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ONDERHOUD PERIODIEK
Onderhoudsbeurt conform specificaties fabrikant inclusief 1 jaar
Mobiliteitsservice Europa 24/7
prijs verschilt per merk & type auto, vraag één van onze
medewerkers naar een prijsopgave
Technische controle inclusief 1 jaar Mobiliteitsservice Europa 24/7 €
van toepassing indien auto nog niet toe is aan periodiek onderhoud

ONDERHOUD ALGEMEEN
Remvloeistof verversen
Foutcode uitlezen motormanagement computer

€
€

P.O.A.

39,65

53,10
28,30

tarieven overige onderhoudswerkzaamheden op aanvraag
APK-KEURING
APK-keuring
Afmeldkosten RDW
Roetmeting diesel
BANDEN / WIELEN
Banden (zomerbanden, winterbanden en all-season banden)
diverse merken in alle soorten bandenmaten leverbaar, direct te
bestellen in onze webshop: www.marchuisman.nl/bandenwebshop
Bandreparatie
Band monteren en balanceren tot en met 17 inch, per band
Band monteren en balanceren vanaf 18 inch, per band
Wiel balanceren per wiel
Uitlijnen
ZOMER-/WINTERWIELEN
Zomer- /winterwielen* wisselen per 4 wielen
*let op: alleen complete wielen, voor losse banden gelden
onderstaande tarieven
Zomer-/winterbanden wisselen tot en met 17 inch, per 4 banden
Zomer-/winterbanden wisselen vanaf 18 inch, per 4 banden
Opslag 4 wielen of 4 banden
Per seizoen (6mnd) inclusief reinigen en verzekering
REINIGEN
Professioneel reinigen exterieur* toeslag MPV/SUV € 20,00
Professioneel reinigen interieur* toeslag MPV/SUV € 20,00
Waxoyl© behandeling
inclusief professioneel reinigen exterieur en garantiebewijs Waxoyl©
Reinigen hemelbekleding
Ozonbehandeling
verwijdert onaangename (rook)lucht uit het interieur

€
€
€

29,95
6,95
22,00

P.O.A.

ACCESSOIRES
Alarmsysteem inclusief montage en SCM certificering
Alarmsysteem met hellingshoekdetectie inclusief montage
en SCM certificering
Voertuigvolgsysteem* inclusief montage en SCM certificering
*Indien auto is uitgerust met een af-fabriek SCM goedgekeurde
startonderbreker
SCM Certificaat startonderbreker en alarmsysteem
SCM Certificaat voertuigvolgsysteem
Keuring alarmsysteem
Cruise control inclusief montage en vanaf
Handsfree Parrot CK3100 bluetooth carkit inclusief montage
Mattenset voor ieder merk & model leverbaar, bij MPV’s en SUV’s
geldt een toeslag van € 15,00

€
€
€

34,95
129,00
79,95

€
€
€

29,95
5,95
14,95

€
€

775,00
845,00

€

725,00

€
€
€
€
€
€

24,20
42,35
39,65
499,00
249,00
45,00

€

20,00

€

30,00

tarieven overige accessoires op aanvraag
€
€
€
€
€

€

€
€
€

22,95
19,95
29,95
13,55
69,00

39,65

79,80
119,80
19,95

€
€
€

99,00
99,00
199,00

€
€

20,00
99,00

*combinatieprijs professioneel reinigen interieur én exterieur € 179,00
(MPV/SUV € 219,00).
SCHADEHERSTEL
Schadeherstel
plaat- en spuitwerkzaamheden
Spotrepair
herstellen van kleine plaatselijke schades op o.a. bumpers en licht
metalen velgen
Sterreparatie voorruit gratis bij ruitverzekering
Voorruit vervangen
gratis bij ruitverzekering, u betaalt in sommige gevallen eigen risico
Uitdeuken zonder spuiten per deuk

AIRCOSERVICE
Aircosysteem controleren
Aircosysteem controleren en vullen met koudemiddel R134A
Aircosysteem bijvullen met koudemiddel R134A
alleen i.c.m. onderhoudsbeurt
Aircosysteem reinigen
Toevoegen olie
Toevoegen fluor

VERVANGEND VERVOER
Vervangende auto, compacte klasse Toyota Aygo, Citroën C1,
Skoda Citigo
per dag (100 km vrij per dag, exclusief brandstof)
Vervangende auto, middenklasse Ford Focus, Volkswagen Golf,
Volkswagen Caddy
per dag (100 km vrij per dag, exclusief brandstof)
Leenfiets

GRATIS

eigen risico bij schade € 300,00
MOBILITEITSSERVICE
Mobiliteitsservice Europa 24 uur per dag / 7 dagen per week
na iedere periodieke onderhoudsbeurt of technische controle 1 jaar
geldig
WERKPLAATSTARIEF
Uurtarief (excl. BTW)
HAAL- EN BRENGSERVICE
Binnen een straal van 50 kilometer
bij een straal van meer dan 50 kilometer rekenen wij € 0,60 per
gereden kilometer

GRATIS

€

65,50

GRATIS

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld. Op al onze
leveranties zijn de algemene voorwaarden van de BOVAG van toepassing.
Deze kunt u opvragen bij één van onze medewerkers.
P.O.A.
P.O.A.

€

€

79,25
P.O.A.
65,00

Als vaste klant krijgt u bij ons bedrijf altijd:


Gratis montage van ruitenwisserbladen en accu's



Gratis controle van vloeistoffen en banden



Gratis leenfiets bij reparatie en onderhoud



Gratis reparatie voorruit (vanaf WA extra)



50% bijdrage in uw eigen risico bij vervanging voorruit



Gratis leenauto bij schadeherstel via verzekering aan eigen auto



Gratis winter- en zomercheck van uw auto



Gratis APK i.c.m. een grote onderhoudsbeurt

