Persoonlijke aandacht

Deskundig en betrouwbaar

Behoud fabrieksgarantie

Vervangend vervoer

A-Kwaliteit onderdelen

Mobiliteitsgarantie

Geen gedoe, Goed geregeld!
Het najaar begint bij je
AutoFirst garage
Auto onderhoud
goed en betrouwbaar
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REPARATIE
GARANTIE

Bespaartips

Starten
Zicht
Grip

om zuiniger te rijden!

Maak kans op een
gratis volle tank brandstof
Kijk snel op pagina 2

Ruim 36.000 klanten
van AutoFirst
beoordelen ons
met een dikke

9+

Geldig van 08-10-2022 t/m 31-12-2022

Regio 1 Noord-Nederland

Brandstof bespaar tips!
Houd u aan de snelheid

Gebruik cruise control

Rijd met de juiste bandenspanning

Plan tijdig onderhoudsbeurten

Zet de motor uit bij een tussenstop

Gebruik zo min mogelijk de airco

Schakel tijdig verder of terug

Probeer te anticiperen op het verkeer

Schakel terug in plaats van remmen

Probeer te carpoolen

Lees alles over de
brandstof bespaar tips!
www.autofirst-nederland.nl/bespaar-tips

Maak kans op een gratis
volle tank brandstof voor uw auto
Doe mee

Plaats voor 30 oktober 2022 het antwoord van de rebus onder het
bericht op onze Facebook, TikTok of Instagram pagina, vind het
bericht leuk en volg ons op een van de social media pagina’s.
De prijs een gratis volle tank brandstof geldt uitsluitend voor personenauto’s.
De winnaar zal door AutoFirst geloot worden uit de reacties die tijdens de actieperiode
01-10-2022 tot 30-10-2022 geplaatst worden onder de verschillende social media uittingen.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd, prijzen worden niet in contanten uitbetaald.

facebook.com/
autofirstnederland

Rebus

Oplossing:

Geen gedoe, Goed geregeld!

instagram.com/
autofirstnl/

tiktok.com/
@autofirst_nl

Het najaar begint bij
je AutoFirst garage
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Luister onze radio reclame op

JAAR
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GARANTIE

Geen gedoe, Goed geregeld!
Bekijk de voorwaarden op

www.autofirst-nederland.nl

Mobiliteitsgarantie bij voorgeschreven onderhoud
24/7 hulp bij pech onderweg

www.autofirst-nederland.nl

Standaard woonplaatsdekking
Inclusief vervangend vervoer
Informeer naar de voorwaarden

24/7 bereikbaar

Pechhulp in woonplaats

Pechhulp in Nederland

Pechhulp in Europa

Vervangend vervoer

Vervangend vervoer

AutoFirst Mobiliteitsgarantie met
Europese dekking t.w.v. € 59,95 vanaf

Geen gedoe, Goed geregeld!

€ 24,95

Het is weer tijd om te wisselen!

Maak nu een
afspraak bij uw
AutoFirst garage

All-season banden of winterbanden?
Uw AutoFirst garage adviseert u!
ALL-SEASON BANDEN

WINTERBANDEN

All-season banden zijn gemaakt met
een hardere rubbersamenstelling
voor warmere weersomstandigheden.

Winterbanden zijn gemaakt met
een zachtere rubbersamenstelling die
flexibel blijft ook bij koude omstandigheden

Goede allround prestaties in
diverse weersomstandigheden
in alle jaargetijden

Betere grip bij winters weer
door een diep profiel
en lamellenstructuur

Hardere rubber samenstelling
voor optimale grip bij
temperaturen boven de 7° C

Soepele rubbersamenstelling
voor optimale grip bij
temperaturen onder 7° C

Het gemak van het hele jaar
door rijden op een bandenset
zonder bandenwissel

Altijd het beste wegcontact
als u per seizoen wisselt van
winter- naar zomerbandenset

Geen gedoe, Goed geregeld!
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BOVAG-reparatiegarantie
24/7 afspraak maken

Op zoek naar een betrouwbare auto?
2.200 auto’s op voorraad
Persoonlijk advies
Betrouwbaar
Financiering
BOVAG Garantie

www.autofirst-nederland.nl/occasions

Wist u dat de accu één van de zwakste
punten is van de auto in de winter?
Kom nu langs voor een accucheck en voorkom vervelende situaties tijdens de koude dagen.

www.autofirst-nederland.nl

We hechten veel waarde aan uw
ervaringen met ons bedrijf.
Goed, vakkundig,
vlot en eerlijk!

