Jaargang 5 - nr. 1 - oplage 750.000

Vind alle paaseitjes
en win een dagje uit
naar keuze voor het hele gezin
Zie pag. 3 voor meer informatie en de actievoorwaarden.

LAST VAN HOOIKOORTS?
TIPS VOOR IN JE AUTO ZIE PAG. 7

WIJ STEUNEN EEN
GOED DOEL ZIE PAG. 2

VOOR VAKKUNDIG EN VOORDELIG ONDERHOUD!

Auto onderhoud
voor een

gegarandeerde
prijs!
Kijk op autoprofijt.nl
en weet direct waar je aan toe bent
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Kies een garage
bij jou in de buurt
Selecteer de
werkzaamheden

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

NR-80-RD

Maak direct
een afspraak

autoprofijt.nl

AutoProfijt is
trotse sponsor van
Stichting Opkikker is een organisatie die een dag

Niet ieder gezin heeft echter vervoer tot zijn beschikking
om bij een Opkikkerdag aanwezig te kunnen zijn, waardoor
de stichting jaarlijks een enorme kostenpost heeft aan
taxi's en autohuur. Vele AutoProfijt garages steken daarom
de handen uit de mouwen door gezinnen uit de regio op te
halen en te brengen naar de Opkikkerdag. En aan het eind
van de onvergetelijke dag worden ze netjes thuisgebracht.

vol ontspanning en plezier organiseert voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Niet alleen het
kind, maar álle gezinsleden worden een dag lang
in het zonnetje gezet om de zinnen te verzetten.
alle garages vind je op autoprofijt.nl
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Tel de paaseieren
en maak kans op een
dagje uit naar keuze

voor het hele gezin!
In deze krant zijn allerlei vrolijk gekleurde paaseitjes
verstopt. Vind ze allemaal. Misschien ben jij dan één van
de drie winnaars die met het hele gezin of vrienden een
gratis dagje uit mag beleven. Denk onder andere aan
een bezoek aan Aviodrome, Avonturenpark Hellendoorn
of Burgers' Zoo. Of toch liever Ferrari rijden, icekarten
of indoor skydiven? Je bepaalt het zelf.
Actievoorwaarden
Heb jij alle paaseitjes in deze krant geteld? Sla die in het mandje op de voorpagina over. Geef de oplossing uiterlijk 31 mei door op www.autoprofijt.nl/paasei.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De drie winnaars krijgen per
e-mail bericht. Vervolgens krijgen zij een Dagje Uit Cadeaukaart toegestuurd
t.w.v. € 150,-. Op www.dagjeuit-cadeaukaart.nl vind je alle beschikbare belevenissen. AutoProfijt mag je eenmalig via e-mail benaderen met een actie.
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DÉ BAND MET PREMIUM
EIGENSCHAPPEN

LANDSAUHIPL
LS588

OOK ALL-SEASON
UITVOERINGEN
VERKRIJGBAAR

Wie op onvoldoende opgepompte
banden rijdt, rijdt onveiliger,
verbruikt meer brandstof, maakt
meer lawaai en schaadt het milieu.
Redenen genoeg om je banden
elke twee maanden lucht te geven.

Bij AutoProfijt
ben je altijd
welkom voor

gratis lucht

VOOR MEER INFORMATIE GAAT U NAAR
WWW.LANDSAILBANDEN.NL

alle garages vind je op autoprofijt.nl
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Wist je dat jouw auto vraagt om

specifieke olie?!
Autofabrikanten zoeken voortdurend naar nieuwe technieken om de prestaties van de motor in je
auto te verbeteren. Denk hierbij aan zuiniger rijden, minder slijtage, langere levensduur en natuurlijk minder schadelijke uitstoot. Dit heeft ook effect op de ontwikkeling van oliën en vloeistoffen.

Voorgeschreven olie en vloeistof

Ken je MPM al?

Nieuwe technieken, zoals start-stop systemen, hybride
motoren en turbo's, volgen elkaar in hoog tempo op. Deze
zullen mogelijk nog niet voor je van toepassing zijn. Echter,
er bevinden zich ook tal van functies onder je motorkap
waar je vaak geen weet van hebt, maar die wel vragen
naar specifieke oplossingen.

MPM levert het meest complete assortiment van oliën en
vloeistoffen met uitsluitend producten die 100% voldoen
aan de specificaties van je merk en modeltype. Dus altijd
goedgekeurd door je eigen automerk.

op: niet elke motorolie is
" Let
geschikt voor jouw auto!

MPM is een Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is. In
Nederland is MPM al jaren de absolute marktleider en het
voorkeursmerk voor het professionele autobedrijf.
Wil je geen onnodige risico’s, slijtage of extra brandstofverbruik? Vraag dan naar de originele producten van MPM bij
je AutoProfijt garage.

"

Gebruik je hiervoor niet de door je autofabrikant voorgeschreven motor- en transmissieoliën en vloeistoffen, 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.

