
ALI VESTE ?

Klimatske naprave so odlično gojišče bakterij in spor, ki se obKlimatske naprave so odlično gojišče bakterij in spor, ki se ob  
vklopu klimatske naprave razpršijo v notranjost vozila.vklopu klimatske naprave razpršijo v notranjost vozila.  

Priporočljivo je, da klimatsko napravo vključite saj za 15 minut,Priporočljivo je, da klimatsko napravo vključite saj za 15 minut,  
vsakih 14 dni. S tem zmanjšate razmnoževanje bakterij invsakih 14 dni. S tem zmanjšate razmnoževanje bakterij in  

poskrbite za ustrezno mazanje vseh tesnil klimatske naprave inposkrbite za ustrezno mazanje vseh tesnil klimatske naprave in  
posledično preprečite uhajanje plina !posledično preprečite uhajanje plina !

Redno vzdrževanje klimatske naprave (priporočljivo na 2 leti aliRedno vzdrževanje klimatske naprave (priporočljivo na 2 leti ali  
30.000 prevoženih km) ne prispeva le k večjemu udobju, temveč30.000 prevoženih km) ne prispeva le k večjemu udobju, temveč  
podaljšuje tudi njeno življensko dobo in zmanjša porabo goriva.podaljšuje tudi njeno življensko dobo in zmanjša porabo goriva.

Strokovno ČIŠČENJE in POLNJENJE 
klimatskih naprav za VOZILA zajema:

 reciklažo plina klimatske naprave - plin prečistimo in poreciklažo plina klimatske naprave - plin prečistimo in po  
potrebi dopolnimo *potrebi dopolnimo *

 vakumiranje sistema in izločitev starega olja in vlagevakumiranje sistema in izločitev starega olja in vlage
 dolivanje olja v kompresor klimatske naprave.dolivanje olja v kompresor klimatske naprave.

Ena najsodobnejših, nova in popolnoma avtomatska servisna naprava, napolni sistem po točno 
določeni tovarniški vrednosti vozila. Po želji pa opravimo tudi zamenjavo filtra prašnih delcev. V 

kolikor obstaja možnost, da vaša klimatska naprava ne tesni dobro, lahko dodamo tudi UV barvilo.

AKCIJA -50%AKCIJA -50%
namesto

60,00 €
v času akcije le

30,00 € 
* V večini primerov za dopolnitev zadostuje 100 g plina ! Akcijska cena velja za do vključno 100 g plina !

V kolikor klima že dalj časa ni bila servisirana in zamenjan plin in če zato hladi slabo ali sploh ne hladi, je možno, da manjka 
več plina. Doplačilo za 101g -200g plina je 8 €, doplačilo za 201g - 300g plina je 16 €, doplačilo za 301g  - 500g  je 20 € in 
za porabo nad 501g (klima je skoraj v celoti brez plina) 30 €. Cena UV barvila je 2 €. Test tesnosti na željo kupca 8 €. Če 
klima ne tesni in se klima izprazni, kupec ne more uveljavljati reklamacije. Cene so z DDV in veljajo za eno osebno vozilo.

Učinkovito čistilo za klimatske naprave v vozilih. Učinkovito čistilo za klimatske naprave v vozilih. 
Efektivno odstranjuje neprijetne vonjave v kabini vozilaEfektivno odstranjuje neprijetne vonjave v kabini vozila  

in klimatskem sistemu. Ustvari prijeten svež vonj inin klimatskem sistemu. Ustvari prijeten svež vonj in  
deluje preventivno. Enostavna uporaba - z blokiranjemdeluje preventivno. Enostavna uporaba - z blokiranjem  

(aktivacijo) izstopnega ventila poskrbimo, da se celotna(aktivacijo) izstopnega ventila poskrbimo, da se celotna  
količina razprši po prezračevalnih kanalih.količina razprši po prezračevalnih kanalih.

Namesto Namesto 9 €9 €,  sedaj le,  sedaj le  5,95,9 € € ! !
Delovni čas:
- od ponedeljka do petka od 7.30 do 17.30 ure
- ob sobotah od 7.30 do 12.00 ure

Priporočljiva je predhodna rezervacija termina (ni pa obvezna): 

 02/ 333 55 24 ali 02/ 333 55 25
Akcija velja do 30.06.2013 oz. do odprodaje zalog !




