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ZORG IN DE WINTER
VOOR EEN BETROUWBARE AUTO
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TIPS VAN JE GARAGE
VOORAL NU JE AUTO LANGER STILSTAAT

Je auto wordt in deze periode minder vaak gebruikt. Ondanks minder kilometers op de teller is 

dat niet goed voor je auto. Vooral niet als de winter zijn intrede doet. Daarom hieronder enkele 

praktische tips van je AutoProfijt-vakman hoe je de auto ook nu in topconditie houdt. 

WINTER-
BEURT

Het beste is om voorafgaand aan de winterperiode 
een wintercontrole te laten uitvoeren door de 
garage. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de 
kwaliteit van de accu, status van de banden en het 
niveau van de vloeistoffen. Maak een afspraak met 
een AutoProfijt-vestiging bij jou in de buurt.

GEEF VORST GEEN KANS
De portieren van je auto kunnen vastvriezen. Dit kun je 
voorkomen door de rubbers in te vetten met vaseline 
of siliconenspray. 

HOUD JE RUITEN SCHOON
Vul de ruitensproeiervloeistof bij met een  
blauwe antivriesvariant. Let op dit symbool  
op de dop onder de motorkap.

ZORG VOOR WINTERSE GRIP
Zorg voor de juiste bandenspanning en een profiel 
van minimaal 3 mm. Bij AutoProfijt helpen we je 
graag bij het controleren of je banden nog veilig zijn. 
Vanzelfsprekend zijn winterbanden de veiligste optie 
bij lage temperaturen.

GEEF DE ACCU AANDACHT
Korte ritjes hebben een behoorlijke impact op de accu. 
Maak regelmatig een langere rit om de accu goed op 
te laden. Staat je auto voor lange tijd stil in de garage, 
gebruik dan een druppellader. Vraag je AutoProfijt-
garage er naar.

GA VUIL EN VOCHT TEGEN
Houd de ruiten aan de binnenzijde schoon en gebruik 
de airco om de condens weg te krijgen. Gebruik 
daarnaast een rubberen mattenset die beter bestand 
is tegen natte schoenen. 

VOORKOM EEN VASTGEVROREN HANDREM
Gebruik bij voorkeur de handrem niet, want die kan 
vastvriezen. Laat de auto in zijn eerste versnelling 
staan of in P bij een automaat.

Winterset
MPM, 4-delig
Bevat een anticondensdoekje, ruitenontdooier, ijskrabber  
en ruitensproeier antivries. Art.nr. 89900

Anti-ijsdeken
Aluminium, 70 x 150 cm
Voorkom ijskrabben met deze handige deken.
 Art.nr. 1710360

€ 895 € 350
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WIJ MAKEN ONZE 
KLANTEN BLIJ 

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 door gebruik te maken van enkel  

en alleen kwaliteitsonderdelen.

Daar doen we de komende tijd nog een schepje 
bovenop, want mogelijk win jij het factuurbedrag  
terug. Is jouw auto tussen 21 november 2020 en  
31 januari 2021 bij een AutoProfijt-garage geweest 
voor onderhoud, reparatie of APK? Dan is het enige dat 
je hoeft te doen, je factuur uploaden op de website: 
www.autoprofijt.nl/factuur

Actievoorwaarden

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

De winnaars krijgen per e-mail bericht. Vervolgens 

wordt het factuurbedrag per bank uitgekeerd.  

AutoProfijt mag je eenmalig een actie sturen.

WIN JE 
FACTUURBEDRAG
TERUG!
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TROTSEER MET ONS 

HET WINTERSE WEER

WWW.L ANDSAILBANDEN.NL

DE BAND MET 
PREMIUM 
EIGENSCHAPPEN
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BANDEN-
WISSEL

WIELEN-
WISSEL

 Huidige set banden demonteren
 Andere set banden monteren
 Balanceren
 Nieuwe ventielen

M.u.v. runflat banden en banden vanaf 19 inch

€ 79 € 35
Vraag je AutoProfijt-  

garage ook naar de  
opslagmogelijkheden  

van je banden/wielen

MAKEN HET VERSCHIL IN DE WINTER

BANDEN

PROFIEL: Een duidelijk zichtbaar verschil tussen 
zomer- en winterbanden zijn de inkepingen, oftewel 
het profiel. Het profiel van winterbanden is zo gevormd 
dat het gemakkelijk water, vuil en sneeuw afvoert. 
Bovendien zorgt het voor meer contactpunten met het 
wegdek voor optimaal grip.

