Meer dan 80 jaar vakmanschap
op een vertrouwd adres!

Koele airco tips!
Bijna alle auto’s hebben tegenwoordig een airco! Plezierig, want ook het klimaat in
uw auto bepaalt of u uitgerust op uw bestemming aankomt.
✓ Laat de airco van uw auto minimaal één keer per jaar controleren.
✓ Het koelmiddel dat in een airco zit, is schadelijk voor het milieu.
✓ Het is dus belangrijk dat u uw airco regelmatig na laat kijken op lekkages.
✓ Wij hebben de apparatuur in huis om onderhoud aan uw airco professioneel en
milieuvriendelijk uit te voeren.
✓ Jaarlijks vervangen van het interieurluchtfilter voorkomt nare luchtjes in uw
auto.
✓ Regelmatig onderhoud
voorkomt hoge reparatiekosten!

Autobedrijf Smeets bestaat al meer dan 80 jaar! Daar zijn we best trots op! Wij
kennen en respecteren al onze klanten. Service verlenen en kwaliteit leveren is
voor ons vanzelfsprekend, het is gewoon ons werk!
Autobedrijf Smeets geniet al drie generaties lang

daarbuiten. Sinds jaar en dag is het verkopen en

van de bekendheid in Schimmert, de regio, en ver

onderhouden van alle merken een van onze sterke
punten! Veel mensen denken nog altijd dat voor
de aanschaf van een nieuwe auto de dealer geraadpleegd dient te worden, maar dit is beslist

Zonder problemen de
zomer door? Maak snel

een afspraak voor een
aircocheck!
Lees meer over de airco in
de binnenzijde van deze
krant!

niet nodig. Ieder merk auto en bedrijfsauto kunnen
wij u leveren en compleet onderhouden in onze

Ruitschade?
Gratis v.a. WA-extra!
Wist u dat u vanaf WA-extra verzekerd bent voor
ruitschade? Dus GRATIS reparatie! Vervanging is
in veel gevallen ook geheel kosteloos.
Niet voldoende verzekerd? Wij hanteren scherpe
prijzen.

moderne en compleet uitgeruste werkplaats.
Wij bieden ook special services o.a. oldtimerreparaties, camperonderhoud en nog veel meer!
Nog geen klant bij Autobedrijf Smeets?
Hoogste tijd voor een bezoek, het team
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staat voor u klaar!

Autobedrijf Smeets Schimmert
Bekerbaan 15a
6333 EH Schimmert

045 - 404 24 42
info@smeetsschimmert.nl
www.smeetsschimmert.nl

klanten vertellen
1450 beoordelingen
Openingstijden
Ma-vr 08.00 - 17.30 u
Za
10.00 - 15.00 u

Ons huidige aanbod occasions
AUTOMAAT

ZUINIG!

Honda Civic | 3 DR 1.4I 3 DRS
AUTOMAAT NIEUWE SERIE
Bouwjaar: 11-2001, KM-Stand: 180.085 km

€ 3.450,-

VELE EXTRA’S

Honda Civic | 5DR 1.4 COMFORT,
5 DRS, WEINIG KM!
Bouwjaar: 03-2013, KM-Stand: 44.845 km

€ 12.850,-

Schade?

Honda CR-V |ELEGANCE LIFSTYLE,
NAVI, HALF LEDER, ECT
Bouwjaar: 03-2010, KM-Stand: 97.352 km

€ 15.450,-

AUTOMAAT

WEINIG KM!

AUTOMAAT

Wij hebben de expertise in
huis om uw schade snel en
vakkundig af te wikkelen! Wij
werken voor nagenoeg alle
verzekeringsmaatschappijen.

HOGE INSTAP

Honda Civic | 5DR
1.8 ELEGANCE, NAVI
Bouwjaar: 02-2017, KM-Stand: 13.787 km

€ 24.650,-

1E EIGENAAR!

AUTOMAAT

Honda CR-V | 2.0 ELEGANCE,
NIEUWE SERIE
Bouwjaar: 12-2015, KM-Stand: 18.639 km

€ 25.950,-

LAGE WGNBEL

Honda Jazz | 1.2 AIRCO,
WEINIG KMS
Bouwjaar: 09-2013, KM-Stand: 38.599 km

€ 9.895,-

€ 43.450,-

LAGE WGNBEL

Honda Jazz | 1.2
RADIO CD ZUINIG
Bouwjaar: 01-2003, KM-Stand: 240.093 km

€ 2.550,-

APK

NETTE STAAT

Honda CR-V | 2.0 EXECUTIVE,
NAVI, LEDER
Bouwjaar: 03-2017, KM-Stand: 35.031 km

Honda Jazz |1.3 I NW MODEL,
ZUINIG
Bouwjaar: 11-2015, KM-Stand: 16.719 km

€ 14.950,-

AIRCO, RADIO

reminder
Honda Jazz | 1.4 COMFORT,
ZUINIG
Bouwjaar: 01-2010, KM-Stand: 31.889 km

€ 10.450,-

Hyundai ix20 |1.4I GO, NAVIGATIE,
1E EIG, WNG KM
Bouwjaar: 05-2015, KM-Stand: 32.141 km

Prijs op aanvraag

Mazda 323 | F 1.5,
5 DRS
Bouwjaar: 01-2000, KM-Stand: 186.927 km

€ 1.750,-

Toyota Aygo | LUXE UITV
MET ALCANTARA
Bouwjaar: 01-2008, KM-Stand: 144.567 km

€ 3.950,-

Schade?

Auto van de maand: Honda Civic 1.8 elegance
De auto die aandacht verdient! Deze sportiefste Civic ooit,
beschikt over een strakke vormgeving en last but not least een
toonaangevend ruim interieur!
De Civic 5-deurs is voorzien van een lichter en stijver chassis, dat zorgt voor

een nog levendiger rijgedrag. Deze super complete, origineel uitgeruste
bijna nieuwe Honda is geïmporteerd net over de grens. Uiteraard voorzien
van navigatie. Voor de prijs van €

24.650,- is hij van u!

Kom langs voor een proefrit!

Specificaties op een rij:
Honda Civic, 5DR 1.8 ELEGANCE

Bouwjaar
KM stand
Transmissie
Brandstof
Garantie

: 02-2017
: 13.787
: automaat
: benzine
: 6 maanden BOVAG

Bandenspecialist!
Alle merken,
scherpe prijzen!
Laat tijdig uw banden
wisselen!
Autobedrijf Smeets Schimmert
Bekerbaan 15a
6333 EH Schimmert

045 - 404 24 42
info@smeetsschimmert.nl
www.smeetsschimmert.nl

Openingstijden
Ma-vr 08.00 - 17.30 u
Za
10.00 - 15.00 u

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO 172-1837

Omdat wij met de meeste verzekeraars gewoon kunnen samenwerken, komt het toch steeds vaker voor dat u, zonder dat u op de hoogte bent, een hoger
eigen risico heeft wanneer u niet naar het door verzekeraar aangegeven schadebedrijf gaat. Let hier goed op bij het ontvangen van uw nieuwe polis en
onderneem dan actie bij uw verzekeraar. Oftewel onderhandel hierover met uw verzekeraar of bereken eenvoudig uw premie via onze website
www.smeetsschimmert.nl/Bovag-Autoverzekering en neem contact met ons op om de verzekering dan via ons /Bovemij af te sluiten.

