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De basis van accuproblemen ligt vaak in de zomer!

Winteracties van Speedy voorkomen ongewenste
stilstand
Speedy Voordeelgarages start op 1 oktober met haar winteracties. Daarbij
worden duizenden Nederlandse automobilisten geholpen met een preventieve
wintercontrole. Men kan hiervoor terecht bij alle twintig Speedy-vestigingen.
Bij deze wintercheck worden de auto’s nagekeken op onder andere remmen, accu,
ruitenwisserbladen, koel- en sproeiervloeistof en andere zaken die vooral bij lage
temperaturen kritisch zijn voor de bedrijfszekerheid. De wintercheck bij Speedy
Voordeelgarages kost €19,95.
Volgens de ANWB Wegenwacht is het meest voorkomende autoprobleem onder
winterse omstandigheden de accu. Op de voet gevolgd door andere startproblemen,
bevriezing van ruitensproei-installatie en vastgevroren portieren. De ANWB adviseert
automobilisten dan ook een wintercontrole te doen, voordat de vorst ons land
overvalt.
De capaciteit van de accu neemt gedurende zijn levensduur langzaam af. Accu’s in
personenauto’s hebben vooral veel te lijden van hoge temperaturen in de zomer. Bij
een rit op de Route du Soleil loopt de temperatuur onder de motorkap soms op tot 70
graden Celsius. Dit veroorzaakt inwendige corrosie hetgeen de levensduur van de
accu drastisch verkort. Bij de eerste koude start in de daarop volgende winter, blijkt
de accu aan vervanging toe te zijn. Speedy test in de wintercheck de toestand van de
accu zodat de automobilist zekerheid heeft voor de komende winterperiode.
Tijdens de winteractie van Speedy, die loopt tot en met 31 januari 2012, worden ook
voordelige onderhoudsbeurten aangeboden (kleine beurt vanaf €64,00 en grote beurt
vanaf €174,00).
Tenslotte legt Speedy bij de winteracties het accent op de verkoop van voordelige
(winter)banden. Dankzij gezamenlijke inkoop kan Speedy kwaliteitsbanden aanbieden
voor zeer gunstige prijzen.
Kijk voor de adressen van de dichtstbijzijnde vestiging op www.speedynederland.nl.
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