
Safetycheck
Samen met onze monteurs starten we een 
safetycheck. We controleren de staat van 
de auto en controleren op essentiële veilig-
heidsaspecten. Veilig onderweg is prioriteit 
nummer 1!

Gratis APK
De APK voeren we voor u uit, inclusief de 
verplichte milieutesten. Exclusief de wette-
lĳ ke afmeldkosten.

Gratis winter- en zomercheck
Wĳ  controleren twee keer per jaar de rem-
men, wielophanging, banden, verlichting, 
accu, stuurinrichting en vloeistoffen. Laatst-
genoemde vullen we meteen even bĳ .

Vervanging verlichting gratis
Indien nodig vervangen wĳ  de originele 
verlichting van uw auto. Dit geldt voor de 
wettelĳ ke verplichte en originele lampjes. 
Xenon, led en zelf aangebrachte verlichting 
vervangen wĳ  niet kosteloos.

Bĳ vullen van vloeistoffen
Buiten de onderhoudsbeurt om vullen wĳ  
de olie en koelvloeistoffen voor u bĳ  (max.2 
liter). Ook uw banden voorzien we indien 
nodig van lucht.

Dan is de Servicekaart van Autobedrijf Frans Bijkerk iets voor u!

Uw voordeel kan oplopen tot € 295,-
Voorwaarden van onze Servicekaart:

Al onze leveringen en reparaties worden uitgevoerd onder de Bovag voorwaarden.
Alle genoemde services zijn geldig wanneer onderhoud & reparaties bij Autobedrijf Bijkerk te Ede worden uitgevoerd.

Geldig tot 1 jaar na uitgifte. De Servicekaart kan bij onze receptie verlengd worden
Het voordeel hangt af van de gebruikt services en kan derhalve iets lager of hoger uitvallen.

Vervangend vervoer
Er is niets vervelender, dan bĳ  repara-
tie en onderhoud van uw auto, niet te 
kunnen beschikken over eigen vervoer. 
Daarom bieden wĳ  op basis van beschik-
baarheid vervangend vervoer aan indien 
het onderhoud of de reparatie langer 
duurt dan 3 uur.

Winter- en zomerbandenopslag
De opslag van uw winter/zomerbanden 
kan een dure aangelegenheid zĳ n. Daar-
om bieden wĳ  50% korting op de kosten 
van de opslag in combinatie met de 
montage van de wielen. 

Schadeafhandeling
In geval van schade helpen wĳ  u bĳ  het 
invullen van het schadeformulier en 
het bepalen van de dagwaarde van uw 
auto. Wĳ  maken een schadecalculatie 
en geven een advies voor de benodig-
de reparaties. Uiteraard kunnen wĳ  de 
herstelwerkzaamheden voor u uitvoeren 
(exclusief).

Quick Service
U wordt direct geholpen bĳ  kleine sto-
ringen en reparaties.




