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Profile Tyrecenter laat klant een jaar
gratis autorijden
Eindprijzen ‘Money Back’ 2010 uitgereikt
Henk Vermeulen van Profile Tyrecenter Vermeulen en Stephan Tromp, Franchisemanager van
Profile Tyrecenter, reikten op 22 december de hoofdprijs van de populaire ‘Money Back’ actie
uit. De heer en mevrouw Roolvink uit Aalten ontvingen uit handen van ondernemer
Vermeulen de hoofdprijs: een jaar lang gratis autorijden ter waarde van maximaal 7.500
euro. Maarliefst 40.000 particuliere en zakelijke klanten schreven zich het afgelopen jaar in
voor deze unieke actie. Als afsluiting van de ‘Money Back 2010’ reikt de Hyperspecialist drie
unieke eindprijzen uit.
De heer Roolvink is blij met zijn prijs: “Een jaar lang gratis autorijden, dat is een fantastische
prijs! Toen ik me inschreef voor deze actie had ik nooit gedacht dat ik de hoofdprijs zou winnen.”
De hoofdprijs bevat een jaar lang gratis: onderhoud, apk, banden, velgen, schade, glas,
verzekering en wegenbelasting voor één voertuig. De heer en mevrouw Leoni uit Colijnsplaat
ontvingen de tweede prijs: een cadeaubon van D-Reizen ter waarde van 1.750 euro. De heer
Huisman uit Harderwijk mag bij de vestiging in Lelystad een set banden of velgen uitzoeken ter
waarde van 750 euro.
Wegens succes verlengd
Met de ‘Money Back’ actie bedankt Profile Tyrecenter klanten voor het vertrouwen dat ze
hebben in de formule. Harm Nieboer, Directeur Retail Profile Tyrecenter: “We zijn bijzonder blij
dat 40.000 klanten het afgelopen jaar deelnamen aan ‘Money Back’. Deze succesvolle actie gaat
daarom zeker verder in 2011. Het principe van de maandprijzen blijft gelijk. Over de
hoofdprijzen gaan we nog eens goed nadenken om ook volgend jaar onze klanten te verrassen
met iets speciaals.”
Klanten van Profile Tyrecenter kunnen zich blijven inschrijven om kans te maken op de
maandprijzen op www.profiletyrecenter.nl/moneyback.
Winterbanden App
De drie eindprijzen werden uitgereikt tijdens de gigantische winterbandendrukte die jaarlijks bij
alle vestigingen van Profile Tyrecenter plaatsvindt. Speciaal voor deze winterperiode heeft de
Hyperspecialist een unieke winterbanden App gelanceerd. Aan de hand van het kenteken kan
men met deze App direct zien welke winterbanden geschikt zijn voor de auto. Net als de
Hyperspecialist zelf, is de App volledig merkonafhankelijk en zo kiest de consument dus zelf
welke winterband hij aanschaft. Daarnaast is de beschikbaarheid van de banden die passen bij
de auto direct zichtbaar en ontvangt de klant meteen een offerte. Door deze offerte in te

leveren bij een vestiging in de buurt, is de bestelling compleet en rijden automobilisten veilig de
winter door.
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