het momenteel 4 tot 8 uur voordat een batterij van een volledig elektrische auto weer opgeladen is.

Kan ik subsidie aanvragen voor een laadpaal?

Om het elektrisch rijden te stimuleren, zijn er subsidies beschikbaar gesteld door de overheid voor de
aanschaf van een elektrische auto en/of laadpaal.

Hoe werkt de WLTP-test dan precies?

Ook de WLTP is een laboratoriumtest, alleen bij
de WLTP wordt gebruik gemaakt van meer realistische rijprofielen die bepaald zijn op basis van
wereldwijde statistische onderzoeken. De WLTP
bestaat uit vier testonderdelen met verschillende
snelheden. De rijcyclus wordt nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd
zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens.

Wat betekent elektrisch rijden voor mijn energierekening?

Een elektrische auto verbruikt gemiddeld 3000 kW per jaar bij een jaarlijks afgelegde afstand van
15.000 km. De energierekening zal daarom stijgen. Natuurlijk vangt u het merendeel op door de grote
besparing op benzine of diesel. Daarnaast kunt u besparen door gebruik te maken van zonnepanelen
en door uw auto ’s nachts op te laden. Dit zorgt ervoor dat elektrisch rijden vele malen voordeliger is.

Wat betekent de nieuwe WLTP-test
voor de autobranche en in het bijzonder voor de kopers van een nieuwe
auto?
Alle nieuwe auto’s moeten hun typegoedkeuring
halen via de WLTP-test. Dat betekent meer duidelijkheid voor de kopers van een auto. Het opgegeven verbruik van een auto is nu veel realistischer.
Het is momenteel nog niet volledig duidelijk wat
mogelijk het gevolg kan zijn voor de prijzen van
de modellen. De toekomst moet uitwijzen wat
de impact is van deze andere meetmethode op

Reinier de Koning, manager Ames Volkswagen, SEAT
en ŠKODA

Economy
Service

24
uur

De voordelen van
Economy Service

Onderhoud

Caddy

€195

*

Altijd lage onderhoudsprijzen

2 jaar garantie op onderdelen
en uitgevoerde werkzaamheden
Gratis pechhulp binnen Europa
Altijd gebruik van originele
onderdelen
Gratis APK bij onderhoud
Gekwalificeerde
Volkswagen monteurs

* Exclusief BTW.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Voordelig onderhoud voor Volkswagen modellen die al wat langer meegaan

Ames Bedrijfswagencentrum B.V. Langeweg 350 • 3331 LG Zwijndrecht • 078 - 6484202 • info@ames.nl • www.ames.nl

Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk,
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel
Ames.nl | info@ames.nl

Voorde
van ru el
im

€ 7.0
op de
Cadd
y
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VW e-Crafter de bedrijfswagen
voor de wereld van morgen
Na alle berichten over exorbitante bonussen en gouden handdrukken

¤ 10.000. Want tijdens de Vriendenprijs Weken is het wel heel erg

voor topmanagers, lijkt het einde van de graaicultuur nog niet in

lekker binnenlopen. Kom daarom vandaag nog bij ons langs, want de

zicht. Integendeel. Eindelijk krijgen ook ZZP’ers en MKB’ers volop

Vriendenprijs Weken zijn sneller voorbij dan u denkt. Of bereken direct

mogelijkheden zichzelf te verrijken met een bonussen tot ruim

uw bonus op volkswagen.nl/goudenhanddruk.

Loop binnen tijdens de Vriendenprijs Weken.

De 100% elektrisch aangedreven
Volkswagen e-Crafter won de “Europese Transportprijs voor Duurzaamheid” en is nog voor zijn introductie onderscheiden met deze
prijs. De nu al ongekende populaire
bedrijfswagen zal vanaf november
2018 in de showroom van Ames Bedrijfswagen Centrum te bewonderen zijn.
De e-Crafter is de ideale grote bedrijfswagen die nu al de nieuwsgierigheid
van menig ondernemer trekt. Bij Ames
Bedrijfswagen Centrum prijkt straks
de e-Crafter als een voorbeeld op het
gebied van duurzaamheid. Afgezien
van het rijden zonder uitstoot brengt
de elektrische bestelwagen allerlei andere voordelen met zich mee. Hij is geruisloos, optrekken gaat mega soepel
en hij is buitengewoon ruim. Met een

actieradius van ruim 160 kilometer* is
de e-Crafter bij uitstek geschikt voor
in de stad.

comfortstoelen, een navigatiesysteem,
AMES
telefoonvoorbereiding
enBEDRIJFSWAGENCENTRUM
led-koplamLangeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht, Telefoon: 078 - 6143322
pen.
Wolweverstraat 2, Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 483666

Binnen 45 minuten tot 80%
geladen

Volkswagen e-Transporter en
e-Caddy

Prinses Irenestraat 7, Oud Beijerland, Telefoon: 0186 - 614466
Stationsweg 70, Sliedrecht, Telefoon: 0184 - 416500
Mijlweg 65, ’s Gravendeel, Telefoon: 078 - 6732800

Bedrijfswagens

Ames.nl | info@ames.nl

De accu is binnen 45 minuten tot 80%
geladen. Dat kan onderweg bij een
snellader, maar ook ‘s nachts aan een
laadpaal bij uw bedrijf of thuis voor
de deur. Door slim na te denken over
de inzet en oplaadmomenten past de
elektrische bedrijfswagen moeiteloos
in uw dagelijkse bedrijfsvoering. De
elektrische bestelbus is uiteraard gebaseerd op de reguliere Crafter en bezit
dus een complete standaarduitrusting
en een breed pakket aan meeruitvoeringen. Denk aan Park Assist met side
protection, een multifunctionele achteruitrijcamera, Climatronic automatische airconditioning, verwarmbare

En de Volkswagen e-Crafter is nog
maar het begin. Ook de e-Transporter
en de e-Caddy komen eraan! De speciaal voor stadsgebruik ontwikkelde,
elektrisch aangedreven Caddy gaat al
medio 2019 in productie. De e-Transporter is nog een concept, maar kan
binnen een jaar productierijp zijn.

Ames Bedrijfswagencentrum
Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht
T. 078 - 6484202
e. info@ames.nll
I. www.amesbedrijfswagens.nl

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM. Alle aanbiedingen zijn geldig van 4 september t/m 2 november 2014. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk op www.vwbedrijfswagens.nl voor de exacte voorwaarden.

Ames Bedrijfswagens Centrum pakt uit!

Aantrekkelijke Fiscale
voordelen

Bent u nu toe aan een nieuwe Volkswagen bedrijfswagen? Profiteer dan
nu van scherp geprijsde actiemodellen, extra hoge inruilpremies, Financial Lease tarieven, diverse actiepakketten en extra voordeel op een nieuwe Volkswagen Caddy, Transporter of Crafter.

De medewerkers van het Ames Bedrijfswagencentrum dagen u uit om te
ervaren hoe een elektrische e-Crafter
rijdt en de aantrekkelijke fiscale voordelen van de e-Crafter te ontdekken.
Kris Wansink en Rob van der Velden
nodigen u uit voor een kop koffie in het
Ames Bedrijfswagen Centrum waar zij
u dan tevens de gunstige TCO (Total
Cost of Ownership) kunnen voorrekenen die de investering absoluut in een
gunstig zakelijk daglicht brengt.

Er zijn kansen en buitenkansen! Zo rijdt u nu al een compleet uitgeruste Volkswagen
Caddy Economy Business Edition vanaf € 12.945* (Caddy Maxi € 14.595*) of de
Volkswagen Transporter Economy Business Edition vanaf € 17.995* (Transporter L2
€ 20.995*). Daarnaast is er een aantrekkelijke inruilpremie voor de Caddy van € 1.000
en voor de Transporter van € 2.000. Interessante aanbiedingen die u veel voordeel
*Excl. BTW en kosten rijklaar maken.
opleveren! 				

Exclusive Editions
Wie elke dag hard werkt, verdient de extra luxe van de Exclusive Editions van Volkswagen bedrijfswagens. Bovenop de luxe Highline uitrusting zijn de Caddy, Transporter en Crafter Exclusive Editions onder meer uitgerust met Adaptive Cruise Control,
Led of Bi-Xenon koplampen, lichtmetalen velgen, ‘Light Assist’ grootlichtassistent
en de Mijn Volkswagen app (inclusief 1 jaar ritregistratie of 3 maanden fleetportal).
Met inruilpremie kan uw voordeel bij de Caddy oplopen tot € 3.038 voordeel, bij de
Transporter tot € 4.918 voordeel en bij de Crafter tot € 4.158. Bekijk de aantrekkelijke
actiemodellen van Ames Bedrijfswagencentrum op de website of kom langs in de
showroom.

*Wijzigingen voorbehouden

ToEkomst
Voor meer informatie
scan de QR code.

START

Manager Rob van der Velden verwelkomt u namens het team van Ames
Bedrijfswagencentrum graag in de
showroom

Je hebt voordeel.
En voordeel op Volkswagen Bedrijfswagens.
Verschil moet er zijn.

6 ontdek
Amarok V
odellen.
de actiem

€
voordeel
Exclusive
€
ie
Inruilprem

ot

t
Voordeel

2.038
1.000

€ 3.038

€
voordeel
Exclusive
€
ie
Inruilprem

ot

t
Voordeel

2.918
2.000

€ 4.918

€
voordeel
Exclusive
€
ie
Inruilprem

ot

t
Voordeel

2.658
1.500

€ 4.158

Dankzij de bewezen hoge restwaarde is een Volkswagen bedrijfswagen een slimme investering. Tot 28 oktober is het nog slimmer investeren met scherp geprijsde
actiemodellen, flinke inruilpremies én extra voordeel op een Caddy, Transporter of Crafter. En met Financial Lease met 4 jaar garantie, rijd je nu 4 jaar lang zorgeloos in je
nieuwe Volkswagen bedrijfswagen voor het scherpe tarief van 2.99%. Volkswagen Bedrijfswagens. Verschil moet er zijn.

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk,
Oud Beijerland, Sliedrecht en ’s Gravendeel
Ames.nl | info@ames.nl

Bij het afsluiten van een Financial Lease contract (rente tarief 2,99%) bij Volkswagen Financial Services, wordt de garantie op de bedrijfswagen verlengd van 2 tot maar liefst 4 jaar. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Exacte voorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/acties.html.
Gem. brandstofverbruik Amarok: 8,1 - 9,2 L/100 km (1L op 10,9 - 12,3 km), CO2-uitstoot: 212 - 243 g/km. Gem. brandstofverbruik Caddy: 4,4 - 6,3 L/100 km (1L op 15,9 - 22,7 km), CO2-uitstoot: 116 - 144 g/km. Gem. brandstofverbruik Transporter: 5,7 - 10,2 L/100 km (1L op 9,8 - 17,5 km), CO2-uitstoot: 149 - 233 g/km.
Gem. brandstofverbruik Crafter: 7,2 - 9,4 L/100 km (1L op 10,6 - 13,8 km), CO2-uitstoot: 187 - 246 g/km.
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Zuinige auto’s zonder of met een lage uitstoot

Amega onderweg naar de
Kom Hotshoppen bij H-Point
toekomst
De auto’s van de toekomst waren nog nooit zo
dichtbij. Sterker nog, een aantal van onderstaande modellen komen snel op de markt of
staan zelfs al in de showroom. Andere modellen laten iets langer op zich wachten, maar dan
gaat het in veel gevallen om wel heel unieke
Hyundai i10
1.0 i-Motion
verschijningen
of auto’s
met zeer bijzondere
van
€11.995,vooréén
€9.495,innovatieve snufjes. Maar
ding hebben ze
>
Centrale
deurvergrendeling
gemeen: duurzaamheid. Het zijn in alle gevalClimate Control
len >zuinige
auto’s zonder of met een lage uit> Radio cd-/mp3 speler met USB-aansluiting
stoot.
Lees
wat er allemaal nieuw
> Standaardhieronder
5-deurs
is en
nog allemaal
kunt verwachten in
> Inwat
delenuneerklapbare
achterbank
> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
autoland.

