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Společnost Bentley vyrábí vozy již 
téměř celé století a značný počet i těch 
nejstarších modelů stále jezdí.

Je přirozené, že vůz vyrobený podle 
přísných norem vyžaduje stejně vysokou 
úroveň péče a pozornost věnovanou 
servisu a údržbě.

Tuto standardní úroveň najdete jen na 
jednom jediném místě; v našem servisu 
autorizovaného prodejce Bentley.

Nedostižná úroveň služeb.
Představujeme jedinou následnou 
péči doporučenou pro váš vůz 
Bentley.
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V závodě Bentley v anglickém Crewe 
procházejí naši hlavní technici náročným a 
uceleným školením a neustále si obnovují 
své znalosti, aby si zachovali svůj status 
certifikovaného technika.

Díky přístupu k nejaktuálnějším tech-
nickým informacím přímo ze závodu, 
pracují jen na zařízení doporučeném 
společností Bentley, využívají svou praxi 
a zručnost při důkladných a podrobných 
kontrolách vašeho vozu vždy, když s ním 
přijedete do servisu.

Tato úroveň následné péče zcela jistě 
nezanechá žádné následné vrásky.

Certifikovaní technici 
Bentley.
Zkušenost, praxe, nadšení.
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Profesionální technici potřebují pro 
nejlepší výkony to nejlepší nářadí.

Proto je náš servis vybaven nejnovějšími 
diagnostickými nástroji, technologií a za- 
řízením pro opravy, které doporučuje 
společnost Bentley.

Při každém servisu se používají jen 
originální náhradní díly a maziva doporu-
čená společností Bentley s ucelenou 
zárukou na všechny součásti a práci, které 
vám zajistí absolutní klid mysli.

Když jde o technologii, jen jediná věc se 
nemění. Naše normy.

Nejnovější technologie 
Bentley.
Přímo z výroby.
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Pro návrháře a mechaniky Bentley není 
žádný detail příliš malý. Totéž platí pro 
naše techniky.

Náš servis zaměstnává techniky, kteří 
prošli konkrétním školením pro váš model.

To znamená, že jejich znalosti tohoto 
konkrétního modelu jsou komplexní, 
hluboké a výjimečně podrobné.

Pro někoho to jsou detaily. Pro nás 
nezbytnost.

Pozornost věnovaná 
každému detailu.
Všechno je důležité, nic se nesmí 
opomenout.
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Jako autorizovaný prodejce Bentley nikdy  
nepoužíváme jiné než originální díly 
Bentley, doporučená maziva a kapaliny 
pro váš vůz.

V nezávislých testech vykazují originální 
díly Bentley trvale vyšší kvalitu než 
prodávané náhrady.

To nepřekvapí, protože originální díly 
Bentley se vyrábějí podle původních 
výrobních parametrů. A asi tušíte, že ty 
jsou mimořádně přísné.

U každého modelu Bentley vyrobeného 
po roce 1955 náš tým v Crewe v Anglii 
vyhledá originální díly pro účely údržby 
a pravy.

Jelikož každý vůz Bentley je součtem jeho 
originálních dílů Bentley.

Originální díly se zárukou.
Vytvářejí originální odlišnost.
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Všechny díly se vyrábějí podle původních 
parametrů tak, aby se zajistila maximální 
trvanlivost a kvalita. Tomu ještě napomá-
hají nejnovější testy provedené německou 
společností TÜV NORD – nezávislou a 
nestrannou organizací věnující se kontrole.

Během jednoho takového testu byly 
originální brzdové kotouče Bentley po-
rovnávány s alternativní náhradou. Při 
obou pevnostních testech – Vznik prasklin 
a Vysoké zatížení – se oba druhy kotoučů 
dostanou do extrémní zátěže, načež se 
hodnotí jejich výkonnost.

V obou případech kotouč Bentley dosáhl 
výrazně lepších výsledků. V testu Vznik 
prasklin vydržel podstatně déle a v testu 
Vysoké zatížení byl provozuschopný po 
celou dobu konání testu.

Proto tedy používáme jen originální díly 
Bentley. Jen z originálních důvodů.

Rozsáhlé testování.
Abychom nikdy nezklamali.
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Pokud si servis svého vozu Bentley 
necháváte provádět u autorizovaného 
prodejce Bentley, máte záruku nejvyšších 
standardů zpracování. Ale ne pouze proto.

Naši vlastní technici také zajistí komplexní 
záruku na veškeré prováděné práce a na 
veškeré použité originální díly.

Tak kdo by přemýšlel, že se obrátí někam 
jinam? Servis u prodejce Bentley je prostě 
to nejlepší, co váš vůz Bentley může 
dostat. A máte naši záruku.

Záruku Bentley.
Záruku klidné mysli.
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Vůz Bentley nelze srovnávat s žádným 
jiným vozem a váš vůz Bentley nelze 
srovnávat s žádným jiným vozem Bentley.

Z toho tedy vyplývá, že servis, který po-
skytujeme, nelze srovnat s žádným jiným 
servisem.

Bude připraven na míru podle konkrétního 
modelu, jeho roku výroby a počtu ujetých 
kilometrů. A dále se upraví podle výsledků 
diagnostických testů, vizuální kontroly 
a dalších prohlídek.

