
Szerviz- és tartozékajánlat

Érvényes: 2012. március 1. – május 31.

Bízza Szakértőkre a tavaSzi nagytakarítáSt!
kiemelt szervizajánlataink:
Tavaszi nagytakarítás  4 990 Ft

Kerékcsere csomag keréktárolással és  
tavaszi gyorsátvizsgálással  13 990 Ft 
részletek a 3. oldalon

Becker Ready 50 hordozható navigáció  
Bluetooth kihangosítóval  84 988 Ft

Volkswagen Eredeti zárható kerékpártartó  
28 194 Ft

kiemelt tartozékajánlataink:

részletek a 15. oldalon részletek a 14. oldalon

Éves szerviz mobilitásgaranciával  
és műszaki vizsgával 
részletek és további kedvezmények az 5. oldalon

kedvezmény:  

16 000 Ft



tavaszi állapotfelmérés
Bár az igazán kemény tél ebben a szezonban csak rövidebb 
időkre ütötte fel a fejét, autónkra így is ráfér a gondoskodó 
átvizsgálás. Hiszen a hidegben, s az olykor jeges időben 
bizony komolyabb igénybevételnek van kitéve az akkumu-
látor, az ablaktörlők, de még az egyes mozgó alkatrészek is.

Mutasd magad!
Pontosabban autónkat, egy márkaszervizben. Ha csak rö-
vid időszakokra is, de a tél vége felé szorgosan hullott ránk 
a hó, ennek következtében só is jutott bőven az alvázakra, 
mely „ellenségtől” egy alapos alvázmosással szinte köteles-
ségünk megszabadítanunk járművünket. Mikor pedig épp 
nem a hó, a kátyúk olyankor is kitettek magukért, s elég 
munkát biztosítottak szerelőinknek, nem beszélve a reggeli 
hidegben dolgoztatott akkumulátorokról. Nincs tehát más 
tennivalónk, mint begurulni a márkaszervizbe, ahol, ha 
bármi javítani-, vagy cserélnivalót találnak, orvosolják, ha 
viszont nincs szükség effélére – mert ez is előfordul –, akkor 
az a felett érzett jóleső nyugalommal utazhatunk tovább, 
hogy autónkkal minden a legnagyobb rendben..

évről évre ismétlendő!
Telente, majd tavasszal sok autós találkozik azokkal  
a figyelemfelkeltő írásokkal, amelyek a folyadékszintek  
és az akkumulátor ellenőrzésének fontosságát taglalják.  
A gondos ismételgetés miatt az intelmeket már sokan üres 
frázisnak tekintik, holott igenis szükséges, hogy ellenőriz-
tessük a fentieket, amit akár magunk is megtehetünk.  
Egy saras időben kifogyó ablakmosó-tartály ugyan-
is nemcsak, hogy kellemetlen, de veszélyes is lehet, ha 
eredményeként például nem látunk ki megfelelően az autó 
szélvédőjén. 
A kilátás mellett a láthatóságot se felejtsük ki a kötelező 
körökből! Indulás előtt ne sajnáljuk a lámpáink végigné-
zésére fordítandó időt, s az sem árt, ha márkaszervizben 
ellenőriztetjük azok helyes működését. Ha ugyanis minket 
látnak, azzal minden tőlünk telhetőt megtettünk a bizton-
ságunkért.

A fékfolyadék, valamint a futómű állapotának ellenőrizte-
tése ugyancsak lényeges, ha azt szeretnénk, hogy autónk 
bármikor biztonságosan „bevethető” állapotban legyen. 
Annál is inkább, mivel a már említett kátyúk nemcsak 
télen keserítik meg az autósok életét. Tavaszra temérdek 
újabb „csapda” keletkezik az utakon, melyekbe bele- 
belehuppanva sérülhet a futómű, így annak ellenőrizteté-
se, állíttatása fontos feladat.
A jó idő beköszöntével pedig lassan a téli abroncsok is 
átszerelhetők nyárira, s a gumik elhelyezésével még csak 
törődnünk sem kell, ha azokat a márkaszervizben raktá-
roztatjuk.

tartsd tisztán!
A téli időszakban sokan azon spórolnak, hogy autójukat 
egyáltalán nem tisztítják. Ez a fajta nézet – különösen egy 
új autónál – nem vall épp jó tulajdonosra. Annál is inkább, 
mivel autónk meghálálja a törődést. Épp ezért az előrelátók 
a tél beálltával már viasszal kezeltették autójukat, így  
a tavasz közeledtével elegendő egy egyszerű külső – esetleg 
belső – tisztítás is. Akik azonban eddig nem tették meg, 
még mindig kérhetnek viaszos védőbevonatot autójukra 
márkaszervizeinkben, amellyel csökkenthető az újra-
piszkolódás mértéke, és könnyedebbé tehető a következő 
tisztítás.

kuponakció – Szerviz 4+
A kuponok világában már-már természetes, hogy a már-
kaszervizekben is találunk kuponfüzetet. Az egyszerűen 
igényelhető kis füzetecske több mint 200 000 forintnyi 
kedvezményt rejt magában a legkülönfélébb karbantartási, 
javítási feladatokra. A SZERVIZ 4+ kuponok kimondottan 
a négy éven felüli autóknak lettek kitalálva, mellyel a gyári 
garancia után is tudunk pluszt nyújtani autónknak.
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kedves volkswagen-tulajdonos!
Autója épp úgy igényli a tavaszi megújulást, ahogy a körülöttünk lévő természet is! Érdemes tehát odafigyelnie külső és belső állapotára egyaránt, 
hiszen a jó idő közeledtével a hétvégi kirándulások is egyre sűrűbbé válhatnak. Hogy a kikapcsolódás felhőtlen élvezetet nyújthasson, olyan meg-
bízható autóra van szüksége, mely minden helyzetben biztonságos társként áll Ön mellett. Tavaszi katalógusunkban számtalan kedvezményes 
ajánlat várja, hogy szakembereink segítségével aggodalmak nélkül utazgathasson és élvezhesse a ragyogó napsütést. 



tavaszi szervizajánlatok
A téli hideg nem csak a mi bőrünkre van káros hatással, hanem autónk állapotára is. Amint múlnak a fagyok, a változó időjárási körülmények egyre 
sürgetőbbé teszik autónk állapotának ellenőrzését. Márkaszervizeinkben mindezt kedvező áron intézheti el tavaszi gyorsátvizsgálási és kerékcsere 
ajánlataink keretében.  Előzze meg a kellemetlen meglepetéseket, készítse fel autóját is a tavasz közeledtére!

tavaszi gyorsátvizsgálás
Kemény tél, sózás, kátyúk. A mi válaszunk 
az autóját ért kihívásokra egy általános 
gyorsellenőrzés, kiegészítve a karosszéria 
alsó részének átvizsgálásával és a futómű 
ellenőrzésével.
C9TAVGYOR 1 990 Ft

tavaszi gyorsátvizsgálás  
külső mosással
Teljeskörű kiszolgálás, melynek során nem 
csak arról bizonyosodhat meg, hogy autó-
ja megfelelő állapotban van, hanem fel is 
frissítheti annak külsejét. 

