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Bentley ražo automašīnas nu jau gandrīz 
veselu gadsimtu, un liela daļa mūsu 
Heritage modeļu vēl aizvien piedalās ceļu 
satiksmē.

Ir tikai dabiski, ka auto, kas būvēts 
atbilstoši šiem augstajiem standartiem, 
ir pelnījis tikpat augstas kvalitātes 
apkalpošanu un tehnisko apkopi.

Apkalpošana, kas atbilst šiem augstajiem 
standartiem, ir pieejama tikai vienā  
vietā — oficiālā Bentley dīlera autoservisā.

Visaugstākie apkalpošanas 
standarti.
Iepazīstieties ar vienīgo pēcpārdo-
šanas apkalpošanas piedāvājumu, 
kas ieteicams jūsu Bentley 
automašīnai.
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Mūsu prasmīgie tehniskie speciālisti tiek 
pamatīgi un vispusīgi apmācīti Bentley 
rūpnīcā, kas atrodas Krū pilsētā Anglijā, 
lai nepārtraukti uzlabotu viņu prasmes 
atbilstoši sertificētu tehnisko speciālistu 
statusam. 

Viņiem ir pieejama visjaunākā tehniskā 
informācija tieši no rūpnīcas, un viņi 
strādā tikai ar Bentley ieteikto aprīkojumu, 
izmantojot savas zināšanas un pieredzi, lai 
nodrošinātu jūsu automašīnai rūpīgu un 
vispusīgu tehnisko apskati ik reizi, kad tā 
iebrauc pa autoservisa durvīm.

Tas ir pēcpārdošanas apkalpošanas līmenis,  
kuram nav līdzīgu.

Sertificēti Bentley tehniskie 
speciālisti.
Zināšanas, pieredze un entuziasms.
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Lai paveiktu darbu atbilstoši visaugstā-
kajiem standartiem, profesionāliem tehnis- 
kajiem speciālistiem nepieciešami visla-
bākie darbarīki.

Tāpēc mūsu autoserviss ir aprīkots 
ar visjaunākajām Bentley ieteiktajām 
diagnostikas iekārtām, tehnoloģijām un 
remonta aprīkojumu.

Katrā tehniskās apkopes reizē tiek 
izmantotas tikai oriģinālās Bentley 
rezerves daļas un ieteicamās smērvielas, 
un uzstādītajām detaļām un darbam tiek 
dota visaptveroša garantija, lai sniegtu 
jums pilnīgu sirdsmieru.

Kas attiecas uz tehnoloģijām, viena lieta 
paliek nemainīga — mūsu standarti.

Jaunākā Bentley 
tehnoloģija.
Tieši no rūpnīcas.
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Bentley dizaineriem un inženieriem neviens 
sīkums nav mazsvarīgs. To pašu var teikt 
par mūsu tehniskajiem speciālistiem.

Mūsu autoservisā strādā tehniskie speciā-
listi, kas speciāli apmācīti strādāt ar jūsu 
automašīnas modeli.

Tas nozīmē, ka viņu zināšanas par kon-
krēto modeli ir vispusīgas, padziļinātas un 
ļoti precīzas.

Daži to sauc par sīkumiem. Mēs to saucam 
par pamatiem.

Vērība pret katru sīkumu.
Viss ir svarīgs, un nekas netiek 
atstāts bez ievērības.
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Mēs kā oficiālie Bentley dīleri izmantojam 
tikai un vienīgi oriģinālās Bentley rezerves 
daļas, kā arī ieteicamās smērvielas un 
šķidrumus.

Neatkarīgos testos ir pierādīts, ka oriģi-
nālās Bentley rezerves daļas vienmēr 
darbojas labāk nekā citu ražotāju 
piedāvātie analogi.

Tas nav nekāds pārsteigums, jo oriģinālās 
Bentley rezerves daļas tiek izgatavotas 
atbilstoši oriģinālo automašīnas detaļu 
ražošanas specifikācijai. Un tām, kā jūs 
saprotat, tiek piemērotas visaugstākās 
prasības.

Katram Bentley modelim, kas ražots, 
sākot no 1955.  gada, mūsu uzticamā 
komanda Krū rūpnīcā (Anglija) piemeklēs 
visas oriģinālās rezerves daļas, kas 
nepieciešamas tā tehniskajai apkopei un 
remontam.

Jo katra Bentley automašīna ir tik laba, cik 
labas ir oriģinālās Bentley rezerves daļas, 
no kurām tā sastāv.

Oriģinālās rezerves daļas 
ar garantiju.
Pamanāma atšķirība.
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Visas detaļas tiek ražotas atbilstoši 
oriģinālajai specifikācijai, lai nodrošinātu 
maksimālu ilgmūžību un visaugstāko 
kvalitāti. To apstiprina jaunākie testi, ko 
Vācijā veica neatkarīga un neieinteresēta 
trešās puses transportlīdzekļu testēšanas 
organizācija TÜV NORD.