Každý servis Bentley je tak komplexní, 
že nelze ani nastínit každou kontrolu 
a prohlídku, které provádíme.

Můžete však mít klid, že je o vše posta-
ráno – od dobití baterie v klíči po kontrolu 
podvozku.

Péče o váš vůz Bentley. 
Jedinečný servis pro jedinečný vůz.
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Sezónní prohlídka
•  Kontrola světel – včetně čelních 

světlometů a mlhovek
•  Kontrola hladiny kapalin a jejich 

složení
•  Kontrola stavu kol a pneumatik
•  Kontrola stavu ostřikovače čelního 

skla a stěračů
•  Kontrola oleje a hladiny kapaliny
•  Kontrola stavu hadic chladicí 

kapaliny
•  Kontrola stavu baterie
•  Kontrola funkce elektrických 

systémů

Váš vůz Bentley je navržen a vyroben podle 
normy, která mu umožňuje dokonale se 
vyrovnat s nejextrémnějšími podmínkami.

Vzhledem k vyššímu náporu a zatížení, 
které pro každý vůz představuje jízda 
v  imě nebo v létě, doporučujeme provést 
sezónní kontrolu na jaře a před zimou.

Tyto půlroční prohlídky se detailně zaměří 
na součástky, které by mohly být během 
změny ročního období zvláště trpět. Od 
kontroly ostřikovače a stěračů po kontrolu 
stavu kol a pneumatik.

To znamená, že bez ohledu na jízdní 
podmínky můžete mít jistotu, že váš vůz 
Bentley odolá jakékoliv bouři.

Sezónní servis. 
Příprava vozu Bentley na  
všechny živly.
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Zimní pneumatiky Bentley jsou speciálně 
navrženy jako doplněk pohonu všech 
kol vozu. Mohou zkrátit brzdnou dráhu 
vašeho vozu na sněhu až o 20%, na 
chladných nebo mokrých vozovkách až 
o 10%. Při jakékoli teplotě pod 7°C pak 
zimní pneumatiky mají vždy lepší výkon 
než běžné pneumatiky.

Zimní pneumatiky ze speciálnísilikonové 
směsi odolávají zátěži i při nízkých 
teplotách. Jejich hluboký dezén a malé 
„trhlinky“ ve vzorku také pomáhají 
dosahovat lepšího záběru, ovladatelnosti 
a brzdění a předcházejí aquaplaningu za 
mokra.

Informace o pokynech, týkajících se 
zimních pneumatik, vám poskytne naše 
servisní oddělení.

Zimní pneumatiky.
Pro bezpečnější jízdu v zimě.
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Cestovat ve voze Bentley znamená cítit 
ochranu před vnějším světem.

Jedním ze základních rysů tohoto pocitu 
je, že uvnitř vašeho vozu Bentley je taková 
teplota, kterou si zvolíte, bez ohledu na 
venkovní podmínky. Z tohoto důvodu 
je tak důležité nechat si v pravidelných 
intervalech zkontrolovat klimatizaci.

Naši technici systém vyčistí, aby se v něm 
neusazovaly bakterie nebo nečistoty, které 
by mohly znehodnotit vzduch vháněný do 
kabiny.

Pak naplní systém chladivem, zjistí, zda 
nikde neuniká, a nakonec systém otestují, 
aby zjistili, zda funguje dokonale. Bez 
ohledu na nedokonalosti venkovního 
světa.

Klimatizace.
Zachování vašeho světa Bentley.
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Pokud váš vůz Bentley bude někdy po-
třebovat opravu laku nebo karosérie, 
máme přístup k akreditovaným lakovnám 
a karosárnám.

Tato centra jsou vybavena nejnovější 
technologií pro opravu a lakování, což 
našim technikům umožňuje obnovit karo-
sérii vašeho vozu Bentley do původního 
stavu.

Každá akreditovaná lakovna a karosárna 
používá výrobcem schválené opravárenské  
postupy a podléhá každoročnímu testo-
vání s cílem zajistit dodržování standardů.

Když uvážíte, že nalakovat nový vůz 
Bentley Mulsanne trvá 86 hodin, je jasné, 
že opravu laku a karosérie vozu Bentley 
nezvládne každý. Je to umění.

Lak a ochrana karosérie.
Nalakovat vůz Bentley dokáže 
jen umělec.
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Jakmile váš vůz Bentley opustí našeho 
autorizovaného prodejce, můžete si být 
jisti, že už se těšíme, až se svým vozem do 
našeho servisu přijedete příště.

V rámci naší komplexní podpory následné 
péče si vedeme pečlivé záznamy o tom, 
jaké práce byly provedeny a kdy, takže vás 
můžeme informovat, až se přiblíží datum 
další kontroly, aby váš vůz Bentley zůstal 
ve špičkovém stavu.

Když odjedete v čerstvě zkontrolovaném 
voze, nebudete mít jen vůz Bentley, 
který je v co možná nejlepším stavu, ale 
budete mít také další kapitolu v originální 
servisní historii, která vám pomůže udržet 
hodnotu vozu na stejné úrovni.

Konec vašeho servisu Bentley je jen začát-
kem naší jedinečné podpory následné péče.

Podpora následné péče.
Naše pozornost nikdy neuvadá.
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