
Jaguar Land Rover past haar dealernetwerk
aan in Hilversum
Jaguar Land Rover past haar dealernetwerk aan in Hilversum. De wijzigingen in

het dealernetwerk zijn het directe gevolg van de wereldwijde Dual Brand strategie

van Jaguar Land Rover om haar premium merken beide onder één dak aan te

bieden.

Per 1 augustus neemt Kroymans het bedrijf ACS Hilversum over. Na de overname

zal de vestiging verder gaan onder de naam ACS-Kroymans.

 

ACS Hilversum was officieel Jaguar Land Rover dealer en al jaren het vertrouwde gezicht in de

regio Hilversum. De huidige General Manager van ACS Hilversum, René Serry onderschrijft de

krachtenbundeling: “Ik ben verheugd te kunnen melden dat we ons bedrijf aan Kroymans

kunnen overdragen; ik weet zeker dat ons geweldige team in goede handen is. En onze klanten

blijven verzekerd van de service en klantgerichtheid die men gewend is, temeer omdat het

volledige team zal blijven.”



OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs

 

Sander van den Bey, General Manager van Kroymans: “Wij zijn zeer verheugd met deze

belangrijke stap voorwaarts. Onze jarenlange verbintenis met Jaguar wordt nu aangevuld

met Land Rover. Het bundelen van deze krachten vormt een solide basis voor onze positie in ’t

Gooi en stelt ons nog beter in staat onze klanten en relaties van dienst te zijn.”
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hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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