Stralende
attractie

Kok Carwash

Harderwijk is een attractie rijker. De auto wordt er bovendien stralend schoon van.
Begin april opende het tankstation van Esso Kok aan de Hoofdweg een volledig
geautomatiseerde kettingwasstraat. Kok Carwash is een service die zijn weerga in de
regio niet kent. De hypermoderne wasstraat is geschikt voor personenauto’s en
bedrijfsauto’s tot een maximale hoogte van twee meter twintig.
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