Hvorfor du nødt til at vedligeholde din aircondition og
opretholde dine klimaanlægs filtre?
Går din AirCondition hen og går istykker kan det hurtigt blive en bekostelig affære at få den repareret,
men hvad vigtigere er, så kan det også kan påvirke kvaliteten af den luft du indånder. Det siger sig selv, at
hvis et systems filtre ikke vedligeholdes ofte nok, kan de blive tilstoppede med støv og partikler og over
tid kan den svale luft komme til at indeholde nogle kedelige gæster. Det er tidligere dokumenteret, at et
AirConditionanlæg som ikke er vedligeholdt kan udvikle skimmelsvamp og andre bakterier, der kan medføre
astma, allergi eller det der er værre.
I området hvor fordamperen sidder i et airconditionanlæg, er der både mørkt og fugtigt og da denne
danner kondens er det derfor vigtigt at den med jævne mellemrum renses/desinficeres. Sker dette ikke,
vil der med tiden kunne dannes grobund for svamp og bakterier og når solen varmer bilen op optimeres
vækstbetingelserne for disse mikroorganismer. Når filtrene så heller ikke er vedligeholdte, vil disse luftbårne
partikler ikke blive taget, filtreret og fjernet fra luften, men begynde at hvirvle rundet i kabinen og dermed
den luft du/I indånder.

Lad os gøre arbejdet for dig (minimum hvert andet år)
Vi har desværre i de senere år oplevet en kraftig stigning på de biler vi får ned til reparation, som har anlæg
der ikke vedligeholdte. Det betyder desværre også en stigning i ildelugtende luft fra dyserne og når vi får
renset, desinficeret og skiftet filtrene, er det ofte at vi kan se, at det ikke er blevet gjort overhovedet.
Mange tror det er besværligt og dyrt at få renset sit AirConditionanlæg og mange igen tænker slet ikke
over det. Men ligeså vigtig det er at få lavet service regelmæssigt, er det også vigtigt at få renset anlægget
minimum hvert andet år og gerne oftere og det gælder uanset, om man har et fuldautomatisk klimaanlæg
eller et mekanisk airconditionanlæg.

Servicet omfatter:
• Aircondition service, trykprøvning, genfyldning m. sporemiddel, op til 300G R134a gas, derudover
1kr/pr.gram Kun pris kr. 995,- excl. moms
• Pollenfilter varierer efter bil mærke, model ol. men ligger typisk imellem
kr. 150 - 250,- excl. moms
• Kabinerens, dyserens m. duft. Fx. Citrus eller Ajax mfl. Kun pris kr. 250,- excl. moms
Hvis der konstateres noget andet under gennemgangen der bør skiftes, får du naturligvis
først et telefonisk tilbud på mérprisen.
Hos Emdrup Auto synes

vi det er vigtigt at passe
på miljøet. Vi er derfor
stolte af at benytte os af
miljørigtig bortskaffelse.

