BENTLEYS EFTERBEHANDLING
EN UNIK STANDARD
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INNEHÅLL

En oöverträffad
servicestandard.
Vi introducerar den enda
rekommenderade efterbehandlingen för din Bentley.
Bentley har byggt bilar i nästan hundra år
och ett stort antal bilar av vårt modellarv
finns fortfarande på våra vägar.
Naturligtvis förtjänar en bil som byggts
efter denna standard en lika hög standard
när det gäller skötsel och omsorg vid
service och underhåll.
Den här standarden finns bara på en
plats: den auktoriserade Bentley-återförsäljarens verkstad.
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INNEHÅLL

Certifierade
Bentley-tekniker.
Expertis, erfarenhet, entusiasm.
Vid Bentley-fabriken i Crewe, England,
genomgår våra mästartekniker noggrann
och omfattande utbildning och uppdaterar sina färdigheter kontinuerligt för
att behålla sin status som certifierade
tekniker.
Med tillgång till den allra senaste tekniska
informationen direkt från fabriken,
använder de bara utrustning som
rekommenderas av Bentley och använder
sin expertis och erfarenhet för grundliga
och detaljerade kontroller av din bil när
den kommer in på verkstaden.
Detta är en omsorgsnivå som inte är
någon efterhandskonstruktion.
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INNEHÅLL

Den senaste
Bentley-teknologin.
Direkt från fabrik.
Professionella tekniker kräver de bästa
verktygen för att utföra arbetet på
bästa sätt.
Det är därför som vår verkstad är utrustad
med de allra senaste diagnosinstrumenten,
teknikerna och reparationsutrustningen
som rekommenderas av Bentley.
Vid varje service används bara Bentleys
originaldelar och rekommenderade oljor
och vätskor, som backas upp med en
omfattande garanti på alla delar och utfört
arbete för att ge fullständig sinnesro.
När det gäller teknik är det bara en sak
som vi inte ändrar. Vår standard.
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INNEHÅLL

Uppmärksamhet på
varje detalj.
Allt är viktigt, inget förbises.
För Bentleys konstruktörer och ingenjörer
finns det absolut ingen detalj som är för
liten. Samma sak gäller för våra tekniker.
Vår verkstad bemannas med kvalificerade
tekniker, specialister på just din modell.
Det innebär att deras kunskap om just
den modellen är omfattande, djupgående
och exceptionellt detaljerad.
Några kallar detta detaljer. Vi kallar det
väsentligheter.
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INNEHÅLL

Garanterade originaldelar.
Gör verkligen skillnad.
Som auktoriserad Bentley-återförsäljare
använder vi alltid Bentley originaldelar,
rekommenderade oljor och vätskor till
din bil.
I oberoende tester uppvisar Bentleys originaldelar genomgående bättre resultat än
de alternativ som finns på eftermarknaden.
Det är knappast förvånande, eftersom
Bentleys originaldelar tillverkas enligt
originalspecifikationen. Som du kan
föreställa dig, är exceptionellt rigorös.
För varje Bentley-modell som tillverkats
sedan 1955, letar vårt specialteam i
Crewe, England, reda på originaldelar för
reparation och underhåll.
Varje Bentley utgör summan av dess
originaldelar från Bentley.
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INNEHÅLL

Omfattande testning.
För att garantera att vi alltid
levererar.
Alla delar tillverkas enligt originalspecifikation för att garantera maximal hållbarhet och kvalitet. Detta understryks genom
nyligen genomförda tester av TÜV NORD
i Tyskland - ett fristående och oberoende
tredjeparts kontrollorgan.
I ett sådant test jämfördes originalbromsskivor från Bentley med en
alternativ ersättning. Båda hållfast-hetstesterna, begynnande sprickbildning och
hög belastning utsatte båda skivorna för
extrema påfrestningar för att bedöma
deras hållfasthet.
I båda fallen presterade bromsskivan
från Bentley märkbart bättre. I testet
av begynnande sprickbildning höll den
avsevärt längre och i testet av hög
belastning förblev skivan användbar
genom hela testet.
Det är därför vi bara använder originaldelar
från Bentley. Av endast äkta skäl.

14

INNEHÅLL

Bentley-garantin.
Garanterad sinnesfrid.
Att få service utförd på din Bentley hos oss
som auktoriserad Bentley-återförsäljare
är en garanti för högsta standard på
utfört arbete. Men inte bara det.
Våra egna tekniker ger även omfattande
garanti på allt utfört arbete och på alla
originaldelar som använts.
Varför skulle du ens överväga att gå till
någon annan? En service utförd av en
Bentley-återförsäljare är den bästa service
din bil kan få. Och det garanterar vi.
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INNEHÅLL

Ta hand om din Bentley.
Unik service för en unik bil.
En Bentley liknar ingen annan bil och din
Bentley liknar ingen annan Bentley.
Därav följer att den service vi tillhandahåller
inte liknar annan service.
Den anpassas efter den enskilda
modellen, tillverkningsår och körsträcka.
Och den anpassas ytterligare i enlighet
med resultaten från diagnostestet,
okulärbesiktningar och andra kontroller.
Varje Bentley-service är så omfattande
att vi kan inte i detalj lista varje kontroll
och inspektion vi utför.
Men du kan vara helt säker på att allt
tas omhand – från att byta batteri i
fjärrkontrollen till att kontrollera chassit.
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INNEHÅLL

Säsongsservice.
Vi rustar din Bentley för
alla element.
Din Bentley är konstruerad och tillverkad
enligt en standard som gör att den klarar
de mest extrema förhållanden perfekt.

