ADVERTORIAL

'ONESTOPBOX'
MET NIEUW LOGO
KWALITEITSTURBO'S BIJ TURBO'S HOET
Turbo's Hoet, dé specialist op het vlak van turbo's,
heeft sinds kort een nieuw logo. Het modern ogende
beeldmerk was al terug te vinden op de nieuwe
verpakkingen van Turbo's Hoet. Die verpakkingen
herbergen het concept van de firma. In de doos vindt
men namelijk niet enkel een nieuwe of gereviseerde
turbo, maar ook montage-instructies, een specifieke
technische fiche en de nodige OE-wisselstukken
(mounting kit) om de turbo te kunnen monteren.
Kortom: een 'onestopshop' in één box.
ALLES IN 1 DOOS
Een Turbo's Hoet verpakking bevat
niet enkel de turbo. De doos
bestaat uit een volledig concept:
• de turbo;
• de montage-instructies;
• de technische fiche;
• de OE-wisselstukken (mounting kit).
Met één pakket heeft u dus alle
benodigdheden in huis om de turbo
(en bijbehorende geconnecteerde
onderdelen) correct te vervangen.
Noem het het equivalent van een
onestopshop in één box: een
'onestopbox' als het ware. Deze
oplossing beperkt zo veel mogelijk
de montagefouten.

ook iets tegenover. Elke turbo die
Turbo's Hoet verlaat, krijgt een
uniek nummer.

NUMMER 1 IN TURBO'S
Turbo's Hoet pretendeert niet de
goedkoopste te zijn, maar wel de
beste. Aan de kwaliteitsturbo's die
de firma reviseert of levert, hangt
een prijskaartje, maar daar staat

Daarmee weet
de firma perfect om welk
product het gaat, wat ermee
gebeurd is en voor welke wagen
het bedoeld is. De klantendienst

TURBOPARTNER

belt ook de klant op wanneer die
de bestelling ontvangt, om hem te
wijzen op de mogelijke struikelstenen bij de montage. In de
prijs van een
Turbo's Hoet
turbo is dus
de knowhow
inbegrepen,
evenals de
beschikbaarheid.
De firma
heeft
namelijk
17.000
turbo's op
voorraad,
waardoor u
meestal binnen
de 24 uur voortgeholpen bent.

TURBOPARTNERS
Voor TurboPartner-garages gaat
Turbo's Hoet nog een stap verder.
Zij krijgen bij de registratie van hun
turbo het eerste jaar 100% garantie

op dat product. Over de volle twee
jaar geldt de garantie op fabricagefouten, maar met de mogelijkheid
tot een commerciële tegemoetkoming. De technische bijstand die
de firma levert aan de TurboPartnergarages – via de hotline, maar ook
via de TurboTrainingen – behaalde
in de twee jaar sinds het ontstaan al
opmerkelijke resultaten. Zo daalde
in die tijdsperiode het aantal
garantieaanvragen van
TurboPartners van 5% naar 1%.

REVISIE TURBO'S
Het ervaren en deskundige
personeel in de revisieafdeling van
Turbo's Hoet kan elke reparatie
en/of revisie uitvoeren aan een
herbruikbaar onderdeel.
Door continue en doorgedreven
investeringen in het machinepark
kunnen zij elke herstelling of revisie
met waarborg afleveren. Indien u
uw eigen onderdeel terug wenst in
plaats van dit om te ruilen, kan de
expresherstellingsdienst u dit in no
time terugbezorgen.

TURBO'S HOET

Turbo's Hoet biedt met het TurboPartner-concept de mogelijkheid om te
genieten van een aantal voordelen op het gebied van technische
ondersteuning. Deze unieke voordelen in de sterk groeiende
vervangingsmarkt voor turbochargers helpen u vóór, tijdens en na de
montage van een kwaliteitsturbo van Turbo's Hoet.
Het belangrijkste voordeel van TurboPartner is de TurboGarantie.
Daarmee krijgt u na de onlineregistratie van de turbo het eerste jaar bij
onverhoopte problemen een gratis vervangende turbo. Daardoor kunt u
uw klanten dezelfde zekerheid en kwaliteit bieden als het originele
dealerkanaal.
H OE WORDT U NU T URBO P ARTNER ?
• Woon een technische TurboTraining bij van Turbo's Hoet
• Leg succesvol de TurboTest af op www.turbo-partner.be
• Registreer uw turbo's online op de bovenvermelde website; zo maakt u
aanspraak op de TurboGarantie
V OORDELEN T URBO P ARTNERS
• U wordt door TurboTraining dé specialist op vlak van turbovervanging
• Door registratie heeft u toegang tot de recentste technische info
• TurboGarantie en ondersteuning via hotline

Turbo’s Hoet is gespecialiseerd
in de verkoop van nieuwe
turbo’s en de revisie van turbo’s.
De firma is officiële distributeur
(en voor de Belux exclusieve
verdeler) van bekende turbofabrikanten
zoals
Garrett,
BorgWarner, Holset, Mitsubishi
en IHI. Als marktleider in Europa
put Turbo's Hoet Belgium nv uit
een voorraad van 17.000
turbo’s. Aangezien de mobiliteit
prioritair is, heeft Turbo's Hoet
een 24 uursservice van alle
turbo’s op voorraad. Het vakkundige personeel kan u
technisch begeleiden in de juiste
keuze. Of het nu gaat om een
nieuwe of gereviseerde turbo,
de kwaliteit is altijd van het
hoogste niveau!
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TURBO'S HOET BELGIUM

Bruggesteenweg 249
8830 Hooglede
Tel.: 051/25.24.36
Fax: 051/20.05.07
contact@th-group.eu
www.th-group.eu

