
• Altijd frisse lucht en een optimaal interieurklimaat.

• Reiniging van ventilatiekanalen en filters.

• Altijd een optimale werking van uw airco.

• Langere levensduur.

• Snelle ontwaseming van beslagen ramen.

• De kennis en het vakmanschap van de Mitsubishi-dealer.

Alle rechten voorbehouden, Amstelveen 03-2017 CAM00230

Bent u al lid van MijnMitsubishi?
Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van het rijden 
in een Mitsubishi.

DE VOORDELEN VAN
MITSUBISHI AIRCOSERVICE

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

Mitsubishi Online Onderhoudscalculator

Met de Mitsubishi online onderhoudscalculator kunt u een offerte aanvragen voor het onderhoud aan uw 

auto en meteen een afspraak maken. Ga naar onderhoud.mitsubishi-motors.nl, selecteer het gewenste 

onderhoud en kies uw dichtstbijzijnde Mitsubishi-dealer. Wel zo gemakkelijk.

MITSUBISHI 
AIRCO
SERVICE

Hoewel er grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt  
Mitsubishi Motors zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg altijd  
uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie.

Volg Mitsubishi overal



Vakkundige aircoservice houdt uw hoofd koel

Voor een probleemloze, optimale werking van uw 

airconditioning is periodiek onderhoud essentieel. 

Achter het bedieningspaneel op uw dashboard, 

handbediend of automatisch, gaan diverse techni-

sche componenten schuil die allemaal onderhoud 

nodig hebben.

De door een v-riem aangedreven compressor, con-

densor (warmtewisselaar), ventilator, verdamper en 

filter/droger zijn de belangrijkste. Het systeem wordt 

gevuld met een zogeheten koudemiddel, dat ook een 

smerende werking heeft. Daarom moet het altijd op 

het juiste niveau blijven om schade aan de compres-

sor te voorkomen. 

Alert dankzij een aangenaam klimaat 

Een airconditioning regelt het binnenklimaat van 

uw Mitsubishi door zich aan te passen aan wisse-

lende weers- en omgevingsomstandigheden. De 

airco regelt niet alleen de temperatuur, het sys-

teem zorgt ook voor een prettige luchtvochtigheid 

en voorkomt beslagen ramen.

Dit betekent optimaal zicht rondom en een aange-

naam klimaat, waardoor u altijd fit en ontspannen 

achter het stuur zit, ook tijdens lange (vakantie)

ritten. Een goed werkende airco draagt zo bij aan 

uw comfort en veiligheid. 

MITSUBISHI 
AIRCOSERVICE
DE ZEKERHEID VAN ORIGINEEL ONDERHOUD

Veiligheid, rijcomfort en betrouwbaarheid: dat zijn de basiskwaliteiten van elke 

Mitsubishi. Ontworpen en gebouwd voor vele jaren zorgeloos rijplezier. Om dit 

rijplezier te waarborgen, biedt de Mitsubishi-dealer het beste onderhoud voor uw 

auto. Met vakbekwame, uitstekend opgeleide monteurs en originele onderdelen. 

Zodat u altijd op uw Mitsubishi kunt vertrouwen, elke rit opnieuw. 

Altijd frisse lucht

Een airco koelt warme lucht af waardoor condens-

vorming ontstaat. Een normaal verschijnsel, vaak 

zichtbaar in de vorm van een plasje water onder de 

auto wanneer deze even heeft stilgestaan.

Een nadeel van deze condensvorming is echter dat 

het in het ventilatiesysteem van uw Mitsubishi kan 

leiden tot schimmelgroei, dat zich openbaart als 

een muffe lucht in het interieur. Om dit te voorko-

men, wordt het systeem tijdens een servicebeurt 

gereinigd en het interieurfilter periodiek vervangen. 

Hierdoor bent u altijd verzekerd van frisse lucht in 

het interieur en verlengt het bovendien de levens-

duur van uw airco. 

Verantwoord omgaan met koudemiddel

Uw Mitsubishi-dealer beschikt over gespecia-

liseerde werkplaatsapparatuur om uw airco-

systeem vakkundig af te vullen. Hiermee kan de 

monteur uw systeem tijdens een servicebeurt 

ook bijvullen, want enig verlies aan koudemiddel 

tijdens het gebruik is normaal. 

Neemt de hoeveelheid koudemiddel te veel af, dan 

vermindert het koelend vermogen van de airco en 

kan bovendien de compressor schade oplopen, wat 

tot een kostbare reparatie kan leiden. Periodiek 

airco-onderhoud voorkomt dit. Groot verlies van 

koudemiddel kan duiden op lekkage. Laat uw sys-

teem dan controleren door uw Mitsubishi-dealer. 

Tips & tricks

•  Het regelmatig inschakelen van de airco verbetert 

de werking en draagt bij aan de levensduur. Het 

koudemiddel is drager van de olie, waardoor alle 

componenten optimaal worden gesmeerd. 

•  Na een lange rit kan er een plasje water onder uw 

auto liggen. Dit is condenswater afkomstig van de 

airconditioning en is volkomen normaal.

•  Bij hoge luchtvochtigheid kan er spontaan be-

vroren waterdamp uit de luchtroosters komen, 

zichtbaar als een koudewolk alsof u een vriesvak 

opent. Dit is een normaal verschijnsel.

•  Een warm auto-interieur koelt u het snelst af door 

alle ramen open te zetten en het ventilatiesysteem 

in de recirculatiestand te zetten.

•  De airconditioning schakelt automatisch in op het 

moment dat u de ventilatiestand op de voorruit 

zet. Het is daardoor mogelijk dat de airco aanstaat 

terwijl het indicatielampje niet brandt.

•  Schakel de airco minimaal eenmaal per week 10 

minuten in. Dit voorkomt lekkages door uitdroging 

van afdichtingen en het ontstaan van een onaange-

name geur.

•  Als u de airco 10 minuten voor aankomsttijd uit-

schakelt, zal er minder condens rond de verdam-

per achterblijven, met minder kans op schimmel-

vorming. 

•  Een niet werkende airconditioning moet u altijd 

laten controleren. Dit kan namelijk het gevolg zijn 

van een tekort aan koudemiddel, waardoor de air-

cocompressor schade kan oplopen.

Keuzemenu*) voor Mitsubshi aircoservice:

*)  Uw Mitsubishi-dealer adviseert u graag.

Reiniging van verdamper in interieur met behulp van speciale aircoreiniging onder lage druk. 

Verdrijft een onaangename geur in het interieur.

PREVENTIEVE AIRCOREINIGING € 24,95

Grote onderhoudsbeurt voor uw complete aircosysteem. Opnieuw vacumeren en vullen met 

koudemiddel, inclusief intensieve reiniging.

FULL-AIRCOSERVICE VANAF € 129,95

Intensieve reiniging van verdamper in interieur onder hoge druk. Zorgt voor een grondige reiniging 

tot in de kleinste gaatjes. Hierdoor verdwijnt een onaangename geur voor lange tijd uit de auto.

INTENSIEVE AIRCOREINIGING € 39,95
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