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COMPLEET, VEELZIJDIG EN FLEXIBEL!

Autoservice Valentijn is een universeel BOVAG Autobedrijf. Wij repareren alle merken auto’s,
lichte bedrijfsauto’s en campers. Ook met uw leaseauto kunt u bij ons terecht.

Autoservice Valentijn is nu
officieel Erkend Duurzaam!

Compleet

leenfiets ter beschikking. Wij onderhouden uw

U kunt voor al uw autozaken bij ons terecht. Of

auto graag, uiteraard met behoud van fabrieks-

het nu gaat om het vervangen van een lampje

garantie! Zo kunt ook terecht met een hybride of

Autoservice Valentijn is sinds

of een ingewikkelde storing, wij gaan iedere

elektrische auto. Van diagnose, onderhoud, audio,

16-01-2019 een officieel

uitdaging aan! Service verlenen komt bij ons

multimedia tot navigatie, bij ons vindt u alles

Erkend Duurzaam autobedrijf.

op de eerste plaats. Uw auto is bij ons in goede

onder één dak!

Het certificaat Erkend Duurzaam
wordt uitgereikt door IvDM en

handen!
Flexibel
Veelzijdig

is het bewijs dat Autoservice

Onze werkplaats is modern ingericht en ons team

Tijdens een reparatie kunt u altijd gebruik maken

Valentijn in alle facetten van

is up-to-date geschoold. En wij hebben korte

van onze GRATIS leenauto of GRATIS haal- en

de bedrijfsvoering duurzame

wachttijden! Om u snel te kunnen helpen staan

brengservice. Uiteraard hebben wij ook een

verbeteringen heeft doorge-

6 monteurs en 7 bruggen en een complete APK-

voerd.

straat ter beschikking. En dat tegen scherpe
Adrie Valentijn: “Wij verkopen alleen nog maar stille en zuinige banden en de ge-

tarieven.

bruikte banden worden op een milieuvriendelijke afgevoerd. Datzelfde geldt voor
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U bent van harte welkom!

de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. We hebben groene stroom
en gaan zuinig om met energie!”
Ook als werkgever heeft Adrie zijn zaken op orde. Zijn pand is geheel
voorzien van zonnepanelen en duurzaam gebouwd! Duurzaam
betekent ook dat er goede arbeidsomstandigheden zijn met
aandacht voor het welzijn van de werknemers. Maar

klanten vertellen

ook buiten het bedrijf neemt Adrie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de sponsoring van
diverse lokale sportverenigingen!

706 beoordelingen

Benieuwd? Kom eens langs voor een kopje koffie!

Autoservice Valentijn BV
Valeton 1A
5301 LW Zaltbommel

0418 - 750 369
info@autoservice-valentijn.nl
www.autoservice-valentijn.nl

Maandag* t/m vrijdag
8:00 - 17:30 uur

Zaterdag
10:00 - 13:00 uur

pauze van
10:00 - 10:15 uur
12:30 - 13:00 uur
15:00 - 15:15 uur

*Maandagavond zijn
we geopend van
19:00 - 21:00 uur.

ALLES VOOR EEN BETERE KILOMETER!
De naam BOVAG en het bijbehorende logo duikt op vrijwel elke
straathoek in Nederland op. Niet zo gek, want bij BOVAG zijn
maar liefst 11.000 bedrijven aangesloten en die houden stuk
voor stuk hun eigen dorp, stad of regio draaiende.

Sinds
1930!

Sinds 1930 staat de Bond Van Automobielhandelaren en Garagebedrijven
garant voor de kwaliteit van de aangesloten ondernemingen. Maar dat
zijn allang niet meer alleen autobedrijven, waarvan er zo’n 6.000 in het
hele land lid zijn. Vrijwel alle soorten ondernemingen die zich bezig
houden met uw mobiliteit, zijn aangesloten bij BOVAG. Van rijscholen tot
caravanbedrijven, van autowasstraten tot fietsenwinkels en van motordealers
tot autoverhuurders.
Bij al deze ondernemingen kunt u met een gerust hart producten en diensten
afnemen, omdat zij aan de strenge eisen van het BOVAG-lidmaatschap
voldoen.