ToEkomst
START

Hyundai Kono Electric,
zero-emissie-auto

De schitterende en ook stoer uitgevoerde Hyundai
Kono Electric is de eerste elektrisch aangedreven
compacte SUV van Europa. Als de batterij volledig is opgeladen, is de actieradius 482 kilometer.
Hyundai
i20 i-Motion 5-deurs
De auto heeft dankzij
een lithium-ion-polymeervan
€15.495,voor €12.495,accupakket niet veel last van geheugengevoelig>
Airconditioning
heid. Laadt en ontlaadt zeer met efficiency. Vier
> Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
procent bijtelling
voor zakelijke rijders is ook niet
> Elektrisch bedienbare ramen vóór
verkeerd. Natuurlijk
is deverstelHyundai
Electric voor> Elektrisch
en verwarmbare
buitenspiegels
zien van alle moderne
gemakken.
> Radio cd-/mp3
speler met USB-aansluiting

OP=OP

> 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
> In diverse kleuren leverbaar

De Hyundai NEXO en Hyundai Kono Electric
staan nu in de showroom van H-Point. Meer weten over deze twee vooruitstrevende auto’s van
Hyundai? U bent van harte welkom in de showroom.

Aardgasversie Audi A3 Sportback g-tron

De Audi A3 Sportback g-tron is Audi’s eerste
aardgasauto. Dit aardgas staat bekend als CNG.
Het is noodzakelijk om deze afkorting te kennen,
want zo wordt Compressed Natural Gas genoemd
bij plekken waar u kunt tanken voor een auto die
NT B.V.
op aardgas rijdt. Overigens kan de Audi A3 Sportg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200
back g-tron ook op benzine rijden. Dit model
H-Point
t.hyundai.nl
heeft een benzinetank van 50 liter en twee CNGMijlweg 31
tanks, bij elkaar opgeteld 14,4 kg CNG. Daar kan
3316 BE Dordrecht
auto wel even
078-6322200
Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 -T. 16,7
(km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot isde
afhankelijk
van mee vooruit. De Audi A3 Sportgebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerdI. op
tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening
715/2007/EEG.
back
g-tron is dus geschikt voor lange afstanden.
www.h-point.nl
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. DE ACTIEMODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE
MODELLEN
Er zijn
ookKUNNEN
in de omringende landen plekken
AFWIJKEN VAN DE STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.
om CNG te tanken. In Duitsland wordt bij Audi
bovendien gewerkt aan synthetisch aardgas.
Onweerstaanbaar Elektrisch
De Hyundai IONIQ Electric maakt elektrisch
rijden pas echt onweerstaanbaar. Deze ruime
Ames Audi Centrum
gezinsauto brengt u met zijn bereik tot 280 kiMijlweg 33
Audi Centrum
lometer niet alleen duurzaam naar uw werk,
3316 BE Dordrecht
maar ook naar oma, de verjaardag van tante en
T. 078 - 6321000
de voetbaltraining van de kinderen. En morgen
I. www.ames.nl
doet u dit gewoon weer, want de Hyundai IONIQ
Electric is binnen 8 uur helemaal opgeladen. De
IONIQ is leverbaar vanaf € 33.995 of v.a. € 429
p/mnd. De IONIQ is ook leverbaar als Hybrid (v.a.
€ 24.245) of Plug-in Hybrid (v.a. € 29.995).
Audi e-tron start van de nieuwe toeKom langs en vraag naar de mogelijkheden.
komst
Wie wil overstappen op elektrisch rijden is bij
de Audi e-tron goed aangesloten. Comfortabel,
een fraai uitgevoerd interieur en veel ruimte.
Precies wat de consument van Audi gewend is.
Indien gewenst kunt u bij de Audi e-tron kiezen
voor een panoramadak van glas, zodat het binnen in de auto lichter wordt. Er is beslist aan het
klimaat gedacht door middel van het Air Qualitypakket, dan onder andere een ionisator bevat, een
Baanbrekende Volkswagen I.D. NEO
sensor die luchtvervuiling detecteert waardoor de
Volkswagen heeft een missie: “We zijn vastbeluchtrecirculatie automatisch actief wordt en een
sloten om de leiding te nemen in e-mobility.” Als
instelbare parfumeur. De Audi e-tron rijdt 100%
eerste bewijs komt Volkswagen met de I.D. NEO,
elektrisch en is de start van de nieuwe toekomst!
de start van een compleet nieuwe serie elektrisch
aangedreven auto’s. Volkswagens uit de I.D. serie
Hyundai NEXO, de betaalbare waterworden aangedreven met een 125kw/170pk elekstofauto
tromotor én hebben een digitale sleutel in plaats
De gezinsauto Hyundai NEXO is de uitermate
van een traditionele. De I.D. NEO is een compact
geavanceerde, emissievrije en milieuvriendelijke
Exclusieve preview Audi e-tron
elektromodel, iets korter dan de Golf en heeft ook
SUV van Hyundai. Bovendien is dit de scherpst
op 18 oktober
hetzelfde prijsniveau. Deze ruime auto kan 100%
geprijsde waterstofauto van Nederland én de
autonoom rijden. Aanraking van het VW-logo op
eerste SUV ter wereld die speciaal ontwikkeld
Speciaal voor Ames klanten is er op 18
het stuur doet het in het dashboard verdwijnen.
is om op waterstof te rijden. Onder de motorkap
oktober een exclusieve preview van de Audi
bevindt zich een brandstofcel die waterstof omzet
e-tron. Wij nodigen u graag uit om als één
in elektriciteit en waterdamp. Vervolgens wordt
van de eerste kennis te maken met de e-tron
de elektriciteit gebruikt om een elektromotor aan
tijdens onze exclusieve
te drijven. De Hyundai NEXO heeft dus géén batintroductie op donderdag
terij die opgeladen moet worden, maar rijdt vol18 oktober van 14:00 tot
ledig elektrisch. Deze auto is 20% lichter, 10%
21:00 uur. Aanmelden kan
efficiënter en 30% krachtiger dan voorganger
via bijgaande QR-code.
Hyundai ix35 Fuel Cell. Elke Hyundai NEXO
beschikt over infotainment met navigatie. Touchscreen volautomatische klimaatregeling en nog
veel meer. Aantrekkelijk aan de buitenkant, binnenkant én fiscaal. De prijzen vanaf 69.995 euro.
Middenklasser Audi A3 Sportback e-tron
De Audi A3 Sportback e-tron is een compacte
middenklasser. Net als zijn niet-elektrische variVolkswagen I.D. Crozz: een elektriant voldoet deze auto onder alle omstandigheden
sche SUV
aan alle eisen, zowel in de stad als op de snelDe I.D. Crozz was een studiemodel voor een
weg. Dit model is eenvoudig en rap op te laden
elektrisch aangedreven SUV. Op de IAA wordt
via een Smart oplaadpunt thuis. De buitenkant
een verder doorontwikkeld model gepresenteerd:
én binnenkant van de auto zijn een lust voor het
De I.D. Crozz II, die qua uiterlijk meer kenmeroog. De Audi A3 Sportback e-tron heeft LEDken van een SUV heeft. Wat te denken van 21
achterlichten die passen bij de sfeer van de auto,
inch lichtmetalen velgen. Bovendien zal de I.D.
die beschikt over een sterke viercilinder en een
Crozz II gesproken bevelen opvolgen.
plug-in hybrideaandrijving.
> In diverse kleuren leverbaar

Maak nu een proefrit bij H-Point Dordrecht!

Volkswagen I.D. Vizzion: bijna SF

De I.D. Vizzion heeft geen stuur of pedalen.
Dit model is compleet autonoom. In deze auto
van de toekomst worden de inzittenden gastvrij
ontvangen. De gastheer heet I.D. Vizzion, maar
persoonlijk kennis maken kan niet eerder dan
2025. Vijf jaar later wordt I.D. Vizzion uitgebreid
met een HoLoLens van Microsoft, een bril die
een toegevoegde realiteit over de omgeving laat
schijnen (Augmented Reality). De bagageruimte
is 565 liter. Het model wordt aangedreven door
twee elektromotoren, samen goed voor 222kw.
De hoogste snelheid voor de I.D. Vizzion zal 180
kilometer per uur zijn.

Volkswagen e-Golf al verkrijgbaar

Wie niet tot minimaal 2020 wil wachten om een
elektrische Volkswagen aan te schaffen kan meteen naar Ames Autobedrijf voor bijvoorbeeld de
vijfdeurs Volkswagen e-Golf met automaat en
brandstoflabel A. Deze auto is uitgerust met elektrisch inklapbare buitenspiegels, spraakbediening, automatische airco, regensensor, elektrische
ramen en de achterbank is in delen neerklapbaar.
Daarnaast is het een zeer veilige auto met een
waarschuwingssysteem voor achteropkomend
verkeer, een systeem voor Bots herkenning en
waarschuwing, preventie voor vervolgbotsing,
Anti doorSlip Regeling, een controlesysteem
voor bandenspanning en meerdere airbags voor
onder andere voor- en achterhoofd en knieën. De
Volkswagen e-Golf beschikt zelfs over vermoeidheidsherkenning. Volkswagen e-Golf, de auto die
je verder brengt.

Volkswagen e-Up de ideale stadsauto

Wie de ideale elektrische stadsauto zoekt, die na
een laadbeurt maar liefst 160 kilometer vooruit
kan, is waarschijnlijk op zoek naar de VW e-Up.
Als u dit wilt, kunt u hem zelf samenstellen. Onder andere de motor, kleur en velgen zijn eigen
keuzes. Ook bij dit model is aan de veiligheid en
het praktisch gebruik gedacht. De Volkswagen
e-Up beschikt over bandencontrole, meerdere
airbags, een noodremsysteem stadsverkeer, de
mogelijkheid om twee kinderzitjes achterin te
plaatsen en een variabele laadruimte. Dit is natuurlijk slechts een greep uit de collectie van wat
de VW e-up te bieden heeft.

Oktober 2018

Na alle berichten over exorbitante bonussen en gouden handdrukken

¤ 10.000. Want tijdens de Vriendenprijs Weken is het wel heel erg

voor topmanagers, lijkt het einde van de graaicultuur nog niet in

lekker binnenlopen. Kom daarom vandaag nog bij ons langs, want de

zicht. Integendeel. Eindelijk krijgen ook ZZP’ers en MKB’ers volop

Vriendenprijs Weken zijn sneller voorbij dan u denkt. Of bereken direct

mogelijkheden zichzelf te verrijken met een bonussen tot ruim

uw bonus op volkswagen.nl/goudenhanddruk.
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De Volkswagen e-Golf en Volkswagen e-Up
Autobedrijf.
Laat u verrassen door de veelzijdige elektrische
modellen!

