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Behr Hella Service zaleca wykonywanie regularnych 
przegl ądów klimatyzacji 

Kampania systemów termicznych 2015: efektywne wspar cie sprzeda ży i pomoc 
techniczna dla warsztatów 

Schwäbisch Hall, 11 lutego 2015 r.  Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia i 

zmniejszenie kosztów napraw — trzy argumenty przemawiające za regularnymi 

przeglądami klimatyzacji. Behr Hella Service podkreśla te korzyści w ramach kampanii 

systemów termicznych 2015. Działająca sprawnie klimatyzacja zapobiega nagrzewaniu 

się wnętrza pojazdu i sprzyja lepszej koncentracji kierowcy, co ma pozytywny wpływ na 

bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Ponadto odgrzybianie parownika 

niszczy szkodliwe dla zdrowia bakterie, grzyby i drobnoustroje, które mogą rozwijać się 

w klimatyzacji. Regularne przeglądy umożliwiają również szybsze wykrycie usterek, co 

pozwala na uniknięcie wysokich kosztów napraw. 

Poprzez liczne działania firma Behr Hella Service, ekspert w dziedzinie systemów 

termicznych, wspiera warsztaty w pokazaniu klientom korzyści i znaczenia regularnych 

przeglądów klimatyzacji. Uwagę kierowców zwraca na przykład odporna na działanie 

czynników atmosferycznych trzymetrowa taśma z napisem „Tu wykonasz przegląd 

klimatyzacji — dla lepszego klimatu w aucie”, rozciągnięta już na wjeździe do 

warsztatu. Zawieszony wewnątrz duży plakat i 1,5-metrowy nadmuchiwany pingwin 

ponownie przypomina o ważności regularnych przeglądów klimatyzacji (raz w roku lub 

co 15 tysięcy kilometrów). Skuteczność tych elementów wzmacnia ulotka, w której 

poprzez ciekawe zdjęcia i teksty wyjaśniona jest istota przeglądów. Tylko poprzez 

regularną wymianę filtra kabinowego, kontrolę wizualną wszystkich elementów, kontrolę 

działania i parametrów oraz odgrzybianie parownika można uniknąć szkodliwych dla 

zdrowia bakterii i zarodników grzybów w klimatyzacji. Ponadto portal internetowy 

HELLA Tech World (www.hella.com/techworld) oferuje kompleksowe wsparcie 

techniczne: listy kontrolne i filmy instruktażowe, pokazujące na przykład krok po kroku 

wymianę sprężarki, broszury techniczne poświęcone systemom termicznym oraz 

książeczki z ilościami płynów w klimatyzacji i układach chłodzenia. Te ostatnie są 
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bardzo przydatną i cenioną pomocą w codziennej pracy przy ustalaniu rodzaju czynnika 

chłodniczego i oleju sprężarkowego oraz pojemności klimatyzacji i układów chłodzenia 

silnika w poszczególnych modelach pojazdów. Natomiast aplikacja „Know-how” oferuje 

szczegółowe informacje na temat klimatyzacji i układu chłodzenia silnika. Animowana 

aplikacja 3D przedstawia często bardzo złożone zależności między poszczególnymi 

podzespołami, stanowiąc skuteczną pomoc przy diagnostyce. 

 

Uwaga:   
Ten tekst wraz ze zdjęciami jest dostępny również w naszej bazie materiałów prasowych na 
stronie: 
www.hella.com/press 
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: Spółka Joint Venture dostawcy przemysłu 
motoryzacyjnego Behr, eksperta w dziedzinie klimatyzacji i układów chłodzenia silnika oraz firmy 
Hella, specjalisty w zakresie części i systemów oświetleniowych i elektronicznych, zaopatruje 
sklepy i hurtownie na całym świecie w produkty do klimatyzacji i układów chłodzenia silnika. W 
spółce Joint Venture połączono aktywności Behr Service na rynku sprzedaży części zamiennych 
oraz biznes w branży klimatyzacji organizacji handlowej Hella. Udział firmy Behr i Hella w tym 
wspólnym przedsięwzięciu wynosi równo po 50 procent. Poprzez połączenie światowej sieci 
sprzedaży Hella z technologicznym know-how firmy Behr oraz wspólne działania w dziedzinie 
klimatyzacji i układów chłodzenia silnika spółka Behr Hella Service stanowi wyraz 
konsekwentnego rozwoju dotychczasowej współpracy Behr i Hella w zakresie systemów 
regulacji klimatyzacji i modułów front-end. 
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Jörg Laukenmann dr Markus Richter 
Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji Rzecznik spółki 
Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 
D-74523 Schwäbisch Hall D-59552 Lippstadt 
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