Voor vertrek vakantiecheck!
Het is het schrikbeeld van iedere vakantieganger: pech onderweg terwijl u met de auto op weg bent
naar uw vakantiebestemming. Daar sta je, op de vluchtstrook langs een drukke weg in de brandende
zon. Huilende kinderen. En hoe leg je uit in een vreemde taal dat er een rood lampje brandt op het
dashboard?
Ieder jaar gaan miljoenen Nederlanders met de auto op
vakantie. Vaak een lange rit: nog altijd zijn landen als
Frankrijk, Spanje en Italië favoriet voor een paar weekjes
zomervakantie. En dan ben je al gauw 1500 kilometer
onderweg. Maar wat is er leuker dan lekker kamperen in
een warm land en met de vrijheid van uw eigen auto?
Eigenlijk begint de vakantie al op het moment dat je
thuis instapt. Zorg dan wel dat de auto of camper en de
vouwwagen, aanhanger en caravan in topconditie zijn.

Rust nemen
Uit onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen
één persoon alle kilometers naar de vakantiebestemming
achter het stuur zit. Net zoveel mensen geven aan alleen
noodzakelijke stops te maken, bijvoorbeeld om te tanken,
voor toiletbezoek of om te eten. Het algemene advies luidt
elke twee uur een kwartier rust te nemen. In de gevallen
dat één persoon alle kilometers rijdt, neemt maar 15%
elke twee à drie uur rust.

KIES VOOR ZEKERHEID VAN BOVAG GARANTIE!
Kijk voor nog meer informatie op:

WWW.BOVAG.NL

Daarom: voor vertrek, vakantiecheck!

Airconditioning:
het hele jaar door belangrijk

Fabrieksgarantie is de garantie die de fabrikant of de importeur geeft op
nieuwe en jonge auto’s. Heeft jouw auto nog fabrieksgarantie dan kun je
zelf kiezen welk autobedrijf het onderhoud doet. Zolang het onderhoud
maar volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd heb je recht op
fabrieksgarantie.

Fabrieksspecificaties
Is je auto toe aan een onderhoudsbeurt dan kun je natuurlijk overal terecht. Maar de ene
onderhoudsbeurt is de andere niet.
Wil je zeker weten dat alles optimaal wordt gecontroleerd vraag dan om onderhoud volgens
de fabriekspecificaties. Dat is onderhoud volgens het boekje, waarbij de onderdelen voor
jouw merk en type auto centraal staan.

gebruiken in combinatie met de verwarming. De lucht is dan
droog en warm.

Langere levensduur
Regelmatig gebruik van de airco voorkomt lekkages en draagt bij aan de levensduur van het
systeem. Een lekkende airco is een kwalijke
zaak, zowel voor je portemonnee als voor het
milieu, vanwege de HFK-gassen die bijdragen
aan het broeikaseffect. Door de airconditioning
regelmatig te gebruiken, draag je dus zelf bij
aan de conditie van de airco.
Daarnaast is het belangrijk om het systeem
regelmatig te laten controleren, reinigen en
zo nodig bijvullen door een erkende monteur.
Neem hiervoor contact op met een BOVAGbedrijf in de buurt.

Beter in aanbod
Beter in advies
Beter in onderhoud
Beter in garantie
Beter in oplossen

Fabrieksgarantie

Airconditioning wordt vaak gekoppeld aan een warme zomerdag. Toch is dit systeem ook heel handig in de herfst en winter.
De lucht uit de airco is veel droger dan die uit de blower. Dat
maakt de airco ideaal om beslagen ruiten te ontwasemen.
Als je bang bent dat je voor schone ruiten in een ijskoude
auto moet zitten wees gerust, je kan de airco

1.
2.
3.
4.
5.

Een gebruikte auto kopen?
Wil je een tweedehandsauto kopen? Dan is er heel
wat om bij stil te staan. Waar kan je bijvoorbeeld het
best een gebruikte auto kopen? Welk model auto past
bij je? Wat zijn de voordelen van het kopen van een
occasion? En waar moet je speciaal op letten?
Kies voor de occasionsite van de BOVAG, viaBOVAG.nl!
 BOVAG GARANTIE
 OMRUILGARANTIE
 ALL-IN PRIJZEN

Zeker weten met
BOVAG Garantie!
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LeaseProf Service Center

Bent u al bekend met onze handige APP?