Loop binnen
tijdens
Weken.
vindt
u in de
deVriendenprijs
showroom van
Ames

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202

Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht, Telefoon: 078 - 6143322

Ames Autobedrijf
T. 078 - 6484201
I. www.ames.nl

Wolweverstraat 2, Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 483666
Prinses Irenestraat 7, Oud Beijerland, Telefoon: 0186 - 614466
Stationsweg 70, Sliedrecht, Telefoon: 0184 - 416500
Mijlweg 65, ’s Gravendeel, Telefoon: 078 - 6732800

Bedrijfswagens

Ames.nl | info@ames.nl

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM. Alle aanbiedingen zijn geldig van 4 september t/m 2 november 2014. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk op www.vwbedrijfswagens.nl voor de exacte voorwaarden.

Ames heeft vestigingen in Dordrecht,
Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht,
Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel

E-Load-Up voor kleinere bedrijfsvervoerders

ŠKODA SUPERB gaat elektrisch!

Ook ŠKODA begeeft zich op het elektrische
segment van de automarkt. In 2020 arriveert de
volledig elektrische aangedreven ŠKODA. Een
jaar eerder krijgt de consument een voorproefje
met de plug-in hybrideversie van de populaire
ŠKODA SUPERB. Hoewel er nog niet zoveel
over bekend is, wordt de hybride ŠKODA SUPERB ongetwijfeld super. ŠKODA heeft grote
plannen voor elektrisch aangedreven auto’s en er
zijn meerdere modellen in ontwikkeling.

Als een bestelbus een stap te ver is, is de Volkswagen Load-Up een uitstekende oplossing. Van
de Load-up is ook een elektrische versie. De
e-Load-Up is de perfecte bestelauto voor in de
binnenstad. Zuinig, wendbaar (9,8 draaicirkel),
schoon en heel ruim! Maar liefst 438 kg laadvermogen en 990 liter laadvolume. Geen CO2
uitstoot, geen emissie en volledig elektrisch. Er
zit een scheidingsrek in, geen achterbank en geen
rugleuning. Een prima bestelauto met fiscale aantrekkelijkheid.

Royale bonussen van
ruim ¤ 10.000 voor
SEAT eMii een schone stadsauto
en mkb’ers
Ook SEAT kan niet achterblijven watzzp’ers
betreft de
auto van de toekomst. Vorig jaar werd in Barceaan
lona tijdens het Mobile World Congress
het stu- de orde van de dag.
diemodel onthuld voor de SEAT eMii, de eerste
elektrische auto van dit merk. Momenteel zijn
medewerkers van SEAT de auto aan het testen.
De consument is in 2020 pas aan de beurt. De
SEAT eMii krijgt een digitale sleutel en is volgens de eerste reacties een ideale stadsauto. De
benzinetank heeft plaats gemaakt voor batterijen.
Met een snellader is opladen binnen 35 minuten
voor elkaar.

Voorde
van ru el
im

.000
€ 10
op de

Skoda Vision X wordt beauty

00

I.D. BUZZ CARGO

Transporter

Van de ŠKODA Vision X is alleen een concept,
maar het belooft wat! De hybride aandrijflijn
wordt zeer vernieuwend. Een viercilinder turbomotor op Compressed Natural Gas (CNG) wordt
gecombineerd met een elektromotor. Dit zorgt
voor lage uitstoot en weinig brandstofverbruik.
De ŠKODA Vision X zal worden uitgerust met
een groot touchscreen dat infotainment in de auto
naar een nieuw niveau tilt. De kristalachtige details van het design doen denken aan traditionele
Boheemse glaskunst.

Voorde
van ru el
im

€ 7.0
00
De I.D. BUZZ brengt het klassieke microbusgevoel naar de toekomst. Deze bedrijfswagen van
Volkswagen gaat in 2023 in productie. Het is de
eerste bedrijfswagen van Volkswagen die gebaseerd is op het spiksplinternieuwe MEB-platform
van de Volkswagen Groep (Modular Electric
Drive Kit). De I.D. BUZZ CARGO heeft heel
veel ruimte. Het vrachtsysteem is geheel gedigitaliseerd. De actieradius is naar verwachting 330
tot meer dan 550 kilometer, afhankelijk van de
keuze de
vanVriendenprijs
de batterij en Weken.
het model. De I.D. BUZZ
Loop binnen tijdens
CARGO beschikt over een autonome rijmodus en
heeft zonnepanelen op het dak. Wij kunnen niet
wachten.
AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
op de
Cadd
y

Na alle berichten over exorbitante bonussen en gouden handdrukken

¤ 10.000. Want tijdens de Vriendenprijs Weken is het wel heel erg

voor topmanagers, lijkt het einde van de graaicultuur nog niet in

lekker binnenlopen. Kom daarom vandaag nog bij ons langs, want de

zicht. Integendeel. Eindelijk krijgen ook ZZP’ers en MKB’ers volop

Vriendenprijs Weken zijn sneller voorbij dan u denkt. Of bereken direct

mogelijkheden zichzelf te verrijken met een bonussen tot ruim

uw bonus op volkswagen.nl/goudenhanddruk.

SEAT Tarraco Plug In: nog even geduld

Van de SEAT Tarraco die op de markt komt, verschijnt ook een volledig elektrische versie, de
SEAT Tarraco Plug In. Het gaat om een grote
SUV die naast de Ateca in het assortiment komt.
Het is de wens van SEAT om tot en met 2020 elk
half jaar een nieuw model op de markt te brengen.
De echte fans van dit merk moeten dit dus goed in
de gaten houden.

Ames ŠKODA Centrum
Laan der Verenigde Naties 109
3316 AK Dordrecht
T. 078-6484201
I. www.ames.nl

Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht, Telefoon: 078 - 6143322
Wolweverstraat 2, Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 483666

100% ALL-IN

Prinses Irenestraat
7, Oud Beijerland, Telefoon: 0186 - 614466
Ames
BedrijfsStationsweg 70, Sliedrecht, Telefoon: 0184 - 416500
Mijlweg 65, ’s Gravendeel, Telefoon: 078 - 6732800
wagencentrum
Ames.nl | info@ames.nl
Bedrijfswagens
Langeweg 350
ŠKODA CITIGO DRIVE
1.0 60 PK
3331 LG Zwijndrecht
�
T. 078 - 6484202
�
�
�
E. info@ames.nll
I. www.amesbedrijfswagens.nl

ŠKODA FABIA DRIVE

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM. Alle aanbiedingen zijn geldig van 4 september t/m 2 november 2014. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk op www.vwbedrijfswagens.nl voor de exacte voorwaarden.

Van € 11.240,-

Voor € 9.995,-*
Abonnementsprijs
per maand all in**

Voordeel €

�
�

1.245,-

€ 215,-

Airconditioning
Cruise Control

�
�

Lichtmetalen velgen 15" Rotare
Navigatiesysteem Amundsen

Van € 14.910,-

Voor € 13.410,-*
Abonnementsprijs
per maand all in**

Voordeel €

1.500,-

€ 299,-

�
�
�

Airconditioning
Cruise Control
Klein leder pakket

�
�

Lichtmetalen velgen 16" Antia
Navigatiesysteem Amundsen

25,-

Van € 18.220,-

ordeel € 1.2
Voor € 16.995,-* Vo
Abonnementsprijs
per maand all in**

€ 339,-

Eindelijk. Particuliere lease biedt nu dezelfde voordelen als zakelijke lease! Onderhoud, afschrijving, rente... alles 100% geregeld voor een vast maandbedrag.
Met het ŠKODA abonnement krijgt u 100% zekerheid voor een 100% scherpe prijs. En ja, u heeft nóg meer voordeel als u inruilt. Is uw auto meer waard dan de aanbetaling?
Dan ontvangt u het resterende bedrag op uw bankrekening.

In de toekomst zullen er steeds meer auto’s op waterstof rijden, zoals de Hyundai
NEXO verkrijgbaar bij H-Point in Dordrecht. Waterstof kent vele voordelen. Zo
komen er tijdens het rijden geen schadelijke stoffen (CO2) vrij. Op dit moment is
er nog geen waterstofstation in de regio,
maar als het aan werkgeversorganisatie Werkgevers Drechtsteden (WD) ligt
opent binnen een jaar ergens in de regio
een waterstofstation om er vervolgens in
het jaar erna nog vier te openen.
WD-lid Amega is één van de aanjagers van het
project. Directeur Leen de Koning: “Als organisatie met een duurzame bedrijfsvoering geloven
wij in dit initiatief. Deze ontwikkeling gaat veel
sneller dan wij allemaal denken.” Hij is verheugd
dat Werkgevers Drechtsteden zich samen met
de bedrijven en overheid in de Drechtsteden
hardmaakt voor de realisatie van Waterstof Vulpunten in de Drechtsteden. We vragen Jacob
Klink – voorzitter van de WD – waarom Werkgevers Drechtsteden graag mee wil werken aan
de waterstofstations. “De Drechtsteden willen
in 2050 energieneutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden
willen we koploper in Nederland zijn. De komst
van een Waterstof Vulpunt in de regio past binnen het doel te stoppen met aardgas en fossiele
brandstoffen, zoals benzine en diesel.”

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 - 5,3 L/100km (1 op 18,9 - 24,4) CO2-emissie 95 - 124 gr/km.
www.skoda.nl

*Genoemde vanafprijs is incl. BTW en eventuele inruilpremie, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 29 september 2014 of zolang
de voorraad strekt. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. **Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing.
Actieprijs o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 29 september 2014, zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.

De Opel GT X heeft uitklapbare camera’s in
plaats van zijspiegels. Wat de ogen van de camera’s registeren, wordt weergegeven op schermen
op het dashboard. Dit model heeft een autonome
rijfunctie op level 3. Dit houdt in dat de bestuurder kan ingrijpen als dit noodzakelijk is. Qua uiterlijk geeft de Opel GT X een impressie van hoe
Opels er rond 2025 uit zullen zien.

Het waterstofstation komt voort uit de innovatietafel die de regionale werkgeversvereniging organiseerde met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die lid zijn van Werkgevers
Drechtsteden en gemotiveerde deelnemers van
bedrijven en regionale instanties. Jacob Klink:
“Al snel kon het Waterstof Vulpunt op een groot
draagvlak rekenen. De plannen worden nu concreter uitgewerkt en ondergebracht binnen de
nieuwe Stichting Drechtsteden Onderneemt. De
stichting gaat actief aan de slag met de vergunningen, realisatie en financiering van het waterstoftankstation en de rollen van de diverse betrokken partijen. Alleen door het samen te doen
is het mogelijk om een Waterstof Vulpunt te realiseren. Als je mee wilt doen moet je kunnen
delen en dat is precies wat hier aan de orde is.”

Revolutionaire Opel Ampera-e

Hyundai NEXO

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 633 83 38, Fax. 078 - 613 11 91
info@ames.nl, www.ames.nl Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

Opel GT X

Nieuwe Volvo 360c een ware revolutie

Succesvolle Volkswagen
2019 ook elektrisch

ŠKODA RAPID SPACEBACK
AMBITION BL PRO 1.2 TSI 85 pk

1.2 TSI 85 pk

Airconditioning
Cruise Control
Radio/CD-speler
5-deurs

Ames Auto Casa
Laan der Verenigde Naties 55
3316 AK Dordrecht
T. 078-6484201
I. www.ames.nL

Van Mill Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
T. 0183 - 645 800

Handen in één voor de
komst van een waterstofstation in de regio

€ 5.0
op de
Crafte
r

Van Mill Dordrecht
Mijlweg 31
3316 Be Dordrecht
T. 078 - 613 2155

I. www.vanmill.nl

door onze verslaggever

Voordeel
van ruim

Zoals elke Opel is ook de Ampera-e zeer vooruitstrevend op het gebied van connectiviteit dankzij
OnStar en IntelliLink.

