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APK IS GÉÉN 
ONDERHOUD

LET OP! De Algemene Periodieke Keuring (APK) is wel degelĳk 
iets anders dan onderhoud van je auto. Waar regelmatig 
onderhoud je auto in topconditie houdt, is de wettelĳke 
APK niet meer dan een controle op het gebied van 
veiligheid en milieu.

APK is de minimale eis; onderhoud haalt het maximale 
uit je auto. Combineer de APK daarom met een 
onderhoudsbeurt.

autoprofĳt.nl

Kĳk op autoprofĳt.nl 
kies voor online offerte 
en weet direct waar je aan toe bent
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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

AUTO ONDERHOUD 
VOOR EEN 
GEGARANDEERDE 
PRĲS!
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VIND DE 
PAASEITJES
EN WIN EEN COMPLEET 
VERZORGDE PICKNICKvoor 4 personen

In deze krant zĳn allerlei vrolĳk gekleurde paaseitjes  
verstopt. Vind ze allemaal, misschien ben jĳ dan één 
van de winnaars die met het gezin of vrienden een  
verrassend leuk uitje mag beleven, volledig corona- 
proof. Je ontvangt namelĳk een luxe, ruim gevulde  
picknickmand op een datum en locatie naar keuze.

Actievoorwaarden
Tel alle paaseitjes in deze krant, maar sla die in het mandje  
op deze pagina over. Geef de oplossing uiterlĳk 18 juni door op  
www.autoprofĳt.nl/paasei.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De drie winnaars 
krĳgen per e-mail bericht. AutoProfĳt mag je eenmalig benade-
ren met een actie.
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Gebruik jĳ de door de autofabrikant voorgeschreven motorolie en vloeistoffen? Zo niet:  
dan verliest je auto de garantie en loopt hĳ ook direct risico op extra slĳtage en schade.  
Daarnaast rĳd je gelĳk minder zuinig en dat is minder vriendelĳk voor je portemonnee  
en het milieu. Allemaal niet nodig.

TIP: 
ZORG DAT JE 
ALTĲD EEN 
LITER OLIE 
BĲ JE HEBT
INFORMEER BĲ JE AUTOPROFĲT-GARAGE 

JE AUTO VRAAGT OM 
SPECIFIEKE OLIE 

Voorgeschreven olie en vloeistof
Naast een motor die de juiste olie nodig heeft, bevin-
den zich tal van functies onder je motorkap waar je 
vaak geen weet van hebt. Daarnaast heb je mogelĳk 
nog te maken met nieuwe technieken, zoals start-stop 
systemen, hybride motoren en turbo's. Elke functie 
vraagt naar een specifieke oplossing. 

AutoProfĳt is je olie professional
Je AutoProfĳt-garage kan je voorzien van de oliën en 
vloeistoffen die speciaal gemaakt zĳn voor het onder-
houd van jouw auto. Al onze producten voldoen 100% 
aan de specificaties van je merk en modeltype, dus 
zĳn altĳd goedgekeurd door je eigen automerk.

Wil je geen onnodige risico’s, slĳtage of extra brand-
stofverbruik? Vraag dan naar de juiste producten bĳ  
je AutoProfĳt-garage.



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. Tevens wordt  
het systeem dan gecontroleerd op lekkage.

Elk uur stroomt er zo'n 300 m3 buitenlucht door je 
interieurfilter. De microvezels waaruit het filter be-
staat, filteren vuil, stof, vet, pollen en roetdeeltjes. 
Vervang het filter minimaal één keer per jaar of na 
elke 15.000 km.

20%
KORTING

INTERIEUR
FILTERS
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€ 99

 Leeghalen van het aircosysteem
  Opnieuw vullen met de juiste  

hoeveelheid koudemiddel R134A
 Tot maximaal 400 gram

Muffe lucht in je auto? De oplossing is een 
frisse luchtbehandeling, waarbĳ een zeer 
effectieve spray de airconditioning en het 
volledige luchtcirculatiesysteem verfrist. 
Daardoor wordt de aangroei van bacteriën 
vertraagd en kunnen allergische reacties 
en verkoudheid worden voorkomen. Een 
behandeling zorgt voor een langdurig fris  
interieur en een comfortabel klimaat, waar- 
bĳ ramen langer vrĳ blĳven van condens.

FRISSE LUCHT
BEHANDELING

€ 1750

LAST VAN HOOIKOORTS?!
ZORG VOOR SCHONE LUCHT

van Bosch, 
Nipparts of Purflux

AIRCOSYSTEEM
VULLEN
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WWW.SENTURY-L ANDSAIL .NL

DE BAND MET 
PREMIUM 
KWALITEITEN
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Of je nu veel of juist heel weinig rĳdt, er loopt altĳd lucht uit de banden. 
Met de juiste bandenspanning rĳd je veiliger, zuiniger, stiller en milieu- 
bewust. Pomp ze daarom elke 2 maanden op. Je bespaart wel zo'n € 60 
per jaar, dat is een tientje per keer! 
Wat de spanning voor jouw banden moet zĳn? Rĳ gewoon gratis langs 
een AutoProfĳt-vestiging!

GRATIS    JE BANDEN OP SPANNING

BANDENADVIES 
VOOR JOUW SITUATIE

Banden zĳn er in vele soorten, maten, merken en prĳzen. Je Auto-
Profĳt-garage adviseert graag de juiste band voor uw situatie én 
budget. Altĳd A-kwaliteit banden voor B-udget prĳzen. Bekĳk ook 
ons bandenaanbod op www.autoprofĳt.nl/banden. Daarnaast kun 
je bĳ onze garages altĳd rekenen op onderstaande service.

BANDENWISSEL WIELENWISSEL
 Incl. balanceren en nieuwe ventielen
 M.u.v. runflat banden en banden vanaf 19 inch

€ 79 € 35
Complete set wielen 

(banden incl. velgen) wisselen
 

   

Wettelĳk moet je bandenprofiel minimaal 1,6 mm zĳn. Ons advies is echter  
om je banden al veel eerder te vervangen, voor voldoende grip en water- 
en vuilafvoer. Vervang zomer- en vierseizoenenbanden bĳ minimaal 2,5 mm  
en winterbanden bĳ minimaal 4 mm. Hoe je de profieldiepte meet?  
Kom gewoon langs bĳ een AutoProfĳt-garage, dan doen we dat gratis!

GRATIS CONTROLE

BESPAAR € 60 PER JAAR
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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


