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Webasto har i mere end 100 år sat teknologiske standarder - inden for både original- og 

eftermontering. Som en af verdens 100 største underleverandører til bilindustrien i verden udvikler og 

producerer vi tag-, kaleche-, varme-, køle- og ventilationssystemer. Vores produkter sørger for større 

køreglæde, mere komfort, bidrager til større sikkerhed og effektivitet i personbiler, erhvervs- og 

specialkøretøjer, autocampere og både. Et fremragende udbygget produktions- og forhandlernet 

garanterer verdensomspændende kvalitetsprodukter, monterings- og serviceydelser.

                 Webasto worldwide 

Webasto Danmark A/S 
Islevdalvej 180
DK-2610 Rødovre 
Tlf.: +45 44522000  
Fax.: +45 44522019  www.webasto-bilvarmer.dk

Velkommen i en varm og behagelig bil



„Kom godt fra start – uden sne og is på ruden!  
Sæt dig ind, føl dig godt tilpas, bilen er varm 
og køreklar.”

Webasto er testvinder. 
Har du én gang haft investeret i en Webasto bilvarmer, er du slet 

ikke i tvivl om kvaliteten. Webasto er markedsledende inden for 

dette felt og tester selv bilvarmerne under skærpede betingelser 

og hårdere end alle testinstitutter. Dette bekræftes af udmær-

kelserne fra neutrale institutter og medier.
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Tydelig reducering af skadelige 
emissioner i forhold til koldstart
DEKRA (test 2010)

Webastos Thermo Top Evo 5
Testvinder (Motor 12 / 2011)

Læserne af „auto motor und 
sport“ har for 7. gang i træk 
valgt Webasto som det bedste 
mærke i kategorien bilvarmere.

Vinder af AutoBild læserrundspørge
„Det bedste mærke inden for alle 
klasser!”

Miljøvenligt. 

En Webasto bilvarmer skåner både miljøet og bilens motor.  

Enhver koldstart belaster motoren. En forvarmet motor forbruger  

netop i startfasen betydeligt mindre brændstof, hvilket kom-

penserer op til 40% af bilvarmerens i forvejen lave forbrug.  

Fremfor alt reducerer den forvarmede motor de skadelige  

emissioner betydeligt og reducerer sliddet på motoren markant. 

 

  

Fakta: En Webasto bilvarmer bruger typisk 0,17 l brændstof på 

en opvarmning (25 min.). En væsentlig del af dette forbrug kom-

penseres af lavere brændstofforbrug ved start med varm motor. 

Har du ingen varmer og lader til sammenligning bilen stå i tom-

gang i 5 minutter, mens du skraber ruderne af, er merforbruget 

med en Webasto bilvarmer yderst minimalt.

Mere komfort. 

Sæt dig ind, nyd varmen, start – så bekvem kan vinteren være 

med en Webasto bilvarmer. I stedet for at skulle skynde sig om 

morgenen og med kolde fingre skrabe ruderne fri for is, kan du 

nu drikke en ekstra kop kaffe eller sove lidt længere. Det er nemt 

at betjene din bilvarmer, som enten kan forprogrammeres eller 

aktiveres via fjernbetjening, sms eller opkald, når du har behov 

for det. Bilvarmeren byder også på øget komfort om sommeren. 

Når det bliver varmt, skifter du til ventilationsfunktionen, så und-

går du, at kabinen bliver varm som en ovn.

Mere sikkerhed. 

De fleste ulykker om vinteren sker inden for de første 15 minutter 

efter start. Årsagen er dårligt udsyn og længere reaktionstider ved 

lave temperaturer. Især tilisede ruder udgør en høj sikkerhedsrisi-

ko. Med en Webasto bilvarmer har du frit udsyn lige fra starten. 

Bilen opvarmes indefra og forhindrer tilduggede ruder og  

isdannelse.
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„For os er en Webasto bilvarmer komfort  
i verdensklasse. Det kalder vi luksus.“

Bilvarmere til enhver slags køretøj. 

Webasto har bilvarmere til både små og store personbiler, 

SUV’ere og varevogne. Til benzin og dieselbiler.  