C9TAVGYORM 2 990 Ft

tavaszi nagytakarítás
Komplett megújulásra nemcsak Önnek 
van szüksége, hanem autójának is. A kül-
ső-belső takarítás után olyan érzése lesz, 
mintha egy új autóban ülne! 
C9TAVNAGYT 4 990 Ft

Menetbiztonsági vizsgálat 
Ha nemrég vette autóját, vagy eladná, vagy csak egy hosszabb út  
előtt áll, komplett állapotfelmérésünk segítségével teljes körűen  
átvizsgáljuk. Sőt, a felmérés eredményéről és javaslatainkról  
értékelőlapot, valamint tanúsítványt is kiállítunk.  C9MENBIZ  7 100 Ft

éves szerviz mobilitás ga ran ci á-
val és műszaki vizsgával
Ha a forgalmi engedélye szerint is elérke-
zett a pillanat, műszaki vizsgája helyszí-
néül is válassza márkaszervizeink egyikét. 
A két teendő egyidejű elvégzésével és 
SZERVIZ4+ kuponjával nemcsak időt és 
energiát, hanem 16 000 Ft-ot  
is megtakaríthat. 

keréktárolási csomag
Az ajánlat keretében ellenőrizzük autója 
már lecserélt kerekeinek állapotát és jövő 
télig minőségmegőrző módon tároljuk  
a téli gumikat, kerekeket, így önnek ezzel 
sem kell törődnie! 
C8KEREKTAR 6 400 Ft

kerékcsere csomag  
keréktárolással és tavaszi 
gyors át vizs gá lással
Ha Ön szeretne mindent egyszerre és egy 
helyen elintézni, akkor a legmegfelelőbb 
választás komplex ajánlatunk, melyben 
szakembereink elvégzik a műszaki átvizs-
gálást, lecserélik a kerekeket, valamint 
gondoskodnak a nyári állagmegőrző 
tárolásáról. 
C8KERTK 13 990 Ft

tOP Fitness csomag
Ajánlatunk gondoskodik autója teljes tava-
szi újjászületéséről. Az átvizsgáláson és a 
külső mosáson felül még belső takarítást is 
tartalmaz.
C9TOPFIT 8 100 Ft

7 100 Ft

kerékszerviz ajándékba!
Ha most vásárol téli szerelt kerék garnitúrát gépkocsijához, 3 éven keresztül költség-

mentesen, az évszak igényeinek megfelelő körülmények között tároljuk Önnek téli és nyári 

kerekeit. Sőt, 3 éven át, összesen 6 alkalommal ingyenesen ellenőrizzük azok állapotát, 

valamint a tisztítást, a centrírozást és az átszerelést is mi álljuk. A szolgáltatás értéke   

70 000 Ft, ami nem váltható be készpénzre!

A 3 éves, évszaknak megfelelő, díjmentes tárolást akkor is biztosít-

juk, ha téli vagy nyári gumiabroncs garnitúrát vásárol nálunk. 

A szolgáltatás értéke 36 000 Ft, mely nem váltható készpénzre. 

A fenti ajánlatok kizárólag az akcióban résztvevő kereskedőnél, 

új vagy már forgalomban lévő személygépkocsikhoz, új téli 

szerelt kerékgarnitúra vagy 4 db téli, illetve nyári gumiabroncs 

megvásárlása esetén, az akció időtartama alatt, azaz  

2012. május 31-ig érvényesek. 

Bővebb információkért keresse Volkswagen márkakereskedőjét!

3

Profi kerékszerviz ajánlataink

kerékcsere csomag tavaszi
gyorsátvizsgálással
Két legyet egy csapásra! Ajánlatunk 
teljeskörű megoldást ad autója aktuális 
igényeire, mert egyesíti magában a szük-
séges kerékcserét és az időszerű átvizsgá-
lási teendők elvégzését. Mi autója minden 
részére gondolunk! 
C8KERATVW 7 100 Ft

kerékcsere csomag
Ajánlatunk keretében téli kerekeit levesszük, állapotukat felmérjük, nyári kerekeit felszerelés 
előtt szintén átnézzük és centrírozzuk. Továbbá, ha az abroncsok állapota megkívánja, ké-
résére kedvező egész éves téli és nyári gumiabroncs kínálatunk segítségével egyúttal azok 
cseréjét is megoldjuk. Sőt, komplett kerékgarnitúra vásárlása esetén mi 3 éves térítésmentes 
kerékszervizt is adunk Önnek.   C8KEREK         6 100 Ft



kiváló ár. ellenőrzött minőség.

Economy Ajánlataink megbízható 
Volkswagen Economy Alkatrészeket®  
és magyarországi Volkswagen 
márkaszervizben történő beszerelést 
kínálnak.
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economy 
ajánlatok

kiváló ár. 
ellenőrzött 
minőség.

5 évnél idősebb volkswagen gépjárművekhez

akár 25%-os megtakarítással

volkswagen minőség

2 év garanciával

Volkswagen Economy első fékbetét ajánlatok, beszereléssel

Típus* Gyártási év
A csomag brut-
tó ára Eredeti 
alkatrésszel**

Csomagszám ECO 
alkatrésszel

A csomag brut-
tó ára Economy 
alkatrésszel**

Caddy/Golf/Variant/4Motion

2004-2006

34 868 Ft

L 4636 E0029 26 100 Ft
Golf Plus/Jetta/syncro 37 188 Ft

Caddy/Golf/Variant/4Motion/Golf Plus/Jetta/syncro 40 569 Ft

NewBeettle/Cabrio/Bora/Variant/4Motion/Golf/
Variant/4Motion/Polo Derby/Lim.

