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BENTLEY BAKIMI
EŞSIZ BIR STANDART
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Bentley, neredeyse bir asırdır otomobil 
üretiyor ve çok sayıda eski modeli bugün 
hala yollarda boy gösteriyor.

Bu standartlarda üretilen bir otomobil 
elbette servisi ve bakımı için de aynı yüksek 
standartta ilgiyi ve özeni hak ediyor.

Bir Yetkili Bentley Bayisi olarak bu 
standart sadece tek bir yerde bulunabilir: 
bizim atölyemizde.

Benzersiz bir servis 
standardı.
Bentley'iniz için tavsiye edilen  
tek bakımı sunuyoruz.
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İngiltere, Crewe'deki Bentley fabrikasında 
uzman teknisyenlerimiz oldukça sıkı ve 
kapsamlı bir eğitimden geçiyorlar ve 
Sertifikalı Teknisyen statülerini korumak 
için becerilerini ve ustalıklarını sürekli 
olarak yeniliyorlar. 

Doğrudan fabrikadan en güncel bilgilere 
ulaşan bu teknisyenler, sadece Bentley'in 
tavsiye ettiği ekipmanlarla çalışarak ve 
sahip oldukları uzmanlığı ve deneyimi 
kullanarak, arabanız atölyemize her gir- 
diğinde onu eksiksiz ve detaylı kontroller-
den geçirirler.

Böyle bir bakımın ardından aklınızda hiçbir 
şey kalmayacak.

Sertifikalı Bentley 
Teknisyenleri.
Uzmanlık, deneyim, heyecan.
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Profesyonel teknisyenlerin en iyi işi 
çıkarması için en iyi aletlere sahip olması 
gerekir.

Bu nedenle atölyemizde Bentley'in 
tavsiye ettiği en yeni teşhis aletleri, tamir 
ekipmanları ve en son teknoloji kullanılır.

Her servis işlemi için sadece orijinal Bentley 
parçaları ve tavsiye edilen yağlar kullanılır 
ve kafanızın tamamen rahat olmasını 
sağlamak amacıyla tüm parçalar ve işçilik 
kapsamlı bir garantiyle desteklenir.

Konu teknoloji olduğunda sadece tek bir 
şey aynı kalır. Standartlarımız.

En yeni Bentley teknolojisi.
Doğrudan fabrikadan.
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Bentley tasarımcıları ve mühendisleri için 
hiçbir ayrıntı küçük değildir. Bu, teknisy-
enlerimiz için de geçerlidir. 

Atölyemizde, özel olarak sizin modeliniz 
üzerine eğitilmiş teknisyenler çalışır. 

Bu da onların, o model hakkında son 
derece kapsamlı, derinlemesine ve detaylı 
bilgiye sahip oldukları anlamına gelir. 

Bazıları onlara ayrıntı diyor. Bizse onlara 
temel esaslar diyoruz.

Her ayrıntıya büyük  
bir dikkat.
Her şey önemlidir, hiçbir  
şey gözden kaçırılmaz.
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Yetkili bir Bentley Bayisi olarak otomobili-
niz için Bentley'in orijinal parçalarından 
ve tavsiye edilen yağlardan ve sıvılardan 
başka bir şey kullanmayız.

Bağımsız testlerde orijinal Bentley 
parçaları, yan sanayi alternatiflerinden çok 
daha üstün bir performans göstermektedir.

Orijinal Bentley parçaları, orijinal üretim 
şartnamesine uygun şekilde imal edildiği 
için bu hiç de şaşırtıcı değildir. Ve bu 
şartname tahmin edebileceğiniz gibi son 
derece sıkıdır.

İngiltere Crewe'deki özel ekibimiz, 1955'ten  
bu yana üretilen tüm Bentley modellerinin 
bakımı ve tamiri için orijinal parçaları 
arayıp bulacaktır.

Çünkü her Bentley, orijinal Bentley 
parçalarının bir toplamıdır.

Garantili orijinal parçalar.
Büyük bir fark yaratır.



