
Ved du, at brug af bilens airconditionanlæg 
hele året - og ikke kun om sommeren - kan 
bidrage afgørende til din sikkerhed?

Du kender godt 
situationen! 
Det er koldt og 
vådt udenfor. 
Du stiger ind i 
bilen, og ruderne
er duggede. 

Det begrænser dit udsyn betragteligt.
 
Her hjælper airconditionanlægget. Duggen er 
blot luftfugtighed, der har sat sig på ruderne.
Airconditionanlægget tørrer luften inde i bilen, 
og ruderne bliver hurtigt fri for dug.

Går der for lang tid, før din forrude er fri for dug? 
Så spørg hos dit Hella Service Partner værksted.
Næsten alle Hella Service Partner værksteder har 
mulighed for at tilbyde airconditionservice.

Service Partner

Har din bil aircondition ?
Over 230 frie værksteder i Danmark

Vi passer
godt på 
din bil!
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Bag Hella Service Partner navnet gemmer 
sig et netværk af over 230 frie værksteder i 
Danmark og ca. 4800 i Europa. 

Når du vælger at køre din bil ind på et Hella 
Service Partner værksted, vælger du samti-
dig et værksted, som har erfaring med man-
ge forskellige bilmodeller.

Krav til efteruddannelse og testudstyr gør os 
kompetente til at servicere og reparere 
teknikken i moderne biler. 

                    Hvorfor vælge et 
Hella Service Partner værksted ? 

Vi passer godt på din bil !

Batteri 
Et svagt batteri mister
effekt i kulde. Vi måler 
batteriets kapacitet.

Lys og lygter 
Se og bliv set. Vi foretager 
en grundig kontrol af lys og  
lygter på din bil.

Viskerblade 
100 % udsyn! Vi afprøver 
vinduesviskerne og ud-
skifter slidte viskerblade. 

Væskeniveauer
Vi efterfylder køler- og 
sprinklervæske med den 
rigtige frostbeskyttelse.

Dæk  
Gummiblandingen i sommer-
dæk bliver hårdere ved 
temperaturer under 7°C. Vi 
monterer dine vinterdæk.

Bremser 
STOP! Vi fornyer nedslidte 
bremsebelægninger, kontrol-
lerer bremseskiverne og 
tjekker bremsevæsken.

Er din bil klar til 
vinter og frostvejr ?
Med et vintertjek hos din Hella Service Partner er 
din bil klar til vinterens strabadser.

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

                 læs mere på 
www.hellaservicepartner.dk

Et Hella Service Partner 
værksted er ofte et mindre 
værksted med 1-5 ansatte, 
hvor kvalitet, kundeservice og 
troværdighed er nøgleord.
Det sikrer dig, at værksteds-
besøg bliver en personlig og 
behagelig oplevelse.
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