1998-2006 35 328 Ft

NewBeettle/Bora/Variant/4Motion 1999-2001 35 077 Ft L 4636 E0060 24 800 Ft
Caddy/Eos/Golf/Variant/4Motion

2004-2006
28 951 Ft

L 4636 E0160 25 500 Ft
Golf Plus/Polo Derby/ Scirocco 32 431 Ft

* Kérjük érdeklődjön márkaszervizében!
** Az árak tartalmazzák a beszerelés költségét, a segédanyagokat és a cserélt alkatrész hulladékkezelését is.

Volkswagen Economy akkumulátor ajánlatok, beszereléssel

Típus*
a csomag brut-
tó ára eredeti 
alkatrésszel**

Csomagszám 
ECo alkatrésszel

A csomag brut-
tó ára Economy 
alkatrésszel**

44 ah, 12V, 360 a EN/SaE/GS, 200 a DIN

27 100 Ft D 2706 E0115  22 600 Ft 
5 évesnél idősebb Bora/Variant/4motion, Caddy, Corrado, Golf, Golf Cabriolet, Golf/
Variant/4motion, Golf Plus, lT/lT4x4, lupo/lupo 3l TDI, Passat/4motion/Santana, Passat syncro, 
Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic/Variant, Sharan/Syncro/4motion, Touran, Transporter, Trans-
porter syncro, Vento-EU modellekhez .

61 ah, 12V, 540 a EN/SaE, 300 a DIN
37 000 Ft D 2706 00125  30 500 Ft 5 évesnél idősebb Polo 6N/Classic/Variant/, Polo 9N/9N2/9N3, Golf III/Variant, Golf IV/Variant, Golf V/Variant, 

Golf Plus, Bora/ Variant, Beetle/Cabrio, Passat B3/B4/Variant, Passat B5/Variant/Sharan, Touran modellekhez .

72 ah, 12V, 640 a EN/SaE, 350 a DIN

41 900 Ft D 2706 00130  34 400 Ft 5 évesnél idősebb Polo 6N/Classic/Variant/, Polo 9N/9N2/9N3, Golf III/Variant, Golf IV/Variant, Golf 
V/Variant, Golf Plus, Bora/ Variant, Beetle/Cabrio, Passat B3/B4/Variant, Passat B5/Variant/Sharan, 
Touran, Touareg modellekhez .

85 ah, 12V, 750 a EN/SaE/GS, 400 a DIN
44 800 Ft D 2706 00145 36 700 Ft 5 évesnél idősebb lupo 3l, Golf III/Variant, Golf IV/Variant, Golf V/Variant, Bora/ Variant, Passat 

B3/B4/Variant, Passat B5/Variant, Sharan, Touareg modellekhez .

Volkswagen Economy első lengéscsillapító ajánlatok, beszereléssel

B3/B4/Variant, Passat B5/Variant, Sharan, Touareg modellekhez

Típus* Gyártási év
A csomag brut-
tó ára Eredeti 
alkatrésszel**

Csomagszám ECO 
alkatrésszel

A csomag brut-
tó ára Economy 
alkatrésszel**

Golf/Variant/4Motion/Golf Plus 2004-2006 127 585 Ft L 4090 E0697 104 200 Ft

Bora/Variant/4Motion 1999-2005 146 460 Ft L 4090 E0568 118 900 Ft

Golf/Variant/4Motion 1998-2006 146 460 Ft L 4090 E0086 118 900 Ft

Golf/Variant/4Motion 2004-2006 116 074 Ft L 4090 E0698 95 600 Ft

Volkswagen Economy Hátsó kipufogódob ajánlatok, beszereléssel

Típus* motorkód A csomag bruttó ára Eredeti 
alkatrésszel**

Csomagszám ECO 
alkatrésszel

A csomag bruttó ára 
Economy alkatrésszel**

Polo 

aFK 95 730 Ft l 2633 00573 62 600 Ft

alD, aUC, aKK, aKP, aUD 83 384 Ft l 2633 00835 47 700 Ft
BmD,BmE 94 468 Ft l 2633 00791 69 900 Ft

Golf 1 .6 BFQ,aKl,aEH 102 895 Ft  l 2633 00194 68 900 Ft
Golf Variant 1 .6   aEH, aKl, aPF, aVU, BFQ 97 523 Ft  l 2633 00771 66 900 Ft
Caddy 1 .9 TDI aEY, aHB, aYQ 93 557 Ft  l 2633 00837 71 600 Ft



Vezérmű-szett- és vízpumpacsere

-23 000 Ft
Első fékbetétcsere

-6 000 Ft
Első fékbetét- és tárcsacsere

-15 000 Ft

 Első kerékcsapágy-csere (1 db) 

-10 000 Ft
 Első lengéscsillapító-csere  (1 pár)

-23 000 Ft
 Hátsó fékbetét- és tárcsacsere

-12 000 Ft

 Hátsó lengéscsillapító-csere (1 pár) 

-15 000 Ft
 Kuplungszettcsere

-30 000 Ft
 Akkumulátor-csere 

-5 000 Ft

Éves szerviz mobilitás garanciával és 
műszaki vizsgával 

-16 000 Ft

További kedvezményes ajánlatokért látogasson  
el márkaszervizeinkbe vagy további információért  

kattintson a www.szervizajanlatok.hu oldalra!

KIEMELT AJÁNLATAINK:

SOSeM vOlt Még ennyi kedvezMényünk 
autója SzáMára
SZERVIZ 4+ ajánlataink megbízható Volkswagen Eredeti Alkatrészeket® és magyarországi  
Volkswagen márkaszervizben történő beszerelést kínálnak
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Ahhoz, hogy az Ön Volkswagenje Volkswagen maradjon elengedhetetlen a márkaszervizekben 
történő rendszeres karbantartási munkálatok elvégeztetése. SZERVIZ 4+ programunk keretében a 

márkaszervizeink által nyújtott gyári technológiát, megbízható minőséget, Volkswagen Eredeti 
Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát kivételesen előnyös áron kínáljuk Önnek 

4 évnél idősebb Volkswagenje számára. Ismerje meg tíz kiemelt ajánlatunkat, valamint számos egyéni 
kedvezményért és a SZERVIZ 4+ kuponfüzetért keresse fel márkaszervizeink egyikét!  

