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                Betrouwbare AutoFirst Pechhulp  Europa

Onderhoudspakket A Onderhoudspakket B 
Onderhoudspakket B:
Wij controleren uw auto op maar liefst 133 punten.
Onze controlelijst kunt u bij ons opvragen.
Wij vervangen:
• Oliefilter
• Luchtfilter
Wij verversen:
• Motorolie (max. 4 liter 10W-40 semi-synthetic)
Wij vullen bij indien nodig:
• Ruitensproeiervloeistof
• Koelvloeistof
• Remvloeistof

Prijs geldig bij auto’s tot 1.8 liter motorinhoud, benzine of diesel.  

Auto’s met motorinhoud van 1.8 tot 2.5 liter, benzine of diesel: € 259,- 

Roetmeting/EOBD test bij APK Diesel € 15,- extra.

Exclusief bedrijfswagens.
All in prijs inclusief:
• APK + afmeldkosten + BTW 
    + 4-gasmeting
• Resetten service-interval
• Klein materiaal (excl. bougies)
• Milieukosten en arbeid

Informeer naar de voorwaarden.

Onderhoudspakket A:
Wij controleren uw auto op 32 punten.

Wij vervangen:
• Oliefilter

Wij verversen:
• Motorolie (max. 4 liter 10W-40 semi-synthetisch)

Wij vullen bij indien nodig:
• Ruitensproeiervloeistof
• Koelvloeistof
• Remvloeistof

Prijs geldig bij auto’s tot 1.8 liter motorinhoud, 
benzine of diesel.  

Auto’s met motorinhoud van 1.8 tot 2.5 liter, benzine
of diesel: € 129,-  In combinatie met APK € 149,-
Roetmeting/EOBD test bij APK Diesel € 15,- extra.

Exclusief bedrijfswagens.

All in prijs inclusief:
• BTW
• Resetten service-interval
• Klein materiaal
• Milieukosten en arbeid

Informeer naar de voorwaarden.

€ 139.-
€ 119.-

Pakket A incl. APK

€ 229.-
Pakket B incl. APK

AutoFirst 
Uw auto op de 1e plaats

Pechhulp
Service Card 
www.auto�rst.nl

Pakket A

AutoFirst Pechhulp!

• Zeker en vertrouwd op weg door uw eigen 
autobedrijf met de AutoFirst pechhulp.

•   AutoFirst pechhulp geldt in heel  
Europa voor 1 jaar 24/7

Informeer naar de voorwaarden.

* bij afname van een onderhoudspakket

Xeramic Petrol of Diesel injector 
cleaner zorgt voor een schonere 
motor, optimale prestaties en een 
lager brandstofverbruik en kan voor 
slechts € 9,95 bijgevoegd worden bij 
onderhoudspakket A of B.

€ 9.95

€ 19.95
TOP SERVICEVraag ernaar bij uw  AutoFirst Garage!

Betere prestaties  en een lager brandstofverbruik

Door toevoeging aan de brandstof een 
effectieve reiniging van de injectoren en de 
kleppen  van binnenuit.

   VOOR               NA                 VOOR         NA

*

Onderhoud voor bedrijfsauto’s 
Wij controleren uw auto op maar liefst 133 punten. 
Onze controlelijst kunt u bij ons opvragen.

Wij vervangen:
• Oliefilter
• Luchtfilter

Wij verversen:
• Motorolie

Roetmeting/EOBD test bij APK Diesel € 15,- extra.

Wij vullen bij indien nodig:
• Ruitensproeiervloeistof
• Koelvloeistof
• Remvloeistof

All in prijs inclusief:
• APK + afmeldkosten
• Resetten service-interval
• Klein materiaal
• Milieukosten en arbeid

Informeer naar de voorwaarden.

Vanaf 

€ 265.-
excl. btw

VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI 2003 - 2010 € 320,65 € 265.-
VOLKSWAGEN T5 1.9 TDI 2004 - 2009 € 346,06 € 286.-
MERCEDES VITO 109/111 CDI 2003 - 2010 € 359,37 € 297.-
OPEL VIVARO 1.9 DTI 2001 - 2007 € 361,79 € 299.-




