FILTERPLUSPLAN
Van der Spek FilterPlusPlan® voor het
onder controle houden van uw kosten
voor onderhoud en service.
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WA A R O M E E N FILTE R PLU SPLAN ®
Uw kosten voor onderhoud onder controle.
De veelzijdige machines van Hyundai hebben goed en uitgekiend onderhoud nodig met daarbij de oliën en
filters die de fabrikant voorschrijft. Dit komt de continuïteit van uw Hyundai ten goede en zal uw operationele
kosten laten zakken. Juist onderhoud is echt niet duur, het niet plegen van onderhoud kost u een vermogen!
Als gebruiker van een bouw-, recycling-, wegenbouw- of overslagmachine bent u niet dagelijks bezig met
het in topconditie houden van uw machines. U wilt er geld mee verdienen! De deskundige technici van
van de Spek willen hier wel continu voor u mee bezig zijn en kunnen u op meerdere manieren van dienst zijn.
Eén van deze manieren is ons Van der Spek FilterPlusPlan®.
De operationele kosten van uw Hyundai gaan omlaag doordat:

Wij met u meekijken en advies op maat kunnen geven.
Wij u alle originele filters leveren. U heeft hier geen omkijken naar.
U een flinke korting van maar liefst 20% op alle originele filters krijgt.
U op alle andere onderdelen die u voor deze machine bestelt ook nog eens 10% korting krijgt.
U een jaar extra jaar garantie krijgt op uw nieuw aangeschafte machine. Een Hyundai heeft standaard
al 2 jaar garantie maar wij doen er een derde jaar (maximaal 4.500 uur) kosteloos bij.
Om voor al deze voordelen in aanmerking te komen hoeft u maar één ding te doen en dat is dit kosteloze
Van der Spek FilterPlusPlan® bij ons af te sluiten.
U kunt dit contract ook afsluiten voor een machine
uit het Prima Hyundai Premium Used® programma.
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WILT U MEER WETEN OVER
ONS FILTERPLUSPLAN?
Voor meer informatie en voorwaarden over ons Van der Spek FilterPlusPlan®
neem contact op met onze vertegenwoordiger in uw regio of met onze
adviseur aftersales John de Heijde.
Telefoon: 06 82 31 89 70
E-mail: john.de.heijde@vanderspek.nl
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