Tegyen meg mindent azért, hogy autója a lehető legjobb formában vágjon neki az utazásoknak! 
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volkswagen eredeti alkatrész® ajánlatok
A kínálatunkban szereplő alkatrészek minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása során használt alkatrészek minőségével,
így biztosítva, hogy minden alkatrész továbbra is tökéletes összhangban legyen. Ennek köszönhetően a lehető legmagasabb szintű biztonságot, meg-
bízhatóságot és teljesítményt nyújtják, hogy Volkswagenje Volkswagen is maradjon.

* Az árak ajánlott fogyasztói árak.

 Kiváló szűrőhatás

 Magas fokú hőállóság

 Nyomásállóság és korrózióvédelem

 Nagy szennyeződés-felvevő képesség

 A motor megbízható védelme

Volkswagen Eredeti 
Olajszűrők  
– az Ön pluszpontjai

 Megbízható szűrés

 Pontosan meghatározott levegőáramlás  
a maximális motorteljesítmény érdekében

 Megbízható fényteljesítmény

 LongLife változatok is kaphatók

 Izzókészlet dobozok is kaphatók

Volkswagen Eredeti 
Levegőszűrők  
– az Ön pluszpontjai a maximális motorteljesítmény érdekében

 Tökéletes tisztítás minden időben

 Állandó törlési minőség

 Nagy szűrőfelület

 Pontosan illeszkedő megoldás minden motortípushoz

 Magasfokú megbízhatóság a használat teljes időtartama 
alatt

Volkswagen Eredeti 
Aero ablaktörlők  
– az Ön pluszpontjai

Pontosan illeszkedő megoldás minden motortípushoz

Magasfokú megbízhatóság a használat teljes időtartama 

 Biztonság és megbízhatóság szinte 
minden hőmérsékleten

 Hidegindítási garancia -25 °C-ig

 Karbantartásmentes

 Kiemelkedően hosszú élettartam

 Beépített kopásjelző (savszint kijelzés)

Volkswagen Eredeti  
Akkumulátorok  
– az Ön pluszpontjai

Típus Motorkód Akkumulátor Kapacitás Bruttó ár*
Polo 1.4, 1.6 – 1995-től AEX, ANX, APQ, AEE, BBY,BKY

000915105DB 44 Ah  22 480 Ft 
Polo Clasic/Variant 1.4, 1.6 – 1995-től AEX, ANW, AUD, AKK, AFT,1F
Golf III/Vento 1.4, 1.6 – 1991-97  ABD, AEX
GolfIV/Bora 1.4, 1.6 – 2001 BCA, AKL
Passat 1.6, 1.9 – 1988-2001 AFN, AVF

000915105DE 61 Ah   32 316 Ft 
Caddy 1.9 TDI, T4 1.9 – 1990-95 BJB, BLS, 1X
T5 1.9 TDI, T4 2.4, 2.5 – 1990-2003 AXC, ABL, AAB, AAF, ACU 000915105DG 72 Ah  37 211 Ft 

Típus motorkód
olajszűrő levegőszűrő ablaktörlő

Cikkszám Bruttó ár* Cikkszám Bruttó ár* Cikkszám Bruttó ár*
Polo 1.4 2004 BBY, BKY, aUa, BBZ, aUB 030115561aN 3 235 Ft 036198620 10 997 Ft 1J0998003 8 447 Ft
Golf IV/Bora 1,6 2004 aEH, aKl, BFQ, aUm,

06a115561B 3 901 Ft 1J0129620 8 034 Ft 1J0998002a 14 257 FtGolf IV/Bora 1,8 2004 aGU, aUQ
Golf IV/Bora 2,0 2004 aPK, aQY, aZJ, BEH
Golf V/Jetta 1,6 2006 BSE, BSF 06a115561B 3 901 Ft 1F0129620 8 931 Ft 1K0998002a 14 257 Ft
Passat 2.0 PD TDI 2007 BVE, BWV, Bma, BKP, BmP, BUZ, Bmr

071115562C 4 131 Ft 1K0129620D 8 034 Ft 3C1998002 14 257 Ft
Passat 1,9 PD TDI 2007 BKC, BlS, BXE
Caddy 1.9 PD TDI, 2006 BJB, BSU, BlS 071115562C

4 131 Ft 1K0129620D 8 034 Ft 2K0998002a 10 620 Ft
Caddy 2,0 PD TDI, 2006 Bmm
T5 1.9 TDI 2006 aXC, Brr, aXB, BrS 071115562C 4 131 Ft 7H0129620 7 512 Ft 7H5998002 12 424 Ft
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Ezért ragaszkodjon Ön is az Eredetihez. Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

• Minőségük teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása során használt alkatrészek minőségével,  
így biztosítják, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is tökéletes összhangban legyen.

• Ennek köszönhetően a lehető legmagasabb szintű biztonságot, megbízhatóságot és teljesítményt nyújtják.

• azért, hogy az Ön volkswagenje volkswagen maradjon. további információk: www.volkswagen.hu

+

+

+

+

+

Méretpontosan illeszkedő forma

Az összes funkció biztosítása, pl. passzív biztonság

A karosszéria magas fokú merevségének megtartása

Magas szintű kidolgozási minőség

Az átrozsdásodás elleni garancia megtartása

Volkswagen Eredeti Karosszériaelemek  
– az Ön pluszpontjai

+

+

+

+

+

Az eredeti üzembiztonság helyreállítása

Hatékony UV-védelem

Kiváló optikai minőség

Optimális illeszkedés

Kiváló hangszigetelés

Volkswagen Eredeti Szélvédőüvegek  
– az Ön pluszpontjai

tudta Ön?
 
• A karosszériaelemek nem csupán formát adnak az adott  

modellnek. Ezek a jármű igényesen megtervezett elemei,  
amelyek  számos feladatot látnak el. Ezek között az első  
helyen a jármű utasainak és a közlekedés többi  
résztvevőjének védelme áll.

• Minél kevésbé „csavarodik” egy jármű az egyenetlen útfelüle-
teken vagy a gyors kanyarokban, annál nagyobb a „torziós 
merevsége”, és annál biztonságosabb a kezelhetősége.

• A biztonsági övek és a légzsákok mellett a legfontosabb passzív 
biztonsági jellemzők közé tartozik a „merev” utascella (utastér), 
valamint a jármű elején és hátulján található gyűrődési zó-
nák. Balesetkor ezek gondoskodnak az ütközési energia nagyon 
fontos védelmet nyújtó elnyeléséről.

