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VERPLICHT: JAARLIJKSE 

APK
Is je auto toe aan de jaarlijkse APK? Dat weet je als je zes weken voor de vervaldatum 

bericht hebt gekregen van de RDW. Kies dan voor een vertrouwd adres bij een  

AutoProfijt-garage. Jouw veiligheid en die van de inzittenden staan immers voorop. 

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een controle op 
het gebied van veiligheid en milieu. Ondanks dat je auto bij 
een APK zorgvuldig wordt gecontroleerd, moet je de keu-
ring niet verwarren met onderhoud van je auto. Tijdens de 
APK wordt er een rapport opgemaakt over de staat van je 
auto. Met onderhoud worden er daadwerkelijk onderdelen 
vervangen en wordt de olie ververst.

WANNEER LAAT IK MIJN 
(NIEUWE) AUTO KEUREN?

WIJ STUNTEN NIET MET APK! 
JIJ STUNT TOCH OOK NIET 
MET JE VEILIGHEID?!

VRAAG NAAR DE EERLIJKE PRIJS VAN EEN 

APK BIJ JOUW AUTOPROFIJT-GARAGE

APK IS DE MINIMALE EIS; 
ONDERHOUD HAALT HET 
MAXIMALE UIT JE AUTO 
COMBINEER DE APK DAAROM MET EEN ONDERHOUDSBEURT

€ ??

autoprofijt.nl 2alle garages vind je op autoprofijt.nl
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ADVIES: PERIODIEK 

ONDERHOUD
Steeds meer mensen laten alleen de verplichte APK uitvoeren, waar ze dat voorheen  

combineerden met een onderhoudsbeurt. "Logisch", zul je denken, de auto heeft toch veel 

minder gereden afgelopen jaar. Maar vergis je niet, ook een auto die sporadisch wordt 

gebruikt en alleen voor korte ritjes, heeft even goed vakkundig onderhoud nodig. De accu 

verliest vermogen, remmen kunnen vast komen te zitten, de olie raakt vervuild en je banden 

vlakken af bij langdurige stilstand. Voorkomen is beter dan genezen, dus met onderhoud 

voorkom je dure reparaties.
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Kies een garage 
bij jou in de buurt

Ontvang direct een offerte 
op maat o.b.v. jouw

Selecteer de 
werkzaamheden

Maak een afspraak 
wanneer het jou uitkomt

€

NR-80-RD

REGELMATIG, VAKKUNDIG 
ONDERHOUD HOUDT JE 
AUTO IN TOPCONDITIE 
MET MEER DAN 220 GARAGES ALTIJD ÉÉN BIJ JOU IN DE BUURT

KIJK OP 
WWW.AUTOPROFIJT.NL
KIES VOOR 
ONLINE OFFERTE
EN WEET DIRECT WAAR JE AAN TOE BENT
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WWW.SENTURY-L ANDSAIL .NL

DE BAND MET 
PREMIUM 
KWALITEITEN

 •
 •  
 • Levert wereldwijd meer dan 20  

miljoen autobanden per jaar 

 • Houder van het CTSOA Certificate: 
Gecertificeerd om vliegtuigban-
den te leveren aan Boeing voor de 
737-vliegtuigen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Hypermoderne 
4.0 Industry fabrieken

FABRIKANT VAN LANDSAIL:
SENTURY TIRE

Het topmodel zomerband Qirin 990 
getest in het vooraanstaande 
Zweedse Autoblad Vi Bilagӓre:

De Sentury Landsail Qirin 990: 
“waar voor je geld”

NIEUW 2021
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GEBRUIK DE JUISTE OLIE! 
TIP: 
ZORG DAT JE 
ALTIJD EEN 
LITER OLIE 
BIJ JE HEBT
INFORMEER BIJ JE AUTOPROFIJT-GARAGE 

Al onze garages hebben het doel om élke klant met een goed gevoel te zien wegrijden.

Dat streven wij na door onze persoonlijke service en gebruik te maken van enkel en  

alleen kwaliteitsonderdelen.

Daar doen we de deze zomer nog een schepje 
bovenop. Want mogelijk win jij het factuurbedrag 
terug. Is jouw auto tussen 19 juni en 1 oktober 2021 
bij een AutoProfijt-garage geweest voor onderhoud, 
reparatie of APK? Dan is het enige dat je hoeft te  
doen je factuur uploaden op: 
www.autoprofijt.nl/factuur

Actievoorwaarden

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

De winnaars krijgen per e-mail bericht. Vervolgens 

wordt hun het factuurbedrag per bank uitgekeerd.  

AutoProfijt mag je eenmalig een actie sturen.

WIN JE FACTUURBEDRAG TERUG



Het aircosysteem van je auto verliest gemiddeld 10% vulling per jaar. Geen zorgen, je systeem is 

niet per se lek. Het komt met name door verdamping. Daardoor gaat de koelcapaciteit achteruit  

en duurt het bij warme dagen steeds langer voordat het in je auto de gewenste temperatuur is.  

