
 

 

Met regelmatig onderhoud, zal uw auto zeker een betere prestaties bereiken. En met deze goede 

conditie komt minder stress voor u als eigenaar. Wie zou niet willen een betere 

brandstofefficiëntie en een goede waarde voor zijn of haar auto, juiste? Om een eerlijke hulp in 

deze kwestie, maakte Tyre&Auto Southbourne Group enkele richtlijnen om fundamentele auto-

onderhoud. 

Kijk naar uw fotos van de eigenaar gids en bepalen wanneer uw geplande auto 

onderhoudsservices waarin je niet mag missen een enkel schema. Dit kost misschien meer, maar 

dit is om te verzekeren van de veiligheid en de efficiëntie van uw voertuig. Ook heb je het 

voordeel wanneer het gaat om uw auto op een bepaald punt te verkopen, omdat dit uw 

gearchiveerde houden kon in lijn en up to date, interessante meer kopers en hogere prijzen. 

Wijzigen van het luchtfilter is ook opgenomen in deze richtlijn. De deskundigen zeiden zelfs dat u 

verbeteren kunt het brandstofverbruik van uw auto en versnelling door een goed percentage 

door het veranderen van de verstopte luchtfilters op oude voertuigen met carbureted motoren. 

Krijgen van een olie verandering moet op je to-do lijst ook. Dit zou eenvoudig voor u en 

daarmee; u kan ervoor zorgen dat de goed lopende conditie van uw auto. Niet onderhouden 

ervan kan leiden tot sommige dingen die u niet zou willen gebeuren zoals een ongeldig garantie 

of een motorstoring. 

Om toe te voegen, het koelsysteem moet in goede vorm en moet functioneren. Overwegen een 

goed systeem flush samen met frequente controle van de pomp, slangen, vloeistoffen en riemen 

als onderdeel van de juiste koeling onderhoud van het systeem. Tyre&Auto Southbourne Group 

ook moet u vaak uw bandenspanning controleren. 

Maken van uw voertuig schoon te allen tijde kan echt brengen een gevoel van voldoening aan de 

eigenaar. Dat nieuwe-auto voltooien gelet op uw auto zal benadrukken de schoonheid en ook het 

beschermen van de beschermende was en verf kan worden verwijderd uit de verschillende 

vormen van vuil kan strippen weg de wax en verf. 

Na deze eenvoudige richtlijnen bovengenoemde kon verlengen de levensduur van uw voertuig en 

zijn waarde behoudt. Tyre&Auto Southbourne Group biedt ook regelmatig onderhoud aan zijn 

klanten en hun vertrouwde technici zijn bekend als deskundigen in dit verband, omdat elk goede 

kennis over de nieuwste technieken heeft en is uitgerust met up-to-date diagnose-apparatuur. 
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