Goed nieuws! Alle diensten van CUSTOMER SUPPORT van
BMW LE COUTER EN BMW LEMMENS LE COUTER blijven voor u beschikbaar.
U kunt nog steeds bij ons terecht voor:
•
•
•
•

Onderhoud
Herstellingen
Carrosseriewerken
Banden en wielenwissels

Maak aub op voorhand een afspraak met uw vertrouwde contactpersoon. We zijn bereikbaar
via telefoon, mail, online of via de 24/7 Service App van BMW.
BMW LE COUTER:

051 42 38 37
info@lecouter.net.bmw.be

BMW LEMMENS - LE COUTER : 056 73 88 88
info@lemmenslecouter.net.bmw.be

Boek uw afspraak online
Belangrijk: We respecteren de sociale afstand van anderhalve meter, het dragen van een
mondmasker is verplicht net als het ontsmetten van de handen bij binnenkomst.
Wachten op uw wagen tijdens het after-sales bezoek kan op dit moment helaas niet. Wij
kijken graag samen met u voor een mobiliteitsoplossing.
Hoe verloopt een bezoek aan onze werkplaats?
Als u langskomt voor een onderhoud, bandenwissel, herstelling … kunt u erop vertrouwen
dat onze medewerkers uw BMW met veel aandacht voor de nodige hygiëne behandelen. Ze
dragen mondmaskers , het interieur krijgt extra bescherming en na de werkzaamheden
worden interieur en exterieur van uw wagen ontsmet. Veiligheid voor alles.

Goed nieuws! Het magazijn van BMW Le Couter en BMW Lemmens Le Couter
blijft voor u beschikbaar!

U kan nog steeds originele BMW onderdelen afhalen maar enkel op voorhand besteld per mail en
per telefoon. Toonbankverkoop is voorlopig niet mogelijk.

BMW Le Couter: 051 42 38 35
BMW Lemmens – Le Couter: 056 73 88 85

Goed nieuws! Onze Sales afdelingen van BMW Le Couter en
BMW Lemmens-Le Couter blijven voor u beschikbaar!

Welkom in onze digitale showroom vanaf maandag 02 november
Verkoop aan bedrijven en particulieren kan, maar helaas niet fysiek in onze showroom.
Wij blijven bereikbaar via digitale kanalen om u te informeren over de nieuwste BMW modellen,
onze uitgebreide voorraad nieuwe stockwagens of onze Premium Selection wagens.
Wenst u contact of een live video call met één van onze verkopers, laat het ons weten.
We zijn er voor u op een veilige afstand maar nog altijd even hartelijk.
BMW LE COUTER:

051 40 01 88
info@lecouter.net.bmw.be

BMW LEMMENS - LE COUTER : 056 73 88 88
info@lemmenslecouter.net.bmw.be

Levering en afhalen van een nieuwe wagen is mogelijk
Afhalen van bestelde wagens (zowel nieuw als Premium selection) blijft mogelijk. Ook hier zorgen we
voor een uiterst veilige inkadering. Uitleg bij de wagen moeten we helaas beperken. Bij uw
vertrek plannen we samen een videocall (Teams / Facetime /...) waarin al uw verdere vragen
beantwoord zullen worden. Hierdoor leert u uw BMW toch voor 100% kennen.