Säsongskontroll
• K
 ontroll av belysningens funktion –
inklusive strålkastare och dimljus
• K
 ontroll av vätskenivåer och
koncentrationshalt
• K
 ontroll av däckens och fälgarnas
skick

Men, med tanke på de extra påfrestningar
som bilkörning året runt kan medföra för
alla bilar, rekommenderar vi en kontroll
på våren och en på hösten innan vintern
kommer.

• K
 ontroll av spolarvätska och
torkarnas skick

Vid dessa säsongskontroller två gånger
per år kontrolleras de komponenter som
utsätts för extra påfrestningar under
de olika säsongerna. Från en kontroll av
vindrutespolarens och -torkarnas skick till
en konditionskontroll av däck och fälgar.

• Kontroll av elsystemens funktion

Detta betyder att du oavsett körförhållanden kan lita på din Bentleys förmåga
att rida ut stormen.
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• Kontroll av olje- och vätskenivåer
• Kontroll av kylarslangarnas skick
• Kontroll av batteriets skick

INNEHÅLL

Vinterdäck.
För säkrare körning under vintern.
Bentleys vinterdäck är särskilt utformade
för att komplettera bilens fyrhjulsdrift.
De kan förbättra bilens bromssträcka på
snö med upp till 20 % och på kalla eller
våta vägar med upp till 10 %. Faktum
är att vinterdäck ger bättre resultat än
standarddäck i temperaturer under 7 °C.
Vinterdäcken tillverkas av en avancerad
silikonsammansättning som förhindrar
att däcken stelnar i lägre temperaturer.
Den djupa slitbanan och ”sajpningar”
(små skåror i slitbanan) bidrar även till
bättre grepp, hantering och bromsning
och hjälper till att förhindra vattenplaning
i våta förhållanden.
Kontakta vår serviceavdelning
bestämmelser gällande vinterdäck.
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INNEHÅLL

Luftkonditionering.
Underhåll din Bentley-värld.
När du åker i din Bentley känner du dig
beskyddad från världen omkring.
En orsak till den här känslan är att
temperaturen i kupén på din Bentley hålls
på den nivå du väljer, oavsett de yttre
förhållandena. Det är därför det är så
viktigt att utföra regelbunden service på
luftkonditioneringen.
Vår tekniker gör rent systemet för att
förhindra att bakterier eller förorenande
ämnen samlas som kan smutsa ner den
luftkonditionerade luften.
Därefter fyller de på köldmedium,
kontrollerar om det förekommer läckage
och slutligen testas hela systemet för
att säkerställa att det fungerar perfekt.
Oavsett
den
omgivande
världens
ofullkomlighet.
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INNEHÅLL

Support för lack
och kaross.
Bara en konstnär kan lackera
en Bentley.
Om du någon gång skulle behöva reparera
lackeringen eller karossen på din Bentley,
har vi tillgång till ackrediterade lackeringsoch karosscentra.
Dessa centra är utrustade med det senaste
inom reparations- och lackeringsteknik,
vilket möjliggör för våra tekniker att
återställa karossen på din Bentley till
originalskick.
Varje ackrediterat lackerings- och karosscentrum använder fabriksgodkända
reparationsmetoder och är föremål
för årliga tester för att säkerställa att
standarderna upprätthålls.
När du tänker på att det tar 86 timmar
att lackera en ny Bentley Mulsanne, blir
det uppenbart att inte vem som helst
kan bemästra den teknik som krävs för
att reparera lacken eller karossen på en
Bentley. Det är en konst.
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INNEHÅLL

Efterbehandlingsstöd.
Vår uppmärksamhet vacklar aldrig.
När din Bentley körs ut från vår
auktoriserade återförsäljare, kan du vara
förvissad om att vi redan då ser fram mot
att utföra nästa service på din bil.
Som ett led i vårt omfattande
efterbehandlingsstöd håller vi noga reda
på vilken typ av service som utförts och
när den utfördes, så att vi kan informera
dig nästa gång det är dags för service för
att behålla din Bentley i toppskick.
När du kör iväg i din nyservade bil, har du
inte bara en Bentley, som är så bra den
kan bli, utan du har även ett nytt kapitel
i historiken kring din originalservice, som
hjälper till att behålla värdet.
Slutet på din Bentley-service är bara
början på vårt unika efterbehandlingsstöd.
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