Man har altid tid til
en lystest!

Hella er teknisk partner for
Aston Martin Racing Team.

Service Partner

Hvis du kører stærkt,
bør din belysning
være top!
Derfor anvender Aston Martin Racing Hella lygter i racerbilerne i LeMans serien 2009 – på grund af deres høje
kvalitet. Kvalitet, som man kan stole på!
Som følge af de høje produktionsstandarder giver Hella lygter
altid sikkerhed for god belysning og således for at ankomme
sikkert.
Netop når det i mørke kommen an på hvert enkelt øjeblik eller
når man er undervejs i dårligt vejr med regn, tåge

Men enhver pære og enhver lygte skal alligevel kontrolleres
regelmæssigt: ved en lystest!
Lystesten giver dig sikkerhed for, at du med en god belysning
ser farerne i traﬁkken rettidigt og kan reagere på aquaplaning,
glatføre eller hindringer på vejen. Desuden ser du også fodgængere, cyklister og andre traﬁkanter rettidigt.
Desværre er en god belysning og således sikkerhed stadig ikke
en selvfølge: Iﬂg. de nyeste undersøgelser kører gennemsnitligt
35 % af alle bilister med fejlbehæftet belysning – og skaber
således sikkerhedsrisici for og selv og andre.

Sørg derfor for at få kontrolleret din belysning, få lavet
en lystest på din bil. Så kan du være sikker på, at din
belysning er i orden. Du ser selv bedre og bliver også selv
set bedre. Tænk altså på en lystest på værkstedet - så du
kommer sikkert hjem!

* Kilde: International belysningkampagne 2008 fra Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbes og Deutschen Verkehrswacht

Glem ikke lystesten!
For din sikkerhed i traﬁkken!
For god sigt og for at blive set!
Udnyt den gratis lystest – hso din
Hella servicepartner!
Vi reparerer hurtigt og fordelagtig fejl
på belysningen og tager os af andre
fejl — såfremt nødvendigt.
! Til lygter foretrækker vi originale
Hella dele. Det giver sikkerhed og
sparer dig dyre overraskelser.
! Som Hella servicepartner værksted
er vi, hvad angår kvalitet altid et skridt
foran. Som led i et europadækkende værkstedkoncept får vi
hjælp og understøttelse fra Hella.
! Vores team består af erfarne bileksperter, der forstår deres
håndværk fra A-Z.
! For dig betyder det:
• endnu bedre service,
• endnu bedre ydelser.
For yderligere informationer kan du besøge
www.hellaservicepartner.com.
Dit specialværksted og originale Hella dele: kombinationen for din sikkerhed.
Din Hella servicepartner:

Service Partner

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z2 999 928-282 XX.08.09.10.0 Printed in Germany

Lav en
lystest!

