Persoonlijke aandacht

Deskundig en betrouwbaar

Behoud fabrieksgarantie

Vervangend vervoer

A-Kwaliteit onderdelen

Mobiliteitsgarantie

Geen gedoe, Goed geregeld!

Fris

Altijd
met onze
Airco service

Kijk snel op pagina 8

#OranjeFirst
#Oranje

Ruim 29.000 klanten
van AutoFirst
beoordelen ons
met een dikke
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Geldig van 17-5-2021 t/m 11-7-2021

Op zoek naar een betrouwbare auto?
Bij ons slaagt u!

2.200 auto’s op voorraad
Persoonlijk advies
Betrouwbaar
Financiering
BOVAG Garantie

www.autofirst-nederland.nl/occasions

De tijd voor winterbanden is voorbij!

!

Bent u 1 van de ruim 500.000 Nederlanders die nu nog op winterbanden rijdt?

and?

Hoe herkent u een winterb

1.
2.

Kies voor de zomerband!

Waarom wisselen

! In de zomer is de remweg van winterbanden
!

langer ten opzichte van zomerbanden
Winterbanden hebben in de zomer een minder
goede wegligging dan zomerbanden

! In de zomer slijten winterbanden aanzienlijk

sneller dan in de winter vanwege de hogere temperaturen

Geen gedoe, Goed geregeld!

Beter voor uw grip op de weg
Beter voor de portemonnee
Beter voor het milieu

Heeft uw auto
APK, onderhoud of
reparatie nodig?
Transparante offerte
Gegarandeerde prijs
BOVAG-reparatiegarantie
24/7 afspraak maken

100%
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Onderhoud met behoud
van fabrieksgarantie
Wij werken conform de voorgeschreven onderhoudsspecificaties
van de fabrikant. Door onze werkwijze
behoudt u uw fabrieksgarantie.
Geen gedoe, Goed geregeld!
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Mobiliteitsgarantie bij onderhoud
AutoFirst Mobiliteitsgarantie
met Europese dekking
ter waarde van € 59,95
Nu bij voorgeschreven onderhoud

24/7 hulp bij pech onderweg
Standaard woonplaatsdekking
Inclusief vervangend vervoer

vanaf

€ 19,95

Informeer naar de voorwaarden
AutoFirst
Uw auto op de 1e plaats

Geen gedoe, Goed geregeld!

Mobiliteits
Service Card

Airco service? Koel en alert achter het stuur!
In de zomer is niets in uw auto zo fijn als een goed functionerende airco! Geen nare luchtjes,
maar een aangename temperatuur en een frisse auto.

Tips voor een goed werkende airco:
Gebruik regelmatig de airco (koelen of verwarmen) om lekkages en reparaties te voorkomen.
Muffe lucht? Laat de airco jaarlijks desinfecteren om bacteriegroei tegen te gaan.
Hooikoorts? Ramen dicht, airco aan. Een airco zorgt voor minder vocht , houdt stof, roetdeeltjes en pollen tegen.
Voorkom de kans op nare luchtjes door de airco circa 10 minuten voordat u stopt uit te schakelen.
Bescherm uzelf tegen vieze lucht, bacteriën en pollen door een speciaal koolstoffilter te monteren.

n.

!

Schrik niet als er een waterplas onder de auto ligt. Dit is condenswater, dat via de verdamper wordt afgevoerd.

Airco check
Advies 1 x per jaar
Controle werking
Temperatuurmeting

Airco service

Airco reiniging

Volledig onderhoud
Reinigen
koelsysteem
Bijvullen
koudemiddel

Reiniging
luchtkanalen
Verwijdert nare
geurtjes
Vertraagt
bacteriegroei

Speelschema #OranjeFirst
•
•
•
•
•
•

EK voetbal 11 juni
Special Olympics 11 juni
Tour de France 26 juni
TT Assen 27 juni
Olympische Spelen 23 juli
Grand Prix Formule 1 van Nederland 5 september

Volg onze #OranjeFirst acties op Facebook vanaf 1 juni

Geen gedoe, Goed geregeld!

