
www.wynns.com

VOORDELEN
Speciale formule om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe 

emissienormen

Vermindert uitlaatemissies en roet

Vermindert zwarte rook

Ons snelste product om emissies te 
verlagen

VOOR NA

PRE-EMISSION TEST
TREATMENT

Specialist in additieven

DE  N IEUW E E MISSIENORM
EN

BEHAALT

NU MET GELD-TERUG GARANTIE!
Indien het voertuig bij de autokeuring wordt 
afgekeurd door te hoge uitlaatemissies, dan 
kan u de prijs van de gebruikte fles Wynn’s 
Pre-Emission Test Treatment terugvragen.*

*Zie volledige voorwaarden op pagina 3 of op het kaartje aan de fles.
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NIEUWE EMISSIETEST
Bij de APK/autokeuring worden nu grenswaarden van de voertuigfabrikanten 
gebruikt, om te bepalen, hoe hoog de emissieuitstoot van een voertuig mag zijn. De 
emissiewaarden van de fabrikanten kunnen tot 85% lager liggen dan de standaard 
limieten. 

Sinds de invoer van de nieuwe emissienormen is het aantal voertuigen gestegen, dat 
na de emissietest afgekeurd wordt.

PROBLEEM
Geblokkeerde injectoren en gecontamineerde uitlaat-
nabehandelingssystemen verhogen emissies en zwarte rook en verlagen de 
motorprestatie. 

OPLOSSING
Wynn’s Diesel/Petrol Pre-Emission Test Treatment is een sterke & speciaal 
geformuleerde behandeling om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe 
emissienormen. De producten bevatten 4 specifieke elementen, die 
emissies verminderen. De sterk geconcentreerde formule reinigt het ganse 
brandstofsysteem, herstelt de verbrandingsefficiëntie en vermindert zwarte 
uitlaatrook en uitlaatemissies. 

SNELLE EN GEMAKKELIJKE TOEPASSING VOOR DE APK/AUTOKEURING
•  Een fles van 500 ml aan de brandstoftank toevoegen, die tenminste 30 l brandstof bevat.

• Tenminste 150 km op de snelweg rijden alvorens een officiële emissietest te laten uitvoeren.

• Compatibel met alle motoren.

• Geen gereedschap of demontage vereist.

• Voor diesel en biodiesel tot B30. Voor benzine en biobenzine tot E10.

• De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.

VOORDELEN VOOR HET VOERTUIG
• Vermindert emissies en roet

• Vermindert zwarte rook

• Reinigt de verstuivers & herstelt het oorspronkelijke spuitpatroon
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EMISSIEGRENSWAARDEN

Eerste gebruik voor juli 2008
Zonder turbo 2.5m-1 of grenswaarde van fabrikant indien lager

Turbo 3.0m-1 of grenswaarde van fabrikant indien lager

Eerste gebruik op of na 1 juli 2008 Alle dieselvoertuigen 1.5m-1 of grenswaarde van fabrikant indien lager

Eerste gebruik op of na 1 juli 2014 Alle dieselvoertuigen 0.7m-1 of grenswaarde van fabrikant indien lager

WYNN’S SNELSTE PRODUCT 
OM EMISSIES VOOR DE 
APK/AUTOKEURING TE 

VERMINDEREN

REINIGT TIJDENS DE VERBRANDING EN 
DAARNA

REINIGT DE VERSTUIVERS

REINIGT DE VERBRANDINGSKAMER
Wynn’s Petrol Pre-Emission Test Treatment: PN 35792 – 12x500ML - EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT

Wynn’s Diesel Pre-Emission Test Treatment: PN 35392 - 12x500ML - EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT 
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*GELD-TERUG GARANTIE:

Geld-terug-garantie van Wynn’s Belgium bvba (geregistreerd 
in België: ondernemingsnr. BE0404615605), Industriepark-
West 46, 9100 Sint-Niklaas, België. Verder genoemd “Wynn’s”.

Wynn’s vergoedt de kosten van zijn Wynn’s Diesel/Petrol Pre-Emission Test Treatment 
(verder genoemd “product”) indien het voertuig bij het eerste bezoek door de 
autokeuring afgekeurd wordt op basis van te hoge uitlaatemissies en op voorwaarde 
dat het product  in overeenstemming met de productinstructies is gebruikt. 

De tijd tussen de verkoop van het product (de verkoop aan de voertuigeigenaar) 
en de datum van de autokeuring moet binnen minimum 72 uur en een maximum 
van 3 maanden liggen. Er moet tenminste 150 km gereden zijn met het voertuig 
alvorens het bij de autokeuring aan te bieden. Het voertuig moet in het verleden 
geslaagd zijn geweest voor de laatste wettelijk verplichte controle bij de 
autokeuring (als in het verleden een officiële controle moest worden uitgevoerd).

Om uw aanvraag te verifiëren, stuurt u de volgende informatie/
documenten per post (voldoende gefrankeerd) naar Wynn’s Belgium 
bvba, Marketing, Industriepark-West 46, 9100 Sint-Niklaas/België):

© Wynn’s 10/19 

GEGARANDEERD 
GESLAAGDE 
EMISSIETEST

Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) + een fotokopie van het aankoopbewijs bij uw Wynn’s 
leverancier + een fotokopie van het kassaticket van het verkochte product + uw bankgegevens voor de terugbetaling 
+ een fotokopie van het afkeuringsbewijs van de autokeuring (met de datum en het adres van het keuringscentrum) 
die overmatige uitlaatemissies aantonen + een fotokopie van het laatste keuringsbewijs van het voertuig. Wynn’s 
behoudt zich het recht voor om de echtheid van de geleverde documenten bij alle relevante autoriteiten te verifiëren.

Een bankoverschrijving die overeenkomt met het werkelijke bedrag van het gekochte product zal binnen ongeveer 4 
weken worden overgemaakt (vergoeding is beperkt tot een maximum van € 30,00 inclusief BTW). Onvolledige aangiftes 
worden niet in overweging genomen. Dit aanbod is beperkt tot één claim per voertuig (kentekenregistratie). Enkel geldig 
in Nederland, België en Luxemburg tot 30 juni 2020 (alle aangiftes moeten voor 30 juni 2020 door Wynn’s ontvangen zijn). 

Wynn’s behoudt zich het recht voor om ten alle tijde de promotie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, eenzijdig 
en zonder voorafgaande kennisgeving en/of om de algemene voorwaarden en/of de promotionele producten te wijzigen 
als de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze schadevergoeding te betalen aan de deelnemers. Wynn’s Pre-
Emission Test Treatment vervangt geen andere methoden om te garanderen dat de door het voertuig geproduceerde 
emissies de gedefinieerde limieten niet overschrijden (inclusief maar niet beperkt tot regelmatig onderhoud van het voertuig).

Wynn’s zet zich in voor de bescherming van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van deze aanbieding. 
Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor statistische en boekhoudkundige doeleinden en voor het verifiëren van de 
terugbetalingsrechten voor maximaal 2 jaar. Wij verbinden ons ertoe om de gegevens niet openbaar te maken of in andere opzichten 
te gebruiken dan in het kader van deze commerciële transactie. Volledige details van Wynn’s privacybeleid zijn beschikbaar op 
https://www.wynns.be/legal/
https://www.wynns.nl/legal/
https://fr.wynns.be/legal/

Wynn’s Belgium bvba - Industriepark-West 46 - 9100 Sint-Niklaas/Belgium - info@wynns.be


