
VOOR VAKKUNDIG EN VOORDELIG ONDERHOUD!

Jaargang 5 - nr. 3 - oplage 750.000

JAAR GRATIS AUTOWASSEN
KRAAK DE CODE OP PAG. 7

JAAR GRATIS AUTOWASSENJAAR GRATIS AUTOWASSEN

ACCU
BANDEN
CONTROLE

VAN VERLICHTING EN RUITENWISSERS

Het ABC'tje van de herfst



APK is de minimale eis; onderhoud haalt het 

maximale uit je auto. Advies is dus om de APK  

te combineren met een onderhoudsbeurt.

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  

controle op het gebied van veiligheid en milieu.
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nieuwe auto:

2 e APK na 6 jaar

1e APK na 4 jaar

3 e APK na 8 jaar

daarna elk jaar

daarna elk jaar

1e APK na 3 jaar

Wanneer laat ik mĳn auto keuren?

BENZINE

DIESEL

Kĳk wat onderhoud van jouw auto kost op 

www.autoprofĳt.nl
en kies voor ONLINE OFFERTE

APK IS GÉÉN 
ONDERHOUD

WIST JE DAT?

hybride en elektrisch
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Bĳ aanschaf van ruitenwissers van Bosch en Valeo:
montage

ruitensproeiervloeistof bĳvullen (max. 1 l)

verlichtingcontrole

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GOED ZICHT
BEGINT MET EEN 
SCHONE RUIT

GOED ZICHTGOED ZICHTGOED ZICHT
BEGINT MET EEN 
SCHONE RUIT

De herfst zorgt vaak voor verminderd zicht tĳdens het autorĳden. De laagstaande zon, snel vieze 

ruiten en geregeld extreem weer maken dat je extra oplettend moet zĳn. Juist in deze periode is het 

van groot belang dat je ruitenwissers optimaal en dus streeploos werken. Hetzelfde geldt voor de 

verlichting, nu de dagen steeds korter worden. Zorg dus dat alle lampen uitstekend werken en goed 

zĳn afgesteld. Profiteer daarom nu van deze actie.

ACTIE
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TĲD VOOR 
WINTERBANDEN
In de maanden oktober en november is het normaal gesproken tĳd om de winterbanden op je auto 

te zetten. Stelregel is dat te doen zodra de temperatuur gemiddeld onder de 7°C zakt. Dan gaan de 

prestaties van een zomerband namelĳk aanzienlĳk achteruit, daar waar een winterband wel elastisch 

blĳft, zelfs onder het vriespunt. Daarnaast hebben winterbanden een zichtbaar ander profiel, dat 

sneeuw en modder veel makkelĳk afvoert. Winterbanden bieden dus meer grip en veiligheid bĳ 

lagere temperaturen en winterse omstandigheden.

Wees de winter een stap voor
Wacht niet te lang met het wisselen naar winterbanden.  
Met name als je 's ochtends vroeg en aan het einde van de  
middag rĳdt, is de temperatuur beduidend lager dan over- 
dag. En dat heeft dus invloed op de rĳeigenschappen van je 
band. Daarnaast kan winterse neerslag je ineens verrassen. 
Het is sowieso een tĳd dat er meer vuil en bladeren op 
straat liggen, die winterbanden beter de baas zĳn.

Winterbanden zĳn verplicht in:
Duitsland, Luxemburg, Oostenrĳk, Noorwegen, Zweden.  
In Frankrĳk, Italië, Tjechië en Zwitserland zĳn winter-
banden alleen verplicht als dat met een verkeersbord 
wordt aangegeven.

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. 4seasons 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.

Bandenwissel Wielenwissel
€ 1950 € 3500

per band/velg (m.u.v. run-flat banden)

 Zomerband demonteren
Winterband monteren

Balanceren

Zomerset wisselen voor winterset

Bandenwissel Wielenwissel

Zomerset wisselen voor winterset

Bandenwissel WielenwisselBandenwissel Wielenwissel
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DÉ BAND MET PREMIUM EIGENSCHAPPEN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:
WWW.LANDSAILBANDEN.NL

VOOR ELK SEIZOEN EEN 
GESCHIKTE BAND

LS588 UHP WINTER STAR 4SEASONS

DÉ BAND MET PREMIUM EIGENSCHAPPEN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:
WWW.LANDSAILBANDEN.NL

VOOR ELK SEIZOEN EEN 
GESCHIKTE BAND

LS588 UHP WINTER STAR 4SEASONS



Laat minstens één keer per jaar je accu preven-

tief controleren. Want zonder goedwerkende 

accu start je auto niet. Dat probleem doet zich 

met name voor bĳ lage temperaturen, want 

onder het vriespunt vermindert de capaciteit 

van een accu drastisch. Ook de afgelopen lange, 

hete zomer is funest.

Bovendien gaat een accu gemiddeld vier tot 

zes jaar mee. Weet jĳ hoelang het inmiddels is 

geleden dat de accu in je auto is vervangen?

LAAT DAAROM JE ACCU  
GRATIS CONTROLEREN!

ACCUACCU
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OORZAAK VAN AUTOPECH!
DE NR.1

GRATIS CONTROLE 
van je accu

Kĳk op www.autoprofĳt.nl voor alle vestigingen 
en maak een afspraak.
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WIN EEN JAAR LANG 

GRATIS AUTOWASSEN

Kraak jĳ de code? Dan maak je kans om een jaar lang gratis door de wasstraat te 

rĳden! Hieronder zie je enkele stukjes papier die ergens in deze krant voorkomen. 

Bĳ elk stukje horen twee cĳfers: het eerste is het paginanummer, het tweede is de 

positie op de pagina, zie de afbeelding hiernaast. Maar let op: niet alle stukjes  

komen in deze krant voor! Noteer alléén de cĳfers die je wel hebt gevonden.

Actievoorwaarden
Heb jĳ de code gekraakt? Geef je antwoord door op www.autoprofĳt.nl/oplossing. Doe dat uiterlĳk 31 december 2019. 
Misschien ben jĳ één van de drie gelukkige winnaars en laat je een jaar lang (=12x) gratis je auto wassen bĳ een carwash 
bĳ jouw in de buurt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De drie winnaars krĳgen per e-mail bericht.  
AutoProfĳt mag je eenmalig een actie sturen.



Vertrouwd
Altĳd een AutoProfĳt garage bĳ jou in de buurt, met een monteur die je kent.
 
Helder
Geen verrassingen achteraf. Een o�erteaanvraag is inclusief alles, dus  
inclusief manuren, materialen en btw. Ontdekt de monteur onderwĳl  
meer gebreken, dan zal hĳ je eerst informeren.
 
Voordelig
Uw 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.
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Met ruim 200 vestigingen
altĳd één bĳ je in de buurt

Vind jouw garage op 
www.autoprofĳt.nl/
vestigingen

Nu ook in België

kĳk op www.autoprofit.be

x

AutoProfĳt is 
trotse sponsor van
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Alle informatie in deze krant is geldig t/m 22 november 2019, tenzĳ anders vermeld.
Druk-, zetfouten en prĳswĳzigingen voorbehouden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.alle garages vind je op autoprofĳt.nl