Interieurfilter
Jaarlijks of om de
15.000 km vervangen
Zorgt voor
schone lucht
Antibacteriële
filters beschikbaar

Neem een litertje olie
mee voor onderweg
Voorkomt vervelende situaties
Altijd de juiste olie bij de hand
Voordeliger dan onderweg

Gaat er bij u een
lampje branden?
Iedere automobilist krijgt er weleens mee te maken: brandende
waarschuwingslampjes. Laat een storing op tijd controleren
en indien nodig repareren. U voorkomt daarmee potentieel
onveilige situaties en onnodig hoge reparatiekosten.
Oliepeil laag
Verschijnt zodra: er te weinig (of te veel) olie in het motoroliereservoir zit.
Controle / actie: parkeer uw auto, peil uw olie en vul de olie bij (of tap het af), zodat
het juiste peil bereikt wordt. Als u hier hulp bij nodig heeft of het lampje na deze actie
nog steeds brandt, ga dan naar een AutoFirst-garage in de buurt voor hulp. U kunt
hier ook de olie laten verversen.

Motorstoring
Verschijnt zodra: iets niet goed gaat met de elektronica of het motormanagement.
Controle / actie: check meteen de stand van de motorolie en de koelvloeistof.
Als het lampje knippert moet u de auto meteen aan de kant zetten. Neem direct
contact op met uw AutoFirst-garage of bel de AutoFirst Mobiliteitsgarantie
Remblokken versleten
Verschijnt zodra: uw remblokken zijn versleten.
Controle / actie: vervang de remblokken als u dit lampje ziet branden.
Doordat de remblokken versleten zijn rijdt u een stuk minder veilig!

Accuspanning laag
Verschijnt zodra: er een storing is in de dynamo, de aandrijfsnaar of de stroomkabels
in de auto. Dit lampje verschijnt ook kort als de auto gestart wordt en moet daarna
weer verdwijnen.
Controle / actie: parkeer uw auto en bel uw AutoFirst-garage of de Wegenwacht.
Als uw accu leeg is of als deze melding vaker voorkomt, is het aangeraden uw
accu te laten opladen of te laten vervangen. Let er ook op dat u altijd de verlichting uitschakelt als u de auto verlaat. U kunt de staat van de accu altijd gratis laten
checken bij AutoFirst.

Motor oververhit
Verschijnt zodra: uw motor te heet wordt, wat doorgaans te maken heeft met een
tekort aan koelvloeistof.
Controle / actie: parkeer direct uw auto om ernstige motorschade te voorkomen.
Controleer het niveau van de koelvloeistof en vul deze zelf bij, of laat een garage dit
voor u doen. Als u dit zelf doet zorg er dan voor dat u de juiste koelvloeistof (blauw of
rood/roze) gebruikt.

Antiblokkeersysteem storing
Verschijnt zodra: er een storing in het antiblokkeersysteem zit (ABS).
Controle / actie: uw remmen doen het gelukkig nog wel, maar het is wel van belang
om de ABS op korte termijn te laten repareren.

Water in brandstof
Verschijnt zodra: er (teveel) water in het brandstoffilter zit.
Controle / actie: laat uw auto zo snel mogelijk controleren wanneer dit lampje blijft
branden of tijdens het rijden aangaat. Het brandstoffilter kan teveel water bevatten
en aan vervanging toe zijn.

Bandenspanning laag
Verschijnt zodra: de bandenspanning van de autobanden te laag is of er een band
lek is. Sinds 2014 is het verplicht dat nieuwe auto’s dit aangeven.
Controle / actie: breng de banden weer op spanning bij een tankstation of bij een
filiaal van AutoFirst. Of vervang de band indien nodig.

Ruitensproeiervloeistofpeil laag
Verschijnt zodra: de ruitensproeiervloeistof al een tijdje niet is bijgevuld en de
vloeistof bijna op is.
Controle / actie: wanneer u de ruitensproeiervloeistof weer bijvult zal dit lampje weer
uitgaan.