Dit zorgt ook voor een hoger brandstofverbruik. Doe je er niets aan, dan gaat de airco uiteindelijk 

stuk en reparatie is niet goedkoop. Oplossing: eens per twee jaar je aircosysteem laten bijvullen.

AIRCOSYSTEEM
VULLEN

HOU JE HOOFD KOEL 

MET EEN AIRCO DIE WERKT!

€ 99

 Leeghalen van het aircosysteem
  Opnieuw vullen met de juiste  

hoeveelheid koudemiddel R134A
 Tot maximaal 400 gram

Deze zomer slechts

Maak snel een afspraak via www.autoprofijt.nl/vestigingen en vraag ook naar een  

volledige onderhoudsbeurt van je airco. Dat stopt o.a. bacteriële aangroei in het systeem 

en laat het lekker fris ruiken in je auto. Tevens wordt het systeem dan gecontroleerd op lekkage.
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SPELREGELS
Je speelt 1-tegen-1. Om de beurt ben je schutter of keeper. 
De schutter schiet op doel door een positie op te schrijven, aangegeven
met een letter en een klein cijfer. Hou dit geheim voor de keeper! 

Let op: elke positie kost een aantal spanningspunten, zie het getal 
achter de letter. In totaal krijgt elke schutter 25 spanningspunten 
voor 5 pogingen. Verdeel de punten dus goed! Heb je onvoldoende 
spanningspunten voor je poging, dan schiet je mis!

Nadat de schutter een positie heeft genoteerd, noemt de keeper 
hardop een cijfer van een geel of blauw vak (te herkennen aan een 
handschoen). Kiest hij bijvoorbeeld voor vak 4 dan stopt hij de bal als 
de schutter op E of F heeft gemikt. Met vak 8 worden zelfs F, G, J en K 
afgestopt. 
Bij een goal noteert de schutter een  achter zijn poging; bij een  
redding van de keeper een . Dit doe je om de beurt elk 5 keer. 
Let op: heeft de schutter 3 keer op rij gescoord, dan krijgt hij 2 extra 
spanningspunten voor zijn resterende beurt(en).   
Wie de meeste goals heeft gemaakt is de enige echte Penalty Prof!  
Bij gelijkspel speel je nog een potje en tel je je resterende  
(extra) spanningspunten op bij 25 nieuwe spanningspunten. 
Tip: een slimme keeper houdt bij hoeveel spanningspunten  
de tegenstander heeft. 

# POSITIE GOAL

1.

2.

3.

4.

5.

# POSITIE GOAL

1.

2.

3.

4.

5.

Memphis - Sterling 
- Griezmann - ....

VOETBALslang

Noem om de beurt een naam van een  speler van het EK. De volgende naam moet altijd beginnen met de laatste  letter van de vorige naam.

EK
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Kun jij de spanning aan en voorspel je de actie van  

je tegenstander? Dan ben jij een echte Penalty Prof!
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Alle informatie in deze krant is geldig t/m 1 oktober 2021, tenzij anders vermeld.
Druk- en typfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.alle garages vind je op autoprofijt.nl

Vertrouwd
Altijd een AutoProfijt-garage bij jou in de buurt, met een monteur die je kent.
 
Helder
Geen verrassingen achteraf. Een offerteaanvraag is inclusief alles, dus  
inclusief manuren, materialen en btw. Ontdekt de monteur onderwijl  
meer gebreken, dan zal hij je eerst informeren.
 
Voordelig
Je AutoProfijt-garage hanteert scherpe prijzen voor de beste onderdelen, 
omdat wij als grote organisatie slim kunnen inkopen. In onze actiekrant en  
op onze website vind je zowaar nòg meer voordeel!

Vakkundig
De deskundige monteurs van AutoProfijt hebben ervaring met vrijwel  
alle merken en modellen. Ze kennen je auto door en door en zijn jouw  
persoonlijk adviseur bij onderhoud en reparaties.
 
Kwaliteit
Bij AutoProfijt krijg je alleen de beste onderdelen. Want je wilt veilig op  
pad en zo lang mogelijk profijt hebben van je auto. Bovendien tegen  
de scherpste tarieven.
 
Onderhoud
Van APK tot zomer-/winterbanden wissel, van airco tot uitlaat, de  
AutoProfijt-monteurs verrichten alle onderhoudswerkzaamheden  
om je auto in topconditie te houden. 
 
Service
AutoProfijt-garages doen er alles aan om je met een goed gevoel te zien 
wegrijden. Zij zijn namelijk stuk voor stuk zelfstandige ondernemers, die 
hun naam hoog te houden hebben. Dat lukt alleen als jij tevreden bent.
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AutoProfijt is 
trotse sponsor van

REDENEN WAAROM JE 
KIEST VOOR EEN 
AUTOPROFIJT-GARAGE

Met ruim 200 vestigingen 
altijd één bij je in de buurt

VIND JOUW GARAGE OP
WWW.AUTOPROFIJT.NL/VESTIGINGEN