Caddy

in

De Volkswagen Caddy is de goedlopende bedrijfswagen van Volkswagen, waarvan vanaf
halverwege 2019 ook een elektrisch uitvoering
verkrijgbaar is; de ABT e-Caddy. Verwachtingen
zijn dat de speciale lithium-ion batterij een capaciteit heeft van 37,3 kWh. Als de batterij leeg is,
kost het minder dan zes uur om de wagen weer op
te laden via een 7,2 kW-laadpaal. Met een goed
opgeladen batterij is de actieradius naar verwachting 220 kilometer. De maximumsnelheid is 120
km/u. Het laadvermogen is maar liefst 4,2 kubieke meter. Hiermee onderscheidt de ABT e-Caddy
zich door de meest ruime elektrisch aangedreven
bedrijfswagen te zijn met een laadvermogen van
635 kilo.

De autobranche is aan het veranderen en Volvo
wil koploper zijn. Dat blijkt ondubbelzinnig uit
het concept model voor de nieuwe Volvo 360c,
die zo geavanceerd is dat er wordt gesproken over
een concurrent voor de korte afstandsvluchten.
Dit model is niet alleen een zelfrijdend mobiel
kantoor, maar beschikt ook over een slaapcabine.
Door de menselijke bestuurder te verwijderen
kan onproductieve reistijd tot het verleden behoren, net als een of twee uur van tevoren op de
luchthaven moeten zijn. De Volvo 360c is bijna
meer een tweede huis dan een auto, maar wel een
met een baanbrekend uiterlijk.
SvensCar
Mijlweg 29
3316 BE Dordrecht
T: 078 632 22 70
E: info@svenscar.nl
I: www.svenscar.nl

www.skodakortingsactie.nl

De Opel GT X Experimental is een compacte
SUV, (5 deurs), maar heel herkenbaar als Opel
en 100% elektrisch aangedreven. Er huist een 50
kWh lithium-ion-batterij in de bodemplaat van
deze conceptauto. Deze batterij kan opgeladen
worden met inductie en met een stekker.

Met een actieradius van meer dan 520 km (volgens NEDC) op één volledige acculading biedt
de revolutionaire Ampera-e een aanzienlijk groter
rijbereik dan de concurrentie. Tevens staat hij garant voor optimaal rijplezier en topprestaties. De
batterij bestaande uit 288 lithium-ion-cellen en
een capaciteit van 60 kWh is in de bodem gemonteerd, zodat het interieur onverminderd ruimte
biedt voor vijf personen en de bagageruimte (381
liter) is bovengemiddeld voor een auto van 4,17
meter lang.
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Het jaarlijkse event waar Dordtse ondernemers eenvoudig bijdragen
aan een sterker en socialer Dordrecht

Beursvloer Dordrecht
Beursvloer Dordrecht is een initiatief van Stichting Betrokken Ondernemen in Dordrecht en
vindt ook dit jaar weer plaats bij Ames Audi
Centrum van Amega. Bedrijven gaan met stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven de
beursvloer op om maatschappelijke matches te
maken. Bedrijven zetten deze avond hun kennis,
kunde, menskracht, materialen en middelen in
om concrete hulpvragen van maatschappelijke
organisaties op te lossen. Deze leveren op hun
beurt een passende tegenprestatie. Handelen met
gesloten beurs dus. Op de avond zelf stelt Leen de
Koning van Amega tevens belangeloos zijn kennis en netwerk ter beschikking. “Als ondernemer
ken je de valkuilen en weet je waar de successen
te behalen zijn,” aldus De Koning. “Dan is het
fijn dat je deze kennis kunt delen en zo iemand
verder kunt helpen. Ik ben er van overtuigd dat

het goed is om kracht en mogelijkheden te investeren in de omgeving waar we werken. Je kunt
zo op eenvoudige wijze een groot verschil maken. Eigenlijk moet elke Dordtse onderneming
aanwezig zijn.”

Weten wat u kunt bijdragen?

Wilt u weten of het voor u interessant is om
aanwezig te zijn? Kijk dan op de website
www.beursvloerdordrecht.nl.
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Rijschoolbranche kiest SEAT Ateca als beste lesauto

SEAT Ateca Lesauto van het Jaar 2019
De rijschoolbranche heeft de SEAT Ateca uitgeroepen tot Lesauto van het Jaar 2019. Dat
gebeurde tijdens de zevende editie van de Nationale Rijschooldag. Rijinstructeurs konden
testritten maken in bijna honderd nieuwe auto’s, waaronder de winnende Ateca.
Na het maken van een testrit konden zij een beoordelingsformulier invullen op verschillende
onderdelen: het design, het bedieningsgemak, de
binnenruimte en het zitcomfort, het stuurgedrag
en het zicht rondom. In totaal werden 441 testritten gemaakt. De SEAT Ateca kreeg de hoogste
beoordeling van de rijschoolbranche: een 8,95.
De Volvo XC40 bereikte een tweede plek met een
8,56 en de Volkswagen Polo ging met de derde
plaats naar huis met een 8,55. Het is niet voor het
eerst dat een SEAT tot Lesauto van het Jaar is uitgeroepen. In voorgaande jaren viel de SEAT Leon
liefst twee keer in de prijzen.

Sinds SEAT de Ateca op de markt heeft gebracht,
is de SUV uitgegroeid tot een succesnummer. De
SEAT Ateca is verkrijgbaar vanaf € 28.500 euro.
De auto’s die in de top 3 van Lesauto van het Jaar
2019 zijn geëindigd zijn verkrijgbaar bij de dealers van Amega. De medewerkers van Ames Auto
Casa, SvensCar en Ames Autobedrijf vertellen u
er graag alles over.

Wij werken aan de toekomst!

Verbouwing SvensCar

ToEkomst

Om ons voor te bereiden op de toekomst wordt
de showroom van SvensCar verbouwd. Nadat de
werkplaats VPS (Volvo Personal Service) ontwikkeld
is, zal de showroom nu klaar gemaakt worden voor
VRE (Volvo Retail Experience). De showroom zal
een andere presentatie, belichting en auto figuratie
krijgen. U kunt voortaan wachten op het onderhoud, de
bandenwissel of een reparatie in een ruimte in huiselijk
sfeer. Vanaf begin november bent u van harte welkom
in onze vernieuwde showroom!

START

Ames Bedrijfswagencentrum Maatwerk
dealer van het jaar 2018
Ames Bedrijfswagencentrum is tijdens de
jaarlijkse Volkswagen Bedrijfswagen dealermeeting uitgeroepen tot “Maatwerk Dealer
van het Jaar 2018”. Het is de eerste keer dat
deze prijs wordt uitgereikt en de medewerkers van Ames zijn ontzettend trots op deze
mooie onderscheiding. “Ames heeft deze
award te danken aan de vele maatwerkoplossingen die wij onze klanten met uiteenlopende wensen bieden. In samenwerking
met PSB Bedrijfswagennrichting zorgen wij
voor al onze klanten de perfecte opbouw en inrichting van de bedrijfswagen waarbij wij ook adviseren en creëren zodat de klant volledig ontzorgd is ten aanzien van bijvoorbeeld bestickering
en Track & Trace,” zegt Rob van der Velden van Ames Bedrijfswagencentrum.

Alle reden voor een
Volkswagen APK.
Altijd vervangend vervoer beschikbaar.
Gratis in combinatie met onderhoudsbeurt.

APK € 25

2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden.

Maak nu een
afspraak op
www.ames.nl
www.ames.nl
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht. Tel. 078 - 614 33 22
Wolweverstraat 2, Ridderkerk. Tel. 0180 - 48 36 66
Pr. Irenestraat 7, Oud-Beijerland. Tel. 0186 - 61 44 66
Sportlaan 301, Sliedrecht. Tel. 0184 - 41 65 00 (Servicevestiging)
Mijlweg 65, ,s-Gravendeel. Tel. 078 - 673 28 00 (Servicevestiging)
Langeweg 350, Zwijndrecht. Tel. 078 - 612 67 55 (Servicevestiging / Occasions)

404 VW1765-05 Ames APK Advertentie 260x192mm.indd 1

11-09-18 14:56
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Populair Volkswagen SUVaanbod breidt uit met T-Cross
Na alle berichten over exorbitante bonussen en gouden handdrukken

¤ 10.000. Want tijdens de Vriendenprijs Weken is het wel heel erg

voor topmanagers, lijkt het einde van de graaicultuur nog niet in

lekker binnenlopen. Kom daarom vandaag nog bij ons langs, want de

zicht. Integendeel. Eindelijk krijgen ook ZZP’ers en MKB’ers volop

Vriendenprijs Weken zijn sneller voorbij dan u denkt. Of bereken direct

mogelijkheden zichzelf te verrijken met een bonussen tot ruim

uw bonus op volkswagen.nl/goudenhanddruk.

Loop binnen tijdens de Vriendenprijs Weken.

Het kon bijna niet uitblijven met het
succes van de huidige Volkswagen
SUV-modellen. Er komt een nieuwe
SUV aan! Medio april 2019 schittert de T-Cross in de showrooms van
Ames Autobedrijf. De T-Cross is gebaseerd op de VW Polo en biedt veel
ruimte, een fraai en slim design en
hightech technologie.
Het ruimtelijk interieur van de de
T-Cross is iets groter dan de Polo.
Bovendien zit u net een beetje hoger
en stapt u makkelijker in. Qua design
besteedt Volkswagen aan elk lijntje
van de T-Cross veel aandacht. Het is
een doordacht en functioneel ontwerp
dat aanspreekt. Een uitstekende stadsauto die zich ook daarbuiten prima gedraagt.

Veel Ruimte

De T-Cross is met zijn 1.56 m, 11 cm
hoger dan de Polo en dat komt door
het verhoogde onderstel. De ruimte
van de kofferbak neemt ook toe naar
maar liefst 385 liter. In de verschillende versies is de laadruimte te vergroten tot 455 liter door de verschuifbare
achterbank. Met een platte achterbank
beschikt de SUV zelfs over 1.281 liter.
Er kan zelfs een surfboard mee als u de
rugleuning van de passagiersstoel plat
legt en dat tegen een kleine betaalbare
meerprijs. De ruimte op de achterbank
is dik in orde net als de hoofd- en beenruimte. Met een 100 kg extra gewicht
ten opzichte van de vergelijkbare Polo,

komt hij op het niveau van de grotere
T-Roc.
De belangrijkste assistentiesystemen
als front assist en rijstrook assistent
zijn standaard terwijl andere systemen
optioneel leverbaar zijn. Hoewel de
1,0-liter turbomotor voldoende vermogen en koppel levert is er, voor wie
wil de viercilinder 1.5 TSI met 150 pk.
Ook is hij straks leverbaar met een1.6
Turbo Diesel Injectie. Het dashboard
dat lijkt op dat van de Polo is zo u wilt
ook in de Volkswagen virtual cockpit
leverbaar.

Keuze uit vijf
SUV-modellen

AMES BEDRIJFSWAGENCENTRUM
Langeweg 350, Zwijndrecht, Telefoon: 078 - 6484202
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht, Telefoon: 078 - 6143322
Wolweverstraat 2, Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 483666
Prinses Irenestraat 7, Oud Beijerland, Telefoon: 0186 - 614466
Stationsweg 70, Sliedrecht, Telefoon: 0184 - 416500
Mijlweg 65, ’s Gravendeel, Telefoon: 078 - 6732800
Ames.nl | info@ames.nl

Ames Autobedrijf
T. 078 - 6484201
I. www.ames.nl

Bedrijfswagens

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM. Alle aanbiedingen zijn geldig van 4 september t/m 2 november 2014. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk op www.vwbedrijfswagens.nl voor de exacte voorwaarden.

