Menu Priced-service

Mindre
omfattande
service

Mer
omfattande
service

Var 16 000:e km eller år 5, 7, 9, 11

Var 32 000:e km eller år 4, 6, 8, 10

Oljefilter
Olja, Mobil 1 oil
Sumpplugg och bricka

Byt ut

Torkarblad
Pollenfilter (vart 2:a år)
Luftfílter (2, 4, 6, 8 år)
Tändstift (3, 6, 9 år)
Bränslefilter (5, 10 år)
Motorkylvätska (vart 5:e år)
Bromsvätska (vart 2:a år)

Förnya, återställ eller kontrollera

Däcktätningsmedel (4, 5, 8, 10 år)
Tändstiftens skick
Bromsvätskans skick
De böjliga bromsslangarnas skick
Återställ serviceindikatorlampan
Kontrollera och justera vindrutetorkarbladen och fyll på vindrutespolarens behållare
Fordonsdiagnossystem för lagrad information
Byt den integrerade fjärrkontrollens batterier mot nya
Ta bort främmande material från alla kylgaller
Spolarstrålens inriktning mot vindrutan
Pollenfiltrens skick
Batteriernas skick
Kontrollera batterierna till däcktryckssensorn
Skick och funktion hos alla lampor och signalhorn
Kylvätskenivå och frostskydd
Vätskenivå i servostyrningens behållare och fyll på vid behov

Standardkontroller av fordon

Läckor i induktionssystemet, korrigera vid behov
Motordrivremmens skick
Avgassystemets skick, läge och montering
Läckor och skador på bromssystemet
Motorns, växellådans skick, läckor och skador på upphängningarna
Läckor och skador på bränslesystemet samt läge
Skicket hos alla styrleder, kopplingar och damasker
Skicket hos tvärstag och framaxelns kulleder
Skicket hos drivaxelns damasker
Läckor i kylsystemet
Skick och tjocklek hos bromsskivor och bromsbelägg
Läckor och skador på luftfjädringen
Läckor och skick hos servostyrningssystemet
Däckens skick och mönsterdjup
Karosskador
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