14

Tüm parçalar orijinal özelliklere uygun 
şekilde üretilerek maksimum dayanıklılık 
ve kalite sağlanmıştır. Bu standart, 
bağımsız ve objektif bir üçüncü taraf 
denetleme kurumu olan Almanya'daki 
TÜV NORD'un gerçekleştirdiği en son 
testlerle güçlendirilir.

Böyle bir testte orijinal Bentley fren 
diskleri ile bir yan sanayi yedek parçası 
karşılaştırıldı. İki diskin aşırı gerilim 
altındaki performanslarını değerlendirmek 
amacıyla iki dayanım testi yapıldı (Çatlak 
Başlaması ve Aşırı Yük).

Her iki testte de Bentley disk dikkat 
çekici derecede daha iyi bir performans 
gösterdi. Çatlak Başlaması testinde ciddi 
ölçüde daha uzun süre dayandı ve Aşırı 
Yük testinde disk sonuna kadar çalışmayı 
sürdürdü.

İşte bu yüzden sadece gerçek Bentley 
parçalarını kullanıyoruz. Tamamen gerçek 
nedenlerden dolayı.

Kapsamlı testler.
Her zaman en iyi kaliteyi  
sunmak için.
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Bentley otomobilinizin servisini Yetkili 
Bentley Bayimizde yaptırmanız, işçiliğin en 
yüksek standartta olacağını garanti eder. 
Ama sadece bu kadarla kalmıyor.

Kendi teknisyenlerimiz ayrıca yapılan tüm 
işler ve kullanılan tüm orijinal parçalar için 
kapsamlı bir garanti sunar. 

Neden başka yere gitmeyi düşünesiniz ki? 
Bir Bentley bayi servisi, Bentley otomobili-
nizin alabileceği hizmetin en iyisidir. Hem 
de bizim garantimiz kapsamındasınız.

Bentley Garantisi.
İçiniz rahat olsun.
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Bentley, başka arabaya benzemez ve sizin  
Bentley'iniz de diğer Bentley'lere benzemez.

Bu nedenle de sağladığımız servis, diğer 
servislere benzemeyecektir.

Alacağınız servis, spesifik olarak o modele, 
üretim tarihine ve otomobilin kilometresine 
özel olarak tasarlanmış olacaktır. Ve teşhis 
testlerinin, görsel muayenelerin ve diğer 
kontrollerin sonuçlarına göre daha da 
geliştirilecektir.

Her bir Bentley servisi öyle kapsamlıdır ki 
yaptığımız tüm kontrolleri ve muayeneleri 
listelememiz imkansız.

Ama, anahtarlık pilinin yenilenmesinden 
şasi muayenesine kadar, hiçbir şeyin atlan-
madığından emin olabilirsiniz.

Bentley otomobilinizin 
bakımı. 
Eşsiz bir araba için eşsiz bir 
servis.
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Mevsimsel kontrol
•  Lambaların çalışmasının kontrolü - 

sürüş ve sis lambaları dahil
•  Sıvıların seviyesi ve dayanım 

kontrolü
•  Tekerlek ve lastiklerin durum 

kontrolü
•  Cam yıkama sisteminin ve sileceğin 

durum kontrolü
•  Yağ ve sıvı seviyesi kontrolü
•  Soğutma suyu hortumunun durum 

kontrolü
•  Akü durum kontrolü
•  Elektrikli sistemlerin işlev kontrolü

Bentley'iniz, en zor koşullarla mükemmel 
şekilde baş edebilmesini sağlayan 
standartlarda tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Bununla beraber, kış ve yaz sürüşlerinin 
herhangi bir arabada yol açabileceği ekstra 
gerilim ve zorlanma nedeniyle ilkbaharda 
ve kışa girmeden önce bir mevsimsel 
kontrol yapılmasını tavsiye ederiz. 

Yılda iki defa yapılan bu muayenelerde, 
değişen mevsim koşullarında zorlanmaya 
özellikle maruz kalmış olabilecek parçaları 
yakından inceleriz. Cam yıkama sisteminin 
ve sileceğin kontrolünden, tekerlek ve 
lastik durumunun kontrol edilmesine 
kadar.