Manager Reinier de
Koning verwelkomt u
namens het team van
Ames Autobedrijf graag
in de showrooms

Volkswagen

De Volkswagen SUV-modellen worden dus na de successen van de T-Roc,
de Tiguan, de Tiguan Allspace en de
Touareg in het komende jaar uitgebreid met de T-Cross. De nieuweling
wordt leverbaar in de Trendline, de
Comfort- line, de Highline en R-Line.
Nieuw is de hippe Design-Line met
onder andere meer kleur in het interieur. De dakrails is standaard vanaf de
Comfortline.

Ames heeft vestigingen in Dordrecht,
Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht,
Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel

ToEkomst
START

De Volkswagen T-Cross wordt geheid
een kaskraker. Neem dus in april 2019
een kijkje in één van onze Ames showrooms of informeer alvast naar de mogelijkheden van de veelzijdige T-Cross
of van de andere SUV-modellen.

Onze Volkswagen SUV’s. Test ze nu bij Ames.

Stoer, grip op elk terrein en comfortabel naar je bestemming.
Sport Utility Vehicles, oftewel SUV’s, zie je steeds vaker op de Nederlandse wegen. Zo zijn de Volkswagen SUV’s van Ames een perfecte
combinatie tussen het krachtige en robuuste van een terreinwagen en het comfort en ruimte van een gezinsauto. Of je nou in de Alpen
rijdt of naar de supermarkt gaat, rijden in een SUV is altijd avontuurlijk. Bekijk en test onze stoere T-Roc, de innovatieve Tiguan of zijn
21,5 cm ruimere broer: de Tiguan Allspace. Ga je voor krachtig én stijlvol? Dan is de nieuwe Touareg de SUV die bij jou past.
Welke je ook kiest, bij Ames heb je de mogelijkheid ze allemaal op je gemak te testen. Zo is er al een SUV vanaf € 26.650.
Kom langs in onze showroom!
Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht (occasions),
Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en ’s Gravendeel (servicevestiging)
Telefoonnummer 078 - 64 84 201
www.ames.nl
www.volkswagenkortingsactie.nl
Alle vermelde consumentenadviesprijzen zijn verkoopprijzen inclusief, btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Gemiddeld brandstofverbruik 4,4 - 8,1/L100 km (1L op 22,7 - 12,3 km)
CO2-uitstoot: 101 - 185 g/km. De gemiddelde verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijke verbruik van uw auto hangt sterk af van uw rijgedrag.
Wij adviseren Het Nieuwe Rijden.
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RUIME AUTO’S,
RUIME GARANTIE

ŠKODA 4 jaar reparatiegarantie
Dat is nogal wat. Bij ons krijgt u 4 jaar reparatiegarantie op alle reparaties die wij als oﬃciële ŠKODA-dealer aan uw ŠKODA hebben verricht. Een beter bewijs voor
het vertrouwen in de kwaliteit van onze producten èn vakmanschap van onze monteur bestaat niet. We gebruiken originele onderdelen en hebben de juiste kennis
en ervaring in huis. De 4 jaar reparatiegarantie geldt op alle werkplaatsactiviteiten, met uitzondering van normale slijtage, invloeden van buitenaf en maximaal tot
de geldende vervangingstermijnen. Dingen waar u van houdt, gunt u het beste onderhoud. Zodat ze het langste meegaan. Zo is het ook met een ŠKODA.
www.skoda.nl
AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 64 84 201, info@ames.nl, www.ames.nl
Ames heeft ook vestigingen in Zwijndrecht en Sliedrecht

RUITSCHADE?

Vanaf heden kunnen we dus ook
ruitschade herstellen.
Barst of sterretje in uw autoruit?

Vanaf heden
zijn onze
schadebedrijven
aangesloten
bij Glassdrive.

ŠKODA
EXTRA
GARANTIE

Wij herstellen en vervangen autoruiten
van alle merken.
Een Sterretje in uw ruit? Klaar terwijl u wacht!
Maak een afspraak op: www.glassdrive.nl
en vul Zwijndrecht of Alblasserdam in.

rive
Glassddoor
t
word ten
klan eld
e
beoordeen
met

9,2!

Schadenet Ames
Langeweg 350, 3331 LG Zwijndrecht

www.schadenetames.nl

Schadenet De Koning
Kelvinring 14, 2952 BG Alblasserdam

www.schadenetdekoning.nl

Koopt u een auto tijdens de
Wintercheckdag op 10 november?
Dan krijgt u van ons
2 jaar Extra Garantie cadeau.*

Twee jaar verzekerd tegen onverwachte kosten
Alle nieuwe ŠKODA modellen worden geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie. Met ŠKODA Extra Garantie
bent u nog eens twee jaar extra beschermd tegen onverwachte reparatiekosten. U blijft controle houden
over uw mobiliteitskosten. U heeft dus 24 maanden bovenop de gebruikelijke fabrieksgarantie.
Onderdelen en loonkosten worden 100% vergoed, want u heeft geen eigen risico. Nu extra scherp geprijsd.
Vraag ons naar de exacte tarieven.
AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht,
Tel. 078 - 64 84 201, info@ames.nl, www.ames.nl
Ames heeft ook vestigingen in Zwijndrecht en Sliedrecht
*vraag naar de voorwaarden
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Nu wel heel veel auto voor uw geld

Superscherpe stunt met
ŠKODA SUPERB
Met de ŠKODA SUPERB geef je zowel zakelijk als privé een duidelijk
statement af. Onze ŠKODA afdeling
heeft de hand weten te leggen op een
extra voorraad in dit ŠKODA d-segment. De prijs voor dit model is met
een geweldig oplopend klantvoordeel van maar liefst € 9.000 zeer
aantrekkelijk te noemen. Hierdoor
krijgt u nu wel heel veel auto voor
uw geld.

timaal comfort. Door de flinke wielbasis en spoorbreedtes biedt de SUPERB
met zijn maximaal 1.760 liter de grootste bagageruimte in zijn klasse. Met
de keuze voor de ŠKODA SUPERB
Combi krijgt u nóg meer ruimte. Door
innovatieve technologieën als automatisch inparkeren en het openen van de
achterklep met een enkele voetbeweging, zorgt de auto voor ultiem gemak.
Dat wordt nog eens versterkt door het
navigatiesysteem met SmartLink. Met
de buitenwereld communiceren, genieten van entertainment of zelfs werken, in de SUPERB kan het allemaal.

De ŠKODA SUPERB doet met de
stijlvolle belijning van een premium
limousine zijn naam eer aan. Met
zijn ruimte en comfort is hij geschikt
als zowel een veelzijdige gezinsauto
als zakenauto. Met de flinke grille en
strakke koplampen heeft de auto een
dynamische doch chique uitstraling.
Door de designlijn van de SUPERB
oogt deze ŠKODA extra krachtig terwijl de licht aflopende daklijn en de
scherpe lijnvoering hem extra elegant
maken.

Motoren

Kilometervreters weten hoe belangrijk
een laag brandstofverbruik is. En dat
is precies wat de TSI en TDI-motoren
van de ŠKODA SUPERB presteren. U
heeft de keuze uit benzine- en dieselmotoren met minimaal 150 pk, welke
beide te verkrijgen zijn met een DSGautomaat. Voor de echt vlotte rijders
komen er later dit jaar ook nog benzine- en dieselmotoren met een vermogen van ruim boven de 200 paardekrachten!

Met de SUPERB kan het
allemaal

Eén en al luxe straalt de ŠKODA SUPERB uit. Dat komt ook door het interieur. Wat te denken van de strakke afwerking, hoogwaardige materialen en
sfeervolle interieurverlichting. U rijdt
met deze ŠKODA SUPERB dus in op-

100% ALL-IN
Uitvoeringen
ŠKODA CITIGO DRIVE
�
�
�
�

ŠKODA FABIA DRIVE

1.2 TSI 85 pk
De ŠKODA SUPERB
uitvoeringen
�
� luxe naar
gaan van comfortabel,
via
�
�
zeer exclusief. Voor de zakelijke lea-

1.0 60 PK

Airconditioning
Cruise Control
Radio/CD-speler
5-deurs

Airconditioning
Cruise Control

Van € 11.240,-

Voor € 9.995,-*
Abonnementsprijs
per maand all in**

Voordeel €

1.245,-

€ 215,-

Lichtmetalen velgen 15" Rotare
Navigatiesysteem Amundsen

Van € 14.910,-

Voor € 13.410,-*
Abonnementsprijs
per maand all in**

Voordeel €

1.500,-

€ 299,-

serijder zijn er de absolute toppers
zoals de ŠKODA SUPERB Ambition
Business en Style Business met een
keur van mogelijkheden. Zo heeft iedere ŠKODA SUPERB Business een
8” navigatiescherm, stoelverwarming,
elektrische bestuurdersstoel en parkeersensoren en is de Style Business
zelfs uitgevoerd met een 9,2” navigatiescherm, voorruit verwarming,
automatisch inparkeren en 480 watt
geluidssysteem van het merk Canton.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u
nu erg nieuwsgierig bent naar wat de
ŠKODA SUPERB u te bieden heeft.
Naast de verschillende uitvoeringen
en kleuren welke in de showroom van
Ames ŠKODA Centrum te zien zijn,
kunnen we u tijdelijk zeer aantrekkelijk klantenvoordeel bieden. Er is nu
al een ŠKODA SUPERB vanaf €258
netto bijtelling per maand!

Ames Škoda Centrum
Laan der Verenigde Naties 109
ŠKODA RAPID SPACEBACK
AMBITION
PRO 1.2 TSI 85 pk
3316
AKBLdordrecht
�
T.�� 078-6484201
�
�
I. www.ames.nl
Airconditioning
Cruise Control
Klein leder pakket

Manager Erik Drijver verwelkomt
u namens het team van Ames Škoda
Centrum graag in de showroom

Lichtmetalen velgen 16" Antia
Navigatiesysteem Amundsen

Van € 18.220,-

Voor € 16.995,-*
Abonnementsprijs
per maand all in**

Voordeel €

1.225,-

€ 339,-

SUPERB STAPELVOORDEEL
BIJ AMES
Eindelijk. Particuliere lease biedt nu dezelfde voordelen als zakelijke lease! Onderhoud, afschrijving, rente... alles 100% geregeld voor een vast maandbedrag.
Met het ŠKODA abonnement krijgt u 100% zekerheid voor een 100% scherpe prijs. En ja, u heeft nóg meer voordeel als u inruilt. Is uw auto meer waard dan de aanbetaling?
Dan ontvangt u het resterende bedrag op uw bankrekening.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 - 5,3 L/100km (1 op 18,9 - 24,4) CO2-emissie 95 - 124 gr/km.

www.skoda.nl

*Genoemde vanafprijs is incl. BTW en eventuele inruilpremie, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 29 september 2014 of zolang
de voorraad strekt. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. **Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing.
Actieprijs o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 29 september 2014, zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 633 83 38, Fax. 078 - 613 11 91
info@ames.nl, www.ames.nl Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

www.skodakortingsactie.nl

OPLOPEND TOT € 9.810

Brandstofverbruik 4,2 - 4,4 L/100 km (1 op 22,7 - 23,8)
CO2-emissie 104 - 164 gr/km.

Combineer deze drie acties en profiteer van maximaal voordeel

+
Rijk uitgeruste Business-uitvoeringen met
voordeel tijdelijk oplopend tot € 5.840.
www.skoda.nl

+
Luxe opties voor extra veel rijplezier. Tijdelijk met
een voordeel dat kan oplopen tot € 1.770.

