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HIGH QUALITY TUNING FILES



MYCHIPTUNINGFILES-SERVICEPUNT

Bezorg uzelf én uw klanten een upgrade. Word off icieel 
servicepunt en maak deel uit van een winning team in 
de wereld van chiptuning. Voor meer rendement, ook in 
uw werkplaats! Meer rijplezier en (nog) meer tevreden 
klanten.

Het fi netunen van het motormanagement is geen kinderspel, 
daar weet u als specialist alles van. Ruimte voor verbetering in het 
basisconcept af fabriek is er echter altijd. Bij MyChiptuningfi les 
hoeven we geen concessies te doen; in plaats van rekening te 
moeten houden met de wensen van de ʻgemiddelde gebruikerʼ 
richten wij ons specifi ek op úw afnemers. En daar plukt u mogelijk 
straks ook de vruchten van, als off icieel partner en servicepunt van 
MyChiptuningfi les.

M A I K  R I K S E N

CEO - MyChiptuningfi les



MyChiptuningfi les is een betrouwbare partner voor de levering en 
service van kwalitatief hoogwaardige chiptuning-soft ware voor ieder 
automerk en model, voor zowel benzine- als dieselmotoren. Ons 
bedrijf opereert op mondiaal niveau, maar gaat in samenwerking met 
lokale servicepartners zeer gespecialiseerd te werk op het gebied van 
technologisch geavanceerde tuning-soft ware en engine (re)mapping, 
Ons wereldwijde team is bedreven, bevoegd en toegewijd om het 
beste uit de motor van uw klant te halen: de ziel van iedere auto. 
Power, eff iciency & soul; het zit in ons DNA en hopelijk straks ook in 
de auto die uw werkplaats bezoekt.

De voornaamste drive van onze dienstverlening is rijplezier. 
Tegelijkertijd realiseren we ons bij MyChiptuningfi les dat 
het uit handen geven van de specs van uw klantenauto geen 
vanzelfsprekendheid is. Het is daarom belangrijk dat we elk voertuig 
met de grootst mogelijke zorg behandelen, terwijl het originele 
karakter van de motor behouden blijft . We maken het alleen beter, 
krachtiger en sneller. Kortom, helemaal afgestemd op de smaak van 
uw klant. En u kunt daarbij helpen.

Prettige bijkomstigheid van een technisch zo eff iciënt mogelijk 
werkende motor is dat de verbranding van de brandstof optimaal 
verloopt, en daarmee tevens het verbruik. Zo genieten gebruikers 
niet alleen van maximaal vermogen en koppel, maar ook van 
minimale brandstofkosten. Dat noemen we nog eens verantwoord 
ondernemen!

KWALITEITSSOFTWARE VAN WERELDNIVEAU, LOKAAL 
AANGEBODEN

DEZELFDE AUTO, MAAR DAN BETER,
SNELLER ÉN ZUINIGER

Hoe gaat het optimaliseren van het motormanagementsysteem in zijn werk? De 
parameters in de software kunnen we zodanig afstellen, dat er meer trekkracht wordt 
gegenereerd bij lage(re) toeren. Daardoor kan er eerder worden opgeschakeld, zonder 
vermogen en snelheid in te leveren. Wie eerder opschakelt, bespaart brandstof – tot 
wel 8%! Bovendien zorgt de extra power onder in het toerengebied ervoor dat de motor 
soepeler loopt bij een laag toerental en pakt deze vlotter op wanneer het gaspedaal 
richting het vloertapijt wordt geduwd. Dit komt het sportieve rijkarakter zeker ten goede 
en zorgt uiteraard voor een twinkeling in de ogen van uw klant.

