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Cauli’s tips & Tricks
Als er een lampje op uw dashboard brandt, wat moet u dan doen: doorrijden of
stoppen? In het instructieboekje van uw auto vindt u een compleet overzicht van alle
lampjes die op het dashboard zichtbaar kunnen zijn. De lampjes in onderstaande lijst
zijn het belangrijkste. Twijfelt u? Bel dan altijd Cauli Cars: 06 51 99 71 44.

Dit lampje wijst op te weinig
remvloeistof, slijtage aan de
remblokken of een probleem
met het ABS-systeem. Check
het niveau van de remvloeistof.
Doorrijden kan gevaarlijk zijn.

Er is iets mis met uw koelsysteem. Hierdoor kan de
motor oververhit raken en
ernstige schade oplopen.
Stop en check de hoeveelheid
koelvloeistof, en vul zo nodig
aan. Is de motor oververhit?
Bel dan Cauli Cars!
Als dit lampje brandt heeft
één van de banden te weinig
spanning of is mogelijk lek.
Parkeer de auto op een
veilige plaats en controleer
de banden.
Dit lampje duidt op een
storing in de airbag of
gordelspanner. Bij een
eventuele aanrijding werken
ze niet meer. Laat uw auto
zo snel mogelijk bij Cauli
Cars checken!
Er kan iets mis zijn met uw
stuurbekrachtiging. Als deze
uitvalt, voelt de besturing
veel zwaarder aan. Kom
zo snel mogelijk naar Cauli
Cars, dan onderzoeken we
het probleem.

Brandt dit lampje, dan is
er iets mis met de motor
of met de elektronica die
de brandstofinspuiting en
ontsteking regelt. Als het
knippert is er mogelijk een
zeer ernstig probleem.
Stop direct op een veilige
plaats. Check het peil van de
motorolie en koelvloeistof.
De motorolie is te warm of de
druk is te laag. Olie peilen en
zo nodig bijvullen of aftappen.
Dit kan namelijk ernstige
schade brengen aan de motor.
Voldoende olie zorgt ervoor
dat de motor gesmeerd loopt.
Blijft het lampje branden, zet
de auto aan de kant!

Het acculampje brandt altijd
kort als u de motor start en
gaat daarna vanzelf uit. Als
het blijft branden kan er
iets mis zijn met de dynamo,
de stroomkabels of een
aandrijfsnaar. Stop op een
veilige plek en bel Cauli Cars!
Het roetfilter in uw uitlaat is
niet in orde. Als dat verstopt of
defect raakt, voldoet uw auto
niet meer aan de milieu-eisen
en kan de motor of het filter
schade oplopen. Olie peilen en
laat bij Cauli Cars uw roetfilter
controleren.
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Als houder van de Cauli Voordeelkaart ontvangt u 10% korting op onderhoud
en reparaties bij Cauli Cars. De helft van dat kortingsbedrag brengt Cauli Cars
direct op de factuur in mindering. De andere helft wordt direct overgemaakt
naar een door u te bepalen doel. Dat kan een voetbalclub of gymvereniging
zijn, maar ook een goed doel naar keuze zoals Kika, KWF, Wereldnatuurfonds,
de Voedselbank, Kerk, enzovoorts.

Bijvoorbeeld:
Voorbeeld rekensom klant met de Cauli Voordeelkaart.
Factuur kleine onderhoudsbeurt		
10% korting				
			
Totaal
			
BTW 21%
Storting naar voetbalclub			
Totaal te betalen			

€ 100,€ 10,€ 90,€ 18,90
€ 5,€ 113,90

Bijvoorbeeld:
Voorbeeldrekensom klant zónder Cauli Voordeelkaart.
Factuur kleine onderhoudsbeurt		
			
BTW 21%
Totaal te betalen			

€ 100,€ 21,€ 121,-