Forskellen på de enkelte varmere er primært deres varmeydelse. 

Jo større bilen er, jo større varmeydelse er nødvendig. Vores 

Thermo Top Evo varmer er specielt udviklet til de nye køretøjs-

modeller og til modeller med trang plads til montering.

Stor komfort til små biler. 

Som ejer af en lille bil, behøver du ikke give afkald på komfort! 

Små biler er økonomiske og bliver hurtigt og effektivt varmet  

op med en bilvarmer. Den gennemtestede Thermo Top E eller 

den nye kompakte model Thermo Top Evo 4 anbefales til de 

små biler.

Pris: Side 11

Høj ydelse til luksusklassen. 

Med den største og mest kraftfulde Thermo Top Evo 5+  

bilvarmer sørges der for afisede ruder og dejlige behagelige 

temperaturer – også i de større biler. 

Pris: Side 11

Gennemtestet teknologi til mellemklassen. 

Effektivitet og driftssikkerhed. En varm kabine og forvarmet  

motor til en fair pris. Den gennemtestede Thermo Top C eller  

den nye kompakte model Thermo Top Evo 5 anbefales til  

kompakt- og mellemklassebilerne.

Pris: Side 11

Mini- og  
småbilsklassen

Thermo Top Evo 4

Thermo Top E

Kompakt- og  
mellemklasse

Thermo Top Evo 5

Thermo Top C

Luksusklassen og 
 biler med stor kabine

Thermo Top Evo 5+ 
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„Nem og enkel betjening af din bilvarmer– dejligt 
med en varm og isfri bil lige når du ønsker det.”

 

Telestart T100 HTM 

Den mest avancerede fjernbetjening med en rækkevidde på op til 1.000 m. Denne intelligente  

styring beregner selv og kontrollerer på baggrund af udetemperaturen, hvornår varmeren skal aktiveres.  

Du skal blot indstille den ønskede afgangstid, og så klarer systemet resten.

Der findes 4 forskellige typer betjening til din Webasto bilvarmer – vælg den der passer til dit behov.

Betjen din bilvarmer via SMS eller opkald 

med Thermo Call TC3.
�� Aktiver din bilvarmer via opkald eller SMS
�� Nem og brugervenlig betjening
�� Forprogrammering af varmerstart
�� Overvåg temperaturen i kabinen
�� Der kan være flere brugere

Thermo Call TC3 apps: 

Betjen din bilvarmer via din iPhone,  

Android eller Nokia* telefon.
�� Download app til iPhones fra App Store 

under ”Thermo Call”
�� Download app til Android fra Google Play 

under “Thermo Call”
�� Download app til Nokia* fra OVI Store

 
 
 
 
* Passer til Nokia telefoner med Symbian 3 version

Thermo Call TC3 app

Scan QR-koden med din 
smartphone og oplev, hvor 
nemt denne app fungerer.

Telestart T91 

Fjernbetjeningen har en enkel tænd-/ slukfunktion og en rækkevidde på op til 1.000 m.  

Der er en feedback-funktion, så du straks får at vide, om din bilvarmer er aktiveret eller afbrudt. 

 

Timer med nem forudindstilling 

Timeren kan programmeres med op til 3 starttidspunkter 24 timer i forvejen.

Thermo Call TC3 

Med en Thermo Call TC3 kan du tænde og slukke for din bilvarmer. Ganske enkelt via opkald, SMS eller som 

noget helt nyt via en app til din smartphone. 
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„God rådgivning.“
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Fra hård frost til en behagelig kabine:

Alle Webasto bilvarmere arbejder efter det samme princip og 

sikrer effektivt et behageligt klima i bilen. 

 

Bilvarmeren ( 1 ) aktiveres ved hjælp af en betjeningsenhed. Der 

tilføres brændstof fra bilens tank ( 2 ) samt luft ( 3 ) til varmeren. 

