DỊCH VỤ VỆ SINH ĐIỀU HÒA
Vệ sinh hệ thống điều hòa định kỳ là thiết yếu để:
•
•
•
•

Tuần hoàn khí trong lành và sạch sẽ bên trong xe
Ngăn ngừa các tạp chất trong đường ống lạnh và hệ thống xả
Loại bỏ mùi hôi, xử lý vi khuẩn và nấm mốc
Giữ không khí lưu thông trong hệ thống điều hòa

•
•
•
•
•

Vệ sinh hoặc thay mới lọc gió
Xịt vào dàn lạnh bằng dung dịch vệ sinh
Lau sạch hệ thống xả và thông nghẽn
Thực hiện việc sát khuẩn trong khoang hành khách
Thử và kiểm tra hiệu quả làm mát của hệ thống điều hòa

Quy trình xử lý:

Định kỳ dịch vụ:

Thời gian đề xuất để làm định kỳ 12 tháng hay 20,000km (tùy điều kiện nào đến trước)

BẢNG GIÁ (Bao gồm VAT)
Thay lọc và sát khuẩn
khoang hành khách

Vệ sinh điều hoà,
Thay lọc và sát khuẩn
khoang hành khách

Forester 2.0XT, WRX

1.692.900 VNĐ

2.053.300 VNĐ

Tribeca

1.558.700 VNĐ

1.931.700 VNĐ

1.390.400 VNĐ

1.751.200 VNĐ

1.284.800 VNĐ

1.645.600 VNĐ

Hạng mục

Vệ sinh điều hòa

Outback 2.5iS, 3.6r, Legacy 2.5GT
XV, Forester

553.300 VNĐ



 

*Đề xuất là 1 gói dịch vụ để đạt hiệu quả cao
Giá trên bao gồm thuế 10% VAT, và có thể thay đổi giá mà không cần báo trước.
Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Áp dụng: tháng 6/2020

LỌC ĐIỀU HÒA TRONG KHOANG HÀNH KHÁCH
Giải pháp tốt nhất để loại bỏ ô nhiễm độc hại
Không khí bẩn và ô nhiễm có thể xâm nhập vào khoang
hành khách ngay khi cửa xe và cửa sổ đã đóng. Lọc điều
hòa Motor Image được phát triển đặc biệt để giữ không
khí khoang hành khách sạch sẽ bằng cách loại bỏ bụi, tàn
thuốc, mụi than và tạp chất.

Hiệu suất lọc của lọc gió
Kích thước hạt bụi
Nấm mốc
Phấn hoa
Bụi

Mức độ lọc sạch

Vi khuẩn
Bụi nhuyễn, khói thuốc

SAU 20,000km

MỚI

Chú ý: Trong trường hợp dàn lạnh bị tắc nghẽn nghiêm trọng, việc sử dụng dung dịch vệ sinh bình thường không thể loại bỏ hoàn toàn sự tích tụ của các
tạp chất và cặn bẩn. Chúng tôi khuyến nghị thêm dịch vụ cho dàn lạnh, thay mới các phụ tùng nếu cần thiết (Giờ công và phụ tùng được tính thêm).
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