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NAZORG VAN BENTLEY
EEN UNIEKE STANDAARD
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Bentley bouwt al bijna een eeuw auto's 
en een behoorlijk aantal modellen uit onze 
geschiedenis is nog steeds op de weg te 
vinden.

Natuurlijk verdient een auto die volgens 
deze standaarden is gebouwd zorg en 
aandacht van hetzelfde niveau voor 
service en onderhoud.

Dat niveau vindt u maar op één plaats: de  
werkplaats van een erkende Bentley-dealer.

Een ongeëvenaarde 
servicestandaard.
Wij introduceren de enige  
nazorg die wordt aanbevolen  
voor uw Bentley.
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Op de Bentley-fabriek in het Engelse 
Crewe krijgen onze hoofdmonteurs een 
uitgebreide, zware training en houden 
zij hun kennis voortdurend op peil om 
hun status als gecertificeerd monteur te 
behouden.

Met toegang tot de meest up-to-date 
technische informatie rechtstreeks van  
de fabriek gebruiken zij alleen door 
Bentley aanbevolen apparatuur. Zij maken 
gebruik van hun expertise en ervaring 
om uw auto iedere keer grondig en in 
detail te controleren wanneer deze in de 
werkplaats komt.

Dit is een niveau van nazorg waarvoor 
bewust wordt gekozen.

Gecertificeerde  
Bentley-monteurs.
Expertise, ervaring, enthousiasme.
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Professionele monteurs hebben het 
beste gereedschap nodig voor het beste 
resultaat.

Daarom is onze werkplaats voorzien van 
de allernieuwste door Bentley aanbevolen 
diagnosehulpmiddelen, technologie en 
reparatie-uitrusting.

Bij iedere service worden uitsluitend 
originele Bentley-onderdelen en aanbe-
volen smeermiddelen gebruikt. Daarnaast 
geven wij volledige garantie op alle 
onderdelen en werkzaamheden om u 
totale gemoedsrust te verschaffen.

Als het gaat om technologie, blijft er maar 
één ding hetzelfde: onze standaard.

De nieuwste  
Bentley-technologie.
Rechtstreeks van de fabriek.
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Niet één detail ontsnapt aan de aandacht 
van de ontwerpers en technici van Bentley. 
Hetzelfde geldt voor onze monteurs.

De monteurs in onze werkplaats zijn 
speciaal opgeleid voor het werk aan uw 
Bentley-model.

Dat betekent dat zij een volledige, 
diepgaande en uitzonderlijk gedetailleerde 
kennis van dat specifieke model hebben.

Sommige mensen vinden dat maar details. 
Wij vinden dat essentieel.

Aandacht voor ieder detail.
Alles is belangrijk, niets wordt 
over het hoofd gezien.
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Als erkende Bentley-dealer gebruiken wij 
nooit iets anders dan originele Bentley-
onderdelen, aanbevolen smeermiddelen 
en vloeistoffen voor uw auto.

Bij onafhankelijke tests presteren 
Bentley-onderdelen voortdurend beter 
dan aftermarket-alternatieven.

Dat komt niet als een verrassing, want 
originele Bentley-onderdelen worden ge-
fabriceerd volgens de originele fabrieks-
specificaties. En die zijn, zoals u zich kunt 
voorstellen, buitengewoon strikt.

Voor ieder Bentley-model dat sinds  
1955 is gemaakt, zoekt ons speciale 
team in het Engelse Crewe de originele 
onderdelen voor onderhoud en reparatie.

Omdat iedere Bentley een optelsom van 
originele Bentley-onderdelen is.

Gegarandeerd originele 
onderdelen.
Die een groot verschil maken.
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Alle onderdelen worden gefabriceerd 
volgens de originele specificaties, voor een 
optimale duurzaamheid en kwaliteit. Dit 
wordt nog eens benadrukt door recente 
tests die zijn uitgevoerd door TÜV NORD 
in Duitsland, een onafhankelijk en 
onpartijdig keuringsinstituut.

In een van de tests werden originele 
Bentley-remschijven vergeleken met 
onderdelen van een ander merk. Bij twee 
sterktetests (scheurvorming en zware 
belasting) werden beide remschijven aan 
een extreme druk blootgesteld om hun 
prestaties te beoordelen.

In beide gevallen presteerde de Bentley-
remschijf aanmerkelijk beter. Bij de test op 
scheurvorming hield deze schijf aanzienlijk 
langer stand, en bij zware belasting bleef 
de schijf gedurende de hele test bruikbaar.

Daarom gebruiken wij alleen originele 
Bentley-onderdelen. Vanuit onze diepe 
overtuiging.

Uitgebreide tests.
Om te garanderen dat wij altijd 
voldoen aan de verwachtingen.
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Als uw Bentley wordt onderhouden bij 
uw erkende Bentley-dealer, is dat een 
garantie dat de hoogste standaarden 
voor vakmanschap worden aangehouden. 
Maar dat is niet de enige garantie die  
u krijgt.

Onze monteurs bieden ook volledige 
garantie op alle uitgevoerde werkzaam-
heden en alle gebruikte originele 
onderdelen. 

Dus waarom zou u ergens anders naartoe 
gaan? Service van de Bentley-dealer is 
gewoon het allerbeste voor uw Bentley. 
Ook dat garanderen wij.

De Bentley-garantie.
Uw gemoedsrust is verzekerd.
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Een Bentley is anders dan alle andere 
auto's en uw Bentley is anders dan alle 
andere Bentleys.

Daarom is de service die wij bieden ook 
anders dan elke andere service.

Onze service wordt toegesneden op het 
specifieke model, het bouwjaar en de 
kilometerstand. En nog verder aangepast 
aan de resultaten van de diagnosetests, 
visuele inspecties en andere controles.