RUBBER: Het type rubber van een winterband is 
aanzienlijk zachter en flexibeler dan het rubber van 
een zomerband, waardoor het bij lage temperaturen 
meer grip en trekkracht biedt.

REMWEG: Bij 5° C en een snelheid van 100 km/u op 
een nat wegdek sta je met winterbanden zo'n 4 meter 
eerder stil dan met zomerbanden. Bij sneeuw en een 
snelheid van 50 km/u sta je zelfs 28 meter eerder stil!

GELUID: Winterbanden produceren in de winter 
minder geluid in de auto dan zomerbanden, 
omdat zomerbanden relatief hard worden bij lage 
temperaturen.

Zodra de temperatuur gemiddeld onder de 7°C zakt, is het advies om winterbanden onder de auto 

te zetten. Maar waarom is dat zo belangrijk, zul je je afvragen. De voornaamste verschillen tussen 

zomer- en winterbanden worden hieronder uitgelegd. 

Vierseizoenenbanden als alternatief
In plaats van twee keer per jaar banden wisselen, zijn 
vierseizoenenbanden een goed alternatief waarmee 
je kosten bespaart. Houd er echter wel rekening 
mee dat rijden op all season banden altijd een 
compromis is. Ze hebben simpelweg niet de optimale 
prestaties die zomer- en winterbanden hebben. 
Vierseizoenenbanden zijn een goede optie als er 
weinig kilometers worden gereden en/of met name in 
stedelijke gebieden. Je AutoProfijt-garage adviseert 
je graag welke banden bij jouw situatie passen.

Complete set wielen 
(banden incl. velgen) wisselen

De band blijft op de velg, dus balanceren  
en nieuwe ventielen niet nodig
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Laat minstens één keer per jaar je accu 

preventief controleren. Want zonder goed-

werkende accu start je auto simpelweg niet.

Dat probleem doet zich met name voor bij lage 
temperaturen, want rond het vriespunt wordt de 
capaciteit van een accu aanzienlijk minder. Vooral na 
een hete zomer kunnen de temperatuurverschillen 
fataal zijn. 
Bovendien gaat een accu gemiddeld vier tot zes jaar 
mee. Weet jij hoelang het inmiddels geleden is dat de 
accu in je auto is vervangen? Vast niet. Laat daarom je 
accu gratis controleren bij een AutoProfijt-garage.

DE NR. 1 OORZAAK VAN AUTOPECH!
ACCU

ACCU
CONTROLE
GRATIS
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JUIST IN DE WINTER BELANGRIJK
AIRCO

Een airco zorgt voor koele lucht in de lente 

en de zomer, maar ook in de herfst en winter 

is een goed werkende airco in je auto erg 

belangrijk. Het zorgt ervoor dat beslagen 

ruiten snel droog zijn. Dan kun jij snel en  

veilig op pad.

Het gebruik van de airco betekent niet dat je in een 
koude auto moet zitten om met schone ruiten te 
kunnen rijden. Je kunt gewoon tegelijk de verwarming 
aanzetten. De airco onttrekt het vocht uit de lucht.

Het blijven gebruiken van je airco in de winter komt 
ook de levensduur ten goede, want dit voorkomt 
lekkages. Daarbij is het belangrijk dat je het airco-
systeem minstens één keer per jaar laat onderhouden 
en reinigen. Hierdoor worden bacteriën in de 
verdamper en de luchtkanalen verwijderd en is de 
lucht in je auto weer schoon en fris. 

Maak snel een afspraak via www.autoprofijt.nl/vestigingen en vraag ook naar een 
volledige onderhoudsbeurt van de airco. Dat stopt bacteriële aangroei in het systeem.

€ 99

 Leeghalen van het aircosysteem
  Opnieuw vullen met de juiste  

hoeveelheid koudemiddel R134A
 Bij te vullen hoeveelheid tot 400 gr.

AIRCO
SYSTEEM
BIJVULLEN

Coole Actie
Coole Actie
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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 zelfstandig ondernemers, die 
hun naam hoog te houden hebben. Dat lukt alleen als jij tevreden bent.

Profijt7x

AutoProfijt is 
trotse sponsor van

Vind jouw garage op
www.autoprofijt.nl/vestigingen

Met ruim 200 vestigingen 
altijd één bij je in de buurt


