
Program Valeo Jakość Powietrza z 

jest częścią rocznego pakietu obsługi Systemu Klimatyzacji. 
W celu zachowania i zapewnienia optymalnej pracy całego układu 
niezbędna jest regularna konserwacja systemu klimatyzacji. 

Porady jak zmaksymalizować wydajność  
Systemu Klimatyzacji  

Cały rok 
•  Aby uniknąć wdychania zanieczyszczeń używaj trybu 

wewnętrznego obiegu powietrza w obszarach najbardziej 
zanieczyszczonych (korki, tunele...).  
Długotrwałe stosowanie trybu wewnętrznego obiegu powietrza może jednak wywoływać 
nieprzyjemne zapachy w kabinie. Funkcję tą należy regularnie wyłączać. 

W lecie 
•  Otwórz okna by usunąć ciepłe powietrze z pojazdu przed 

włączeniem klimatyzacji.  
•  Zamknij okna, kiedy klimatyzacja działa. 
•  Używaj trybu wewnętrznego obiegu powietrza by szybciej 

uzyskać żądaną temperaturę. 
•  W celu uniknięcia szoku termicznego nie przekraczaj 10°C różnicy 

między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną.  
•  Dla komfortu i optymalnego wykorzystania klimatyzacji latem 

sprawdź swój system klimatyzacji przed sezonem.  
(Poproś specjalistę A/C o diagnozę przy użyciu).

W zimie 
•  Włącz system klimatyzacji by usunąć parę i odmrozić przednią  

i boczne szyby. 
•  Uruchamiaj system klimatyzacji na co najmniej 10 minut  

co 15 dni. Zapewni to utrzymanie elementów klimatyzacji  
w dobrej kondycji. 

Zwalcz Wewnętrzne 
Zanieczyszczenia 

•  Zanieczyszczenie powietrza jest wszędzie: cząsteczki, spaliny  
z układów wydechowych (Ozon, NO, CO...), pyłki roślin, alergeny, 
bakterie, grzyby, pleśnie, nieprzyjemne zapachy (z tytoniu, 
zwierząt, żywności...). 

•  Zanieczyszczenia w kabinie mają znaczny wpływ na zdrowie 
i samopoczucie kierowcy i pasażerów. Ich poziom wewnątrz 
pojazdu może być do 5 razy wyższy niż w powietrzu na zewnątrz 
pojazdu…. 

Istnieje już rozwiązanie służące poprawie jakości powietrza 
wewnątrz pojazdu. Dzięki ofercie na filtry cząstek stałych i filtry 
węglowe oraz specjalne preparaty: ClimPurTM i ClimSprayTM, 
Valeo zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami 
występującymi w samochodzie. 

Naszym priorytetem jest utrzymanie 
Twojego dobrego samopoczucia 
niezależnie od pory roku. 

Problemy układu  
oddechowego, 
astmy*, ból głowy, 
nudności i reakcje  
alergiczne… 
Ograniczenie uwagi 
podczas jazdy  
i wzrost stresu. 

www.valeoservice.com
Valeo Service Eastern Europe 
Tel. +48 22 543 43 00 
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Kompletny program  
Jakości Powietrza Valeo  

dla Twojego pełnego komfortu! 
*Według WHO, 40% schorzeń astmy wiąże się z zanieczyszczeniem powietrza.

Pełny Komfort
Oddychaj naturalnie z Valeo+ +



Oczyść powietrze wewnątrz pojazdu.  
To proste, z programem Jakości Powietrza Valeo. 

Filtruj powietrze
Filtr kabinowy zabezpiecza przed wnikaniem 
do wnętrza kabiny zewnętrznych szkodliwych 
zanieczyszczeń przez wloty systemu wentylacji i klimatyzacji.  

Rodzaje filtrów: 

•   Filtr cząstek stałych chroni pasażerów przed kurzem i pyłkami.  

•    Filtr kombinowany dzięki warstwie aktywnego węgla  
dodatkowo zatrzymuje szkodliwe gazy (ozon, NO2, SO2)  
i nieprzyjemne zapachy. 

Valeo, ekspert w dziedzinie 
filtracji kabiny, w trosce  
o zdrowie i dobre 
samopoczucie oferuje 
wysokiej jakości filtry 
kabinowe mające na celu 
dostarczanie użytkownikom 
najlepszej jakości powietrza 
i optymalnej wydajności dla 
układu klimatyzacji. 
W produkcji filtrów Valeo ClimFiltersTM nie są 
wykorzystywane żadne substancje kleiste. Filtry 
są w 100% przyjazne dla środowiska i łatwe do 
recyklingu. 

Filtry kombinowane Valeo ClimFiltersTM mają szczególnie wysoką 
sprawność absorbcji szkodliwych gazów - ponad 90% NO2 
jest natychmiast blokowane by nie dopuścić do wniknięcia i 
zanieczyszczenia wnętrza kabiny. 

Oczyszczaj  
system A/C  
Wilgotność i ograniczony charakter układu klimatyzacji może 
wywołać rozwój mikroorganizmów… bakterii, grzybów, pleśni, 
wirusów… i wywoływać negatywny wpływ nie tylko na system 
A/C, ale także zdrowie pasażerów i ich dobre samopoczucie. 

Wymiana filtra kabinowego nie będzie skuteczna, gdy bakterie  
i nieprzyjemne zapachy nie zostaną usunięte. 

Valeo ClimPurTM dedykowany  
do systemów klimatyzacji: 

•   Dezynfekuje   
Eliminuje 100% bakterii, odkaża  
i zapewnia długotrwałe działanie.  

•   Czyści  
Przyjemny delikatny cytrynowy 
zapach pozostawia naturalne 
uczucie czystości.  

•   Chroni   
W pełni przetestowany w pojazdach i nie szkodliwy 
dla wszystkich komponentów A/C, a także wszelkich 
powłok ochronnych. 

Oczyszczaj  
i odświeżaj kabinę 
Kabiny pojazdu mogą być źródłem rozwoju niewidocznych dla oka 
bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie w samochodzie 
zwykłych odświeżaczy powietrza może nie rozwiązać tego 
problemu. Dla zapewnienia czystości kabiny, należy najpierw 
zastosować dezynfekcję. 

Środek do oczyszczania kabiny Valeo ClimSprayTM nie jest jedynie 
odświeżaczem powietrza. Nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, 
ale je niszczy. 

ClimSprayTM atakuje przyczyny problemu 
poprzez podwójne działanie: 

•   Oczyszcza (z zarazków,  
bakterii, grzybów...)  
i usuwa silne zapachy  
(z tytoniu, potu, zwierząt...). 

•  Perfumuje wnętrze oryginalną 
wyrafinowaną kompozycją 
zapachową. 

Dzięki zautomatyzowanej aplikacji środka 
ClimSprayTM wnętrze kabiny będzie czyste 
w czasie krótszym niż 15 minut! 

Zapobieganie zanieczyszczeniom: 

Filtr kabinowy stopniowo się zapycha  
więc powinien być regularnie wymieniany:   
co rok lub co 15 000 km. 

Zapobieganie nieprzyjemnym 
zapachom z A/C:

Stosuj regularnie każdego roku, 
zawsze przy wymianie filtra.

Zapobieganie nieprzyjemnym  
zapachom w kabinie: 

Używaj ClimSprayTM regularnie, zgodnie ze 
swoimi potrzebami: co 3-6 miesięcy  
i przynajmniej raz w roku wraz  
z ClimPurTM przy wymianie filtra kabinowego. 


