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AutoDrome Nederland

KIA-dealer van
het eerste uur
KRIMPEN A/D IJSSEL – AutoDrome
Nederland is KIA-dealer van het eerste
uur. Directeur Ted Markus draagt met trots
het gouden speldje, dat hij kreeg naar
anleiding van het twintigjarig jubileum.
“Mijn vader Jaap, destijds eigenaar van het garagebedrijf in Berkenwoude, had direct vertrouwen in
het merk, dat in de jaren negentig in Nederland werd
geïntroduceerd. KIA stond vanaf het begin bekend
om zijn goede prijskwaliteitsverhouding. De jarenlange fabrieksgarantie -het is het enige merk, dat zeven jaar garantie op nieuwe auto’s biedt-, staat daar
borg voor”, aldus de eigenaar van het sinds 1998 op
bedrijventerrein ‘Stormpolder’ gevestigde autobedrijf, dat zowel nieuwe als gebruikte KIA’s biedt.
Toegegeven, met name mensen die de auto puur als
vervoermiddel zagen vielen in de beginjaren voor
KIA, want het merk blonk niet uit in de looks. Dat is
de laatste jaren wel anders. “Prijs en kwaliteit zijn allang niet meer de enige factoren. Het oog wil ook

wat en op dat vlak scoort
KIA eveneens hoog.”
Zo kijkt Ted Markus reikhalzend uit naar de introductie van de nieuwe KIA
Stonic, die vanaf eind
september in de showroom staat. Deze stoere
crossover zal ongetwijfeld
scoren in dit toch al zeer populaire segment. De
sportieve uitstraling van deze auto wordt geaccentueerd door strakke horizontale lijnen en –heel bijzonder- een twee deuren-dak. “Wie de Stonic met eigen ogen wil bekijken is uiteraard welkom”, nodigt
‘autofreak’ Markus, die zelf een customized, uitgebouwde KIA Sportage bezit, belangstellenden uit.
Over belangstelling heeft AutoDrome Nederland sowieso niet te klagen. “We hebben door de jaren
heen een trouw en vast klantenbestand opgebouwd.
Wij kènnen onze klanten, ook al komen ze lang niet
allemaal uit Krimpen aan den IJssel of directe omge-

ving en zien we ze zeker niet vaak. Sterker nog, de
meesten komen hier alleen tijdens de jaarlijkse check
van de auto. Ook ons personeel is honkvast. Zowel
in de garage als in de showroom. Vertrouwde gezichten, dat wordt op prijs gesteld.”
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De nieuwe Kia Stonic.
Niet te stoppen.
Vanaf

€ 18.995,-

Met gratis tankpas t.w.v. €

500,Private lease vanaf € 319,- p.m.

De nieuwe Kia Stonic. Dé compacte crossover.
Dit is ‘m! De Kia Stonic. Het design is stoer en krachtig zoals een echte crossover. Met de uitgebreide stylingopties maak je de Stonic helemaal eigen.
Kun je niet kiezen tussen zwart of rood? Met de two-tone kleurstelling kies je gewoon allebei. Het dynamische rijgedrag en soepele besturing zorgen
voor een opwindende rij-ervaring. Rij je in de stad? Extreem veel comfort en slimme features zorgen voor een rit zonder stress. Ontdek de nieuwe Kia
Stonic in onze showroom en probeer ‘m zelf.

AutoDrome Krimpen
Stormsweg 28, Krimpen a/d IJssel, Tel. (0180) 590 540

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-krimpenaandenijssel.nl en doe de gratis

Gem. brandstofverbruik: 4,2 – 5,2 l/100km, 23,8 – 19,2 km/l. CO2-uitstoot: 109 – 118 g/km.
Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig voor de Kia Stonic met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-10-2017 en uiterste registratiedatum van 30-11-2017. Genoemde
prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage,
leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd
van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op
voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 30-11-2017. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