Geen gedoe, Goed geregeld!

AutoFirst Private Lease Geen gedoe, Goed geregeld!
Vast bedrag per maand
Geen onderhoud stress

Geen spaargeld nodig
Lokaal geregeld

• Kia Picanto
• 1.0dpi comfortline 4-zits 49kW
• Clear White unilak
Kia Pikanto Vanaf

€ 219.-

Bekijk ons totale aanbod
Nu op onze website uw auto uitzoeken,
samenstellen en bestellen.

Per Maand

Looptijd 60 maanden,
bij 10.000 km per jaar.
€ 0,07 ct/km. per meer gereden km.

www.autofirst-nederland.nl/private-lease

Renault Twingo
• 1.0sce life 48kW
• Blanc Cristal unilak

AutoFirst
Ed

ition

Peugeot 108 AutoFirst Edition
• Blanc Lipizan unilak
• 1.0evti Autofirst Edition 53kW
• Looptijd 60 mnd, bij 10.000 km pj.
• € 0,07 ct/km per meer gereden km

Renault twingo Vanaf

€ 209.-

€ 229.Per Maand

Looptijd 60 maanden,
bij 10.000 km per jaar.

OP=OP

€ 0,07 ct/km. per meer gereden km.

Dacia Sandero Stepway
• 1.0tce essential 67kW
• Blanc Glacier unilak
Dacia Sandero Vanaf

€ 329.Per Maand

Looptijd 60 maanden,
bij 10.000 km per jaar.
€ 0,09 ct/km. per meer gereden km.

De afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren auto.

Informeer bij uw AutoFirst-garage naar de actuele maandbedragen, looptijden en voorwaarden.
Buiten het maandbedrag hoeft u alleen nog maar te tanken of op te laden.

AutoFirst Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease
aangeboden door Van Mossel Autolease.

IS HO..
Doe de Remmencheck!
•
•
•
•

Vreemde remgeluiden?
Scheef trekken?
Trillen en rammelen?
Dashboard lampjes branden?

Blijf niet doorrijden!

!

Laat de remmen op tijd controleren voordat het te laat is!

Geen gedoe, Goed geregeld!

Zorg voor GOED ZICHT!
Goed zicht door de voorruit is erg belangrijk,
want het gaat om uw veiligheid en die van anderen!
Zorg voor goede ruitenwissers
Zorg voor de juiste ruitensproeiervloeistoffen
Bij vervangen van uw ruitenwissers vullen wij
gratis uw ruitensproeiervloeistof bij.

!

Wist u dat er verschillende soorten ruitensproeiervloeistoffen zijn? Eén voor de winter,
één voor de zomer. De zomervariant heeft een oplosmiddel in de vloeistof verwerkt
zitten die aanslag van de bomen en insecten makkelijker verwijdert.

Goed, vakkundig,
vlot en eerlijk!

Fijne garage met goede
monteurs, voor een
betaalbare prijs!
Goede en
snelle service!

Na pech langs de weg,
snel weer op weg geholpen!
Goede service. Goed
bereikbaar!

Staan altijd
voor je klaar! SUPER!

Onze klanten beoordelen

ons met een dikke
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FANTASTISCH BEDRIJF
MET GOEDE VAKLUI!

We hechten veel waarde
aan uw ervaringen met ons.
Geen gedoe, Goed geregeld!

Maak kans op een exclusieve
#OranjeFirst Koeltas
Opdracht:
Voorspel en win!
De openingswedstrijd van Oranje op het EK.

Meespelen vanaf 1 juni
op Facebook.

140 garages in Nederland
www.autofirst-nederland.nl
Geen gedoe, Goed geregeld!

Alle prijzen in Euro en incl. BTW behalve de occasionprijzen voor bedrijfswagens (excl. BTW). Montagetarieven van auto’s met airco of LPG uitvoeringen kunnen afwijken,
alle prijzen zijn excl. milieu-verwijderingsbijdragen en eventuele loodtoeslagen, tenzij aangegeven.
Prijzen zijn geldig tot zie voorpagina en/of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

