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Een goed onderhouden airconditioningsysteem is 
belangrijk om met een fris en helder hoofd veilig 
door het verkeer te rijden. Na een airco-controle 
kunt u er zeker van zijn dat alle onderdelen van 
uw airconditioningsysteem naar behoren werken 
en dat niets een rit met een aangenaam klimaat in 
uw voertuig in de weg staat. Helder hoofd – hoge 
concentratie – veilig rijden!

Fris en veilig door het verkeer.

Een airco-controle en aircoservice kunnen u geld besparen!

Regelmatig onderhoud van uw airconditioningsysteem kan u ook 

beschermen tegen dure reparaties. Uw airconditioningsysteem 

verliest bijvoorbeeld tot 10% koudemiddel per jaar, wat kan lei-

den tot slechte koelprestaties en in het ergste geval tot schade 

aan afzonderlijke componenten of zelfs totale uitval. Neem de tijd 

om voor uw airconditioningsysteem te zorgen en laat uw airco 

regelmatig controleren en onderhouden. Dit kan u niet alleen geld 

besparen, maar draagt ook bij aan uw veiligheid!

Blijf in de toekomst veilig rijden.

Bij elektrische en hybride voertuigen speelt regelmatig onderhoud 

van de airconditioning ook een belangrijke rol bij het koelen van de 

accu en dus bij de aandrijving van het voertuig. Een goed functi-

onerend airconditioningsysteem heeft een positieve invloed op de 

actieradius van het voertuig en op de levensduur van de tempe-

ratuurgevoelige accu. 
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Een airco-controle 

kan geld besparen, 

zorgt voor veiligheid 

en is beter voor uw 

gezondheid.

Keep cool!
Nu naar de 
airco-controle!
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Daarom airco-onderhoud!

Vertrouw op vakbekwaamheid en ervaring:  
de airco-experts van uw vakgarage.

Gezond klimaat. 
Zo doet u het goed:

1. Airco-controle (1x per jaar of om de 15.000 km).

 n  Vervanging van de interieurfilter

 n  Visuele controle van alle onderdelen

 n  Functie- en prestatiecontrole

 n  Indien nodig, desinfectie van de verdamper

2. Onderhoud van de airconditioning (om de 2 jaar).

 n Alle prestaties van de airco-controle (zie boven)

 n Vervanging van de filter-droger

 n Vernieuwen van het koudemiddel

 n Testen van de afdichting

 n Indien nodig, desinfectie van de verdamper

Goed om te weten! In vergelijking met conventionele 

interieurfilters zorgen CareMetix® -interieurfilters van 

MAHLE er bovendien voor dat er geen intensieve 

geuren, schimmels, bacteriën of allergenen 

in het interieur van de auto terechtkomen. 

Ontsmet de verdamper!

In deze moeilijk toegankelijke, donkere en vochtige omgeving in 

de lamellen van de verdamper vormt zich condens – een broed-

plaats voor bacteriën en schimmels. Daarom wordt de verdamper 

tijdens de airco-controle gedesinfecteerd!

Vervang de interieurfilter!

Hij filtert stof, pollen en vuildeeltjes uit de lucht voordat ze u in de 

passagiersruimte kunnen bereiken. Het regelmatig vervangen van 

de interieurfilter maakt daarom altijd deel uit van de airco-controle. 

Dit verbetert de lucht en verhoogt de veiligheid! 

Vernieuw de filter-droger!

De filter-droger verwijdert vuildeeltjes uit het koudemiddel en bindt 

vocht. Maar de absorptiecapaciteit van de filter-droger is beperkt, 

zodat hij regelmatig moet worden vervangen om de airconditioner 

betrouwbaar te laten werken.


