
 
 
 
Sneek, 21 april 2015 
 
Uw auto net zo glanzend als bij aanschaf en steun  hiermee Bolswarder Watersport Vereniging. 
 
Geachte lid van Bolswarder Watersport Vereniging, 
 
Wij houden uw auto in goede conditie! 
Oto 2 Poets is een allround autoreconditioneringsbedrijf die ervoor zorgt dat uw auto in een 
glanzende staat verkeerd. In samenwerking met uw club Bolswarder Watersport Vereniging sturen 
wij u deze actie. Hiermee heeft niet alleen u voordeel, maar u steunt hiermee ook  de  
Bolswarder Watersport Vereniging. 
 
De behandeling aan uw auto? 
Wij geven uw auto een volledige interieur en exterieur behandeling. Denk hierbij aan:  

- De volledige carrosserie wassen en hierbij ontdoen van vuil zoals teer, hars of industriële 
aanslag. Exterieur machinaal polijsten, hierdoor zullen ontstane krasjes minder zichtbaar 
worden of zelf verdwijnen, na dit proces voorzien we de lak van een wax voor een duurzame 
bescherming. 

- Interieur uitblazen en uitzuigen, waarna het dashboard en andere interieurpanelen 
behandeld worden met een lotion. Als Finishing Touch, ontvetten we uw ramen voor een 
streep loos resultaat. Krijgen uw banden een beschermende laag en zorgen we ervoor dat 
het kleinste detail aan uw auto er piekfijn uit ziet. 

 
Bekijk onze website www.oto2poets.nl voor een  volledig overzicht  van diensten: 
 
Het resultaat?  

- Optimale conditie van uw auto. 
- Zichtbaar hogere en diepere glans van de autolak. 
- Zeer goede bescherming tegen weersinvloeden, verkleuring en industriële vervuiling. 
- Opnieuw de beleving van een nieuw aangeschafte auto. 
- Hogere inruilwaarde. 

 

Op vertoon van deze brief bieden wij u deze behandeling aan voor € 189,95 in plaats van  

€ 225,00 inclusief btw.*  (Op basis van elke uitgevoerde opdracht betaald Oto 2 Poets € 10,- aan de 
Bolswarder Watersport Vereniging). 
 
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie, wij zijn bereikbaar op 0515-412825  
of via info@oto2poets.nl  
 
Met vriendelijk groet, 
Oto 2 Poets B.V.  
   
 
Jacob Bartelds      Harry Bartelds  
Directeur      Sales medewerker 
   
*Deze actie is geldig tot 30  juni 2015 en op basis van een middensegment auto. Voor uitzonderlijke vieze auto´s, MPV’s, SUV’s en 
grijskenteken auto’s  kan een meerprijs berekent worden. 
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