Bij Autoservice Valentijn kunt u ook terecht met uw leaseauto! Wij

Maak het uzelf gemakkelijk met de
Autoservice Valentijn app!

hebben alle expertise in huis en werken voor veel verschillende leasemaatschappijen. Wij zijn aangesloten bij LeaseProf, kwaliteit staat
voorop!

Onze app heeft een grote update ondergaan zodat het voor u nog
makkelijker wordt om snel een afspraak in te plannen, of ons te
bereiken via de chat.
Download de Autoservice Valentijn app en profiteer
van de voordelen:

Sterk in:
 Onderhoud
 Reparatie
 Banden

 Zomer/winterbanden opslag
 Haal- en brengservice
 Vervangend vervoer

•

U wordt herinnerd aan uw onderhoud en APK

•

Plan gemakkelijk een werkplaatsafspraak in

•

Wij zijn eenvoudig te bereiken via de live-chat

•

Direct hulp bij pech of storingen

•

Altijd een digitaal schadeformulier bij de hand

•

Altijd op de hoogte van onze laatste acties en ontwikkelingen

BOVAG Pechhulp: altijd een ervaren monteur dichtbij
BOVAG Pechhulp kent vele voordelen. U bent bij-

APK || AIRCO || DIAGNOSE

doet, of voor er vervangend vervoer geregeld is.

voorbeeld altijd verzekerd van hulp op de momenten dat uw auto u in de steek laat. Daarnaast weet

Als u op minder dan 25 kilometer bij ons vandaan

u zeker dat er alleen zeer vakbekwame profes-

met pech staat, komen onze monteurs u helpen.

ONDERHOUD ALLE MERKEN

sionals naar uw auto kijken. Ook zullen wij nooit
Alle prijzen zijn incl. btw. Prijswijzigingen voorbehouden.

stoppen met de pechhulp voordat uw auto het weer

LEENAUTO

Het is verstandig
de airco elk jaar te
laten nakijken en
om het jaar te laten
bijvullen.

APP

U als klant
klant kan
kunt
gratis gebruik
gebruik
maken van
maken
van onze
onze
leenauto.
leenauto.

VANAF

€ 60,00

ZOMER- EN WINTERBANDEN OPSLAG
Vindt u het vervelend om
uw winter- of zomerbanden
zelf te wisselen? Wij doen
het graag voor u.

TIJDIG

RESERVEREN

DOWNLOADEN

GRATIS

Onze app biedt u een
eenvoudige en snelle
manier van communiceren met ons.

BANDEN
Wij leveren tegen
concurrerende
prijzen alle merken
banden!

1 SEIZOEN
00

€ 40,

AUTOMAAT
SPOELEN
VANAF

€ 300,00

Geef uw automatische
transmissie een automaat
spoel behandeling!

VANAF

APK

€ 10,00

Bel
een
Voorvoor
uw APK
afspraak!
kunt u altijd bij
ons terecht.

ZOMER/WINTER
VAKANTIECHECK
Kom langs voor de vakantiecheck zodat u zeker weet dat
u op uw auto kunt rekenen.

VANAF
95

€ 9,

RUITREPARATIE

DIAGNOSE

Wij hebben de professionele apparatuur in huis om uw ruit te repareren
of te vervangen. In de meeste
gevallen gratis via uw verzekering.

Bij Autoservice
Valentijn kunt
u voor al uw
storingen terecht.

UITLIJNEN 3D

KENTEKENLOKET

Autoservice Valentijn heeft
de nieuwste 3D uitlijn
VANAF
techniek waarmee we
uw auto uitlijnen.
€ 55,00

Overschrijven of schorsen
bij Autoservice Valentijn.
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Zaterdag
Maandag*
vrijdag
Kom langs of neem contact op voor
meert/m
info
over onze
diensten

0418 - 750 369
info@autoservice-valentijn.nl
www.autoservice-valentijn.nl

8:00 - 17:30 uur

10:00 - 13:00 uur

pauze van
10:00 - 10:15 uur
12:30 - 13:00 uur
15:00 - 15:15 uur

*Maandagavond zijn
we geopend van
19:00 - 21:00 uur.

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO: 1911-831

AIRCO

Vraag ons naar een voordelige BOVAG pechhulppas!