Ervaar meer rijgenot. Tijdelijk extra scherp
geprijsd met € 2.200 voordeel.

Alle vermelde consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Prijswijzigingen voorbehouden: De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk.
De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt. Getoonde afbeeldingen kunnen
meeruitvoeringen bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken.
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 64 84 201, info@ames.nl, www.ames.nl
Ames heeft ook vestigingen in Zwijndrecht en Sliedrecht
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Bij Amega volgen Leerling Monteurs een uniek opleidingsplan

Monteur worden?
Bij Amega zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers zoals (Leerling) Monteurs voor onze werkplaatsen. Daarom vinden wij het opleiden van Monteurs zeer belangrijk en
daarom volgen alle Leerling Monteurs bij ons een uniek opleidingsplan. Hierdoor kunnen ze niet alleen sneller hun diploma
behalen, ze profiteren ook van alle extra kennis die ze opdoen
tijdens de uiteenlopende trainingen van onze ervaren specialisten. Bovendien worden ze gedurende de opleiding persoonlijk
begeleid door hun eigen leermeester. Wat kunnen de leerlingen
van ons verwachten?

Trainingen door leermeester Martin van der Schoor
Onze enthousiaste leermeester Martin (Ames ’s-Gravendeel)
ziet het als zijn missie om de leerlingen optimaal te begeleiden en hen klaar te stomen voor het examen. In een groepje
van 4 krijg je persoonlijke aandacht en zal je in tweetallen aan
de slag gaan met speciale oefenauto’s. Je gaat onder begeleiding aan de slag met o.a. de volgende trainingsonderwerpen:
dynamo, startmotor, bedrading aansluiten, wielen balanceren,
koplampen afstellen en je leert alles over motorstoringen.

Training 1e en 2e jaars leerlingen (Eerste) Autotechnicus
Ben je nieuwsgierig naar hoe een hybride auto werkt? Wat weet jij
over een airconditioning systeem? En heb je al eens gehoord van
termen ‘SKP’, ‘WO’ en ‘garantie’? Dit zijn allemaal onderwerpen
die tijdens de trainingen in het 1e jaar van de opleiding (Eerste)
Autotechnicus aan bod komen. Onze enthousiaste experts stomen
jou helemaal klaar voor het echte werk.

Importeurs trainingen

Exclusief bij Amega mag je als Leerling Monteur al deelnemen aan
importeurs trainingen. Zo krijg je de unieke mogelijkheid om al in
een vroeg stadium van je carrière te leren van de beste trainingen.
Onze Service Manager Arnaud is gecertificeerd als officieel bedrijfstrainer van PON, waardoor hij voor de merken Volkswagen, Audi,
Seat en Škoda een aantal trainingen zelfs intern mag geven!

Begeleiding leerlingen
In het 2e leerjaar leer je alles over updates: denk aan multimedia en
het koppelen van een telefoon. Ontdek ook hoe je storingen in de
auto vindt en hoe je moet communiceren met de klant. Bovendien
leer je om te gaan met de moderne gereedschappen en (test)apparatuur van Amega. Wij hebben ontzettend veel gereedschappen die jij
jezelf dankzij de trainingen in no-time eigen maakt. Het 2e leerjaar
sluiten we af met een training over diagnoses stellen waarbij we
onder andere de V4 meting, airco’s en het stroomloopschema behandelen.

Bij Amega hechten wij veel waarde aan persoonlijke begeleiding.
Wij volgen jouw ontwikkeling dan ook op de voet. Iedere vestiging
heeft zijn eigen leermeester waar je aan wordt gekoppeld. Samen
met de leermeester, de docent van school en onze interne coach
bespreken we met jou je voortgang. Met elkaar beoordelen we of
bijvoorbeeld extra uitleg of begeleiding nodig is.

Werken bij Amega
Amega is een groeiende en winstgevende organisatie actief in de automotive branche in de regio Zuid-Holland Zuid. Amega
is actief met dealerschappen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda (Ames), Opel (Van Mill), Volvo (SvensCar) en
Hyundai (H-Point). Daarnaast is Amega de moedermaatschappij van PSB Bedrijfswageninrichting, schadeherstelbedrijven
(Schadenet Ames en Schadenet de Koning), het groeiende universele bedrijf Service Only, de leasemaatschappij AA Lease
en het verhuurbedrijf AA Rental. In de totale groep zijn circa 450 mensen werkzaam.
Ben je op zoek naar een baan of stageplaats bij één van de vestigingen van Amega of wil je meer weten over het opleidingstraject van onze monteurs? Neem dan contact op met Personeelszaken via 078-6338303 / personeelszaken@amega.nl of kijk
op www.werkenbijamega.nl.

Ervaar hoe werken en leren perfect samen gaan
bij Amega. Join the team!
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“Ik wil mezelf zoveel mogelijk specialiseren en ontwikkelen”

Leerling Monteurs aan het woord
Sinds jaar en dag is Amega een erkend leerbedrijf en leidt Amega monteurs op. We laten twee Leerling Monteurs aan het woord over hun opleiding en hun ervaringen op de werkvloer bij Amega.

William Voorwinden

William Voorwinden – Ames Ridderkerk

“Ik volg een BBL-opleiding tot Eerste Autotechnicus. Vier dagen in de week werk ik bij Ames in Ridderkerk en één dag in de week ga ik naar school. Omdat ik altijd al aan brommers sleutelde, kwam ik
na een oriëntatie uit op de opleiding Eerste Autotechnicus. Ik ben bij Ames naar binnen gelopen en had
gelijk een leuk gesprek met Service Manager Arnaud. Ik heb het hier super naar mijn zin, Ames is echt
een goed leerbedrijf. Onlangs had ik een functioneringsgesprek en ik kon niks bedenken wat niet naar
mijn zin is. Het team is leuk, het werk spreekt me aan en ik leer veel. Ik word heel goed begeleid door
mijn leermeester Leendert-Jan. Hij weet heel veel en kan heel goed uitleggen. Ik heb veel ambitie en
zie mezelf wel groeien in het vak.”

Mike de Bruin

Mike de Bruin - Service Only in Dordrecht

“Sinds drie jaar werk ik bij Service Only in Dordrecht en volg ik de BBL-opleiding voor Eerste Autotechnicus - niveau 3. Ik heb deze opleiding vrijwel afgerond en ben begonnen aan de tweejarige
opleiding voor Technisch Specialist- niveau 4 - gaan volgen. Ik wil zoveel mogelijk papieren halen
en mezelf zoveel mogelijk specialiseren en ontwikkelen. Toen ik met mijn opleiding begon kon ik bij
Service Only terecht en dat bevalt goed van beide kanten. Op school leer ik de theorie en hier doe ik
praktijkervaring op. Zowel met mijn leraar op school als met mijn leermeester heb ik een goede band.
Het werken bij Service Only spreekt mij aan omdat het zo veelzijdig is. Ook onderling op de afdeling
hebben we het gezellig. Waar het nodig is word ik geholpen, maar ik krijg ook de gelegenheid om de
dingen zelf te ontdekken.”
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PSB Bedrijfswageninrichting klaar
voor de toekomst!
ToEkomst
START

PSB Bedrijfswageninrichting biedt sinds jaar
en dag totaalpakketten van producten en
diensten voor de inbouw van bedrijfswagens
van alle merken. Vanwege het wederzijds
vertrouwen in de jarenlange samenwerking
die er is tussen PSB en haar klanten is PSB
Bedrijfswageninrichting succesvoller dan
ooit! Tijd dus voor vernieuwing en uitbreiding.

Meer capaciteit en sneller

Om de klanten nog beter van dienst te zijn is
PSB Bedrijfswageninrichting continue bezig
met ontwikkelingen, investeringen en innovaties. Om nog meer werk aan te kunnen is er een
tweede productielocatie geopend waar bedrijfs-

wagens tevens vakkundig ingebouwd worden.
De capaciteit en snelheid nemen nog eens toe
door een investering in een nieuwe CNC freesmachine. Met deze computergestuurde freesmachine kunnen de producten van hout en
kunstof geheel op maat worden gefreesd. Bijna
alles is mogelijk! Hierdoor kan een bedrijfswagen optimaal ingericht worden, waarbij iedere
centimeter van de laadruimte optimaal benut
kan worden. Met de lichte aluminium modulaire kastinrichting van Bott Vario is de klant
eveneens verzekerd van kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Bott Vario biedt talrijke oplossingen voor het inrichten van alle bedrijfswagens.

Inzicht in het proces

3-D visualisatie

PSB Klantportaal

En er is meer. In het nieuwe Solid-Works 3D
maatwerk tekenprogramma van PSB kan samen met de klant de volledige inrichting in 3D
in de bedrijfswagen worden getekend, zoals bij
een online-tekening van bijvoorbeeld een keukenprogramma. Wanneer de tekening uiteindelijk klaar en de klant akkoord is, wordt deze
omgezet in een uitgebreide werktekening voor
de bedrijfswageninrichter. Het proces is dus efficiënter en de klant krijgt direct de oplossing
gevisualiseerd in een 3-D tekening.

Interview met Frans van Diepeningen van Bott Vario

“We versterken elkaar”
Frans van Diepeningen, directeur van Bott Vario, laat er geen enkel misverstand over bestaan
als hij desgevraagd vertelt over de focus die het bedrijf heeft bij de inrichting van bedrijfswagens. Het lijkt om die reden dan ook volstrekt logisch dat PSB Bedrijfswageninrichting al jaren
voor Bott Vario als toeleverancier kiest.
Van Diepeningen geeft aan trots te zijn op de prettige samenwerking tussen de beide bedrijven die al
meer dan 20 jaar teruggaat. “Voor zowel PSB als Bott Vario staan professionaliteit en betrouwbaarheid
hoog in het vaandel. Dat heeft al tot meerdere successen geleid.”
Maar voordat hij verder ingaat op de prettige samenwerking geeft Frans van Diepeningen eerst uitleg
over het product. “Onze klanten bepalen zelf de configuratie van de inrichting van hun bedrijfsvoertuig. Met een 3-D programma kunnen onze klanten hun mobiliteitsoplossingen modulair opbouwen. In
Zuid-Duitsland wordt aan de hand van hun tekening het product vervaardigd en afgeleverd. Dat doen
wij met succes, grootzakelijk zijn wij de grootste speler in Nederland. Dit hebben wij bereikt door het
vertrouwen van klanten zoals Amega. Amega is een belangrijke afnemer van ons en staat in de top 5
van grote ondernemingen van Bott Vario.”

Wat is, denkt u, voor PSB de reden waarom ze al zoveel jaren zakendoen met
Bott Vario?

“Als eerste moet je product goed zijn, maar ook de manier van samenwerken is van belang. Daarna
kijken klanten naar de veiligheid, lichtgewicht en prijs. Daar zijn wij gewoon heel sterk in, en daar
mag je ergonomie nog eens aan toevoegen. Wij zijn de aanbieder van één van de lichtste producten
in deze markt. De samensmelting is voor ons het allerbelangrijkst. De auto is door de RDW gekeurd
en de Bott kast door TÜV.” Bott Vario neemt jaarlijks (nieuwe) bedrijfswageninrichters van PSB mee
op training in Duitsland, waar zij zien hoe het proces van installatie in de bedrijfswagen werkt. Maar
liefst 100% van de inrichters van PSB is gecertificeerd voor inbouw. Wij nemen dit heel serieus, wij
willen niet de goedkoopste zijn, wel de beste! PSB is dan heel sterk in het managen van processen. Zo
versterken wij elkaar.”

