
• Alleen afmeldkosten i.c.m. onderhoudsbeurt.

• Gratis Mitsubishi Mobiliteitsservice bij onderhoudsbeurt.

• Merkspecialistische kennis.

• Merkspecialistisch gereedschap.

• Uitsluitend originele Mitsubishi-onderdelen.

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

DE VOORDELEN VAN
MITSUBISHI APK-SERVICE

Alle rechten voorbehouden, Amstelveen 03-2017 CAM00229

Mitsubishi Online Onderhoudscalculator

Met de Mitsubishi online onderhoudscalculator kunt u een offerte aanvragen voor het onderhoud aan uw 

auto en meteen een afspraak maken. Ga naar onderhoud.mitsubishi-motors.nl, selecteer het gewenste 

onderhoud en kies uw dichtstbijzijnde Mitsubishi-dealer. Wel zo gemakkelijk.

Hoewel er grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt  
Mitsubishi Motors zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg altijd  
uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie.

Bent u al lid van MijnMitsubishi?
Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van het rijden 
in een Mitsubishi.

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Volg Mitsubishi overal

MITSUBISHI 
APK
SERVICE



Hoe zijn de regels? 

Voor elke personenauto of bedrijfsauto met een 

toegestaan ledig gewicht tot 3.500 kg geldt na drie 

of vier jaar de APK-verplichting, volgens een vast-

gesteld tijdsschema.

Alle auto’s waarop vóór 1 januari 2005 een ken-

teken is afgegeven, moeten na de eerste drie jaar 

elk jaar worden gekeurd. Auto’s met een kente-

kenregistratie ná 1 januari 2005 moeten periodiek 

worden gekeurd volgens onderstaand schema, 

met onderscheid tussen benzine- en diesel- of 

lpg-uitvoeringen.

APK, onderhoud en Mitsubishi Mobiliteitsservice

De APK wordt nog weleens verward met een on-

derhoudsbeurt, maar staat daar los van. Het is een 

momentopname waarmee de monteur aan de hand 

van een vastgestelde checklist uw Mitsubishi con-

troleert op diverse veiligheids- en milieuaspecten. 

Het is verstandig de APK te combineren met een  

onderhoudsbeurt bij uw Mitsubishi-dealer. U weet 

dan zeker dat uw auto weer voor langere tijd tiptop 

in orde is en u betaalt slechts de APK-afmeldkosten. 

U krijgt er bovendien gratis de Mitsubishi Mobiliteits 

service bij, voor een jaar lang zorgeloos rijplezier. 

Veiligheid, rijcomfort en betrouwbaarheid: dat zijn de basiskwaliteiten van elke 

Mitsubishi. Ontworpen en gebouwd voor vele jaren zorgeloos rijplezier. Om dit 

rijplezier te waarborgen, biedt de Mitsubishi-dealer het beste onderhoud voor uw 

auto. Met vakbekwame, uitstekend opgeleide monteurs en originele onderdelen. 

Zodat u altijd op uw Mitsubishi kunt vertrouwen, elke rit opnieuw. 

MITSUBISHI 
APK-SERVICE
DE ZEKERHEID VAN ORIGINEEL ONDERHOUD

APK-service van uw Mitsubishi-dealer:

veilig en vertrouwd

De APK (algemene periodieke keuring) is een 

wettelijk verplichte keuring voor auto’s ouder 

dan drie jaar of vier jaar*), ter bevordering van de 

verkeersveiligheid en bescherming van het milieu.

Deze wet geldt voor alle personenauto’s en lichte 

bedrijfswagens. Laat u de APK uitvoeren door de 

Mitsubishi-dealer, dan bent u ervan verzekerd dat 

uw auto wordt beoordeeld door een vakkundige 

monteur die uw auto door en door kent. Veilig en 

vertrouwd! 

*) zie het APK-schema onder: hoe zijn de regels?

Ruim 50 euro voordeel plus de kosten voor APK

Een onderhoudsbeurt met APK bij uw Mitsubishi- 

dealer levert u dubbel voordeel op. U ontvangt dan 

de gratis Mitsubishi Mobiliteitsservice voor 24/7 

pechhulp in heel Europa en voor de APK betaalt u 

slechts de afmeldkosten à € 5,20. Een extra voor-

deel van ruim 50 euro, op basis van vergelijkbare 

pechhulp van andere aanbieders. 

Meer weten over Mitsubishi Mobiliteitsservice? 

Raadpleeg de serviceadviseur bij uw Mitsubishi- 

dealer of kijk op: www.mitsubishi-motors.nl/

onderhoud-en-services/mobiliteitspas 
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APK zonder onderhoudsbeurt 
APK én Mitsubishi Mobiliteitsservice i.c.m. onderhoudsbeurt

 € 29,95
 €    5,20 (afmeldkosten RDW)
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