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Bentley artıq təxminən yüz il ərzində 
avtomobillər istehsal edir və ciddi sayda 
tarixi modellərimiz hələ də yollarını davam 
edir.

Təbii ki, bu cür standartlarla istehsal 
edilmiş avtomobil texniki xidmətdə və 
istismarda da eyni səviyyədə qulluq və 
diqqətə layiqdir.

Rəsmi Bentley Dileri olaraq, bu standartı 
yalnız bir yerdə tapmaq olar – bizim 
servisimizdə.

Xidmətin misilsiz 
standartı.
Bentley-niz üçün servisdən sonra 
yeganə tövsiyə olunan xidmət.
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Bentley-nin Kru (İngiltərə) şəhərərindəki 
zavodunda peşəkar texniklərimiz ciddi  
və hərtərəfli təlimdən keçir və öz Sertifi-
katlaşmış Texnik statusunu saxlamaq üçün 
daima öz bacarıqlarını yeniləyirlər. 

Ən müasir texniki məlumata birbaşa 
olaraq zavoddan giriş imkanları ilə onlar 
avtomobilinizin servisə hər gəlişində 
hərtərəfli yoxlamalarını aparmaq üçün 
geniş təcrübədən faydalanaraq yalnız 
Bentley-nin tövsiyə etdiyi avadanlıqdan 
istifadə edir.

Bu, həqiqətən də bizim üçün birinci 
səviyyədə olan qulluqdur.

Sertifikatlaşdırılmış 
Bentley Texnikləri.
Bilik, təcrübə, əzmkarlıq.
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Peşəkar texniklərə işin ən yaxşı tərzdə 
aparılması üçün ən yaxşı alətlər lazımdır.

Buna görə də servisimiz Bentley-nin 
tövsiyə etdiyi ən müasir diaqnostika 
alətləri, texnologiya və təmir avadanlığı ilə 
təchiz edilib.

Hər bir xidmət üçün yalnız orijinal 
Bentley hissələri və tövsiyə olunan sürtkü 
materialları istifadə edilir və tam rahatlığı 
təmin etmək üçün bütün hissələr və işlər 
hərtərəfli zəmanətlə dəstəklənir.

Texnologiyaya gəldikdə isə yalniz bir məsələ 
dəyişilməz qalır. Bizim standartlarımız.

Ən yeni Bentley 
texnologiyası.
Birbaşa olaraq zavoddan.
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Bentley dizaynerləri və mühəndisləri üçün 
hər bir detal əhəmiyyətlidir. Eyni sözləri 
texniklərimizə aid etmək olar. 

Servisimizdə xüsusən sizin modelinizlə 
işləmək üçün təlimdən keçmiş texniklər 
çalışır. 

Bu, o deməkdir ki, onların müəyyən model 
barədə bilikləri hərtərəfli, dərin və xüsusilə 
dəqiqdir. 

Bəziləri bunlara təfərrüatlar deyir. Biz isə 
bunları əsaslar adlandırırıq.

Hər bir detala diqqət.
Hər şey vacibdir, heç bir şey 
diqqətdən yayınmır.
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Rəsmi Bentley Dileri olaraq, biz avto-
mobiliniz üçün Bentley-nin orijinal his- 
sələrindən, tövsiyə olunan sürtkü material-
larından və mayelərindən başqalarını 
istifadə etmirik.

Orijinal Bentley hissələri müstəqil 
sınaqlarda alternativ ehtiyat hissələrinin 
göstəricilərindən daim üstündür.

Buna heç təəccüblənmək lazım deyil, çünki 
orijinal Bentley hissələri orijinal istehsal 
xüsusiyyətinə əsasən istehsal edilir. Bu, 
gördüyünüz kimi, müstəsna olaraq ciddidir.

İngiltərənin Kru şəhərindəki xüsusi 
komandamız 1955-ci ildən başlayaraq 
buraxılmış hər bir Bentley modelinin texniki 
xidməti və təmiri üçün orijinal hissələri 
axtaracaq.

Çünki hər bir Bentley orijinal Bentley 
hissələrinin cəmidir.

Əsl orijinal hissələr.
Əsl fərq yaradaraq.
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Maksimal dözümlülüyü və keyfiyyəti 
təmin etmək üçün bütün hissələr orijinal 
xüsusiyyətə əsasən istehsal edilir. Bu, 
Almaniyanın müstəqil və qərəzsiz üçüncü 
tərəf nəzarət təşkilatı olan TÜV NORD 
tərəfindən aparılmış son sınaqlarla da 
təsdiqlənir.

