DCU
TESTCENTER
VÆRNER OM
DIN SIKKERHED!

Alle Camping Branchens 40
værksteder er autoriserede, og
blandt disse har DCU valgt sine
Testcentre, geografisk fordelt over
hele landet. Alle værksteder og
Testcentre lever op til de strenge
krav, forbrugerne stiller til pris,
sikkerhed og grundighed

De værksteder, der er ”DCU-Test- & Servicecentre”, har alle lysskilte på facader,
og i værkstedslokalerne markerer skilte, at der er tale om et officielt »DCU-Test- & Servicecenter«.
På servicerapporter og mærkater vil det fremgå, at arbejdet er udført efter DCU’s specifikationer.

Brugtvognstest ▲
Brugtvognstesten er en tilstandsundersøgelse af campingvognens
”kondition”, hvor den tjekkes for fejl
og mangler. En blåstempling af den brugte
campingvogn. DCU anbefaler denne test,
hver gang der handles privat. Den inkluderer
vejning og fugttest, samt gastest af campingvognen, som er nok så vigtig for køber.
Der er ingen reparation/service i brugtvognstesten.

Gastest ▲*
Gastesten er et af tre kontrollerende eftersyn, der udføres
på DCU’s testcentre. Der foretages en
sikkerhedsundersøgelse af gasanlægget.
Trykmåling, kontrol af aftræk/røggasmåling,
ventilationsforhold og sluttes af med kontrol af flaskegasregulatorens lukketryk, jf.
Sikkerhedsstyrelsen.

Brugtvognsattest U3, kr. ..................... 2.065,-

Gastest U1, kr. .............................................. 895.-

Ferieeftersyn▲*
Det anbefales at give campingvognen et ferieeftersyn, hvert
andet år. Campingvognen smøres,
bremser adskilles og efterses, og bremsestand testes. Campingvognens funktioner
som gastestes – minus fugttest. Hvis
campingvognen er mere end tre år gammel,
anbefales stort sikkerhedscheck.

Fugttest ▲
I denne yderst vigtige test skrives
der en rapport efter en nøje
undersøgelse for eventuel fugt i campingvognen. Skemaet har faste målepunkter, så gennemgangen er ens for alle DCU
Testcentre.

**Ferieeftersyn U4, kr. ...........................2.850,-

Fugttest U2, kr. ........................................... 740.-

▲ Samtlige test forsyner campingvognen med VG-

*
*

kontrolmærkat og servicerapport
Kørselseftersyn: Bremser og lys kr. 1.845 / 2125,Tillæg: Pr. euroaksel: kr. 220 (flangesikring),
kr. 440 for dobbeltaksel

*
*

Centralvarme - gastesttillæg kr. 345.
Centralvarme - skift af glykol, tillæg kr. 1.885.
Priserne er inklusive miljøtillæg

Stort sikkerhedstjek ▲*
Det store ferieeftersyn – denne
undersøgelse er meget omfattende.
Her bliver campingvognen gennemgået, fra
A til Z og med en udførlig rapport.
Stort sikkerhedstjek U5, kr. ................ 3.690.-

– se hvordan
tests udføres på:
www.youtube.com/
DanskCampingUnion
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DANSK CAMPING UNION
Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby,
tlf. 3321 0600, www.dcu.dk

