Accu’s en batterijen
voor iedere toepassing

Om een goed advies te
kunnen geven hebben wij
deze gegevens
		minimaal nodig.

Voor startaccu’s zijn er
verschillende technieken
mogelijk.
Voertuigen met een
start-stop systeem hebben
een speciale accu nodig.
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Toepassing
Om de motor te kunnen
starten of om een
stroom verbruiker te
laten functioneren.
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Volg het stappenplan en
neem deze gegevens mee
naar Batteryservice.

Formaat
LxBxH uitgaande van de
uiterste maten.
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Capaciteit
De capaciteit van de
accu wordt aangegeven in Ampère (Ah).
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Het is belangrijk om de accu
op de juiste manier in de
machine te bevestigen.
Niet elk type accu kan op
dezelfde manier bevestigd
worden als het origineel.

Als de accu met de polen
naar u toe staat kunt u
zien aan welke kant de
+ en – pool zit.
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Bevestiging
Wordt de accu op de
bodem vastgezet of
zit er een beugel over
het deksel van
de accu?

Accu Polen
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De juiste accu
Met deze gegevens
informeren wij u
graag over een
nieuwe accu.

info@batteryservice.nl
T. +31(0) 345 511 468
www.batteryservice.nl

Uw voordeel
BatteryService is dé leverancier in uw regio van accu’s, batterijen en laders. Denk onder andere
aan uw gehoorapparaat, auto, boot, camper, caravan, fiets, alarmsysteem, schoonmaakmachine en elektrische heftruck. Ook voor AA, AAA, AAAA, CR2, CR123A, etc. bieden wij de oplossing. Zelfs voor reparatie van uw batterijpakket bent u bij BatteryService aan het juiste adres.
Met de naam BatteryService willen wij onze service naar klanten extra benadrukken. Onze
klanten kunnen rekenen op een vakkundig advies en producten van hoge kwaliteit.
De strikte specialisatie maakt een grote en zeer gevarieerde voorraad mogelijk. In onze winkel
in Culemborg hebben wij ongeveer 15000 batterijen en accu’s op voorraad. U vindt er bijvoorbeeld een ruim assortiment van Varta, Optima en Trojan.
Door onze eigen transportservice kunnen wij de accu’s en batterijen bij u op locatie bezorgen
(afhalen mag natuurlijk ook).
Eén adres voor de juiste batterij of accu! Dat betekent minder stilstand, minder fouten,
eenvoudige inkoop en levering. Dat scheelt u tijd en kosten en zorgt voor
tevreden (interne) klanten.
BatteryService staat voor gemak, risicobeperking en lagere kosten. We bewijzen het u graag!
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