
DE GARAGE APP IS ONDERDEEL VAN HET UITGEBREIDE 
PROGRAMMA ‘DE KROON-OIL SPECIALIST’

De click tussen u en uw klant
Uw eigen Garage App zorgt voor een sterke binding met uw klant. Na 
registratie van het kenteken ontvangt uw klant automatisch berichten over 
onderhoudsbeurten aan zijn auto. Na dit bericht plant hij waar mogelijk 
een afspraak in uw werkplaatsagenda. U geeft zelf aan wat de mogelijk-
heden zijn. Zo bent u altijd ‘in control’. 

Daarnaast  biedt de App een Storingsservice. Het geregistreerde kenteken 
is gekoppeld aan het ‘onderhoudsboekje’ van de bewuste auto. Informa-

tie over storingen en pechstatus zijn dus altijd bij de hand. Schade?  Met 
de App geeft uw klant dit 24/7 door aan zijn verzekeraar, een functionele 
en interessante feature. 

Uw Occasionaanbod wordt overzichtelijk gepresenteerd en het laatste 
nieuws, acties en andere zaken deelt u eenvoudig via de Nieuwsmodule. 
Wil men u liever persoonlijk spreken? Middels de duidelijk weergegeven 
contactgegevens neemt uw klant eenvoudig contact met u op.

Uitgelichte 
app features

Uw eigen Garage App
Aansluiting bij uw bedrijfsvoering
De App is er in twee versies, toegespitst op uw wijze van bedrijfsvoe-
ring, die geheel wordt vormgegeven in uw vertrouwde huisstijl. Alles is 
erop gericht om het contact met uw klant te onderhouden.

uw eigen app in uw eigen huisstijl 

gemakkelijk te vinden onder uw bedrijfsnaam

directe communicatie met uw klant

zorgt voor een sterke binding

klanten maken zelf werkplaatsafspraken

beheer uw werkplaatsagenda

presenteer uw occasionvoorraad

overzichtelijke en uitgebreide beheeromgeving 

inzicht in de statistieken 

geschikt voor alle smartphones en tablets

financieel erg bereikbaar binnen het Kroon-Oil collectief

Push berichten
Nieuws, acties en andere 

momenten kunt u delen met 
uw klanten.

Smeermiddelenadvies  
speciaal afgestemd op uw 

voertuig. 

* CarCompany versie

Occasionaanbod*
Overzichtelijke weergave van 
uw actuele occasionaanbod.

Voertuig registreren
Nadat uw klant zijn kenteken 

heeft geregistreerd worden  
er automatisch berichten  

over de uit te voeren  
onderhoudsbeurten verstuurd.

Pech en/of storingen
Het geregistreerde kenteken 

wordt automatisch gekoppeld 
aan het ‘‘onderhoudsboekje’’ 

van desbetreffende auto.

Uw eigen garage app
ZORG VOOR MEER WERKPLAATSTRAFFIC!

www.kroon-oil.com/nl/app

Geïnteresseerd?
Vraag nu een gratis demo aan via 

verkoop@kroon-oil.nl

een product van

SERVICE MODULES
o.a.:
· App
· PowerFlush®
· Mobiliteitsplan

MARKETING-
ONDERSTEUNING

SPECIALISTISCH 
ASSORTIMENT 

WERKPLAATS-
UITSTRALING 

BULK & EqUIPMENT

ADVIES & 
SCHOLING


