
AutoFirst 
Uw auto op de 1e plaats

Hoeveel grip heeft u op de weg 
zonder winterbanden?

Kies voor veiligheid! Kies voor grip!
 wereldkampioen in winterbanden

Maak vroegtijdig een afspraak!
De eerste 25 wisselingen 

krijgen een leuke attentie!krijgen een leuke attentie!
exclusief bij ons verkrijgbaar

* Volgens de winterbandentest van autoweek - nr. 45 november 2013, 
 bij het onderdeel remmen op sneeuw tot 50 km/u



Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn geldig t/m 31 oktober 2014 tenzij anders vermeld. 10/2014

Laat vroegtijdig uw accu bij ons controleren 
en voorkom stilstaan bij lage temperaturen

Huismerk Winterbanden SPECIAAL voor u ingekocht

U heeft al een huismerk winterband vanaf € 55,-

Prijs per stuk incl. BTW, verwijderingsbijdrage en montage! Vraag naar de voorwaarden.
Kom langs en vraag ook naar uw bandenmaat. Naast onze huismerkbanden kunnen wij alle merken leveren, o.a.:  

Accu’s voor de beste prijs

LION  |  12 V - 44 Ah  |  2 jaar garantie!

€ 49,95 (prijs is exclusief montage)

Goed licht = Beter zicht 
De AutoFirst goedzichtcampagne heeft als doel de verkeersveiligheid te vergroten. 
Dit kunnen we o.a. doen door het aantal voertuigen dat in Nederland met defecte of verkeerd afgestelde verlichting rijdt te verminderen 
en ervoor te zorgen dat uw ruitenwissers goed functioneren.

Verlichting
Tot zaterdag 29 november 2014 kunt u bij ons terecht voor een gratis verlichtings- en ruitenwissercontrole.
Bij de gratis controle worden alle lampen van zowel de buiten- als binnenverlichting gecontroleerd en wordt er gekeken naar de juiste 
afstelling van de koplampen. Leg ook een extra setje in uw auto!

Ruitenwissers
Zeker bij slecht weer zijn heldere ruiten belangrijk. Vervang daarom tijdig de ruitenwissers. 
Deze maand 20% korting op alle Valeo ruitenwissers. Wij leveren ook BOSCH ruitenwissers!

Ecovision H4 SET
van € 22,50 voor

€ 10,-

Ecovision H7 SET
van € 39,25 voor

€ 20,-

155/65 R14  € 61,-
175/65 R14  € 58,-

185/65 R15  € 69,-
195/65 R15  € 72,-

205/55 R16  € 90,-
225/45 R17  € 102,-


