HÉT ADRES IN SNEEK
VOOR AUTOSERVICE!
VOOR ELK MERK EN TYPE AUTO

PARTICULIER & ZAKELIJK

APK-KEURING
ONDERHOUD

DE 5 ZEKERHEDEN VAN
AISSA & DE VRIES
+
+
+
+
+

SCHADEHERSTEL
HYBRIDE & ELEKTRISCH

Alles voor je auto op één adres
Snel, eerlijk & betaalbaar
Gratis leenauto of leenfiets

OCCASIONS

Vooraf een prijspogave
Haal- en brengservice

VAN HARTE WELKOM!
Zadelmakersstraat 16a, 8601 WH Sneek

T 0515-336976

E info@aissa-devries.nl

www.aissa-devries.nl

AUTOSERVICE AISSA & DE VRIES
DE WERKPLAATS
PERSOONLIJK

BETROUWBAAR

EERLIJK

TRANSPARANT

ONZE DIENSTEN
WE HELPEN U GRAAG!

WAAROM KIEZEN VOOR
AISSA & DE VRIES
EEN GOEDE KEUZE IS!

APK-keuringen
Klein en groot onderhoud

Autoservice Aissa & de Vries is hét merkonafhankelijke

Schadeherstel

auto-onderhoudsbedrijf in Sneek. Wij bieden naast hoog-

Diagnose (ook voor hyrbride)

waardige, persoonlijke service vooral betrouwbaarheid,

Banden, velgen en uitlijnen

zekerheid en transparantie. Geen gedoe, prettige service
en het juiste auto-onderhoud voor een eerlijke prijs.

Aircoservice
Motor inbouwen

Waarom kies je voor autoservice Aissa & de Vries?
Ons doel is om de kosten voor het onderhoud van uw auto

Olie verversen

betaalbaar te houden. Afhankelijk van de auto en uw budget

Automaatbak spoelen

onderhouden en/of repareren wij met fabrieksoriginele

Winter/zomer- check

onderdelen, vervangingsonderdelen, ruildelen of

Autoruiten vervangen

gebruikte onderdelen
Wanneer er zich onvoorziene kosten voordoen, nemen
wij altijd telefonisch contact op met de klant, om vervolgens

En meer...
(vraag naar de mogelijkheden)

in goed overleg tot een goede oplossing te komen.

VAN A TOT Z GOED
GEREGELD. ALTIJD EERLIJK
EN BETROUWBAAR.
Zadelmakersstraat 16a, 8601 WH Sneek

T 0515-336976

E info@aissa-devries.nl

www.aissa-devries.nl

ALLES VOOR JE AUTO
OP ÉÉN ADRES
APK-KEURING

VOOR IEDER TYPE OF MERK AUTO
Autoservice Aissa & de Vries is RDW-erkend en heeft de bevoegdheid om uw auto of camper te keuren. Eventuele bijkomende kosten
om uw auto APK-waardig te maken worden overlegd voordat wij tot
reparatie overgaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
Altijd vooraf een prijsopgave!

MOET UW AUTO APK GEKEURD
WORDEN? MAAK EEN AFSPRAAK!

ONDERHOUD & SERVICE
VOOR IEDER TYPE OF MERK AUTO

Van regulier onderhoud tot pech onderweg, geen enkel probleem
is te groot voor ons. Onze werkplaats is voorzien van de meest
moderne en geavanceerde apparatuur, waardoor wij u een
kwalitatief hoogwaardige auto reparatie kunnen garanderen.
Profiteer van een zeer nette en complete autoservice
tegen een aantrekkelijke prijs.

PROFITEER VAN EEN GOEDE SERVICE
TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

SCHADEHERSTEL

VOOR IEDER TYPE OF MERK AUTO
Schade aan de auto, iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Groot of
klein, schade aan uw auto is natuurlijk erg vervelend. Ook voor schadeherstel bent u bij autoservice Aissa & de Vries aan het juist adres.
Heeft u schade aan uw auto of functioneert deze niet naar behoren?
Bel of kom langs voor deskundig advies.

KLEINE
REPARATIES
TERWIJL occasions
U
Check
onze
voorraad
op
WACHT? GEEN PROBLEEM!
www.aissa-devries.nl/occasions
Zadelmakersstraat 16a, 8601 WH Sneek

T 0515-336976

E info@aissa-devries.nl

www.aissa-devries.nl

EEN AANTAL VAN ONZE DIENSTEN
VOOR U UITGELICHT

GROTE OF KLEINE BEURT

Tijdens de grote beurt wordt uw auto op veel belangrijke punten gecontroleerd. We verversen de motorolie,

WINTER- ZOMERCHECK

vervangen o.a. het olie- en luchtfilter en we vullen waar

Bij Autoservice Aissa & de Vries wordt uw auto tijdens
de winter- of zomer check gecontroleerd op “de top 10
meest voorkomende pechonderdelen” . Dit zodat u
hierna zorgeloos op vakantie kan gaan.

sproeier- en koelvloeistof.

