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Autoriseret Suzuki forhandler:

LEMON DESIGN – 11.2017

Du finder Suzuki hos din lokale forhandler,
men også på nettet, hvor du kan få gode tilbud,
se sjove Suzuki historier, følge med i
Suzuki Motorsports teamet og meget mere!

Way of Life!

Way of Life!

Til biler, der er fyldt 3 år, kan vi tilbyde to forskellige
måder at få overholdt bilens service på:
Almindeligt stort serviceeftersyn:
Du kan vælge fortsat at følge Suzuki fabrikkens serviceplan, hvor vi gennemgår og servicerer din bil
bedst muligt efter fabrikkens forskrifter. Denne almindelige løbende servicering af din bil, anbefales til
biler der bruges meget og dagligt, og hvor du altid vil have en driftssikker bil.

Hvad laver vi bl.a. ved et almindeligt stort serviceeftersyn:

-

Skift af olie og filter
Kontrol af kileremme
Adskillelse og smøring af bremsesystem
Opfylding af sprinklervæske
Kontrol / justering af ventilafstand
Kontrol / udskiftning af luftfilter
Kontrol / smøring af låse og hængsler
Udskiftning af bremsevæske
Prøvekørsel

Basisserviceeftersyn:

Suzuki Grand Vitara
Basisservice

Fra kr
.

1.495;

Udføres én gang årligt hver 15.000 km
eller hver 12. måned afhængigt af
hvad der kommer først.
Benzinmodeller kr. 1.495,Dieselmodeller kr. 1.695,-

Tillæg til Suzuki Grand Vitara Basisservice:

Ved Basisservice inspicerer og kontrollerer vi, at alt er som det skal være. Vi skifter naturligvis olie og
oliefilter, og finder vi ting, der trænger til smøring, justering eller udskiftning kontakter vi dig inden vi går
i gang. Dette tilpassede service, anbefales til dig med et mindre kørselsmønster, men hvor du stadigvæk
gerne vil holde din bil i god og forsvarlig mekanisk stand.

Hvad laver vi bl.a. ved et Basisservice:
-

Skift af olie og filter
Kontrol af kileremme
Kontrol (visuel) af bremsesystem
Bremsetest
Kontrol af kølevæskeniveau
Kontrol af luftfilter
Kontrol / smøring af låse og hængsler
Kontrol af bremsevæskens kogepunkt
Prøvekørsel

Bremseeftersyn for. Kr. 895,-

Indeholder rensning, smøring og justering af bremsesystemet.

Bremsereparation for. Kr. 2.595,-

Indeholder rensning, smøring, justering af bremsesystemet
samt udskiftning af bremseklodser og bremseskiver.

Bremseeftersyn bag. Kr. 895,-

Indeholder rensning, smøring og justering af bremsesystemet.

Alle priser er fra-priser, inkl. moms, reservedele, arbejdsløn og olie.
Priserne kan variere fra forhandler til forhandler.

Uanset hvilken måde du vælger at servicere din bil på, anvender vi udelukkende originale reservedele, og mekanikeren, der udfører arbejdet på din bil, er
specialuddannet Suzuki mekaniker, vi går nemlig ikke på kompromis med kvaliteten! Desuden vil du i begge tilfælde få autoriseret stempel i din servicebog.
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