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Beste klant,

Nefkens heeft een naam hoog te houden als het gaat om
onderhoud aan uw auto. Wij zorgen er daarom graag voor dat
uw auto in topconditie is en blijft. Wij helpen u graag kosten te
besparen en daarom bieden wij u VIP bij Nefkens. Daarmee 
geniet u, exclusief bij Nefkens, van bijzonder veel voordeel. 

1, 2 of 3 sterren VIP
Kies voor 1, 2 of 3 sterren VIP en profiteer. Hoe meer sterren, 
hoe uitgebreider de voordelen. Hiernaast ziet u welke voordelen 
horen bij het aantal sterren.

Meld u direct aan
Profiteer nu! U kunt zich aanmelden voor Nefkens VIP  
via www.nefkens.nl/vip of in een van onze vestigingen.

Graag tot ziens bij Nefkens!

Tarieven per jaar

*Exclusief xenon-, neon-, led-, dag,- en interieurverlichting. Exclusief het dim- en groot licht van de Peugeot 108. 

Nefkens VIP 1 ster

€ 29
Nefkens VIP 2 sterren

€ 49
Nefkens VIP 3 sterren

€ 65
Pechhulp in Nederland,  
24/7, inclusief woonplaatsservice  
en Europa-dekking

Altijd gratis service- & reparatieadvies

Exclusieve Nefkens  
VIP-aanbiedingen

Gratis controle bandenspanning  
en vloeistoffen 

Gratis Vehicle Health Check (VHC)

2x per jaar gratis  
vervangend vervoer 

10% korting op alle accessoires  
uit de Nefkens-webshop

Gratis vloeistoffen bijvullen  
(motorolie tot 1 liter, koel-  
en ruitensproeiervloeistof)

Gratis lampjes vervangen*

Gratis bandreparatie

Gratis seizoenscheck

Gratis APK

Gratis voorruitreparatie (ster)

WWW.NEFKENS.NL/VIP
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