• A jó aerodinamikai tulajdonságok csökkentik a légellenállást,  
és ezzel a jármű fogyasztását. Ezt a jármű kis súlya is támogatja.  
A karosszéria döntően befolyásolja mindkét tulajdonságot.

• Az idegen karosszériaelemek eltérő gyűrődési tulajdonságai 
veszélyeztethetik az utasok és a közlekedés többi résztvevőjének 
biztonságát.

• Az idegen karosszériaelemek illeszkedési pontatlanságai  
költséges utómunkákat tehetnek szükségessé.

tudta Ön?
 
• A szélvédőüvegnek mindig lehetővé kell tennie a kifogásta-

lan kilátást. Hiszen csak az közlekedhet biztonságosan, aki 
mindent lát.

• Az első szélvédőüveg a nagy teljesítményű ragasztónak köszön-
hetően a karosszéria teherhordó része. Az Auto Club Europa 
(ACE) szerint a karosszéria merevségének akár 30 százaléká-
ért a szélvédő felel.

• Az ablaküveg szerkezetének stabilitását egy-egy kavicsfelve-
rődés jelentősen csökkenti.

• Már a legapróbb sérülések is – mint például lyukak, karcolások 
vagy repedések – képesek lerombolni az ablaküveg összetett 
szerkezetét. Ennek következtében a légzsák elveszítheti hatását.

• Az utasoldali légzsák a kinyíláskor belülről az ablaküvegnek tá-
maszkodik, amelynek ki kell bírnia az ekkor keletkező terhelést.

• A por- és homokszemcsék, a jég által okozott karcolások, stb. 
idővel számos finom karcolást hagynak maguk után. Emiatt, ha  
a nap alacsonyan áll, vagy ellenfényben szóródó fény alakulhat 
ki, amely veszélyesen elvakíthatja a vezetőt.

• Kb. 80.000 km után az első szélvédőüveg gyakran olyan kopott-
sági szintet ér el, hogy a közlekedés biztonsága érdekében ki 
kellene cserélni.

volkswagen eredeti karosszériaelemek
A kínálatunkban szereplő karosszériaelemek minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása során használt elemek kiváló 
minőségével, így biztosítva, hogy méretpontosan illeszkedjenek, összes funkciójukat ellássák és megtartsák a karosszéria magasfokú  
merevségét. Volkswagen Eredeti Karosszériaelemek használata esetén autójának átrozsdásodás elleni garanciája is megmarad.



karosszéria szerviz
A Volkswagen márkaszervizben akkor is a legjobb kezekben lesz az autója, ha a napi  használat vagy egy baleset során  sérüléseket szenvedett. Szakem-
bereink a gyártási előírások és technológiák segítségével kínálnak Önnek teljes körű javítási szolgáltatásokat a legmodernebb fényezési eljárások és 
Volkswagen Eredeti Alkatrészek® felhasználásával. Így autója biztosan megőrzi az értékét.

Clever repair – az okos megoldás
Clever Repair ajánlatunkkal Ön rendkívül kedvező áron tüntetheti el múltbéli sérülések apróbb nyomait, hiszen az érintett elemek cseréje  
helyett egy korszerű, alternatív gyártói technológiát alkalmazva újítjuk fel az autóját.

Belső műanyag (kárpitelem)  
javítása
Egy sérülés (pl. karc) megszüntetése. 

C8BEMUJAV 1 100 Ft

Szélvédősérülés javítása
Egy pontszerű sérülés (pl. kőfelverődés) 
javítása. 

C8SZELJAV 5 100 Ft

Fényezetlen műanyagelem  
javítása
Egy sérülés megszüntetése.

C8FEMUJAV 4 600 Ft

a márkaszervizben végzett karosszériajavítás legfontosabb előnyei

•  A szakszerű helyreállításnak köszönhetően  
autója megőrzi a minőségét, így továbbra is 
megbízható és biztonságos marad.

•  Értéktartás, a további használat és az eladás 
során is.

•  Autója garanciái megmaradnak: 2 éves álta-
lános-, és 3 éves fényezési garancia a gyártótól, 
Gmax, illetve Garancia4 4 éves importőri álta-
lános garancia, 12 éves átrozsdásodási garan-
cia, Mobilitásgarancia.

•  Tanácsadás és az ügyintézési teendők átválla-
lása a biztosítói kárrendezési folyamatban is.

Amennyiben Ön a baleset idején érvényes 
mobilitásgarancia szolgáltatással rendelke-
zik, már a káresemény bekövetkezése idején jo-
gosult térítésmentes helyszíni segítségnyújtásra, 
autója legközelebbi márkaszervizbe szállítására, 
valamint akár egy egész hétig csereautó igény-
bevételére is. A szolgáltatás szinte egész Európá-
ban elérhető, így Ön sehol nem marad segítség 
nélkül a váratlan helyzetekben.

A használat során a belső térben keletkező  
nyomokat eddig csak nehezen lehetett meg-
szüntetni. Az újfajta technológiák azonban a 
legtöbb helyről lehetővé teszik a foltok, lyukak, 
szakadások eltávolítását. Az Ön Volkswa-
genje pótalkatrészek felhasználása nélkül is tel-
jesen visszanyeri szépségét. Felületi szennyező-
dések esetén pedig a Volkswagen Bőrápoló 
használata is elegendő. Az első szélvédőn talál-

ható kavicsfelverődés a vezetőt és az utasokat is 
veszélyezteti.
Bizonyos körülmények között az üvegen repedés 
keletkezhet, amelynek következtében, különösen 
régebbi járművek esetében, a szélvédő akár 
szét is törhet. A szélvédő cseréje sok esetben 
elkerülhető, javítása azonban még az apró sé-
rüléseknél is ajánlott.
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Nézze meg videobemutatónkat a  
www.cleverrepair.hu oldalon!



Prémium Gumiabroncs Garancia
Sérült már meg autójának gumiabroncsa, mikor kátyúba hajtott vagy útpadkának ütközött?
Panaszkodott már ismerőse arra, hogy szög vagy más hegyes tárgy tette tönkre gumiabroncsát? Esetleg hallott már olyanról, hogy valakinek 
csupán rosszindulatból kiszúrták a gumiját? Ha nálunk vásárol és szereltet fel új Continental gumiabroncs garnitúrát vagy komplettkerék-garnitúrát,  
a hasonló kellemetlen esetekben megkíméljük pénztárcáját. Az Ön Continental abroncsaihoz adott Prémium Gumiabroncs Garanciánk keretében 
2 évig az abroncs maradék profi lmélységének függvényében jelentős kedvezménnyel – például egy néhány napos abroncsnál csupán a felszerelési 
díj megfi zetésével – pótolhatja nálunk a sérült abroncsait. A szolgáltatás részleteiről készséggel tájékoztatják Önt márkakereskedésünk munkatársai.