Vienā no šiem testiem oriģinālie Bentley 
bremžu diski tika salīdzināti ar cita 
ražotāja piedāvātajiem analogiem. Abi 
izstrādājumi tika pakļauti ekstrēmām 
slodzēm, lai pārbaudītu to darbību un 
izturību, izmantojot divu veidu testus 
— plaisu veidošanās testu un augstas 
slodzes testu.

Abos gadījumos Bentley disks izrādījās 
krietni pārāks. Plaisu veidošanās testā tas 
izturēja daudz ilgāk, bet augstas slodzes 
testā netika bojāts vispār, saglabājot 
darbderīgu stāvokli.

Tieši tāpēc mēs izmantojam tikai oriģinālās 
Bentley rezerves daļas. Tikai vispatiesāko 
iemeslu dēļ.

Visaptveroša testēšana.
Lai nodrošinātu nemainīgi  
augstu kvalitāti.
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Bentley automašīnas apkope oficiālā 
Bentley dīlera autoservisā garantē atbil-
stību visaugstākajiem darba standartiem. 
Taču tā nav vienīgā garantija.

Mūsu tehniskie speciālisti dod visaptverošu 
garantiju visam paveiktajam darbam un 
visām izmantotajām oriģinālajām rezerves 
daļām. 

Kāpēc lai jūs uzticētu savu auto kādam 
citam? Bentley dīleru serviss vienkārši ir 
labākais, ko jūsu Bentley automašīnas var 
saņemt. Un jūs saņemsiet mūsu garantiju.

Bentley garantija.
Garantētam sirdsmieram.
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Bentley automašīnai nelīdzinās neviens 
cits auto, un tieši jūsu Bentley automašīnai 
nav līdzīgu arī Bentley automašīnu saimē.

Tas nozīmē, ka arī servisam, ko mēs 
piedāvājam, nelīdzinās nekas cits.

Apkope tiks individuāli pielāgota konkrē-
tam modelim, tā ražošanas gadam un 
nobraukumam. Un tā tiks pielāgota vēl 
vairāk atkarībā no diagnostikas, vizuālās 
apskates un citu pārbaužu rezultātiem.

Katra Bentley tehniskā apkope ir tik 
vispusīga, ka, lai uzskaitītu katru pārbaudi, 
kas tiek veikta tās ietvaros, mums būtu 
jāizveido ļoti garš saraksts.

Tomēr jūs varat būt drošs, ka tās laikā 
mēs parūpēsimies pilnīgi par visu — sākot 
ar tālvadības atslēgas bateriju un beidzot 
ar šasijas pārbaudi.

Rūpes par jūsu Bentley.
Unikāla apkope unikālai 
automašīnai.
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Sezonas pārbaude
•  Apgaismojuma lukturu, tostarp 

dienas gaitas un miglas lukturu, 
darbības pārbaude

•  Šķidrumu līmeņu un koncentrācijas 
pārbaude

•  Riteņu un riepu stāvokļa pārbaude
•  Stiklu mazgāšanas sistēmas un 

stiklu tīrītāju stāvokļa pārbaude
•  Eļļas un šķidrumu līmeņa pārbaude
•  Dzesēšanas šķidruma šļūteņu 

stāvokļa pārbaude
•  Akumulatoru bateriju stāvokļa 

pārbaude
•  Elektrisko sistēmu darbības 

pārbaude

Jūsu Bentley automašīna ir projektēta un 
konstruēta tik pamatīgi, ka tā spēj lieliski 
pārvarēt visekstrēmākos apstākļus. 

Tomēr ņemot vērā papildu slodzi, kurai 
automašīna tiek pakļauta, braucot ziemas 
vai vasaras laikā, mēs iesakām katru 
pavasari, kā arī pirms ziemas iestāšanās 
veikt sezonas apskati. 

Šo divreiz gadā veicamo apskašu laikā 
lielāka uzmanība tiek pievērsta tām 
automašīnas sastāvdaļām, kas, mainoties 
gadalaikiem, ir pakļautas papildu slodzei. 
Tās ietver visdažādākās pārbaudes — 
sākot ar stiklu mazgāšanas sistēmu un 
stiklu tīrītājiem un beidzot ar riteņu un 
riepu stāvokļa pārbaudi.

Tas nozīmē pilnīgu pārliecību, ka jūsu 
Bentley automašīnai nebūs par skarbu 
nekādi laika apstākļi. 

