Suzuki Variabel Onderhoud Systeem
Suzuki Vitara S

Ruimte voor foto

Bouwjaar vanaf 2015

1. Standaard VOS-onderhoud
Bijvullen of vervangen
• Motorolie
• Oliefilter
• Ruitensproeiervloeistof
Inspectie/werkzaamheden
• Aandrijfassen en aandrijfashoezen
• Accu (inclusief bijvullen niveau
accuvloeistof)
• Actief koolstoffilter en PCV klep
• Werking airconditioning
• Vloeistofniveau automatische
transmissie
• Banden, wielen en bandenspanning,
(inclusief reservewiel of reparatieset)
• Bevestigingspunten zittingen

Standaard VOS onderhoudsbeurt

• Brandstofleidingen, tank en
aansluitingen
• Claxon
• Diagnose systeem uitlezen
• Controle beschikbare software updates
• Vloeistofniveau handgeschakelde
transmissie
• Interieurfilter
• Koelsysteem
• Werking koppeling
• Kwaliteit en niveau koelvloeistof
• Kwaliteit en niveau rem- en
koppelingsvloeistof
• Multiriem/V-snaar
• Remschijven en remblokken

• Olieniveau tussenbak en differentieel,
zonodig bijvullen (bij 4WD)
• Remslangen, remleidingen, kabels
en handrem
• Ruitenwissers en sproeiers
• Sloten, scharnieren en vergrendeling
(inclusief smeren)
• Stuurinrichting en stuurbekrachtiging
• Uitlaatsysteem
• Veiligheidsgordels
• Ventilatie en verwarming
• Verlichting (binnen- en buitenzijde)
• Beschadigingen voorruit
• Wielophanging en vering

Ieder jaar of 15.000 km

1.6 benzine
€ 185

Interval
Ieder jaar
Iedere 3 jaar of 45.000 kilometer
Iedere 3 jaar of 45.000 kilometer
Iedere 4 jaar of 30.000 kilometer
Iedere 2 jaar of 40.000 kilometer
Iedere 5 jaar of 75.000 kilometer
Iedere 7 jaar of 100.000 kilometer

1.6 benzine
€ 12
€ 27
€ 50
€ 84
€ 34
€ 67
€ 142

Iedere 10 jaar of 150.000 kilometer
Iedere 10 jaar of 150.000 kilometer
Iedere 6 jaar of 90.000 kilometer

€ 63
€ 27
v.a. € 42

ieder jaar
Iedere 4 jaar

€ 19,50
€ 49,50
P.O.A.

Afhankelijk van bouwjaar en brandstof

€ 29

2. Aanvullend onderhoud
Carrosserie controle
Interieurfilter vervangen
Luchtfilter vervangen
Remmen reinigen voor- en achterzijde
Remvloeistof verversen
Koelvloeistof verversen
Bougies vervangen
Versnellingsbakolie verversen (bij
handgeschakelde uitvoeringen)
Tussenbakolie verversen (bij 4WD)
Multiriem(en) vervangen benzine

3. Extra onderhoud
Aircocheck
Preventieve aircoreiniging
Volledige aircoservice

4. APK
APK-keuring incl. afmeldkosten en
emissietest