Kiemelt nyári gumiabroncs kínálatunk

A ContiSportContact™ 5 nem csak a sportos személygépjárművek, hanem a sport kategóriás SUV-ok technikai 
elvárásait is kielégíti. A gumiabroncs rendkívül rövid fékutat, kiváló tapadást és tökéletes biztonságot garantál 
minden időjárási körülmény között. A továbbfejlesztésnek köszönhetően nagyobb futásteljesítmény és alacsonyabb 
üzem anyag-fogyasztás vált lehetővé. Ezek a kimagasló eredmények az új fejlesztésű alapanyag-keveréknek 
köszönhetőek, amely a keletkező erőhatások maximális átvitelét teszi lehetővé, alacsony gördülési ellenállás mellett. 

Közép-, felső- és sportkategória / SUVContiSportContact™ 5

Méretválaszték

Gumiabroncs szélesség
205 – 255

a Keréktárcsa átmérő
17 – 20

a Sebességindex
V/W/Y

a Széria
50 – 35

a

A ContiPremiumContact™ 5 egy új prémium kategóriás nyári gumiabroncs közép- és felsőkategóriás személy-
gépjárművek számára, amely vizes és száraz útfelületen is kimagaslóan rövid fékutat, rendkívül alacsony gördülési 
ellenállást, egyedülállóan biztonságos vezetést és komfortos irányíthatóságot biztosít. A ContiSportContact™ 5 
abroncsnál már alkalmazott makro-blokk kialakítás még extrém vezetési szituációkban is tökéletes irányíthatóságot 
és egyedülálló tapadást garantál, a ContiEcoContact™ 5 abroncsfejlesztési újdonságai közül pedig az innovatív 
szerkezeti kialakítás átvételével kiváló komfort és rendkívül alacsony gördülési ellenállás szavatolt.

Közép- és felsőkategóriaContiPremiumContact™ 5

Méretválaszték

Gumiabroncs szélesség
175 – 225

a Keréktárcsa átmérő
14 – 17

a Sebességindex
T/H/V/W

a Széria
65 – 50

a

Új

Az egyenes szakaszokon és kanyarokban történő fékezéskor az abroncson található bionikus kontúr összeszűkül. Ez 
egyrészről csökkenti a fékutat, másrészről kimagasló kanyarstabilitást kölcsönöz a gépjárműnek. Az aszimmetrikus 
mintázat és a merev vállblokkok kivételesen biztos kanyarodást és élvezetes vezetést garantálnak anélkül, hogy a 
biztonságunk érdekében kompromisszumokra kényszerülnénk. A körbefutó széles vízelvezető csatornák egyedülálló 
„aquaplaning” elleni védelmet szavatolnak.

Felső- és sportkategória / SUVContiCrossContact™ UHP

Méretválaszték

Gumiabroncs szélesség
215 – 315

a Keréktárcsa átmérő
16 – 23

a Sebességindex
T/H/V/W/Y/Z

a Széria
65 – 30

a Teszt 
győztes
Szám 2011/07 - 235/60 R 18 W

A ContiEcoContact™ 5 fejlesztése során szoros együttműködés alakult ki Európa vezető autógyártóival. Ennek 
köszönhetően egy merőben új abroncskoncepció jött létre, a rendszeresen hosszabb távolságon közlekedő autósok 
számára, akik környezettudatosak és odafi gyelnek az üzemanyag-fogyasztásra is. Az abroncs legfőbb tulajdonságait 
befolyásoló mind a négy tényezőt átalakították, így a siker nem maradt el: a CO2 kibocsátást és az üzemanyag-
fogyasztást sikerült jelentősen csökkenteni, miközben az abroncs kiváló fékteljesítményt garantál.

Közép- és felsőkategóriaContiEcoContact™ 5

Méretválaszték

Gumiabroncs szélesség
165 – 225

a Keréktárcsa átmérő
14 – 17

a Sebességindex
T/H/V/W/Y

a Széria
70 – 45

a

A VancoEco™ abroncsot speciálisan kisáruszállítók és transzporterek számára fejlesztették ki a még gazdaságosabb 
üzemeltetés érdekében. Európa vezető abroncsgyártójának közel 30%-kal sikerült csökkentenie a VancoEco™  
gördülési ellenállását, amely így több mint 4%-kal mérsékli az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. 
Ugyanakkor a mérnökök megtartották a Continental abroncsokra jellemző rövid fékutat száraz és vizes útfelületen, 
valamint a VancoEco™ abroncs olyan teljesítményre képes, mint az a személygépjárművekre jellemző.

Transzporterek / KisáruszállítókVancoEco™

Méretválaszték

Gumiabroncs szélesség
195 – 235

a Keréktárcsa átmérő
15 – 17

a Sebességindex
Q/R/T/H

a Széria
75 – 55

a Jó
Szám 2011/04 - 215/65 R 16 C



Nem lenne óriási, ha navigációs rendszerét az autóján kívül is használhatná? Ha bárhol, bármikor 

megtalálhatná a legrövidebb utat, új és érdekes helyeket fedezhetne fel, miközben kedvenc zenéit hallgatva 

böngészhetné a kedvenc képeit? Nos, az új Volkswagen up! maps + more hordozható  

navigációs és szórakoztató rendszerével most mindezt megteheti. 

Okos kis kütyü, nem igaz?

További információk a www.volkswagen.hu oldalon.

www.volkswagen.hu

Az új Volkswagen up! motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,5-4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 

105-108 g/km. A képen látható gépkocsi extrafelszereltséget tartalmazhat, a maps + more mobil navigációs 

rendszer opcionális, és nem a szériafelszereltség része.

Amikor a kicsi nagyszerű. Az új Volkswagen up!
Maps + more mobil navigációs rendszerrel.

VW_UP_NANO_A4_FINAL.indd   1 2/15/12   10:04 AM



Disturbers 3.500,-** amet 

nonummy nisl euismod.

Haszonjárművek takarékos
Volkswagen dízeltechnológiával.

