
• Hoogste kwaliteit door originele Mitsubishi Motors onderdelen en vakmanschap.

• Heldere prijsopgave vooraf zonder vervelende verrassingen.

• Eenvoudig vooraf een offerte opvragen in de online onderhoudscalculator.

• Uw Mitsubishi wordt gecontroleerd op meer dan 100 punten.

• Direct online een afspraak plannen.

• Duidelijke specificatie voor onderhoud, APK- en aircoservice.

• 2 jaar garantie op geleverde onderdelen.

DAAROM KIEST U VOOR 
ONDERHOUD BIJ 
MITSUBISHI MOTORS

Alle rechten voorbehouden, Amstelveen 03-2017 CAM00228

MITSUBISHI 
ONDERHOUDS
TARIEVEN

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

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

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.

Volg Mitsubishi overal



Helder inzicht in onderhoudskosten

Autorijden kost geld. Daarom is het prettig om van 

tevoren precies te weten waar u aan toe bent. De 

Mitsubishi-dealer hanteert aantrekkelijke onder-

houdstarieven en biedt u vooraf helder inzicht in de 

kosten van elke servicebeurt of reparatie. 

Online onderhoudscalculator 

Bij Mitsubishi kunt u ook zelf, thuis op de bank, 

de kosten van een onderhoudsbeurt berekenen. 

Specifiek voor uw Mitsubishi. U voert uw kenteken 

Origineel de beste

Onderhoud en reparaties bij de Mitsubishi-dealer 

worden uitgevoerd met originele onderdelen van 

Mitsubishi Motors. Hiermee bent u niet alleen ver-

zekerd van de hoogste kwaliteit en levensduur, ook 

uw fabrieksgarantie van Mitsubishi Motors wordt 

hiermee gewaarborgd. Bovendien heeft u garantie 

op de onderdelen zelf en op een eventuele reparatie. 

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 
ONDERHOUDS 
TARIEVEN
DE ZEKERHEID VAN ORIGINEEL ONDERHOUD

Voordelige tarieven

De Mitsubishi-dealer kent uw auto door en door. 

Bij hem bent u ervan verzekerd dat het onderhoud 

door vakmensen wordt uitgevoerd en dat voor 

een aantrekkelijk tarief. Dit voorkomt vervelende  

verrassingen achteraf.

Bij een Mitsubishi onderhoudsbeurt wordt uw auto 

gecontroleerd op meer dan 100 punten. Tijdens zijn 

werkzaamheden heeft de Mitsubishi-monteur ook 

een scherp oog voor eventuele slijtage. Zijn exper-

tise helpt u zo een mogelijke reparatie, en daar-

mee extra kosten in de toekomst, te voorkomen. 

Online afspraak maken 
U kunt direct vanuit de online onderhoudscalculator een werkplaatsafspraak inplannen bij 
de Mitsubishi-dealer van uw keuze. Reuze gemakkelijk! 

en kilometerstand in en de onderhoudscalcula-

tor geeft u een prijsopgave van het geadviseerde 

onderhoud. Indien gewenst kunt u zelf nog addi-

tionele services opgeven zoals een APK-keuring,  

aircoreiniging of vervangend vervoer. Ga naar 

onderhoud.mitsubishi-motors.nl voor een vrijblij-

vende offerte op maat.

Mitsubishi Mobiliteitsservice

Dankzij het onderhoud van Mitsubishi Motors is 

uw Mitsubishi altijd in topconditie. Mocht u des-

ondanks toch een keer pech met uw Mitsubishi 

krijgen, dan biedt de Mitsubishi Mobiliteitsservice 

uitkomst. Na elke servicebeurt ontvangt u de 

Mitsubishi Mobiliteitsservice card geheel gratis 

van uw Mitsubishi-dealer. Met deze card bent u 

dan een jaar lang verzekerd van pechhulp in heel 

Europa, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Meer weten?

Raadpleeg de serviceadviseur bij uw Mitsubishi- 

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

onderhoud-en-services/mobiliteitspas
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