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DEZYNFEKCJA 
KLIMATYZACJI 

OPEL SERWIS UKŁAD KLIMATYZACJI

CENA

89 ZŁ*

DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI

 Przeprowadzana z wykorzystaniem oryginalnych preparatów zalecanych przez markę Opel 
(nr. katalogowe: 1608523580 lub 1608523780).

 Oczyszcza przewody wentylacyjne układu klimatyzacji i ogrzewania z grzybów, 
drobnoustrojów i mikroorganizmów za pomocą specjalnego preparatu.

 Oczyszcza układ klimatyzacji z potencjalnych alergenów, przez co szczególnie korzystnie 
wpływa na oddychanie u alergików, dzieci i osób starszych.

 Skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

 Odświeża, dezynfekuje i oczyszcza z tłustych osadów kanały wentylacyjne na długi czas.

 Utrzymuje optymalne parametry działania klimatyzacji i długa żywotność parownika.

 Pozostawia świeży i przyjemny zapach we wnętrzu samochodu.



UKŁAD KLIMATYZACJI
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OPEL SERWIS
UKŁAD KLIMATYZACJI

JAKA JEST ZASADA DZIAŁANIA UKŁADU KLIMATYZACJI?
Klimatyzacja to skomplikowany układ, który składa się 
z wielu elementów: kondensatora, parownika, kompresora, 
zaworu redukcyjnego, filtra przeciwpyłkowego… aby mieć 
pewność, że system działa prawidłowo, należy go regularnie 
kontrolować, zarówno w lecie, jak i w zimie (dzięki sprawne-
mu układowi Łatwo pozbyć się pary z szyb).

JAK O NIEGO DBAĆ?
Przynajmniej raz w roku należy czyścić układ oraz wymieniać 
filtr. Poprawia to wydajność systemu i jakość powietrza we-
wnątrz samochodu, powstrzymuje rozwój bakterii i zatrzy-
muje nieprzyjemne zapachy. Trzeba również regularnie
sprawdzać stan paska napędzającego sprężarkę klimatyza-
cji, by zapobiec jego zerwaniu. Kontrola układu klimatyzacji 
powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku. Warto 
też pomyśleć o dezynfekcji systemu.

DODATKOWA USŁUGA OBEJMUJE WERYFIKACJĘ:

 Działania sprzęgła sprężarki klimatyzacji
 Stanu paska sprężarki klimatyzacji ogólnego stanu 

przewodów klimatyzacji
 Pomiaru temperatury powietrza u wylotu nawiewów 

przednich

 Szczelności i ciśnień w układzie klimatyzacji
 Stanu przedniej części samochodu (np. takich elementów 

jak: wentylator, skraplacz etc.)
 Stanu filtra kabinowego

Cena bilansu dostępna w Autoryzowanym Serwisie Opla biorącym udział w promocji.

KOMPLEKSOWY BILANS UKŁADU KLIMATYZACJI 

GŁÓWNE ELEMENTY UKŁADU KLIMATYZACJI



OPEL SERWIS
UKŁAD KLIMATYZACJI

FILTRY KABINOWE Modele Nr referencyjny Cena

Filtr kabinowy Insignia-A, Cascada, Zafira-C, 
Astra-J, Karl, Meriva-B 95527473 157 zł

Filtr kabinowy Astra-K, Mokka/MokkaX, 
Insignia-B 13356914 162 zł

Podane ceny filtrów kabinowych są cenami rekomendowanymi, zawierają podatek vat i dotyczą wybranych modeli. Informacje o cenach filtrów, które 
nie są tu wymienione i o możliwości zastosowania określonej referencji filtra przeciwpyłkowego w twoim samochodzie dostępne są u doradców 
serwisowych klienta.

CZY WIESZ ŻE?

Powietrze we wnętrzu samochodu jest trzy razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Filtr przeciw-
pyłkowy, który jest jednym z elementów układu klimatyzacji umożliwia filtrowanie powietrza we wnętrzu 
samochodu, dzięki czemu jest ono czyste i pozbawione wszelkiego pyłu, kurzu, niektórych bakterii i innych 
zanieczyszczeń. 
Wraz z upływem czasu filtr kabinowy ulega jednak zużyciu w wyniku jego zapchania. Jest ono nieuniknione, 
a podczas eksploatacji samochodu w środowisku miejskim, następuje dużo szybciej. Dlatego wymiana filtra 
kabinowego jest tak ważna zarówno dla twojego komfortu jak i dla ochrony układu klimatyzacji przed zbyt 
wczesnym zużyciem.

ZALECENIA OPEL SERWIS
Filtr kabinowy należy wymieniać co 15 000 km lub przynajmniej raz w roku. 
Filtry kabinowe Opla różnią się skutecznością filtracji powietrza i pochłaniania 
rożnych rodzajów cząstek, pyłów, gazów, zarodników, bakterii, sadzy itp.

Opel proponuje trzy rodzaje filtrów kabinowych:

 Filtr kabinowy Classic

 Filtr kabinowy z aktywnym węglem Comfort

 Filtr kabinowy z aktywnym węglem nowej generacji Comfort Premium
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W celu dobrania odpowiedniego 
rodzaju filtra do Twojego Opla 
prosimy o skontaktowanie 
się z Doradcą Serwisowym 
Klienta.
się z Doradcą Serwisowym 

15% RABATU NA FILTR PRZECIWPYŁKOWY
PRZY SKORZYSTANIU Z OFERTY DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI 
Rabat jest przyznawany na zakup filtra przeciwpyłkowego z gamy oryginalnych części OPEL i EUROREPAR


