
U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ:

20%
KORTING

RUITENWISSERS

ONDERHOUD
REPARATIE
ALLE MERKEN

AAN VERVANGING TOE? 

DAT IS HELDER.

DE BESTE 
SERVICE
& DE SCHERPSTE

PRIJZEN

Lekdijk 73  
2921 AC Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 – 515055

Citroën-dealer, Eurorepar Car Service,  
Carver-dealer en SPOTiCAR-dealer 

WWW.AUTOBEDRIJFBROERE.NL

AUTOBEDRIJF  
BROERE 

Olm 9 
2925 CJ Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 - 521700

Eurorepar Car Service

WWW.AUTOSERVICEDEOLM.NL

AUTOSERVICE  
DE OLM 

AUTOBEDRIJF BROERE  
EN AUTOSERVICE DE OLM
Dé plek voor betaalbaar onderhoud aan uw auto?
Dat zijn de werkplaatsen van Autobedrijf Broere en 
Autoservice de Olm. Wij houden de tarieven laag 
dankzij onze toegang tot een groot assortiment  
scherp geprijsde Eurorepar onderdelen. Inclusief  
24 maanden garantie, ook op arbeid. Alle merken 
en modellen zijn welkom, van welk bouwjaar dan ook. 
Onze ervaren monteurs staan klaar met een eerlijk 
advies, veelzijdige service en transparante werkwijze. 
Én met voordelige aanbiedingen die wij u in  
deze krant presenteren. 

Mogen wij u binnenkort begroeten?

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Coupons geldig tot en met 30-06-2023. © 02-23

DE 100%
ELEKTRISCHE
PERSONENWAGENS
VAN CITROËN
elegant design, volop rijplezier, optimaal comfort

*Subsidies voor 100% elektrische modellen onder voorbehoud van goedkeuring door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). U dient de subsidie en fiscale regelingen zelf aan te (laten) vragen, maar wij 
informeren u er graag over. Bekijk de voorwaarden en laatste informatie over de subsidieregelingen op RVO.nl. Kijk voor meer informatie over fiscale voordelen op autobedrijfbroere.nl/elektrisch-rijden

profiteer nu van

€2.950,-
subsidie!*

Lekdijk 73 · Krimpen aan den IJssel · Tel. 0180 - 515055 · www.autobedrijfbroere.nl

ë-Berlingo

ë-C4

Nieuwe ë-C4 X

Kom al onze elektrische modellen 
ervaren in onze showroom of kijk op 
autobedrijfbroere.nl/elektrisch-rijden
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APK is in Europa wettelijk  
verplicht. Enerzijds om het milieu 
te beschermen en anderzijds om 
de verkeers veiligheid te bevorderen. 
Daarmee kunt u weer veilig op pad. 
APK is bij ons altijd inclusief  
aan- en afmelden.

Onze servicepas geeft recht 
op 24/7 mobiliteitsservice 
in heel Europa, is inclusief 
een zomer- en wintercheck 
en nog veel meer voordeel! 
U betaalt slechts  
€ 49,95 voor deze pas.

Is er iets mis met de elektronica  
van uw auto, bijvoorbeeld de audio-
installatie, het instrumentenpaneel 
of uw navigatiesysteem? Reparatie 
loont en is duurzaam! Bij Eurorepar 
Car Service bent u aan het juiste 
adres voor snel en vakkundig herstel.

Eurorepar Car Service wil de impact  
op het milieu beperken en daarom 
bieden wij een assortiment reserve-
onderdelen aan die afkomstig zijn uit 
de circulaire economie: hergebruikte 
onderdelen, standaard ruilonderdelen  
of gerepareerde onderdelen.

APK 
VOOR ALLE 
MERKEN

EUROREPAR 
SERVICEPAS

REPARATIE  
ELEKTRONISCHE  
ONDERDELEN

CIRCULAR
ECONOMY

BANDEN
ACTIE

De banden van uw auto vormen de enige verbinding tussen uw auto  
en de weg. Ze zijn dan ook van cruciaal belang voor uw veiligheid én  
uw comfort. Met Eurorepar Reliance banden, gemaakt door een van de 
bekendste fabrikanten ter wereld, heeft u voor elk wegdek de juiste band! 

* Tot en met 30 juni 2023 ontvangt u € 25 cashback bij aankoop  
van 2 Eurorepar Reliance banden en € 60 cashback bij 4 banden.

 
Vraag uw Eurorepar Car Service garage naar de voorwaarden.

20% KORTING OP 
RUITENWISSERS

GRATIS 
REMMENCHECK

Voor uw zicht op de weg is alleen het 
beste materiaal goed genoeg. Kies voor 
topkwaliteit en ontvang nu 20% korting op 
SWF en Eurorepar ruitenwisserbladen.

Hoe staan de remmen van uw auto er 
conditioneel voor? Neem geen risico met 
veiligheid en kom langs voor een gratis test 
op onze APK-remtestbank.
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20%
KORTING

APK

GRATIS
REMMEN-

CHECK

€ 60
TOT WEL 

CASHBACK*

MET BEHOUD VAN 
KWALITEIT EN VEILIGHEID

Het hele Eurorepar Car Service netwerk 
is een samenwerking aangegaan met de 
stichting Duurzaam. Uiterlijk in mei 2023 
zullen alle vestigingen het duurzame 
certificaat GroenGedaan! hebben. 

GroenGedaan! is in de Benelux het grootste duurzaam-
heidsprogramma van de automotive branche en staat 

voor reparatie, herstel en onderhoud op een duurzame 
manier. Eurorepar Car Service is vol overtuiging bij 
het keurmerk aangesloten, om de duurzaamheid op 
alle locaties te waarborgen en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid aan te tonen.

Na het doorlopen van het certificatieproces garandeert 
uw Eurorepar Car Service vestiging dat op een duur-
zaam verantwoorde wijze aan uw auto gewerkt wordt.

RUITENWISSERS REMMEN APK

SERVICE & ONDERHOUD

REPARATIE

REPARATIE

RELIANCE BANDEN