A gazdaságos vezetésmód mostantól nem az egyetlen módja, hogy takarékosabbá tegyük
a cég járműparkját. A Volkswagen haszonjárművei minden segítséget megadnak ahhoz,
hogy a szállítással kapcsolatos költségek mérséklődjenek. A kifinomult motormegoldások,
a számos műszaki innovációt felvonultató BlueMotion Technology és a 4 év általános garancia
biztosítja, hogy a Caddy, a Transporter, az Amarok és az új Crafter egyaránt hosszú távú
segítőtársa legyen a vállalkozás költségeinek ésszerűsítésében.
A részletekért keresse fel a www.gazdasagosauto.hu oldalunkat.

Egy vállalkozó ma nem engedheti meg magának,
hogy mást válasszon.

www.gazdasagosauto.hu

Haszonjárművek

haszonjarmu_hird_ok.indd   1 1/31/12   2:53 PM



www.weltauto.hu

Használt autók, amiket
a szakértő is megvenne, mert...

Audi A3 Sportback
Ambition 1.6 TDi DPF
------------------------------------------------------------------------
Szín         fekete metál
        (gyöngyház)
------------------------------------------------------------------------
Első forgalomba
helyezés        2010. 01. 01.
------------------------------------------------------------------------
Futásteljesítmény      23 000 km
------------------------------------------------------------------------
Teljesítmény       77 KW / 105 LE
------------------------------------------------------------------------
Motor        Diesel
------------------------------------------------------------------------
CO2 kibocsátáss     112 g/km
------------------------------------------------------------------------
Erőátvitel        kézi 5 fokozatú
------------------------------------------------------------------------
Meghajtás       elsőkerék hajtás
------------------------------------------------------------------------
Ajtók száma       4 ajtó
------------------------------------------------------------------------
Ülések száma       5 ülés
------------------------------------------------------------------------
Eladási ár        6.690.000 Ft
        EUR 22.864,75
------------------------------------------------------------------------  

12 hónapig
vagy 30 000 km
megtételéig
műszaki garancia
van rájuk.

7 napon belül
átcserélheti
egyenértékű
vagy drágább
gépkocsira.

a helyszínen választhat
biztosítási konstrukciót
a gépkocsihoz.

minden garanciális autót
110 ponton átvizsgálunk.

be tudja számíttatni
jelenlegi autóját

a vásárláskor.

kedvező finanszírozási
konstrukciókkal

részletre is vásárolhat.

a mobilitás garancia
extra biztonságot nyújt.

országszerte 41 helyen
számíthat a Weltautora.

mert már okostelefonon keresztül is
böngészhet a Weltauto honlapján!
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TELJESÍTMÉNY  EREJE 
A VEZETÉS SZABADSÁGÁVAL

CASTROL AZ EGYETLEN MOTOROLAJ 
A VILÁGON A VOLKSWAGEN AJÁNLÁSÁVAL

A Volkswagen a Castrol EDGE Professionalt ajánlja

A Volkswagen Csoporttal szoros együttműködés keretében fejlesztett, fokozott 
motortisztaságot és mérsékelt károsanyag-kibocsátást eredményező motorolaj, 
amelyet a mikroszűrési technológia és a fl uoreszkáló védjegy tesz egyedivé. 
A Fluid Strength Technology ™ lehetővé teszi, hogy a kenőfi lm az üzemeltetési 
és terhelési körülmények függvényében dinamikusan alkalmazkodjon a motor 
igényeihez. Erősebb olajfi lmet képez minden fordulatszámon, javítva ezzel a 
motor hatásfokát. Az olaj a kiterjesztett szervizciklusok teljes időtartama alatt 
megőrzi tulajdonságait.

www.castrol.hu IT’S MORE THAN JUST OIL.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W-30

IT’S MORE THAN JUST OIL.
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www.weltauto.hu

Használt autók, amiket
a szakértő is megvenne, mert...

Audi A3 Sportback
Ambition 1.6 TDi DPF
------------------------------------------------------------------------
Szín         fekete metál
        (gyöngyház)
------------------------------------------------------------------------
Első forgalomba
helyezés        2010. 01. 01.
------------------------------------------------------------------------
Futásteljesítmény      23 000 km
------------------------------------------------------------------------
Teljesítmény       77 KW / 105 LE
------------------------------------------------------------------------
Motor        Diesel
------------------------------------------------------------------------
CO2 kibocsátáss     112 g/km
------------------------------------------------------------------------
Erőátvitel        kézi 5 fokozatú
------------------------------------------------------------------------
Meghajtás       elsőkerék hajtás
------------------------------------------------------------------------
Ajtók száma       4 ajtó
------------------------------------------------------------------------
Ülések száma       5 ülés
------------------------------------------------------------------------
Eladási ár        6.690.000 Ft
        EUR 22.864,75
------------------------------------------------------------------------  

12 hónapig
vagy 30 000 km
megtételéig
műszaki garancia
van rájuk.

7 napon belül
átcserélheti
egyenértékű
vagy drágább
gépkocsira.

a helyszínen választhat
biztosítási konstrukciót
a gépkocsihoz.

minden garanciális autót
110 ponton átvizsgálunk.

be tudja számíttatni
jelenlegi autóját

a vásárláskor.

kedvező finanszírozási
konstrukciókkal

részletre is vásárolhat.

a mobilitás garancia
extra biztonságot nyújt.

országszerte 41 helyen
számíthat a Weltautora.

mert már okostelefonon keresztül is
böngészhet a Weltauto honlapján!

12 hón
vagy 3
megtét
műsza
van rá

ck
DPF
-----------
tál
áz)
-----------

01.
-----------

7 napo
átcseré
egyené
vagy d
gépkoc

105 LE
-----------

-----------

-----------
ozatú
-----------
hajtás
-----------

a helys
biztosít
a gépk

-----------
00 Ft
64,75
-----------  

minden
110 po

resztül is
nlapján!

míttatni
autóját
rláskor.

Aud
Am
-----------
Szín   
  
-----------
Első fo
helye
-----------
F á

zírozási
ciókkal
rolhat.

Teljes
-----------
Moto
-----------
CO2 k
-----------
Erőátv
-----------
Megh
-----------
Ajtók 

arancia
t nyújt.