Bu sınaqlardan birində orijinal Bentley 
əyləc diskləri alternativlə müqayisə edilirdi. 
Göstəricilərini yoxlamaq üçün iki güc testi –  
çatlanmanın başlanması və yüksək 
yüklənmə hər iki diskə ekstremal güc tətbiq 
etmişdir.

Hər iki halda Bentley diski sınaqdan mühüm 
dərəcədə üstün çıxdı. O, çatlanmanın baş-
lanması sınağında daha çox təsir altında 
qala bildi, yüksək yüklənmə sınağı altında 
isə diskin istismarı hələ də mümkün idi.

Buna görə də biz yalnız orijinal Bentley 
hissələrindən istifadə edirik. Yalnız əsl 
səbəblərə görə.

Hərtərəfli sınaq.
Keyfiyyətimizi daim yüksək 
saxlamaq üçün.
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Bentley-nizin Rəsmi Bentley Dilerində 
texniki xidmətdən keçməsi işçilərin ən 
yüksək peşəkarlığının zəmanətidir. Lakin 
bu da hələ son deyil.

Bundan başqa, texniklərimiz həm bütün 
görülən işlərə, həm də bütün orijinal 
hissələrə hərtərəfli zəmanəti təmin 
edəcəklər. 

Bu cür təklifdən sonra başqa yerə getmək 
barədə fikirləşərdiz? Bentley dilerinin 
xidməti Bentley-nizin alacağı sadəcə ən 
yaxşısıdır. Və sizdə zəmanətimiz var.

Bentley Zəmanəti.
Qayğısızlığınız üçün zəmanət.
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Bentley bütün digər avtomobillərdən fərqli-
dir, sizin Bentley isə bütün digər Bentley-
lərdən seçilir.

Odur ki, təmin etdiyiniz xidmət digərlərindən 
tamamilə fərqlənəcək.

O, xüsusi modelə, onun istehsal ilinə və 
yürüşünə fərdi qaydada uyğunlaşdırılacaq. 
Və bundan başqa o, diaqnostikanın, 
əyani yoxlamaların və digər sınaqların 
nəticələrinə əsasən fərqiləşdiriləcək.

Hər Bentley xidməti o qədər hərtərəflidir 
ki, icra etdiyimiz hər yoxlamanın siyahısını 
başlasaydıq, buna vaxt çatmazdır.

Lakin siz əmin ola bilərsiniz ki, hər bir şey 
nəzərə alınır – pult açarında batareyanın 
dəyişilməsindən tutmuş şassinin yoxlanıl-
masına qədər.

Bentley-nizə qulluq. 
Unikal avtomobil üçün müstəsna 
xidmət.
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Mövsümi yoxlama
•  İşıqlanmanın yoxlanılması –  

hərəkət və dumana qarşı  
faralar daxil olmaqla

•  Mayelərin səviyyəsi və yararlığın 
yoxlanılması

•  Çarxların və təkərlərin vəziyyətinin 
yoxlanılması

•  Qabaq şüşəyuyucuların və 
təmizləyicilərin yoxlanılması

•  Yağın və maye səviyyələrinin 
yoxlanılması

•  Soyuducu şlanqların yoxlanılması
•  Akkumulyatorun yoxlanılması
•  Elektrik sistemlərin yoxlanılması

Bentley-niz ən kəskin vəziyyətlərdə 
üstünlüyə imkan verən standarta əsasən 
hazırlanıb və istehsal edilib. 

Lakin qış və ya yay mövsümünün istənilən 
avtomobilə kəskin təsirini nəzərə alsaq, biz 
yazda və ya qışdan bir az əvvəl mövsümi 
yoxlamanın keçirilməsini tövsiyə edirik. 

İldə iki dəfə keçirilən bu cür yoxlamalar 
mövsüm dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq 
xüsusi təzyiqlə üzləşən hissələri daha 
yaxşı nəzərdən keçirməyə imkan verir. 
Qabaq şüşənin yuyulmasından və 
təmizləyicilərindən tutmuş çarxların və 
təkərlərin yoxlanılmasına qədər.

Bu, o deməkdir ki, idarələmə şəraitindən 
asılı olmayaraq, Bentley-nizin havaya 
dözümlülüyünə əmin ola bilərsiniz. 

