
Ga gerust de baan op 
met een all-inclusive 
mobiliteitsoplossing
voor een vast maandelijks bedrag



Top Motors.
Uw vertrouwen waard sinds 1989.

Als familiale onderneming groeide Top Motors sinds 1989 uit tot 

een huis van vertrouwen met ondertussen zes vestigingen: in 

Wevelgem, Kortrijk, Roeselare, Waregem, Oudenaarde en Kruisem. 

Zowel voor particulieren als bedrijven biedt elke vestiging een 

volledige mobiliteitsoplossing, en dit alles onder één dak.



Met keuze uit zes premium merken én een ruim aanbod 
occasies van álle merken, vindt u uw droomwagen ongetwijfeld 
bij Top Motors. We hebben een ruime voorraad en wie weet 
kunnen we uw volgende droomwagen wel uit stock leveren!

Tijd voor een nieuwe wagen? Kom zeker eens langs bij de 
specialisten van Top Way. Zij onderzoeken de staat van de 
wagen, bepalen de waarde en kopen uw oude wagen op. 
Het geeft u meteen een mooi startbedrag voor de aankoop 
van uw volgend voertuig.

Uw nieuwe wagen

Overname van uw oude wagen

Genieten van 
een nieuwe 
wagen kan nu 
ook voor een 
behapbaar, 
maandelijks 
bedrag

Wie vandaag een nieuwe auto 

wil aankopen, stuit algauw 

op een aantal obstakels. 

Een nieuwe wagen vergt 

een aanzienlijke financiële 

investering, er zijn de 

oplopende levertermijnen 

en ook de economie kende 

al betere periodes. Toch zijn 

er oplossingen waarbij de 

particuliere klant voor een 

behapbaar maandelijks bedrag 

zorgeloos kan genieten van 

een nieuwe wagen.



Top Motors blijft ook na uw aankoop een betrouwbare 
partner. De bandenwissel bij het begin van de winter/zomer, 
een vakantiecheck of het onderhoud aan de motor. Onze 
techniekers kennen de historiek van uw wagen en brengen uw 
voertuig in een handomdraai weer in topvorm! Dankzij onze 
mobiliteitsgarantie blijft u bij panne ook gegarandeerd mobiel.

Een elektrische of hybride gekozen? Bij Top Motors geniet u, 
dankzij EDI (Electric by D’Ieteren), van begeleiding bij de keuze 
van de juiste laadoplossing: van de controle van de elektrische 
installatie bij u thuis tot aan de installatie van uw laadstation.

Kies de ideale formule op maat van uw budget en geniet van 
onze voordelige tarieven. Betaalt u uw nieuwe voertuig in 
één keer, kiest u voor maandelijkse afbetalingen of opteert 
u voor een Private Lease waarbij u het voertuig huurt? Top 
Motors behartigt al het papierwerk. Al wat u nog rest, is volop 
genieten van uw nieuwe wagen.

Met een weCare onderhoudscontract behoren onvoorziene kosten 
tot het verleden. U beheert uw mobiliteit en uw budget optimaal, 
dankzij een compleet onderhouds-contract waarbij u kiest uit drie 
verschillende packs (zie ‘zorgeloze mobiliteit’). Zo heeft u steeds de 
diensten die het beste aan uw behoeften beantwoorden.

Jaarlijks onderhoud & herstellingenLaadoplossing voor bij u thuis 

Financiering op maatWeCare-onderhoudscontract



Een kras, een deuk of beschadigde onderdelen? In onze 
carrosserie-afdeling herstellen we wagens van alle merken, ook al 
werden ze niet aangekocht bij Top Motors. De carrosserie van Top 
Motors werkt volgens de strenge standaarden van Wondercar, 
kwaliteit gegarandeerd.

Zorgeloos de baan op, dat betekent ook kunnen rekenen op hulp 
bij pech of bij een ongeval. De pechverhelping van onze merken is 
24 op 7 voor u bereikbaar, en zal ervoor zorgen dat u ook bij pech 
snel en veilig op uw bestemming aankomt. Waar u zich ook bevindt

Herstel van carrosserieschade

Hulp bij ongevallen & pechverhelping

Top Motors.
Dat is kiezen 
voor de 
mobiliteit
van morgen.



topmotors.be/mobiliteit

linkedin-in facebook-f instagram youtube