Brændstof-luftblandingen antændes af en glødestift og for-

brændingskammeret opvarmes. Cirkulationspumpen ( 4 ) trans-

porterer kølevæsken gennem bilvarmeren til varmeapparatet  

( 5 ) og retur til motoren, som derved også opvarmes. Varmen 

afgives i bilens varmeapparat og ledes via bilens blæsersystem 

( 6 ) ind i kabinen.

Forlang Webasto kvalitet! Diesel kan betyde dobbelt besparelse!

Køber du en Webasto bilvarmer, får du også en Webasto fagmand 

med oven i købet. Webasto arbejder i hele Danmark sammen 

med kvalificerede forhandlere, som er specielt certificerede til at 

installere vores bilvarmere. Forhandlernes viden omkring vores 

varmere opdateres jævnligt gennem regelmæssige Webasto 

kurser. Det er din garanti for førsteklasses kvalitet og komfort i 

verdensklasse. Find din nærmeste autoriserede Webasto  

Forhandler på: www.webasto-bilvarmer.dk.

En del dieselmotorer er allerede fra fabrikken udstyret med en 

tilskudsvarmer. Det vil sige, at størstedelen af en bilvarmer alle-

rede findes i bilen. Er dette tilfældet for din bil, kan du med et 

Webasto opgraderingskit og en betjeningsenhed efter ønske 

opgradere til en komplet bilvarmer til en meget fordelagtig pris.

Kontakt nærmeste Webasto Forhandler på dette link for at høre 

nærmere www.webasto-bilvarmer.dk eller for at se om din 

bil kan opgraderes.
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„Webasto Feel the Drive.“

Webasto har den perfekte løsning med gennemtestet kvalitet til næsten alle  

køretøjstyper. Du får kvalitet fra markedslederen og en investering i komfort,  

sikkerhed og større køreglæde.

 Mini- og småbilsklassen Kompakt- og  
mellemklassen

Luksusklassen og biler 
med stor kabine

Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms
6.735,00 * (Thermo Top Evo 4)

6.731,25 * (Thermo Top E)

8.793,75 * (Thermo Top Evo 5)  

 8.840,00 * (Thermo Top C) 
9.946,25 * (Thermo Top Evo 5+)  

Timer Fjernbetjening Thermo Call TC3

T91 T100 HTM TC3
App  

(se s. 7 for info)

Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms 656,25 2.995,00 3.495,00 3.745,00 ** 75,00

 Bemærk at ovenstående priser er uden installation

Betjeningsenheder 

* Prisen er inkl. standard monteringskit  
** Prisen er ekskl. SIM-kort
Samtlige priser er vejledende udsalgspriser inkl. 25 % moms og er gyldige i Danmark fra 1.6.2012 til 1.6.2013. De oplyste priser for bilvarmere er inkl. standard monteringskit og uden  
betjeningsenhed og installation. Kontakt din nærmeste Webasto Forhandler for et uforpligtende tilbud inkl. montering på www.webasto-bilvarmer.dk. Med denne prisliste bliver  
alle tidligere prislister ugyldige.

alle de mange gange, hvor du kommer ud til en tildugget eller 

tiliset bil og skal skrabe is og sne af bilen? Du vil blive overrasket 

over, hvor nemt og behageligt det er med en Webasto bilvar-

mer. En gang bilvarmer, altid bilvarmer!

Det koster en Webasto bilvarmer:

Der skal påregnes ca. 8 timers monteringstid til installation af varmeren, der dog kan variere lidt alt afhængigt af model.

Monteringstid

Har du nogensinde tænkt over….

Prisen for en bilvarmerinstallation varierer fra bilmodel til bilmodel. 

Helt grundlæggende skal følgende elementer tages i betragtning:

■ Bilvarmeren ( afhænger af bilens størrelse og drivmiddel) 

■ Monteringskit (indeholder bl.a. beslag, ledninger, stik) 

■ Betjeningsenhed (timer, fjernbetjening eller telefonstyring) 

■ Installationstid

For et helt nøjagtigt og uforpligtende tilbud kontakt  

nærmeste Webasto Forhandler, som findes på  

www.webasto-bilvarmer.dk.  

Bilvarmer inkl. standard monteringskit 