Sezonas apkope. 
Jūsu Bentley automašīnas 
sagatavošana jebkādu dabas 
stihiju pārbaudījumiem.
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Bentley ziemas riepas ir speciāli 
izstrādātas, lai uzlabotu automobiļa 
gaitas īpašības, braucot pilnpiedziņas 
režīmā. Tās var samazināt automobiļa 
bremzēšanas ceļa garumu uz apsniguša 
ceļa līdz pat 20  % un uz sasaluša vai 
slapja ceļa līdz 10  %. Patiesībā ziemas 
riepas pilda savas funkcijas labāk par 
standarta riepām jebkurā temperatūrā, 
kas zemāka par 7°C.

Tās ir izgatavotas no uzlabota silīcija 
savienojuma, kas neļauj gumijai zemās 
temperatūrās kļūt cietai. Arī šo riepu dziļā 
protektora rieva un drenāžas gropes (šauras 
spraudziņas protektorā) palīdz nodrošināt 
labāku saķeri, vadāmību un bremzēšanu, 
kā arī samazina akvaplanēšanas risku, 
braucot pa slapju ceļu.

Lai iegūtu informāciju par noteikumiem, 
kas attiecas uz ziemas riepām, lūdzu, 
sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes 
nodaļu.

Ziemas riepas.
Drošākai braukšanai ziemā.
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Braukt ar Bentley automašīnu nozīmē 
justies pasargātam no ārpasaules.

Šo sajūtu vairo arī iespēja uzturēt 
Bentley automašīnas salonā jums vēlamo 
temperatūru neatkarīgi no tā, kāds laiks 
valda ārpusē. Šā iemesla dēļ ir svarīgi 
regulāri veikt gaisa kondicionēšanas 
sistēmas apkopi.

Mūsu tehniskie speciālisti veiks sistēma 
tīrīšanu, lai neļautu uzkrāties baktērijām 
un kaitīgām vielām, kas var piesārņot auto- 
mašīnā ieplūstošo kondicionēto gaisu.

Pēc tam viņi uzpildīs sistēmu ar aukstu-
maģentu, pārbaudīs, vai nekur nenotiek tā 
noplūde, un visbeidzot pārbaudīs sistēmas  
darbību, lai nodrošinātu, ka tā ir nevaino-
jama. Lai cik skarba nebūtu ārpasaule.

Gaisa kondicionēšana.
Jūtieties droši savā 
Bentley pasaulē.
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Ja jūsu Bentley automašīnai kādreiz 
būs nepieciešams krāsu pārklājuma vai 
virsbūves remonts, mums ir pieejami 
akreditēti krāsu pārklājuma un virsbūves 
remonta centri.

Šie centri ir aprīkoti ar jaunākajām 
remonta un krāsošanas tehnoloģijām, ar 
kuru palīdzību mūsu tehniskie speciālisti 
atjaunos jūsu Bentley automašīnas 
virsbūvi tās sākotnējā stāvoklī.

Katrā krāsu pārklājuma un virsbūves 
remonta centrā tiek izmantotas rūpnīcas 
apstiprinātas remonta metodes, un 
tajos tiek veiktas ikgadējās pārbaudes, 
lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību 
visiem standartiem.

Ja ņem vērā, ka jaunas Bentley Mulsanne 
automašīnas krāsošana ilgst 86 stundas, 
kļūst skaidrs, ka Bentley krāsu pārklājuma 
un virsbūves remonts nav tas darbs, kuru 
var apgūt kurš katrs. Tā ir māksla.

Krāsu pārklājuma un 
virsbūves remonta 
pakalpojumi.
Tikai mākslinieks spēj  
nokrāsot Bentley.
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Tiklīdz jūsu Bentley automašīna atstāj 
mūsu oficiālā Bentley dīlera servisu, jūs 
varat būt drošs, ka mēs jau esam gatavi 
to uzņemt atkal.

Visaptverošās pēcpārdošanas apkopes 
laikā mēs precīzi dokumentējam visus 
paveiktos apkopes un remonta darbus un 
informēsim jūs, kad būs jāveic nākamā 
apskate, lai nodrošinātu, ka jūsu Bentley 
automašīna pastāvīgi ir teicamā darba 
stāvoklī.

Aizbraucot no mums savā Bentley 
automašīnā, kurai tikko veikta apkope, 
jūs būsiet ne tikai ieguvis automašīnu 
nevainojamā tehniskā stāvoklī — jūs būsiet 
ierakstījis jaunu nodaļu automašīnas 
oriģinālajā servisa vēsturē, kas palīdzēs 
saglabāt tās vērtību.

Jūsu Bentley automašīnas tehniskās 
apkopes beigas ir tikai mūsu neatkārtoja-
mās pēcpārdošanas apkalpošanas sākums.

Pēcpārdošanas atbalsts.
Mūsu rūpes nekad nebeidzas.
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