
     HVERT ÅR FEJLTANKER

20.000 
          DANSKE BILISTER

- Det kan undgåes  
    med en Fueli

KØB EN FUELI OG STØT UDSATTE BØRN I DANMARK 
Fueli virker alle steder, både i Danmark og i udlandet  
og hjælper dig altid godt på vej.

FUELI I MEDIERNE

Businesspark Struer    ·    Fælledvej 17    ·    7600 Struer    ·    2185 8485    ·    info@fueli.dk

KØB EN FUELI OG STØT SYGE BØRN
Hver gang en Fueli bliver solgt, går en del af beløbet til CoolUnite.

WWW.FEJLTANKNING.DK

PENDING

fejltankning.dk

CoolUnite er en almennyttig fond, som støtter sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. CoolUnite  
er etableret med det ene formål at hjælpe de børn, der har brug for en ekstra håndsrækning i livet.



  Slip for dyre udgifter til reperation af din motor

  Ingen forsikrings selskaber dækker denne type skade

  Du kommer selv til at betale regningen

Fueli er en alarm, som advarer dig imod fejltankning.

Det kan nemlig hurtigt blive både dyrt og besværligt.

Fueli bryder dit tankemønster og skærper din opmærksomhed.

HVAD ER FUELI?

    BRÆNDER
  SAMMEN

HVIS DU TANKER BENZIN PÅ EN DIESELBIL...

DET ER IKKE KUN MOTOREN, DER

Animation

Blinker

Bipper

Påminder



FIRMAER

     ER DU VIRKSOMHEDSEJER  
MED EN MINDRE ELLER  
   STØRRE BILPARK?

Har du råd til at lade være?

...så gør lige regnskabet op!

�Med�en�bilflåde�på�100�biler�vil�du�ifølge� 
statistikken have 4-5 fejltankninger om året.

En fejltankning koster mellem 3.000 og 40.000 kr.

 Med en Fueli undgår du uforudsete ud gifter og  
driftstop for kun 349 kr. ekskl. moms.

   Slip for bøvlet med autohjælp-abonnement,  
lånebil og pludselige ændringer af planer

  BRÆNDER
SAMMEN

DET ER IKKE KUN MEDARBEJDEREN, DER

NÅR REGNINGEN FRA VÆRKSTEDET KOMMER...



MONTERING

SÅDAN VIRKER DEN

Rengør indersiden af tankdækslet.

 Fjern folie fra klæbepuden og klæb 
Fueli-enheden fast på indersiden af 
tankdækslet. 

 That’s it - din Fueli er nu klar.

Fueli-enheden i din bil aktiveres automatisk, hver gang du åbner tankdækslet. 
Fueli begynder afspilning af opstartslyden, imens den blinker kraftigt.

Fueli bryder din tankestrøm og skærper din koncentration inden du tanker.

Med lys og lyd sikrer Fueli, at du koncentrerer dig om at vælge det rigtige brændstof.
Både inden valg af brændstofpistol og igen inden påfyldning.

Nu kan du tanke med tryghed og undgå dyr fejltankning.

Meget simpelt – Meget effektivt

Batteritid  
Op til 5 år

Pr. enhed  
kr. 349,- ekskl. moms

Størrelse  
Ø 3,3 cm

Hvordan virker den?

Montering