AutoProfijt is je olie professional
Je AutoProfijt garage kan je voorzien van de oliën en vloeistoffen die speciaal gemaakt zijn voor het onderhoud van
jouw auto.

zorg dat
" Tip:
je onderweg

altijd een liter
olie bij je hebt

"
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Hou je hoofd koel
tips & trucs voor de airco in je auto
Aircocheck, waarom?

Wat kan ik zelf doen om
storingen te voorkomen?

Een goed werkend aircosysteem verliest
gemiddeld 10% vulling per jaar. Een aircosysteem
dat droog loopt, gaat stuk en zorgt voor een hoger
brandstofverbruik.
Oplossing: gemiddeld één keer per twee jaar
je aircosysteem laten bijvullen.

Heel simpel: elke twee weken tien minuten je airco
aanzetten en één keer per jaar een servicebeurt.
Uitstel van onderhoud is het nr. 1 probleem.

Hoe voorkom ik een
hitteberoerte/misselijkheid?

Last van muffe luchtjes
als je de airco aanzet?

Rijd enkele minuten met de ramen omlaag voordat je de
airco aanzet, zodat warme lucht kan worden afgevoerd.
Zo hoeft de airco niet meer te koelen dan nodig is en
dat bespaart brandstof. Zorg ervoor dat het verschil
met de buiten temperatuur nooit meer is dan 10°C en
zet de airco ongeveer 15 minuten voor aankomst uit.
Dit voorkomt aangroei van bacteriën en schimmels
op de verdamper en verlaagt ook de kans op een
hitteberoerte wanneer je uit uw auto stapt, veroorzaakt
door een te lage temperatuur in de auto.

Dit komt door een vervuild luchtsysteem. Door stof en
vocht ontstaat er schimmel in de ventilatiekanalen wat
zorgt voor nare luchtjes.
Oplossing: interieurfilter vervangen + airco frisse
lucht behandeling (minimaal één keer per jaar).

Gratis geurbehandeling

Een complete airco servicebeurt bevat:

bij een complete
airco servicebeurt
ter waarde van

Leeghalen en reinigen van het systeem
Systeem controleren op lekkages
Opnieuw vullen met de juiste hoeveelheid

€ 1995

alle garages vind je op autoprofijt.nl
autoprofijt.nl

De kosten van het bijvullen van het airco systeem verschillen
per auto. Vraag jouw garage naar de actuele prijs.
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Héérlijk die lente

Hinderlijk die pollen

Het belang van een goed interieurfilter in je auto
In bijna elke auto zit een interieurfilter, ook wel pollenfilter genoemd. Het filtert viezigheid
en pollen, voordat de buitenlucht je auto binnen stroomt. Daardoor stroomt er schone
lucht je auto binnen, mits je het filter regelmatig laat vervangen.

Wat doet een interieurfilter?

Waarom vervangen?

Elk uur stroomt er zo'n 300 m3 buitenlucht door
je pollenfilter. De microvezels waaruit het filter
bestaat, filteren vuil, stof, vet, pollen en roetdeeltjes.
Het filter raakt daardoor verstopt en werkt dus
steeds minder goed.

Allereerst heb je kans op een onaangename geur in
je auto. Belangrijker is dat je ramen eerder beslaan
of vettig worden, waardoor je zicht vermindert.
Tevens kunnen inzittenden een allergische reactie
krijgen. Vooral mensen met hooikoorts zijn hier erg
gevoelig voor.

Daarom is het aan te raden om
je interieurfilter regelmatig te
vervangen. Minimaal één keer
per jaar of na elke 15.000 km.

Kruiden

Grassen

Bomen en struiken

Pollenkalender

jan

feb

Hooikoorts patiënten opgelet:
een vuil filter betekent extra niezen!

mrt

apr

mei

jun

jul

Hazelaar, Els
Katwilg
Taxus
Canadapopulier
Haagbeuk, Berk
Beuk, Zomereik, Es
Grove den
Tamme kastanje
Linde
Atlasceder
Grote vossenstaart
Kropaar
Veldbeemdgras
Gewoon reukgras
Gestreepte witbol
Rogge
Kamgras
Engels raaigras, Glanshaver
Straatgras
Kweek, Maïs, Timoteegras
Riet
Veldzuring
Smalle weegbree
Klein glaskruid
Paardenbloem
Grote brandnetel
Bijvoet
Melganzenvoet
Ambrosia
Donkere vakjes: bloeiperiode Lichte vakjes: voor- of nabloei
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aug

sep

okt

nov

dec

Met ruim 200 vestigingen
altijd één bij je in de buurt
Vind jouw garage op
www.autoprofijt.nl/
vestigingen

Nu ook in België

x
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kijk op www.auto

profit.be

Profijt. Daarom!
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

Altijd een AutoProfijt garage bij jou in de buurt, met een monteur die je kent.

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.

Helder

Onderhoud

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.

Van APK tot Zomer-/winterbanden wissel, van airco tot uitlaat, de
AutoProfijt monteurs verrichten alle onderhoudswerkzaamheden
om je auto in topconditie te houden.

Voordelig

Service

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!

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.

Vertrouwd

alle garages vind je op autoprofijt.nl
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Alle informatie in deze krant is geldig t/m 21 juni 2019, tenzij anders vermeld.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