PSB Bedrijfswageninrichting is door de jarenlange ervaring gespecialiseerd in het managen
van het totale proces van bestellen tot aflevering van het voertuig. Alle aanwezige schakels
en stappen in het proces zijn volgbaar voor de
klant en kunnen door PSB op een juiste manier
worden gemanaged om de doorlooptijd zo kort
als mogelijk te houden. Denk hierbij aan het
inrichten van het voertuig, inbouw van ritregistratie, plaatsen van signalering, uitvoeren van
de huisstijl (bijv. bestickering), poetsen van het
voertuig en het transporteren van het voertuig
retour naar de leverende dealer en/ of directe
aflevering aan de eindklant.
Het nieuwe en speciaal ontwikkelde PSB
Klantportaal, werkt optimaal voor zowel klant
als voor PSB. Als de klant een nieuwe bedrijfswagen (incl. inrichting bij PSB) besteld heeft
kan de klant via het portaal precies zien hoever
de bedrijfswagen in het proces zit. Zodra de
bedrijfswagen het volledige proces heeft doorlopen, dan volgt er automatisch een melding
naar de klant met foto’s van het uiteindelijke
resultaat. Kortom, van bestelling tot aflevering
is er volledige transparantie tussen de klant en
PSB. De afgelopen periode hebben de mede-

werkers van PSB hard gewerkt aan vernieuwingen om zo de klanten nog meer te ontzorgen.
PSB Bedrijfswageninrichting is klaar voor de
toekomst!

Commercieel Manager Ramon Dame verwelkomt u namens het team graag bij PSB Bedrijfswageninrichting

PSB Bedrijfswageninrichting
Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht
T. 078 - 620 3993
I. www.psb.nl

PSB Bedrijfswageninrichting op de INFRA
Relatiedagen
Op 5, 6 en 7 februari staat PSB Bedrijfswageninrichting op de INFRA Relatiedagen in de evenementenhal
te Hardenberg. Een mooie gelegenheid om kennis te nemen van alle (nieuwe) mogelijkheden die PSB
biedt voor haar bestaande en nieuwe klanten.

NIEUW:

OPEL COMBO
International Van of the Year 2019
Maximaal laadvermogen 1.000 kg
3,3 m3 / 3,9 m3 laadruimte met ruimte voor 2 pallets
Tot 18 innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen

Vanaf:

€ 13.599
Lease vanaf € 269/mnd

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

Bedrijfswageninrichting

De gecertificeerde inrichter

bott.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123.
Prijs excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Full Operation Lease via Opel Leasing o.b.v. 60 mnd/20.000 km per jaar.
Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.
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De nieuwe Opel Combo is
ongekend veelzijdig
De nieuwe Opel Combo is door een
jury van 25 journalisten uitgeroepen tot International Van of the Year
2019. De Combo excelleert door zijn
hoge mate van rijplezier, innovatieve
rijhulpsystemen en lage gebruikskosten. De feiten spreken voor zich,
maar de medewerkers van Van Mill
in Dordrecht en Gorinchem vertellen u graag alles over deze geliefde
bedrijfswagen.

Overtuigende voordelen

De Opel Combo is ongekend veelzijdig. Innovatieve assistentiesystemen
en efficiënte motoren maken de nieuwe
Combo tot de perfecte zakenpartner.
En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Zo kan de middelste plaats van de
multifunctionele passagiersbank plat
neergeklapt worden, waardoor een tafeltje ontstaat voor een laptop, hierdoor
ontstaat de beleving van een rijdend
kantoor. De opties van verwarmbare
stuurwiel en de stoelverwarming maken het verblijf ook op een winterdag
aangenaam. De achteruitrijcamera
geeft een scherp beeld van het gebied
achter de Combo op het 8-inch infotainment-scherm. Hulplijnen geven de
rijrichting en de afstand tot obstakels
aan. De vooraanrijdingsassistent met
voetgangersherkenning waarschuwt
voor een dreigende aanrijding met een
voetganger of een ander voertuig. De
geavanceerde systemen “Multimedia”1

en “Multimedia Navi Pro”1 bieden via
een groot 8-inch kleuren-touchscreen
en Apple CarPlayTM 2 toegang tot de
belangrijkste functies van uw smartphone. Deze slimme innovaties zorgen
samen met het krachtige en gestroomlijnde profiel van de auto voor het direct herkenbare design van Opel.

Krachtige prestaties en verrassende laadruimte

De Combo geeft u de keuze uit een
reeks geavanceerde, efficiënte dieselmotoren met een vermogen tot 130pk
die vrijwel allemaal voorzien zijn van
het brandstofbesparende Start/Stop
systeem. U kunt ook kiezen tussen
een soepel schakelende 5-of 6-versnellingsbak of het gemak van een
geavanceerde 8-traps automaat. De
Combo oogt van buiten compact, maar
met zijn lange wielbasis heeft hij een
maximale laadruimte van 3,9 m3. Met
1000 kg laadvermogen is deze Opel bedrijfswagen overal op voorbereid. De
Combo met standaard wielbasis heeft
een laadruimte tot 3,3 m3 en een maximaal laadvermogen van 950 kg. In de
laadruimte passen twee euro-pallets.
Erg praktisch zijn de mogelijkheden tot
15 opbergvakken.
De nieuwe Opel Combo staat in november 2018 in de showroom bij Van
Mill en is per direct te bestellen vanaf
€13.599,- excl. BTW.

Directeur Rick Kennedie (links) en
Manager Opel Bedrijfswagens Dick de
Bruin verwelkomen u namens het team
van Van Mill graag in de showrooms

Opel Combo International Van of the
Year 2019
Van Mill Dordrecht
Mijlweg 31
3316 Be Dordrecht
T. 078 - 613 2155
Van Mill Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
T. 0183 - 645 800
I. www.vanmill.nl

De nieuwe Opel Combo is uitgeroepen tot International Van of the Year 2019
in de categorie lichte bedrijfsvoertuigen en dat is niet voor niets. De jury is
namelijk zeer te spreken over de nieuwe Opel Combo: hij beschikt over alle
merkwaarden en merkkenmerken van Opel en combineert dat met een frisse
benadering qua design, praktisch gebruiksgemak en een uniek gevoel van
comfort.
De International Van of the Year is de meest prestigieuze prijs binnen de
internationale bedrijfswagenbranche. De jury (bestaande uit journalisten uit 25
Europese landen) heeft de kanshebbers beoordeeld op onder meer veiligheid,
innovatie, comfort en prijs/kwaliteit verhouding. De nieuwe Combo is mede door
zijn lage gebruikskosten en talloze innovatieve rijhulpsystemen tot ‘International
Van of the Year’ bekroond.

Opel maakt Private Lease
én deze maand
persoonlijk.
INCLUSIEF:

• ONDERHOUD
• BANDEN
• SCHADEHERSTEL

extra voordelig!

• VERZEKERING
• WEGENBELASTING
• PECHHULP

Vanaf

€ 189

/mnd

Bij Opel krijgt u nu heel veel mogelijkheden om een auto privé te leasen, precies zoals u ’t wilt. U kunt namelijk zorgeloos rijden
voor een vast bedrag per maand én van alles zelf bepalen! U rijdt al een gloednieuwe KARL vanaf € 189 per maand.
Dit actietarief scheelt u tijdens de looptijd van 5 jaar maar liefst € 1.200. Kom snel naar onze showroom en kies uw nieuwe Opel!

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill-opel.nl

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot voorraadmodellen (EURO 6.1): liter/100 km 6,9 – 3,3; kms/liter 14,5 – 30,3; CO2 gr/km 158 – 88. Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot nieuwe modellen (EURO 6.2): liter/100 km 7,0 – 4,0; kms/liter 14,3 – 25,0; CO2 gr/km 188 – 104.
De actietarieven zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar en gelden voor geselecteerde Opel modellen. Het totaalvoordeel van € 1.200 is gebaseerd op 60 maanden vermenigvuldigd met een korting van € 20 per maand. Genoemde tarieven voor KARL, Corsa en Astra (5-deurs en Sports Tourer) zijn op basis van EURO 6.1
voorraadmodellen. Alle bedragen zijn maandtarieven inclusief btw. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken en opties tegen meerprijs bevatten. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.
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De meest ervaren
winterexpert!
E N H A N C E D BY G E R M A N T EC H N O LO GY

WinterContact™ TS 860
>

Cool Chili™ zorgt voor maximale remprestaties
onder alle winterse omstandigheden

>

Liquid Layer Drainage™ vermindert de remweg
op gladde wegen

>

Snow Curve+ technology™ zorgt voor veilige handling
op besneeuwd wegdek

continentalnl

@continentalnl

continentalbanden
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n
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20

continl

www.conti.nl
www.conti.nl
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Altijd een vestiging
bij u in de buurt!

www.serviceonly.nl

23

www.serviceonly.nl

€ 25,- korting
bij klein onderhoud
of

€ 50,- korting
bij groot onderhoud

Geldig bij alle
Service Only
vestigingen
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Serviceonly Dordrecht
Ploegstraat 9,
Tel. 078 - 63 09 556
dordrecht@serviceonly.nl

Serviceonly Sliedrecht
Sportlaan 301
Tel. 0184 - 44 48 97
sliedrecht@serviceonly.nl

Serviceonly Ridderkerk
Voorzand 18
Tel. 0180 - 39 60 40
ridderkerk@serviceonly.nl

Serviceonly Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
Tel. 0183 - 64 58 80
gorinchem@serviceonly.nl

Serviceonly Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 1
Tel. 078 - 61 52 455
papendrecht@serviceonly.nl

Serviceonly ’s-Gravendeel
Mijlweg 65
Tel. 078 - 67 38 030
sgravendeel@serviceonly.nl

Serviceonly Zwijndrecht
Langeweg 350
Tel. 078 - 61 99 350
zwijndrecht@serviceonly.nl

Maak uw afspraak
simpel en snel op
www.serviceonly.nl

Lever deze bon in of maak uw afspraak online
en gebruik onderstaande kortingscode:

AMEGOKT18

Actie: bespaar op je onderhoudsbeurt bij Service Only en

Amegazine

Oplage: 180.000 exemplaren

ontvang een gratis McMenu

Oktober 2018
2016

Audi e-tron start
van de nieuwe
toekomst

Service Only en McDonalds
slaan de handen in één
Service Only heeft een actie met McDonalds. Wanneer je bij de Mc Donalds vestigingen in Ridderkerk,
Dordrecht-centrum of Dordrecht-staart een McMenu bestelt, ontvang je een waardebon van Service Only.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je € 25,- korting op een kleine onderhoudsbeurt of zelfs € 50,- op
een grote onderhoudsbeurt.

Amega in het nieuws
ToEkomst
START

Wie wil overstappen op elektrisch rijden
is bij de Audi e-tron goed aangesloten.
Comfortabel, een fraai uitgevoerd interieur en veel ruimte.

> zie pagina 6

Maak kennis met de
Audi e-tron op 18
oktober
Speciaal voor Ames klanten is
er op 18 oktober een exclusieve preview van de Audi
e-tron. Wij nodigen u graag uit
om als één van de eerste
kennis te maken met de
e-tron tijdens onze exclusieve
introductie op donderdag 18
oktober van 14:00 tot 21:00
uur.
De Audi e-tron rijdt 100%
elektrisch en is de start van
de nieuwe toekomst! Lees
er meer over op pagina 12
en meld u aan via onderstaande QR code.

Waterstofstation in de regio
In de toekomst zullen er steeds meer
auto’s op waterstof rijden, zoals de
Hyundai NEXO.

