DỊCH VỤ
VỆ SINH ĐỘNG CƠ
KHÔI PHỤC CẢM GIÁC VẬN HÀNH
Bạn còn nhớ những ngày mỗi khi đạp chân ga là mỗi lần làm trái tim bạn trở nên phấn khích?
Dịch vụ này sẽ tái tạo năng lượng cho động cơ để xe đạt hiệu suất tối ưu khi vận hành.
Và bạn lại càng yêu chiếc xe Subaru của mình thêm lần nữa.

Làm sạch hiệu quả kim phun
nhiên liệu, loại bỏ hoàn toàn
muội than và mảng bám.

Bảo vệ động cơ bền bỉ, giảm
lực ma sát, giảm tiếng ồn và
rung động.

Loại bỏ hoàn toàn muội
than và cặn bẩn ra khỏi
đường ống dầu và hệ
thống bôi trơn.

Kéo dài tuổi thọ động cơ và
khôi phục hiệu suất động
cơ.
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Gói dịch vụ bao gồm tẩy rửa động cơ, làm sạch
hệ thống nhiên liệu và phụ gia bảo vệ động cơ

Van nạp và van xả

Hệ thống phun nhiên liệu

Làm sạch hiệu quả kim phun nhiên liệu, van nạp và
van xả, buồng đốt với sản phẩm polyetheramin (PEA),
có thể loại bỏ hoàn toàn muội than và các mảng bám.

Hệ thống bôi trơn
Trước

Sau

Kim phun nhiên liệu

Rửa trôi và loại bỏ muội than, cặn bẩn ra khỏi hệ thống
bôi trơn.

Phụ gia bảo vệ động cơ

Giảm lực cản ma sát, giảm tiếng ồn và rung động.
Tăng tuổi thọ với lớp bảo vệ bề mặt.

Các bước thực hiện

1. Đổ chai tẩy rửa hệ thống bôi trơn
2. Vệ sinh hệ thống phun nhiên liệu
3. Thêm phụ gia bảo vệ động cơ
Trước

Sau

Piston động cơ

Khuyến cáo thực hiện: mỗi 20,000km hoặc 1 năm (tùy điều kiện
nào đến trước)

Loại dịch vụ

Giá

2 trong 1
*Khuyến cáo cho xe Forester 2019

VND 660,000

3 trong 1

VND880,000

Dịch vụ có tại tất cả các đại lý Subaru trên toàn quốc.

Trước

Sau

Giá công bố đã bao gồm VAT và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hình ảnh mang tính chất minh họa và có thể không là đại diện chính xác cho
sản phẩm.
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