MERKBEURT

Onderhoud helemaal afgestemd op uw merk auto,

OLIE VERVERSEN

autotype, bouwjaar en kilometerstand. Onderhoud zoals

Bij Autoservice Aissa & de Vries gebruiken we altijd de
olie die bij uw auto hoort. Verse motorolie draagt bij aan
een goed functionerende auto.

voorgeschreven door de fabrikant. Nieuwe onderdelen
voldoen altijd aan de fabrieksspecificaties. Zo behoudt
uw auto ook nog eens zijn fabrieksgarantie.

APK MET ONDERHOUD

AIRCO ONDERHOUD

Merkt u dat de airco minder goed zijn werk doet of muf
ruikt? Dan is het tijd voor een opfrisbeurt! Wist u dat een
goed werkende airco niet alleen nuttig is in de zomer? In
de herfst en de winter helpt de airco ook tegen beslagen
autoruiten.

Zadelmakersstraat 16a, 8601 WH Sneek

nodig alle vloeistoffen bij. Denk hierbij aan de ruiten-

T 0515-336976

Bij Autoservice Aissa & de Vries kunt u ervoor kiezen
de APK te combineren met een kleine of grote beurt.
Wij houden u altijd op de hoogte van de gebreken bij uw
auto. Ook denken wij met u mee wat voor u het voordeligste is en voor de auto het beste.

E info@aissa-devries.nl

www.aissa-devries.nl

AUTOBEDRIJF AISSA
ALTIJD EEN GOEDE KEUZE!
OCCASIONS VAN ALLE MERKEN

CONTINUE WISSELEND VOORRAAD

GRATIS PROEFRIT

INRUIL MOGELIJK

OCCASIONS

ÉÉN VAN DE GOEDKOOPSTE AUTOBEDRIJVEN IN FRIESLAND
Op onze locatie in Sneek treft u een compleet aanbod van
verschillende occasions van alle merken en in alle prijsklassen aan.
U kunt vrijblijvend bij ons langs komen zodat u kunt zien wat wij op
voorraad hebben. Komt u langs, dan kunt u onze occasions rustig
bekijken onder het genot van wat drinken.

PROFITEER VAN EEN GOEDE SERVICE
TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

Een gratis proefrit? Wij regelen dat!
Uw auto inruilen? Geen probleem!

IMPORT & EXPORT

VOOR IEDER MERK OF TYPE AUTO
Autobedrijf Aissa, gevestigd in Sneek, koopt en verkoopt niet alleen
auto’s in Nederland, maar is gespecialiseerd in het importeren en
exporteren van voertuigen.
Ongeacht uw wensen, wij kunnen u voorzien van de geschikte auto.

ÉÉN VAN DE GOEDKOOPSTE
AUTOBEDRIJVEN VAN FRIESLAND

BENT U OP ZOEK NAAR
EEN BETROUWBARE AUTO?
Wij hebben altijd een ruime voorraad met nauwkeurig
geselecteerde occasions voor u klaar staan.
Bekijk de actuele voorraad op:
www.aissa-devries.nl/occasions

Zadelmakersstraat 16a, 8601 WH Sneek

T 0515-336976

E info@aissa-devries.nl

www.aissa-devries.nl

APK-KEURING
ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL
HYBRIDE & ELEKTRISCH
OCCASIONS
VOOR PARTICULIER & ZAKELIJK

ONDERHOUD & SERVICE

INKOOP & VERKOOP

Autoservice Aissa & de Vries is sinds jaar en dag een

Autobedrijf Aissa heeft altijd een ruime voorraad met

gevestigd autobedrijf in Sneek. Wij zijn actief op het

betrouwbaar geselecteerde occasions voor u klaar

gebied van reparaties en onderhoud voor elk merk

staan. Onze occasions worden altijd met juiste bouw-

auto. Door onze klanten persoonlijk te benaderen en

jaren, uitvoeringen en exacte kilometerstanden met

uitstekende kwaliteit te leveren hebben wij een grote

NAP verkocht.

AUTOSERVICE AISSA & DE VRIES

AUTOBEDRIJF AISSA

en tevreden klantenkring opgebouwd.

Scan m ij en be ki jk
on ze bedrijf sf ilm

KOM LANGS EN ONTDEK WAAROM
AISSA & DE VRIES DE JUISTE KEUZE IS
VOOR UW (HYBRIDE) AUTO OF CAMPER
Bezoekadres
Zadelmakersstraat 16a
8601 WH Sneek, Friesland

Openingstijden Werkplaats
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 17:30 uur

Contactgegevens
Telefoon: 0515-336976
Whatsapp: 0611464825
E-mail: info@aissa-devries.nl
www.aissa-devries.nl

Openingstijden Autobedrijf
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 17:30 uur
Zaterdag:10:00 - 17:00 uur
Zondag: op afspraak

Bezoek onze website voor meer informatie www.aissa-devries.nl of bel direct 0515 336 976