UW KLANT BESPAART
BRANDSTOF MET MÉÉR POWER

VEILIGE CHIPTUNING OP MAAT
GETEST OP ONZE EIGEN TESTBANK

RUIM 55.000+ KLANTEN
WERELDWIJD TEVREDEN KLANTEN

LEVENSLANGE GARANTIE
OP DE CHIPTUNING BESTANDEN

SERVICEPUNTEN NL & BE
DOOR HEEL NEDERLAND & BELGIË
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Wat vaak wordt vergeten, is dat chiptuning ook heel goed 
ondersteunend kan werken in geval van storingen in het 
motormanagement. Geregeld helpen wij collega-dealers 
en -garagebedrijven verder op weg wanneer ze er met de 
standaard fabriekssoft ware niet uitkomen. De bestanden/fi les 
van MyChiptuningfi les bieden dan uitkomst: het is een veilige 
en verantwoorde manier om storingen in de ECU te verhelpen. 
Dit bevestigt meteen de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
producten, mocht u daar nog niet van overtuigd zijn…

Chiptuning aanbieden van de hoogste kwaliteit

Samenwerking en ontwikkeling met een betrouwbare wereldspeler

U spreekt een nieuwe doelgroep aan dankzij uitbreiding van uw dienstverlening

Mogelijkheid tot genereren van extra omzet en rendement in uw werkplaats

Een off icieel servicepunt straalt professionaliteit en deskundigheid uit

Meer kracht, comfort, snelheid, souplesse en eff iciëntie  voor uw klanten

Minder brandstofverbruik (tot 8%) als gevolg van vermogenstoename

Kwaliteit chiptuning aantoonbaar en getest op vermogenstestbank

Wij faciliteren alles omtrent de soft ware: van promotie tot ontwikkeling

Gekwalifi ceerde trainers die u van waardevolle inzichten voorzien

U lift  mee op ons wereldwijde netwerk van ruim 55.000+ tevreden klanten

Bij MyChiptuningfi les geloven we in de kracht van samenwerking 
tussen specialisten op verschillende gebieden voor het beste 
resultaat. Al onze servicepunten zijn tot stand gekomen vanuit de 
gedachte dat een auto optimaal presteert als de mensen erachter dat 
ook doen. De soft ware wordt ontwikkeld door ʼs werelds bekendste 
tuning-soft ware-engineers. Door dit te combineren met de service 
en technische knowhow van ervaren en vakkundige monteurs uit 
eigen huis, bieden we gezamenlijk het beste van twee werelden: een 
eersteklas product geleverd door een betrouwbare professional, want 
dat bent u.

Uw klanten profi teren dus van de beste kwaliteit, zowel tijdens als na 
de uitvoering van de motormanagementsoft ware-upgrade. Daarnaast 
wordt de werking van al onze chiptuning-fi les uitvoerig gecheckt op 
de vermogenstestbank, zodat de beloofde kwaliteit niet alleen een 
vanzelfsprekendheid is, maar ook aantoonbaar gegarandeerd is.

CHIPTUNING ALS HULPMIDDEL BIJ 
STORINGEN

DE VELE VOORDELEN VOOR SERVICEPUNTEN VAN 
MYCHIPTUNINGFILES SAMENGEVAT IN ÉÉN OVERZICHT:

ALLES WAT U NODIG HEEFT OM TE STARTEN MET CHIPTUNING

MYCHIPTUNINGFILES: GEGARANDEERD EEN 
KRACHTIGE FORMULE

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie over de mogelijkheden in de soft ware en weten welk 
tuning pakket het beste aansluit bij uw garage? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts. 
Onze staf van hoog opgeleid en gekwalifi ceerd personeel staan u graag te woord.  

• Chiptuning apparatuur
• Training van onze experts op locatie
• Leads via MyChiptuningfi les.com
• Promotiemateriaal via  onze mediaportaal
• Dealer account op MyChiptuningfi les.com
• iFrame op uw eigen website

Premium service
pakket

Omschrijving



Kazemat 35
3905 NR Veenendaal
Nederland

+31 (0) 6 31 68 06 89
+31 (0)33 301 18 82

support@mychiptuningfiles.com

NEEM VRIJBLIJVEND 
CONTACT MET ONS OP.

Meer dan 55.000+ klanten wereldwijd
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