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Op 10 mei is het feest bij Bourguignon!

Wij vieren dan de opening van ons geheel vernieuwde pand 
én het dertigjarig bestaan van Bourguignon.

De beste merken onder een nieuw dak 
Na maanden hard werken is het zover! Al onze merken hebben 

nu hun eigen showroom én hun eigen serviceteam. Zo kunnen we 

u nog beter van dienst zijn en sluiten we precies aan bij de stijl, 

het karakter en de berijders van onze merken. 

Volop feest en autoplezier
Het belooft een feestelijke en bruisende dag te worden, vol 

auto-activiteiten. Vermaak voor jong en oud, in combinatie met 

een hapje en drankje. Meld u aan en beleef het mee. Als blijk van 

waardering ontvangt u na afl oop een leuk presentje. 

www.30jaarbourguignon.nl

Zaterdag 10 mei 2014 10:00 - 17:00 Jupiterweg 15, Leeuwarden

Aanmelden

Al 30 jaar een begrip in Friesland.

Wij zijn er trots op dat Bourguignon al 
30 jaar een begrip is voor autorijdend 
Friesland en daarbuiten. Zonder 
klanten met vertrouwen in ons vak-
manschap was dat niet gelukt.”

Ramon Bourguignon

Niets missen? Volg Bourguignon.

of kijk op www.bourguignon.nlVergeet u zich niet 

aan te melden?

Adrenaline
Wie is de baas: u of een

300 pk racemonster?

City Remtest
Gordels vast: bedwing
onze pittige city-auto’s.

Voor de kids
Geen zorgen: de kids leven

zich uit op een springkussen.

Off -road
Parijs-Dakar gevoel?

Maak een ritje in een 4x4.

Hapje en drankje
Voor groot en klein natuurlijk 

een natje en droogje op maat.

Presentje
Als blijk van waardering na

afl oop een mooie verrassing.

Kom langs en ervaar Bourguignon.
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