Mövsumi texni xidmət. 
Bentley-nizi istənilən havaya 
hazırlığı.
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Bentley qış təkərləri avtomobilin xüsusilə 
tamötürücülük imkanını dəstəkləmək üçün 
hazırlanmışdır. Onlar avtomobilinizin qarda 
dayanma məsafəsini 20%, soyuq və nəm 
yollarda 10%-ə qədər artıra bilər. Faktiki 
olaraq, 7°C dərəcədən aşağı olan bütün 
temperaturlarda qış təkərləri standart 
təkərlərdən daha yaxşı nəticələr göstərir.

Gücləndirilmiş silikon kompozitindən 
hazırlanmış qış təkərləri aşağı 
temperaturlarda bərkiməyə müqavimət 
göstərir. Onların dərin protektoru və 
üzərindəki kiçik kəsikləri də yol ilə daha 
güclü əlaqəni, idarəetmə və dayanmanı 
təmin edir və yaş şəraitdə akvaplanlamaya 
qarşı kömək edir.

Qış təkərlərə dair qaydalar barədə Xidmət 
şöbəmizə müraciət etməyiniz xahiş olunur.

Qış təkərləri.
Qışda daha təhlükəsiz hərəkət üçün.
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Bentley-nizdə səyahət etmək qorunma 
hissini verir. 

Bu hissin bir səciyyəvi cəhəti ondan 
ibarətdir ki, ətraf havanın temperaturundan 
asılı olmayaraq, Bentley-nin salonunda 
seçdiyiniz temperatur saxlanılacaq. Buna 
görə də hava kondisioneri sisteminə 
mütəmadi qulluq bu qədər vacibdir. 

Kondisionerdən çıxan havanı çirkləndirə 
biləcək bakteriya və ya çikləndiricilərin 
sayının artmasına yol verməmək üçün 
texniklərimiz sistemi təmizləyəcəklər. 

Sonra onlar soyuducu maddəni dolduracaq, 
sızmaların olmadığını yoxlayacaq və 
yekunda mükəmməl işləməsini təmin 
etmək üçün sistemi sınaqdan keçirəcəklər. 
Ətrafdakı mühitdən asılı olmayaraq.

Hava kondisioneri.
Bentley dünyanızın dəstəklənməsi.
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Əgər Bentley-nizi nə vaxtsa rəngləmək və 
ya kuzovunda təmir işləri aparmaq lazım 
gələrsə, biz rəsmi Rəngsaz və Çilingər 
Mərkəzlərini təklif edə bilərik.

Bu mərkəzlər ən son təmir və boya 
texnologiyası ilə təchiz edilib və texnik-
lərimiz bunun sayəsində Bentley-nizin 
banını ilkin vəziyyətinə bərpa edə bilərlər.

Hər bir rəsmi Rəngsaz və Çilingər Mərkəzi 
zavodun təsdiqlədiyi təmir metodlarından 
istifadə edir və standartların uyğunluğunu 
təmin etmək üçün illik yoxlamadan 
keçməlidir.

Nəzərə alsaq ki, yeni Bentley Mulsanne-ı 
rəngləmək üçün 86 saat lazımdırsa, 
Bentley-nin boya örtüyünü və banını təmir 
etməyə xüsusi bacarığın lazım olduğunu 
aydın görmək olar. Bu, bir incəsənətdir.

Boya örtüyü və banın 
qorunması.
Bentley-ni boyamaq üçün rəssam 
olmaq lazımdır.
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Bentley-niz Rəsmi Dilerdən çıxan kimi 
avtomobilinizin növbəti dəfə xidmət 
olunacağını səbrsizliklə gözlədiyimizə 
əmin ola bilərsiniz. 

Hərtərəfli xidmətdən sonra dəstəyimizin bir 
hissəsi olaraq, biz hansı növ xidmətin nə 
vaxt keçirildiyi barədə qeydiyyatı aparırıq 
ki, Bentley-nizin vəziyyətini maksimal 
yüksək səviyyədə saxlamaq üçün sizi 
növbəti yoxlamanın yaxınlaşması barədə 
xəbərdar edə bilək. 

Servisdən yenicə çıxmış avtomobildə 
hərəkət etdiyiniz zaman siz sadəcə əla 
vəziyyətdə olan bir Bentley-də hərəkət 
etməyəcəksiz, siz həmçinin avtomobilin 
dəyərini yüksək saxlayacaq Rəsmi Xidmət 
Tarixçəsinin daha bir yazısını almış 
olacaqsız. 

Bentley servisinin bitirilməsi xidmətdən 
sonra icra olunan unikal dəstəyin sadəcə 
başlanğıcıdır.

Satışdan sonra qulluqda 
dəstək.
Diqqətimizi heç vaxt əsirgəmirik.
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