Care Scan© en
Care Plan©

HET JUISTE ONDERHOUD OP
HET JUISTE MOMENT
Om je Porsche goed in conditie te houden, is
periodiek onderhoud essentieel. Wanneer een
Porsche langere tijd geen tot weinig onderhoud
heeft gekregen, treden na verloop van tijd vaak
problemen op, die opgelost moeten worden.
Uiteraard zijn wij goed in het oplossen van
problemen, maar wij weten als geen ander dat dit
altijd meer kosten met zich meebrengt dan een
doordachte, lange termijn onderhoudsplanning.
Hiermee voorkom je kostbare reparaties door
achterstallig onderhoud en kun je steeds
betrouwbare kilometers tegemoet zien. Daarom
start onze samenwerking altijd met een
Sportomotive Care Scan©

Onderhoudsplan voor
zorgeloos rijden en maximale
prestaties

Sportomotive Klassieke Porsches
Ambachtsweg 5 – Bavel (bij Breda)
E-mail: info@sportomotive.nl
Website: www.sportomotive.nl
Telefoon: 0614 – 282 662

DE SPORTOMOTIVE CARE SCAN©

Meer dan 25 jaar ervaring met
Klassieke Porsches

Creëer een startpunt voor een
efficiënt onderhoudsschema

Wij werken vanuit ons restauratieatelier in Bavel.
Hier werken wij aan onze eigen Porsches, die wij na
restauratie verkopen, maar ook aan de Porsches
van onze klanten. Kom gerust eens langs voor een
kop koffie en een Porsche praatje!

Om een goed startpunt te creëren voor een
succesvol onderhoudsplan voeren wij een
controle uit op maar liefst 195 punten. Hiermee
krijg je duidelijk inzicht in de huidige conditie en
staat van onderhoud van je klassieke Porsche.
De 195 punten, die de Care Scan© omvat,
hebben betrekking op de volgende categorieën:

Carrosserie
Motor
Aandrijflijn
Remsysteem

Onderstel
Elektro
Interieur
Rij-test

HET SPORTOMOTIVE CARE PLAN ©
Vooruit kijken, kosten besparen

Met de uitkomsten van de scan doet
Sportomotive je een vrijblijvend voorstel voor een
lange termijn onderhoudsplan: het Sportomotive
Care Plan©. In dit plan is vastgelegd wat wij aan
de Porsche gaan doen en wanneer, zodat je de
kosten voor onderhoud goed kunt spreiden over
een langere periode en de auto het juiste
onderhoud krijgt op het moment dat deze het
nodig heeft. De kosten van een Sportomotive
Care Scan© bedragen € 195,--, exclusief BTW.

WAARDEBEPALING
De uitkomsten van de Care Scan© worden
gedocumenteerd. Dit document geeft de feitelijke
staat van onderhoud weer en is niet alleen
waardevol bij het bepalen van het juiste
onderhoud op het juiste moment, het biedt ook
een degelijke onderbouwing wanneer je je Porsche
in de toekomst wilt verkopen of als input voor de
taxateur die de waarde van je Porsche moet
bepalen.