Iedere Bentley-service is zo uitgebreid, 
dat we hier geen opsomming van alle 
controles en inspecties kunnen geven.

Maar u kunt erop vertrouwen dat aan alles 
aandacht wordt besteed, van vervanging 
van de batterij in uw sleutelhanger tot 
inspectie van het chassis.

Zorg voor uw Bentley. 
Unieke service voor een  
unieke auto.
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Seizoenscontrole
•  Werking van de verlichting, 

inclusief dagrijverlichting en 
mistlampen

•  Controle van het peil en de 
concentratie van vloeistoffen

•  Controle van de staat van de 
velgen en banden

•  Controle van de ruitensproeiers  
en -wissers

•  Controle van het peil van olie en 
overige vloeistoffen

•  Controle van de staat van de 
koelvloeistofslangen

•  Controle van de staat van de accu
•  Controle van de werking van de 

elektrische systemen

Uw Bentley is ontworpen en gebouwd 
volgens een standaard waardoor de 
wagen zelfs op de meest extreme 
omstandigheden perfect reageert.

Maar vanwege de extra belasting en de 
invloed van winter- en zomerweer op de 
auto, raden wij een seizoensinspectie in 
het voorjaar en vóór het invallen van de 
winter aan.

Tijdens deze halfjaarlijkse inspecties 
wordt zorgvuldig gekeken naar de 
componenten die extra worden belast 
in het aankomende seizoen. Dat varieert 
van controle van de ruitensproeier  
en -wisser tot beoordeling van de staat 
van de velgen en banden.

Daardoor kunt u erop vertrouwen dat uw 
Bentley alle rijomstandigheden bij ieder 
weertype aankan.

Seizoensservice. 
Bereid uw Bentley voor op  
de elementen.
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Bentley-winterbanden zijn speciaal 
ontwikkeld als aanvulling op de 
vierwielaandrijving van de auto. Zij 
verkorten de remweg van uw auto met 
tot wel 20% in de sneeuw en tot 10% 
op een koud of nat wegdek. In het 
algemeen presteren winterbanden bij 
alle temperaturen onder 7°C beter dan 
standaardbanden.

Winterbanden zijn gemaakt van een 
geavanceerd siliconencomposiet, dat 
weerstand biedt tegen verharding bij 
lage temperaturen. Het diepe profiel en 
de inkepingen in het profiel zorgen voor 
meer grip en dragen bij aan betere stuur- 
en remeigenschappen en ze helpen 
aquaplaning voorkomen in vochtige 
omstandigheden.

Neem contact op met onze serviceafdeling 
voor informatie over regelgeving met 
betrekking tot winterbanden.

Winterbanden.
Voor veiliger rijden in de winter.
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Wanneer u reist in uw Bentley, voelt u zich 
beschermd tegen de buitenwereld.

Dit gevoel wordt mede bereikt doordat 
het interieur van uw Bentley op de 
temperatuur wordt gehouden die u zelf 
instelt, wat de buitentemperatuur ook 
mag zijn. Daarom is het zo belangrijk dat 
het klimaatsysteem regelmatig wordt 
onderhouden.

Onze monteurs reinigen het systeem om 
te voorkomen dat zich vuil of bacteriën 
ophopen die de binnenlucht kunnen 
verontreinigen.

Vervolgens wordt de koelvloeistof 
bijgevuld, een controle op lekkage 
uitgevoerd en wordt gecontroleerd of het 
systeem volmaakt functioneert. Ongeacht 
hoe onvolmaakt de buitenwereld is.

Klimaatsysteem.
Instandhouding van uw  
Bentley-wereld.
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Als er ooit reparaties aan de lak of de 
carrosserie van uw Bentley uitgevoerd 
moeten worden, hebben wij toegang tot  
erkende centra voor lak- en carrosserie-
werkzaamheden.

Deze centra beschikken over de modernste 
reparatie- en laktechnologie, zodat onze 
monteurs de carrosserie van uw Bentley 
in de originele staat kunnen terugbrengen.

Ieder erkend centrum voor lak- en 
carrosseriewerkzaamheden werkt volgens 
reparatiemethoden die door de fabriek 
zijn goedgekeurd en wordt jaarlijks 
gecontroleerd om te zorgen dat aan de 
standaarden wordt voldaan.

Als u bedenkt dat het alleen al 86 uur 
kost om een nieuwe Bentley Mulsanne te 
lakken, wordt duidelijk dat niet iedereen 
de techniek beheerst om een reparatie 
aan de lak en carrosserie van een Bentley 
uit te voeren. Het is een kunst.

Ondersteuning voor lak en 
carrosserie.
Alleen een kunstenaar kan een 
Bentley lakken.
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U kunt er zeker van zijn dat we al naar 
de volgende servicebeurt uitkijken zodra 
uw Bentley onze erkende dealer heeft 
verlaten.

Als onderdeel van onze complete nazorg 
houden wij in detail bij welke service 
wanneer is uitgevoerd, zodat wij u kunnen 
informeren wanneer de volgende controle 
nodig is om uw Bentley in topconditie  
te houden.

Dus wanneer u na een servicebeurt bij ons 
wegrijdt, hebt u niet alleen een Bentley 
in optima forma, maar hebt u ook een 
hoofdstuk aan de geschiedenis van erkend 
onderhoud toegevoegd en helpt u de 
waarde van uw auto op peil te houden.

Het einde van uw Bentley-servicebeurt 
is niets anders dan het begin van onze 
unieke nazorg.

Ondersteuning 
met nazorg.
Onze aandacht verslapt nooit.
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