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

Fantastisch
bedrijf met goede
vaklui!

Geen gedoe, Goed geregeld!

Staan altijd
voor je klaar!
SUPER!

Onze klanten beoordelen

ons met een dikke

Fijne garage met goede
monteurs, voor een
betaalbare prijs!

9+

Verwaarloos uw ruitenwissers niet!
Hakkelen
Uitgedroogd en verweerd rubber kan onregelmatig hakkelen over de voorruit veroorzaken.

“Voorkom gevaarlijke situaties
vervang tijdig uw ruitenwissers.”
Strepen
Bij een versleten wisservlak, over het oppervlak
zijn strepen zichtbaar, er is geen goed zicht meer
mogelijk.

Gespleten rubber
De uiteinden zijn afgescheurd, het oppervlak
wordt hierdoor kleiner en verhoogt de kans op
metaal krassen.

Uit onderzoek van de BOVAG blijkt
dat 95% van de ruitenwissers te
laat wordt vervangen!

Schrapen
Door veroudering hard geworden rubber vormt
zich niet meer over de voorruit, waardoor delen
niet gewist worden.

Vraag uw AutoFirst garage naar het geschikte
Neglin lampensetje voor uw auto

Automotive lighting

!

Voorkom een boete van € 150,-

Altijd een reservelampset voor uw auto aan boord.

Geen gedoe, Goed geregeld!
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Locale haalen breng
service

Bij reparatie
vooraf
prijsopgave

Zonder
afspraak
vloeistof
bijvullen

Lampjes
wisselen
terwijl u
wacht

Langskomen
voor
vervangen van
ruitenwissers

Onderhoud met behoud
van fabrieksgarantie
Wij werken conform de voorgeschreven
onderhoudsspecificaties van de fabrikant.

Geen gedoe, Goed geregeld!
AutoFirst Private Lease

Fiat 500
• Hybrid Dolcevita 1.0 Eco 70PK
• Grigio Carrara unilak

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

Fiat 500 vanaf

€ 274,Per Maand

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

Ford Fiesta
• Hybrid Titanium 1.0 Ecoboost
• 125PK Automaat
• Race Red unilak

Vast bedrag per maand

Ford Fiesta

€ 369,Per Maand

Geen onderhoud stress

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

Geen spaargeld nodig

Seat Arona
• Style 1.0 TSI Eco 95PK
• Candy White unilak

Lokaal geregeld

Seat Arona vanaf

€ 394,-

www.autofirst-nederland.nl/private-lease

Per Maand

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. De afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren auto.
AutoFirst Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Van Mossel Autolease.

* Bescherming bij onvoorziene levens
veranderende omstandigheden.
Vraag uw AutoFirst garage naar de voorwaarden

Litertje olie mee!

Ruitensproeiervloeistof mee!

• Goedkoper bij uw AutoFirst garage
dan bij het tankstation.

• Gaat bevriezen tegen

• Altijd de juiste olie

• Vuil laat sneller los

• Voorkomt een vette waas

Geen gedoe, Goed geregeld!

Looptijd
60 maanden,
Uw
oplossing:
bij 10.000 km per jaar.
€ 0,10 ct/km. per meer gereden km.

ER IS
ALTIJD EEN
AUTOFIRST
GARAGE
BIJ U IN DE
BUURT

Geen gedoe,
Goed geregeld!
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Bekijk de
voorwaarden op
www.autofirstnederland.nl

Op producten die u in de winkel koopt zit 2 jaar garantie.
Bij AutoFirst vinden wij het vanzelfsprekend dat u
niet alleen 2 Jaar Garantie heeft op de onderdelen
die wij monteren, maar ook op de montage hiervan.

Geen gedoe, Goed geregeld!
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.