-----------
Eladá
  
-----------

helyen
autora.

welt_vwh_ok2.indd   1 2/6/12   3:16 PM



kalandozzon felhőtlenül! 
A ragyogó napsütésben a család minden tagja a természetbe vágyik. A közösen átélt élmények azonban nem attól válnak igazán felejthetetlenné, 
ha váratlan problémákat kell megoldanunk, hanem ha minden úgy alakul, ahogy azt elképzeltük. Kímélje meg magát a felesleges idegeskedéstől, 
használja navigációs eszközeinket és tegye még kellemesebbé a pihenés óráit szórakoztató berendezéseinkkel.  
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volkswagen eredeti szövetszőnyeg 
garnitúra*
Négy darabos garnitúra. Antracit, illetve fekete 
színben, típusfelirattal. 
 22 987 Ft-tól

volkswagen eredeti tempomat*
Utólagosan beszerelhető sebességtartó auto-
matika.  A beszerelhetőség műszaki feltételeiről 
egyeztessen márkakereskedőjével! 
 16 383 Ft-tól

volkswagen eredeti csomagtérszőnyeg*
Méretpontos, habosított műanyagból, magasí-
tott peremmel, csúszásgátló mintával. 
 10 922 Ft-tól

Headster Costumer multifunkciós vállfa
A fejtámlára egyszerűen felszerelhető, az autó-
ban és autón kívül egyaránt használható krómo-
zott vállfa.
RA08980 10 160 Ft

volkswagen eredeti zárható alaptartó*
Alumínium T-nút profilos, ergonómikus , zárható.

 49 975 Ft-tól

* a modellspecifikus választékról érdeklődjön Volkswagen márkakereskedőjénél!

volkswagen eredeti zárható  
kerékpártartó
Exkluzív kivitelű kerékpártartó, a kerékpár a tar-
tóhoz zárható. Bármilyen kerékpárhoz használ-
ható 25-80 mm közti vázkeresztmetszet esetén. 
Minden T-núttal ellátott, illetve 30 x 20 mm ke-
resztmetszetű szögletes profilú alaptartóhoz.

6Q0071128A 28 194 Ft

volkswagen eredeti  
zárható kereszttartó*
T-nút profilos, ergonomikus, zárható  
kereszttartó, fekete színben.
 57 912 Ft-tól
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kenwood autós multimédia  
és navigáció
Márkaspecifikus, 7’ átmérőjű érintőképernyő, 
2 DIN magas, új Garmin navigáció, magyar 
menü és hangutasítások, Ecoroute TMC vevő, 
bluetooth kihangosító, összes lejátszási formá-
tum, iPOD/iPhone USB direkt csatlakozás.  
Már a 2011-es teljes Európa térképpel!

DNX520VBTVW 434 975 Ft

kenwood kdC-Bt32u Cd/MP3 
telefonkihangosítós fejegység   
MP3, WMA, AAC lejátszás, integrált Bluetooth 
telefonkihangosító, beépített mikrofon, elő-
lap AUX és USB bemenet. 2 V RCA kimenet. 
RDS rádió tuner. 4x50 W kimeneti teljesítményű 
MOSFET erősítő, 13 szegmens x 11 karakteres flu-
oreszkáló kijelző, piros gombmegvilágítás, leve-
hető előlap.!

KDC-BT32U 43 980 Ft

Becker ready 50 hordozható navigáció 
Bluetooth kihangosítóval
Hordozható navigációs készülék, 5’-os érintő-
képernyővel. 3D képmegjelenítés, sávasszisz-
tens, 3D kereszteződés megjelenítés a fontosabb 
autópályákon, Becker SituationScan, Becker 
Oneshot hangvezérlés, Bluetooth kihangosítás, 
TMC, aktív tartó, 44 ország térképével. Az 
üzembe helyezést követő 30 napon belül, ingye-
nes kártyafrissítési lehetőséggel.

BE1501170000 84 988 Ft

nOkia telefonkihangosító
Bluetooth-os univerzális telefonkihangosító.

CK200 40 996 Ft

Beetle rendező táska gyerekeknek
Az első ülések háttámlájára rögíthető praktikus 
táska, sok zsebbel a legfontosabb apróságok 
számára. Sötétkék, „Beetle” jelöléssel és kord be-
tétekkel. 

000061102A YK8 6 985 Ft

Construct sebességváltó zárak*
Bizonyított minőség, esztétikus kivitel.  
5 év garancia!

 47 993 Ft

volkswagen eredeti Sima  
könnyűfém keréktárcsa*

 32 893 Ft-tól

** A készlet erejéig.

volkswagen eredeti Bobsy g2-3  
gyermekülés
3-12 éves (kb. 15-36 kg) gyermekek számára. Ál-
lítható üléspárna és háttámla, speciális fejvéde-
lemmel. Az üléshuzat levehető és mosható.   
Az autó 3-pontos biztonsági övével rögzíthető. 

000019906 64 262 Ft



A termékek teljes áron kiemelt időtartamon kívül is folyamatosan elérhetőek kínálatunkban.

ÁPRILISBAN: Thule ProRide 591
 zárható kerékpártartó (3T0053668)

MÁJUSBAN: Volkswagen Eredeti 
tavaszi autóápoló készlet (000096355A)

MÁRCIUSBAN: Parrot Minikit Plus 
Bluetooth telefonkihangosító (000096355A)

JÚNIUSBAN: ŠKODA Eredeti Prémium fedélzeti 
hűtő- és fűtőbár (5L0065400)

JÚLIUSBAN: Beetle Junior kisautó 
(5C0087500  ERR)

AUGUSZTUSBAN: Maxi Cosi FeroFix gyermekülés 
(87643867 - piros színben, 87644237 - szürke színben)

SZEPTEMBERBEN: ŠKODA Eredeti 
design tetőbox (5L6071175)

Minden hónapban 
egy termék árából
további

10%
árengedményt
adunk!

Tartozék Trend
www.tartozektrend.hu
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márkaszervizeink listáját megtalálja a www .volkswagen .hu oldalon, 
illetve érdeklődhet INFoVoNalUNKoN: 06-80-204-143

További tartozék- és szervizajánlatokról érdeklődjön Volkswagen márkaszervizénél! Kérjük, hogy alkatrész- és tartozékvásárlás előtt kérje Volkswagen-márkaszervize tanácsát! Az árak javasolt bruttó fogyasztói árak, 
amelyek egyes márkaszervizekben eltérhetnek a kiadványban szereplőktől, és tartozékok esetén nem tartalmazzák a szerelési és fényezési költségeket. Kérjük, érdeklődjön márkaszervizénél! 
A nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Az ajánlatok 2012. március 1-jétől május 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek. 
Az oldalakon található képek illusztrációk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 


