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Niet alle meerwaarde van het rijden in een 

Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt 

Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label 

voor alle diensten die vallen onder de drie 

pijlers Onderhoud, Services en Privileges. 

Deze brochure informeert u over de verplichte 

Algemene Periodieke Keuring, ofwel APK.

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een 

wettelijk verplichte keuring ter bevordering 

van de verkeersveiligheid en ter bescherming 

van het milieu. Volgens deze regelgeving 

moet u uw personenauto of bedrijfsauto met 

een toegestane maximum massa tot 3.500 kg 

periodiek laten keuren volgens een vastge-

steld schema.

Voertuigen met een kentekenregistratie vóór 1 

januari 2005 moeten na de eerste 3 jaar elk 

jaar gekeurd worden. Voertuigen met een 

kentekenregistratie na 1 januari 2005 moeten 

periodiek gekeurd worden volgens onder-

staand schema:

LEVENSLANg gRAtIS APK

In tegenstelling van wat vaak gedacht wordt is 

de APK niet gelijk aan een onderhoudsbeurt. 

De APK is slechts een momentopname waarbij 

wordt gekeken of uw voertuig op dat moment 

aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. 

Mitsubishi vindt het belangrijk dat uw 

mobiliteit gedurende een lange periode 

gegarandeerd is. Het juiste onderhoud is 

daarbij van groot belang. Om het belang van 

regulier onderhoud te onderstrepen biedt 

Mitsubishi u daarom de APK gratis1 aan als u 

deze combineert met een onderhoudsbeurt. 

tOtAAL VOORDEEL MEER DAN  € 75,-

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van 

uw Mitsubishi ontvangt u na de onderhouds-

beurt tevens de Mitsubishi Mobiliteitsservice 

gratis. U bent daarbij verzekerd van wegen-

hulp in heel Europa. Dat kunt u elk jaar doen. 

Een autoleven lang. Dan weten we zeker dat u 

nog heel lang onbezorgd van uw Mitsubishi 

zult genieten.
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Voor meer informatie over de Mitsubishi Mobiliteitspas verwijzen wij u naar de brochure 

“Mitsubishi Mobliteitsservice” of ga naar www.mobielplus.nu

ALgEMENE PERIODIEKE KEURINg (APK) 

ADDItIONELE KOStEN APK

1. Exclusief additionele kosten APK

2. Prijsmoment januari 2013. Vergelijk o.b.v. 

goedkoopste aanbieder in de markt, 

pechhulp Europa incl. woonplaatsservice, 

auto 4 jaar oud.

3. Voor voertuigen vanaf eerste registratie  

2006 volstaat een emissiediagnose meting 

middels het uitlezen van het 

motormanagement systeem (ECU) van de 

motor. Afhankelijk van de resultaten 

hiervan kan het mogelijk zijn dat er alsnog 

een aanvullende 4-gasmeting 

(benzinemotoren) of roetmeting 

(dieselmotoren) moet worden uitgevoerd.

EOBD-2 test3 €    9,95

4-gas meting benzinemotoren € 18,00

Roetmeting dieselmotoren € 30,00

Administratiekosten RDW €    4,95

Normaal i.c.m. onderhoudsbeurt

APK € 19,95 GRATIS1

Pechulp Europa2 € 55,75 GRATIS

Uw voordeel € 75,70

alle modellen

APK zonder onderhoudsbeurt € 19,951

APK en Mobiliteitsservice in combinatie met een onderhoudsbeurt GRATIS1



Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over Mobiel+ verwijzen 

wij u naar www.mitsubishi-mobielplus.nl. Hoewel er grote zorg besteed is aan het juist weergeven van de informatie in 

deze brochure behoudt Mitsubishi zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg 

altijd uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie. Alle rechten voorbehouden. 

Amstelveen, april 2014   CAM00211

Bent u al lid van MijnMitsubishi.nl?

Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van 

het rijden in een Mitsubishi.

MOBIEL+ APK-SERVICE
De voordelen op een rij:

 f Gratis APK bij onderhoudsbeurt

 f Gratis Mobiliteitspas bij een onderhoudsbeurt

 f Merkspecialistische kennis

 f Merkspecialistisch gereedschap

 f Uitsluitend fabrieksoriginele onderdelen


