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Geen gedoe, Goed geregeld!

Behoud fabrieksgarantiePersoonlijke aandacht Vervangend vervoerDeskundig en betrouwbaar A-Kwaliteit onderdelen Mobiliteitsgarantie

De lente komt eraan!
Tijd voor de juiste band

Ruim 29.000 klanten 
van AutoFirst 
beoordelen ons 
met een dikke 8,8

NL 

Geldig van 7-3-2021  t/m 31-3-2021

Regio 5 Zuid-Nederland

WinWin één 
van de 200 
exclusieve 
#OranjeFirst#OranjeFirst  
Voetballen
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24/7 hulp bij pech onderweg 

Standaard woonplaatsdekking

Inclusief vervangend vervoer

Informeer naar de voorwaarden

AutoFirst 
Uw auto op de 1e plaats

Mobiliteits
Service Card 

Europadekking
Mobiliteitsgarantie bij onderhoud

Bereken  online uw prijs
www.autofirst-nederland.nl

Transparante off erte

Gegarandeerde prijs

BOVAG-reparatiegarantie

24/7 afspraak maken

Prijsgarantie

Gegarandeerde100%

G
egarandeerde

Vanaf 

€ 19,95

Heeft uw auto APK, onderhoud 
of reparatie  nodig?
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Ford Puma
• 1.0 mhev ecoboost st-line 92kW
• Blazer Blue unilak

MG ZS EV
• 44.5kWh ev comfort 110kW aut
• Dover White unilak

Opel Corsa
• 1.2 edition 55kW
• Orange Fizz metallic unilak

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.

Vast bedrag per maand
Geen onderhoud stress

Geen spaargeld nodig
Lokaal geregeld

www.auto� rst-nederland.nl/private-lease

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

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

Per Maand

GRIP
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€ 384.-
Looptijd 60 maanden,
bij 10.000 km per jaar.
€ 0,10 ct/km. per meer gereden km.

Ford Kuga Vanaf

Per Maand

€ 399.-
Looptijd 60 maanden,
bij 10.000 km per jaar.
€ 0,10 ct/km. per meer gereden km.

MG ZS EV Vanaf

Per Maand

€ 269.-
Looptijd 60 maanden,
bij 10.000 km per jaar.
€ 0,08 ct/km. per meer gereden km.

Opel Corsa Vanaf

Per Maand

AutoFirst Private Lease

Wagenziek, aquaplaning, zenuwachtig 
rijgedrag, gevoelig voor zijwind...

1 op de 4 auto’s rijdt met 
versleten schokdempers

“Heeft u weleens 
nagedacht over de oorzaak?
Laat ons uw schokdempers 

controleren”.

€ 209.-

AutoFirst Edition

OP=OP

Full Electric Mild Hybrid
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We laten u niet staan!

Wist u dat? 
Uw aircosysteem onderhoud nodig heeft!

Hooikoorts symptomen

Verspreiding van bacteriën en muff e geurtjes

Beslaan van uw autoruiten

Stuklopen van uw aircosysteem

Waarom remmen inspectie:

1. Mogelijke negatieve eff ecten van 
weinig rijden op het remsysteem 
(denk aan thuiswerken i.v.m. corona).

2. De invloed van vorst, sneeuw en zout 
van afgelopen winter, op de werking van 
het remsysteem.

3. Wel weer op weg met 
de auto, wordt het 
remsysteem vol belast. 
Weet u of het daar 
klaar voor is?

Controle van uw remsysteem 
is van levensbelang

Waarom? Het voorkomt:
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De wereld ziet er opeens heel anders uit 
zonder strepen en druppels op de voorruit 

Win 1 van de 25 Nilfi sk 
hogedrukreinigers.

Actieperiode t/m 31 maart 2021
Vraag naar de voorwaarden.

Hoe? Laat in maart nieuwe Valeo 
ruitenwissers monteren.  Kans maken?  
lever deze bon in bij de AutoFirst garage*.           
*zie achterzijde

Nilfi sk Core 130
t.w.v. € 199,00

Automobilisten 
verwaarlozen ruitenwissers. 

Uit onderzoek van BOVAG blijkt 
dat 95% van de ruitenwissers te 
laat worden vervangen.

“ Voorkom gevaarlijke situaties, 
vervang tijdig uw ruitenwissers”.

Naam: ......................................................................

Kenteken:...............................................................

Garage:....................................................................
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De lente komt eraan
Tijd voor een goed bandenadvies

“Gepast advies op basis van 
rijstijl en kilometrage”.

“Zomer? All Season?
wij helpen u kiezen”.

“Merkvoorkeur?
Wij leveren 

alle merken!”

“Het juiste draagvermogen 
voor uw bedrijfswagen”.

“Trillend stuur?
kom dan langs voor advies”.



10 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.

140 garages in Nederland         
www.autofirst-nederland.nl

Opdracht:
Zoek alle #OranjeFirst Voetballen 
in deze krant

Win één van de 200 exclusieve 
#OranjeFirst Voetballen

Vul het juiste aantal ballen 
in op onze website
www.autofirst-nederland.nl/puzzel

De inzendingstermijn sluit op 30-3-2021 