Bu da sürüş koşulları nasıl olursa olsun  
Bentley'inizin her türlü zorluğun üste-
sinden gelebileceğinden emin olabileceği-
niz anlamına gelir. 

Mevsimsel servis. 
Bentley'inizi her türlü koşula 
hazırlayın.
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Bentley kış lastikleri, arabanın dört 
çekiş kapasitesini tamamlamak için 
özel olarak tasarlandılar. Arabanızın 
fren mesafesini kar üzerinde %20
’ye kadar, soğuk veya ıslak yollarda ise 
%10’a kadar geliştirebilirler. Kış lastikleri 
7°C’nin altındaki sıcaklıklarda standart 
lastiklerden daha iyi bir performans 
gösterir.

Gelişmiş bir silikon bileşiğinden yapılan kış 
lastikleri düşük sıcaklıklarda sertleşmeye 
karşı dayanıklıdır. Derin lastik sırtı ve 
“”dişler”” (sırttaki küçük yarıklar) de 
daha iyi bir kavrama, yol tutuşu ve 
frenleme sağlar ve ıslak yolda kaymanın 
engellenmesine yardımcı olur.

Kış lastiği düzenlemeleri için lütfen Servis 
Departmanımıza başvurunuz.

Kış lastikleri.
Daha güvenli bir kış sürüşü için.



25

Bentley'inizle yolculuk ederken dış 
dünyadan korunduğunuzu hissedersiniz. 

Bu duyguyu sağlayan özelliklerden biri 
de dışarıdaki koşullar ne olursa olsun 
Bentley'inizin içini istediğiniz sıcaklıkta 
tutabilmenizdir. Bu nedenle belli aralıklarla 
klima sisteminin bakımını yaptırmak çok 
önemlidir. 

Teknisyenlerimiz sistemi temizleyerek, 
içeri verilen havayı kirletebilecek bakteri-
lerin veya kirletici maddelerin birikmesini 
engeller. 

Ardından soğutma suyunu doldurur, 
sızıntıları kontrol eder ve son olarak da 
sistemin mükemmel şekilde çalışmasını 
sağlamak için onu test eder. Dışarıdaki 
dünya ne kadar mükemmel olmasa da.

Klima.
Bentley dünyanızı koruyun.
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Bentley otomobilinizin boyaya ve kaporta 
onarımına ihtiyacı olduğunda onaylı Boya 
ve Gövde merkezlerine erişimimiz bulunur.

Bu merkezlerde bulunan en yeni onarım ve 
boya teknolojisi sayesinde teknisyenlerimiz 
Bentley'inizin kaportasını ilk haline geri 
getirir.

Tüm onaylı Boya ve Gövde Merkezleri, 
fabrika onaylı onarım yöntemlerini kullanır 
ve standartların korunması amacıyla yıllık 
kontrole tabi tutulur.

Yeni bir Bentley Mulsanne'in boyanmasının 
86 saat sürdüğü düşünülürse, Bentley 
boya ve kaporta onarımlarının herkesin 
becerebileceği teknik bir iş olmadığı 
aşikardır. Bu bir sanattır.

Boya ve gövde desteği.
Sadece bir sanatçı bir Bentley'i 
boyayabilir.
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Bentley'iniz Yetkili Bayimizden ayrıldığı 
anda, arabanızın servisini yeniden yapmayı 
dört gözle bekliyor olacağız. 

Kapsamlı bakım desteğimizin bir parçası 
olarak, hangi servis işlemlerinin yapıldığını 
ve bunların zamanlarını detaylı şekilde 
kaydediyoruz ve böylece Bentley'inizi en iyi 
durumda tutmak için bir sonraki kontrolün 
ne zaman yapılacağını size bildirebiliyoruz. 

Servisten yeni çıkan otomobilinizle 
giderken sadece mükemmel durumda 
bir Bentley sürüyor olmayacak, Orijinal 
Servis Geçmişinizde yeni bir sayfa açarak 
arabanın değerini korumaya da yardım 
etmiş olacaksınız. 

Bentley servisinizin sonu, eşsiz bakım 
desteğimizin sadece başlangıcıdır.

Bakım desteği.
Gösterdiğimiz özen asla azalmaz.
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