Feestelijke opening Donkervoort exclusive showroom en werkplaats in Classic Remise Düsseldorf
PERSBERICHT │ Nieuwe vestiging Donkervoort in Düsseldorf officieel geopend

Afgelopen zaterdag opende Donkervoort Automobielen, tezamen met zo’n 300 genodigden, op feestelijke wijze
officieel zijn nieuwe vestiging in Duitsland. Een volledig eigen showroom én werkplaats in de aantrekkelijke en
sfeervolle Classic Remise Düsseldorf, gevestigd in de monumentale en prachtig gerestaureerde voormalige
locomotief- en treinloods. Tijdens de officiële opening was bovendien de nieuwste telg uit het Donkervoort
productgamma – de D8 GTO-RS – voor het eerst ‘in het echt’ te aanschouwen. Met de opening van deze
vestiging hoopt Donkervoort de Duitse (en Duitstalige) markt verder uit te breiden en zodoende Donkervoortklanten en geïnteresseerden nog beter te kunnen ondersteunen in zowel verkoop als aftersales en onderhoud.

Donkervoort exclusive showroom en werkplaats
De nieuwe Donkervoort-vestiging in de Classic Remise biedt een full-service concept – zowel op het gebied van
verkoop als after-sales. De Donkervoort exclusive showroom en de daaraan verbonden werkplaats zal een
belangrijk en centraal verkooppunt worden voor Duitsland en de omliggende Duitstalige landen. In de prachtige
en in het oog springende showroom – met daarin tevens een modern kantoor-gedeelte en een gezellige
configuratie-lounge – worden zowel de nieuwste als een selectie van pre-owned Donkervoorts getoond. Ook
beschikt de ruimte over een goed gevuld accessoire- en merchandising gedeelte. Donkervoort-rijders kunnen in
de ruime, industriële werkplaats terecht voor het onderhoud, de service en de reparatie van hun auto’s. De
locatie in de Classic Remise biedt tevens de mogelijkheid tot het veilig en verwarmd stallen van Donkervoorts in
een van de schitterende glazen garageplaatsen.

Donkervoort Automobielen GmbH
“Duitsland is één van onze belangrijkste afzetmarkten en in de afgelopen jaren zien wij een duidelijke groei in
het aantal Donkervoorts op de Duitse wegen en circuits. De opening van onze nieuwe vestiging in het centraal
gelegen Düsseldorf en op een prachtige en inspirerende locatie maakt ons merk nog bereikbaarder voor de
Duitse – en internationale – markt. Mijn team en ik hebben er ontzettend veel zin in om de Duitse markt de
komende jaren nog verder uit te breiden en onze klanten en geïnteresseerden verder te ondersteunen in de
aanschaf, het onderhoud, maar vooral voor het bezorgen van nog meer plezier van en met hun Donkervoort.”

Alexander Thorstensen - Manager Donkervoort Automobielen GmbH
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