Amega onderweg
naar de toekomst
De auto’s van de toekomst waren nog
nooit zo dichtbij. Sterker nog een aantal van deze modellen komen snel op
de markt of staan zelfs al in de showroom. De auto’s hebben één ding ge-

meen: duurzaamheid. Het zijn in alle
gevallen zuinige auto’s zonder of met
een lage uitstoot. In deze krant leest u
alles over deze nieuwe modellen en
wat u nog allemaal kunt verwachten de

DE OCCASION 2DAAGSE
Drie weekenden lang
extra voordeel op
occasions tijdens
de occasion

komende jaren. Verderop in de krant
zetten we de auto’s van de toekomst
nog eens voor u op een rijtje.

> zie pagina 12 en 13

2-daagse.
EXTRA
VOORDEEL
OP OCCASIONS
OP VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 NOVEMBER

> zie pagina 2

UNIEKE VOORRAAD POLO’S
Lange levertijd?

Baanbrekend Volkswagen
Volkswagen heeft een missie en is
vastbesloten om de leiding te nemen
in e-mobility. Als eerste bewijs komt
Volkswagen met de I.D. NEO, de start
van een compleet nieuwe serie elektrisch aangedreven auto’s.

Handgeschakeld
vanaf

Bij Ames binnen
2 weken rijden!

De nieuwe Opel Combo is
ongekend veelzijdig

€ 17.995,-

SEAT Ateca Lesauto van
het Jaar 2019

Rijk uitgeruste Polo’s
van 6-10 maanden oud met
max. 18.000 km’s op de teller.
Diverse kleuren en
uitvoeringen op voorraad.

Automaat
vanaf

€ 19.995,-

De rijschoolbranche heeft de SEAT
Ateca uitgeroepen tot Lesauto van het
Jaar 2019. Dat gebeurde tijdens de
zevende editie van de Nationale Rijschooldag. Rijinstructeurs konden testritten maken in bijna honderd nieuwe
auto’s, waaronder de winnende Ateca.

KOM OP 2 EN 3 NOVEMBER LANGS
EN PROFITEER VAN EXTRA KORTING

De nieuwe Opel Combo is door een jury van 25 journalisten uitgeroepen tot International Van of the Year 2019. De Combo excelleert door zijn hoge mate van
rijplezier, innovatieve rijhulpsystemen en lage gebruikskosten. De feiten spreken
voor zich, maar de medewerkers van Van Mill in Dordrecht en Gorinchem vertellen u graag alles over deze geliefde bedrijfswagen.

Langeweg 350 - 3331 LG Zwijndrecht - Tel.: 078 - 648 42 01

www.occasioncentrum.nl

MODEL EN UITVOERING

OPTIES

KLEUR

Multifunctioneel stuurwiel, 16’’ lichtmetalen velgen, cruise
control, navigatie, bluetooth telefonie. Km stand: 6.517

Seat Ibiza style 1.0 TFSI 95PK

> zie pagina 21

Candy white

BOUWJR NIEUWPRIJS

03-2018

PDC voor + achter, climatronic, 15’’ LMV, cruise control,
navigatie+bluetooth. Km stand: 11.025

Deep black, Limestone grey, White
silver, Pure white

2018

R-Line exterieur, panoramadak, led koplampen, PPC voor +
achter, active info display, 17’’ LMV, adaptive cruise control.
Km Stand: 1.500

Pure white, Deep
black, Indium grey

03-2018

Volkswagen Golf Trendline 1.0 TSI
110PK

PDC voor + achter, 15’’ LMV, app connect, MF-stuurwiel,
climatic airco. Km Stand: 1.500

Tornado rood

06-2018

Volkswagen Golf Comfortline
1.0 TSI 110PK DSG

Ergonomische best. stoel met massage, stoelverwarming,
PDC voor + achter, 17’’ LMV, led verlichting, navigatie+
bluetooth. Km Stand: 1.500

Indium grey

07-2017

Audi A3 Sportback Sport 1.0-116PK

Xenon verlichting, 17” LMV, PDC, MMI navigatie,
winterpakket. Km stand: 11.900

Monsoongrijs

> zie pagina 14
18” LMV, PDC, MMI navigatie, lichtpakket, led koplampen/
achterlichten, vol. automatische airco, hill hold functie.
Km stand: 9.000

Nanogrijs

€ 20.485,-

OUTLET

€ 17.995,-

VOORDEEL

€ 2.490,-

Meerprijs DSG automaat € 2.000,-

Volkswagen Polo Comfortline
1.0 TFSI 95PK

Volkswagen Golf R-Line edition
1.0 TSI 110PK

Audi Q2 #limited 1.4 TFSI CoD
150PK S-Tronic

€ 23.220,-

€ 19.995,-

€ 33.379,-

€ 28.995,-

€ 27.785,-

€ 23.995,-

€ 3.225,€ 4.384,€ 3.790,-

€ 24.995,-

€ 8.784,-

02-2018

€ 38.705,-

€ 27.745,-

€ 10.960,-

04-2018

€ 42.516,-

€ 37.495,-

€ 5.021,-

€ 33.779,-

Demonstratie auto

Demonstratie auto

Winterpakket, derde zitrij, navigatie, climate control,
Volkswagen Tiguan Allspace
adaptive cruise control, voorruitverwarming, camera achter
Comfortline Business 1.4 TSI 150PK
& park assist. Km stand: 5.000

Ruby red

01-2018 € 42.279,-

€ 39.995,-

€ 2.284,-

Volkswagen T-Roc Style 1.0 TSI
115PK

Deep black
met wit dak

01-2018 € 35.030,-

€ 31.750,-

€ 3.280,-

Led verlichting, 18” LMV, navigatie+bluetooth, elektrische
achterklep, active info display.

Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW en afleverkosten. Druk en zetfouten voorbehouden.

Monteur worden?
Bij Amega zijn we altijd op zoek
naar gemotiveerde medewerkers
zoals (Leerling) Monteurs voor
onze werkplaatsen. Daarom vinden wij het opleiden van Monteurs zeer belangrijk en volgen
alle Leerling Monteurs bij ons
een uniek opleidingsplan.

> zie pagina 12 en 13

Deze kortingsbon is in te leveren bij alle Service Only vestigingen. Als de auto klaar is ontvang je weer een
bon voor een gratis McMenu. Win win dus. De actie loopt tot juli 2019 dus alle tijd om de bon in te leveren.

Heeft u ons ook gezien? De afgelopen
periode kwam Amega verschillende
keren langs in het landelijk nieuws. Zo
kwamen de NOS en RTL nieuws langs
om een item te maken over de toenemende files in Nederland. Ook kwam
Staatsecretaris Van Ark op bezoek.

WINTERCHECK
DAGEN
Laat uw auto gratis op
belangrijke punten controleren
voordat de winter aanbreekt.

www.amessalesoutlet.nl
Ames Sales Outlet

Sportlaan 301 3364 DK Sliedrecht Tel. 0184 - 41 65 00

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk,
‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

> zie pagina 18

> zie pagina 4

Amegazine is een gezamenlijk initiatief van:

Geen McDonalds bij u in de buurt? Knip dan de coupon rechtsboven uit en of gebruik de kortingscode en
profiteer van de aantrekkelijke kortingen op onderhoud bij de Service Only van uw keuze.

Colofon

Amegazine is een uitgave van HJ Media Producties

€ 25,- korting
Geldig bij alle
Service Only
vestigingen

Redactie
Karen van Pelt
Bianca van Helden

bij klein onderhoud
of

€ 50,- korting

Fotografie Henk van Veen, Zinnia Revet, Bianca van Helden

bij groot onderhoud

Vormgeving en productie

Serviceonly Dordrecht
Ploegstraat 9,
Tel. 078 - 63 09 556
dordrecht@serviceonly.nl

HJ Media Groep
T. 0180 - 33 16 00

Lever deze bon in voor korting ak gebruik van
Ma
Serviceonly
Ridderkerktevens een bon voor
en ontvang
Voorzand 18
deze aanbieding
Tel. 0180 - 39 60een
40 gratis McMenu.

en ontvang een
een
waardebon voor

ridderkerk@serviceonly.nl

Uw kenteken:

Serviceonly Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 1
Tel. 078 - 61 52 455
papendrecht@serviceonly.nl

Oplage 180.000 exemplaren

GRATIS
www.serviceonly.nl
McMenu!

Serviceonly Zwijndrecht
Langeweg 350
Tel. 078 - 61 99 350
zwijndrecht@serviceonly.nl
Flyer_ServiceOnly_Onderhoud+McDonalds_A5.indd 1

Serviceonly Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
Tel. 0183 - 64 58 80
gorinchem@serviceonly.nl
Serviceonly ’s-Gravendeel
Mijlweg 65
Tel. 078 - 67 38 030
sgravendeel@serviceonly.nl

Met medewerking van
Medewerkers en adverteerders

04-06-18 09:49

Serviceonly Sliedrecht
Sportlaan 301
Tel. 0184 - 44 48 97
sliedrecht@serviceonly.nl

In te wisselen bij:
McDonald’s
Kerkeplaat 2
Dordrecht

McDonald’s
Bagijnhof 10
Dordrecht

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend

McDonald’s
Rotterdamseweg 17
Ridderkerk

Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.
* Vraag naar de voorwaarden. Actie loopt tot 01-07-2019. Niet inwisselbaar voor geld.

Flyer_ServiceOnly_Onderhoud+McDonalds_A5.indd 2

04-06-18 09:49
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EXCLUSIEVE
LEASEAANBIEDING:
Eén
bedrĳfsauto
of een compleet
HYUNDAI KONA Wĳ
ELECTRIC
PREMIUM
wagenpark?
helpen
u graag!
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*Op basis van een looptijd van 60 maanden, 10.000 km per jaar & exclusief brandstof en BTW

www.aalease.nl | info@aalease.nl
www.aalease.nl | info@aalease.nl

Samen gezellig een
weekendje weg?

Samen een weekendje erop uit? AA Rental heeft een ruim aanbod auto’s welke perfect geschikt
zijn voor een weekendje weg. Je kunt snel en makkelijk een auto huren via onze Click & Drive
service op onze website. Zo kunt u snel en makkelijk genieten van uw weekend.
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Heeft u een eenmanszaak met een enkele bedrijfsauto? Of gaat het om een compleet wagenpark met
Heeft u een eenmanszaak met een enkele bedrijfsauto? Of gaat het om een compleet wagenpark met
tal
van
verschillende
voertuigen?
AA Lease
regelt uw
mobiliteit,
van een
compacte
personenauto
tot
Wij
helpen
u om uw
wagenpark
efficiënt,
flexibel
en met
name
duurzaam
in te richten.
Met onze
tal van
verschillende
voertuigen?
AA Lease
regelt uw
mobiliteit,
van een
compacte
personenauto
tot
een ruime bedrijfswagen met complete inrichting. Wij helpen u om uw wagenpark efﬁciënt, ﬂexibel en
visie
op duurzame
mobiliteit
willen
wij iedereen
inspireren
om de beslissende
stappen
naar een
een ruime
bedrijfswagen
met complete
inrichting.
Wij helpen
u om uw wagenpark
efﬁciënt, ﬂexibel
en
duurzaam in te richten. Dit doen we met een transparante werkwijze en slimme mobiliteitsoplossingen.
duurzaam in te
richten. Dit doen
we metGaat
een transparante
werkwijze
en ons
slimme
mobiliteitsoplossingen.
duurzaam
wagenpark
te
zetten.
u
de
uitdaging
met
aan?
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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