
LEJ DIN AIRCON-MASKINE
SLIP FOR BEKYMRINGER MED TOTALLØSNING
5-årig lejeaftale inkl. serviceaftale
Lav månedlig ydelse – tjener sig hurtigt hjem
Hurtig hjælp giver høj driftssikkerhed

SERVICEAFTALE INKLUDERET
–DIN GARANTI FOR DRIFTSSIKKERHED
Alt er inkluderet når du lejer en af Würths effektive og fuldautomatiske 
aircon-servicemaskiner. Lejeaftalen strækker sig over 5 år* og inkluderer 
samtidig en attraktiv serviceaftale. Det betyder, at du har garanti for 
driftssikkerhed og slipper for bekymringer.
 
Würths teknikere kommer på dit værksted og foretager service – helt uden 
ekstra omkostninger for dig.
Når lejeaftalen udløber kommer vi og henter maskinen.

*Startdagen anses at være den 1. i kvartalet efter levering. I perioden fra levering frem til 
startdato beregnes en forholdsmæssig leje. 
Lejen betales kvartalsvis forud.  

5 ÅRIG SERICEAFTALE
Serviceydelser: Serviceaftale

Arbejdstid og kørsel: Inkluderet

Garanti på maskine: 60 mdr. 

Servicebesøg: 12 mdr. eller 
3000 min 
(vakuumpumpe)

Maks. responstid ved nedbrud: 
(gælder brofaste øer)

48 timer

Servicedele kit samt opdatering inkl.: Ja

Lånemaskine U/B ved evt. nedbrud Ja

Andre sliddele (udover alm. servicedele) inkl.: Ja

Jylland og Fyn
Rasmus Stensgaard, tlf. 20 48 28 12

KONTAKT
Serviceteknikere:

Sjælland og øer
Stefan Hjorth Pedersen, tlf. 27 75 61 25

Specialister i aircon: 
Nord- og Midtjylland
Anders Mondrup, tlf. 20 30 77 07

Sydjylland og Fyn
Niels Bruun, tlf. 40 37 95 99

Nordsjælland
Stig Jensen, tlf. 20 29 57 97

Sydsjælland
Rasmus Berner, tlf. 27 75 61 29

fra
599,-
pr. måned



Coolius A10 Coolius Y10 Coolius A30 
Bus Coolius A50 Coolius Y50 Coolius Y50 

med analyzer
Kølemiddel R134a R1234yf R134a R134a R1234yf R1234yf
Art.nr. W050 101 030 W050 111 000 W050 103 030 W050 105 000 W050 115 000 W050 115 020
Pris pr. måned I 5 år 599,- 599,- 799,- 699,- 699,- 899,-
Egenskaber

Egnet til bus x
Leveres med 3 m 
kvalitetsslanger

x x x x x

Leveres med 5 m 
kvalitetsslanger

x

Mulighed for 
forlængelse af slanger*

x x x x x x

Intern tankkapacitet 11 kg 11 kg 35 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Mekanisk lås af vægt x x x x x
Mobil/ x x x x x
Indkodning af bruger-ID x x x
Automatisk intern 
skylning med 
kølemiddel

x x x

Manuel intern skylning 
med kølemiddel

x x

Mulighed for automatisk 
trykprøvning med 
nitrogen*

x x x

Hurtig skift af olietyper, 
automatisk

x x x

Hurtig skift af olietyper, 
manuel

x x x

MARKEDETS MEST BRUGERVENLIGE MASKINER
Fælles for alle coolius-maskiner:  
• Fuldautomatisk og meget brugervenlig med kort opstartstid
• Egnet til personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner
• Egnet til el- & hybrid køretøjer
• Vogndatabase og mulighed for egen vogndatabase
• Alle sprog
• Printer
• Gratis opdatering via USB
• Lange serviceintervaller

* Tilkøb
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Vi tager forbehold for tryk-, billed- og formuleringsfejl. Vi tager ligeledes forbehold for moms-, pant-, kurs- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne herunder priser, produkternes indhold, 
billeder m.m. Alle priser er ekskl. moms og eventuelle afgifter.


