
scherpe vaste tarieven, geen verrassingen,
altijd originele Fiat-onderdelen

+ Bougies ¢75,-
Wanneer de bougies versleten zijn, zal de motor onregelmatig 
draaien, wat zorgt voor slijtage en de kans vergoot op een 
beschadigde motor. Daarom is het belangrijk deze regelmatig  
te vervangen.
 
+ Luchtfilter ¢30,-
Het luchtfilter filtert de door de motor aangezogen lucht.  
Wanneer het filter verontreinigd is, zal dit negatieve gevolgen 
hebben voor het lucht-brandstofmengsel en kan de auto  
hierdoor meer brandstof gaan verbruiken.
 
+ Pollenfilter ¢40,-
Een vervuild pollenfilter kan de ramen sneller doen beslaan 
en voor onaangename geurtjes zorgen. Als de pollen minder 
goed gefilterd worden, kan er bovendien een allergische reactie 
ontstaan bij inzittenden. Bent u allergisch? Vraag dan naar het 
Prime Filter (1 89,-) 
 
+ Remvloeistof ¢70,-  
Remvloeistof veroudert, maar trekt ook vocht aan. Hierdoor zal 
de remkracht verminderen of, in het ergste geval, verliezen de 
remmen hun werking.

FIAT ORIGINAL CARE

• vervangen oliefilter

• bijvullen vloeistoffen

• verversen motorolie

• controle op 15 essentiële punten

• APK

Voor Fiats van 5 jaar en ouder is er Original Care. De all-in-onderhoudsbeurt voor 
een vast en scherp tarief, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

standaard all-in-beurt
Dit is inclusief het verversen van de motorolie, controle op 
15 essentiële punten, het vervangen van het oliefilter, het bijvullen 
van de vloeistoffen en APK. Daarnaast krijg u een eerlijk en 
duidelijk advies over het wel of niet vervangen van bougies, 
luchtfilter, pollenfilter en/of remvloeistof.  Kijk voor de prijzen 
op orginalcare.nl. 

Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van originele Fiat-onderdelen. 
Zo blijft uw Fiat in topconditie en behoudt bovendien z’n waarde.
Meer weten? Maak direct een afspraak. Want wat origineel is, 
moet origineel blijven.

Kijk voor de prijzen van de Fiat Original Care-onderhoudsbeurt op orginalcare.nl. 
Daar kunnen extra onderhoudsmodules aan worden toegevoegd als het nodig is. 

extra onderhoudsmodules op de
standaard all-in-beurt

Vertrouw op de expertise van de Fiat-dealer
Prijswijzigingen voorbehouden. Maart 2017.


