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Beste klant!

Het eerste halve jaar van de reorganisatie hebben wij, Kemper-Auto, goed
gemeesterd !

vandaag willen wij ons nog eens hartelijk bedanken voor de vele positieve
reacties op ons besluit, zonder VW fabrieks-service contract klantvriendelijk
verder te gaan. verder bedank ik me bij al mijn collega's, die zich met elan hebben
ingewerkt in hun nieuwe taken, en de vele nieuwe ideeEn die ons werk nog beter
en aangenamer lieten worden. Wij betreuren allemaal, dat enkele langjarige
medewerkers in deze uitdagingsrijke tijd op eigen wens gingen, maar wensen hen
natuurlijk het allerbeste voor hun toekomst.

ln de eerste maanden hebben we veel geld uit de vergoedingsbetaling van de
Volkswagen-AG weer in het bedrijf geinvesteerd, met het doel, nog aangenamer en
efficiEnter te kunnen werken. onder anderen werd een compteet nieuw
computersysteem opgezet, zowel als veel overwegingen en nieuwe ideean nu ook
omgezet zijn.

Dat alles ligt nu achter ons!

' Ons team is weer compleet! Wij begroeten dan ook hartelijk mevrouw Pols
en meneer Gehling.. Tevens kunnen wij u nu veel intelligente oplossingen aanbieden, waarbij
ook bij nieuwe auto's uw garantie gewaarborgd blijft. Ook de ,,open VW -
veld acties" en eventuele coulance bedragen checken wij bij de fabrikant.
Zo proberen wij U steeds een oplossing aan te bieden, die aan uw wensen
voldoet.

. Ook hebben wij nieuwe contracten met de Volkswagen-AG kunnen
afsluiten en een speciaal VW bedrijfsnummer ontvangen. Daardoor is
onze testapparatuur en de garage computer ook in toekomst aangesloten
aan VW. Zowel als dat de personeelsscholingen en het ijken van ons
speciale gereedschap gewaarborgd blijft. WU kunnen u nu zelfs nieuwe
reservesleutels "leren", en kunnen sturingsprogramma's met de actuele
VW-Software programmeren (Flashen). Dit is dan ook uniek! lets wat
andere vrije garages u niet kunnen aanbieden. Op het gebied van
inspectie gebruiken wij de originele fabrieksonderdelen. Natuurlijk kunt u
ook in toekomst rekenen op de bekende eigen ,,Kemper
mobiliteitsgarantie."

. Het aanleveren van onderdelen, ook originele onderdelen, verloopt
moeiteloos. Maar ook kunnen wij u nu in veel gevallen zelfs goedkopere
onderdelen aanbieden, die dezelfde kwaliteit hebben als originele
onderdelen, mits dat gewenst is.. Wij zijn niet afhankelijk van de VW keten groep uit de nabije omgeving,
want wij hebben andere partners mee aan boord genomen, met die we niet
moeten concurreren.

. Verder nieuws: Autohandel Pazek+Jacobs GbR heeft zich gevestigd in
onze oude showroomhal. Wij verheugen ons op het aangename
teamwork.
Al met at, denk ik: We zijn nu op de juiste weg onze nieuwe doelstelling te
behalen: "Kemper-Auto, uw speciale garage voor VW techniek", en dat
ook nog eens met "klant georiEnteerde merken" en "seryice tegen een
faire prijs".

Heeft U nog vragen? Ons team en mij kunt u, zoals gewend, altijd snel en goed
bereiken. Of kom gewoon eens een kijkje nemen. Wij zien u graag weer bij
Kemper-Auto!

Spezialwerkstatt Abschleppen
VW-Technik Pannenhilfe

Vreden, 23.07.2015

Unfallschaden
Lackierung

Alfred Kemper KG

Gutenbergstr. l0
48691 Vreden

Telefon 0049 2564 932'l-0

Telefax 0049 2564 9321-30

I nternet: www. kemper-auto.de

E-mail: mail@kemper-auto.de

On geval/Pech-T elet oon 7 -2417

0049( 2564) 93 21 21

Komplementar:

Alfred Kemper

HRA 2749 beim

Amtsgericht Coesfeld

EU-UsLldNr.: OE 123 785 797

Finanzaml Ahaus

Steuer-Nr: 301 -57 28-0132

Sparkasse Westmi.insterland
IBAN:DE86401 545300000033233
BIC: WELADE3Wxxx

Volksbank Gronau-Ahaus eG
IBAN: DE57401 640240031 800000
BIC: GENODEMlGRN

ffi?
bBIBkemper.auto.vreden h

groet


