
autodepee.nl/voordeelpas

€ 39,95
per jaar

slechts



Service op dealerniveau,
alleen vanaf nu erg voordelig!
Om onze service zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken hebben wij onze 
voordeelpas. In deze folder leggen wij u graag uit welke voordelen u als 
pashouders heeft.
Vergeet ook onze webshop (autodepee.nl) niet! Daar krijgt u met de 
kortingscode op uw pas 10% korting! De voordeelpas is kenteken gebonden, 
overdraagbaar en 12 maanden geldig. Wij staan voor u klaar!

Gratis APK-keuring
Wij voeren gratis de APK-keuring uit, u betaalt ook geen kosten voor de
milieutest en afmeldkosten.

Gratis lampen vervangen
Indien een lamp van uw auto defect is, monteren wij gratis een nieuwe, 
met uitzondering van xenon en LED lampen.
(15 minuten arbeid zijn inbegrepen)

Zomer- en wintercheck
Om uw auto goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen bieden wij u
de gratis zomer- en winterchecks in mei en oktober.



Vervangend vervoer 
U ontvangt van ons gratis vervangend vervoer bij reparatie, onderhoud 
of schade.

Controle op elk gewenst moment
Om er zeker van te zijn dat uw auto goed functioneert, controleren wij
gratis uw vloeistoffen, verlichting, ruitenwissers, bandenspanning en 
profiel.

Bijvullen van vloeistoffen
Is het oliepeil van uw auto te laag of is de ruitenwisservloeistof op?
Wij vullen gratis de vloeistoffen van uw auto bij, mits er geen technische 
mankementen oorzaak zijn van overmatig verbruik.

Gratis aircocheck
Om er zeker van te zijn dat uw airconditioning nog naar behoren werkt, 
controleren wij of alle onderdelen van uw aircosysteen in orde zijn.

€ 10,- korting op bandenwissel contract
Wij bieden onze pashouders € 10,- korting aan op ons bandenwissel 
contract. Uw zomer/winterbanden worden voor u gewisseld en gratis 
opgeslagen. Vanaf € 59,- per seizoen.

U bespaart
ca. € 150,-



Gratis montage accu en ruitenwisserbladen
In beide gevallen bieden wij de originele Bosch onderdelen voor een
scherpe prijs aan. Zonder extra kosten voor de montage!

10% korting op de Connect de Pee systemen
Met uw voordeelpas ontvangt u 10% korting op onze track & trace
systemen.
Ook kunt u met onze systemen heel eenvoudig kilometers bijhouden
en zien waar uw voertuig is (geweest).

Gratis schadetaxatie
Heeft uw auto schade opgelopen? 
Wij doen de schadetaxatie en afhandeling compleet gratis voor u!

10% korting op BOVAG pechhulp
U krijgt maar liefst 10% korting op onze BOVAG pechhulp.
Afhankelijk van de leeftijd van uw auto bieden wij complete pechhulp
inclusief woonplaatsservice en vervoer naar de garage, vanaf minder dan 
€ 5,- per maand!

Hiermee steunt u een goed doel!
Kijk voor het doel dat wij steunen op 
autodepee.nl/voordeelpas

10% webshopkorting
met de code op uw pas 
ontvangt u 10% korting!

Bezoek ons:
Van Utrechtweg 61 - 63
2921 LN Krimpen a/d IJssel
0180 - 51 93 00
info@autodepee.nl

Onze openingstijden:
Maandag - Vrijdag: 7:30 - 17:30 uur
Zaterdag:  10:00 - 14:00 uur
Zondag:   Gesloten

Gratis lampen vervangen betreft de eenvoudig te vervangen verlichting aan de voor- en achterzijde. Controle van het 
aircosysteem d.m.v. temperatuurmeting en optische controle. Vervangend vervoer kan ook aan niet pashouders worden 
aangeboden bij het uitvoeren van een aanzienlijke opdracht. Van overheidswege zijn wij verplicht bepaalde milieu-, 
lood,- en afvalstoffenheffingen door te belasten. Voor het uitlezen van storingen geldt het normale instandhoudingstarief. 
Pechhulp wordt per heel jaar afgesloten en gefactureerd. Op deze overeenkomst is het ‘fair use’ uitgangspunt van 
toepassing. Bij onrechtmatig gebruik kunnen de voordelen van de servicepas geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. 
Het doel van de pas is het verlenen van optimale service, het verlagen van de administratieve lasten, het verlagen van de 
autokosten van onze klanten en het ondersteunen van wisselende goede doelen met € 1,95 per verkochte pas per jaar.


