
Oferta specjalna  Lipiec – Wrzesień 2017

Serwis i akcesoria

Serce Twojego samochodu 
potrzebuje tego, co najlepsze.
 Wymień rozrząd w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena i miej pewność, 
 że to co najważniejsze w silniku działa prawidłowo!

Godziny otwarcia:
Pn - Pt 7.00 - 19.00
So 7.00 - 15.00

CARSED VW
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Oryginalne części Volkswagen®

Wymiana rozrządu

*  pompa wody na wymianę, tylko do samochodów wyposażonych w oryginalną pompę wody.
1  cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Passat (2009-2011), Touran (2008-2010) i Golf (2008-2009).
2  cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Beetle (2012-2016), Tiguan (2008-2011) i Touran (2011-2015).
3  cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Golf (2012-2013) i Tiguan (2008-2011).

W cenie pakietu:
– zestaw naprawczy rozrządu
– pompa wody*
– montaż
–  części uzupełniające.

Cena pakietu2

od XXXX zł
03L 198 119 F + 03L 121 011 PX

Cena pakietu1

od XXXX zł
038 198 119 A + 03L 121 011 GX

Mycie samochodu

GRATIS!

Dlaczego pasek rozrządu zawodzi?

–  miał kontakt z olejem wyciekającym z silnika albo kiedy z powodu usterki (na przykład awarii pompy wody) poddany był

 obciążeniom znacznie przekraczającym wartości przyjęte przez konstruktora

–  „ze starości” lub na skutek zmęczenia materiału

–  w wyniku zużycia rolek i łożysk, które nie obracają się dostatecznie lekko.

Dlaczego to takie ważne?

Uszkodzenie paska rozrządu zawsze kończy się poważnymi konsekwencjami. Gdy nastąpi jego zerwanie w wielu przypadkach uszkodzeniu 

ulega silnik – zwykle dochodzi do wygięcia zaworów. Może to skutkować koniecznością generalnego remontu lub wymianą głowicy. 

Na dodatek może okazać się, że silnik po naprawie głowicy nie pracuje tak dobrze, jak przed awarią, a wtedy konieczna jest wymiana 

całego silnika!

Wymianę tego podzespołu powierzaj tylko fachowcom!

Cena pakietu3

od XXXX zł
03L 198 119 E + 03L 121 011 GX

Odwlekanie wymiany rozrządu 
może drogo kosztować. 

1 389 zł 1 589 zł 1 759 zł
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→  Nawet najlepszy olej przekładniowy w pewnym momencie musi zostać wymieniony

→  Aby zapobiec uszkodzeniom skrzyni biegów oraz sterowników w niej zamontowanych, zaleca się wymianę oleju 

 wraz z modułem filtra.  

Zalety regularnego serwisu Twojej skrzyni DSG:

→  poprawa kondycji skrzyni biegów i zwiększenie jej bezawaryjności

→  dłuższy okres jej użytkowania

→  przyjemniejsza, szybsza i gładsza zmiana biegów w Twoim Volkswagenie.

Do serwisu skrzyni DSG niezbędne są specjalistyczne narzędzia i precyzyjny montaż, dlatego nie ryzykuj i tak poważne prace 

powierz tylko fachowcom w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. 

Dbaj, 
a posłuży długo. 

Jesteś posiadaczem Volkswagena z automatyczną skrzynią biegów DSG? 

Pamiętaj, iż najlepszym sposobem na zachowanie sprawności DSG jest regularna wymiana oleju. 

To klucz do bezawaryjnej eksploatacji!

Oryginalne części Volkswagen®

Wymiana filtra i oleju skrzyni biegów

Do wybranych modeli: Opis: Nr art.: Nasza cena 

Passat B8 2.0 TDI CR BT 110 kW DSG 6-biegowa

W cenie filtr + olej 
+ części uzupełniające + usługa

02E 305 051 C

+ G 052 182 A2

XXX zł
Passat B7 2.0 TDI-CR BT 103 kW DSG 6-biegowa XXX zł
Passat B7 2.0 TDI-CR BT 130 kW DSG 6-biegowa XXX zł

699 zł
699 zł

699 zł



Oszczędność.

Samochód osobowy potrzebuje 

1,5 – 2,8 litra AdBlue® 

na 1000 km. W zbiorniku mieści 

się od 11 do 19 litrów.

Łatwe uzupełnianie.

Zapytaj Twój Autoryzowany 

Serwis Volkswagena, 

użyj praktycznego zbiornika 

do napełniania lub podjedź 

do specjalnego dystrybutora 

na stacji benzynowej. 

Wpływ na zużycie.

Zużycie AdBlue® w dużym 

stopniu zależy od sposobu jazdy. 

Jeżeli jeździsz bardzo sportowo, 

będziesz musiał częściej 

uzupełniać AdBlue®. 

Przygotowany na każdą 
temperaturę.

Automatyczny system 

podgrzewania dba, aby 

natychmiast po uruchomieniu 

silnika AdBlue® osiągał 

odpowiednią temperaturę, 

nawet jeżeli temperatura 

otoczenia spadnie poniżej -11°C.

Dlaczego AdBlue®

AdBlue® 
Ochrona środowiska 
w zbiorniku.

Oryginalne części Volkswagen®

Roztwór mocznika AdBlue®

Pojemnik 10 litrów.

4

Nasza cena

68 zł
G 052 910 A4

Wygodny, szybki i niedrogi.

Serwis AdBlue® oszczędza czas i pieniądze i troszczy się o Twoją wygodę. 

Sprawdzimy dla Ciebie pozostały zasięg i w razie potrzeby uzupełnimy 

zbiornik AdBlue® – także w ramach Express Service. 

Abyś mógł znów jeździć w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

do spe

na sta
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Do wybranych modeli: Opis: Nr artykułu: Nasza cena 

Golf A5/A6 Hb regulowana podłoga bagażnika, 
samochody z pełnym kołem 
zapasowym

1K0 061 161 145 zł
Golf A5/A6 Variant regulowana podłoga bagażnika

1K9 061 160 190 zł
Jetta A6/A6-GP standardowa podłoga bagażnika

5C6 061 160 185 zł
Passat Lim. B7/Passat CC/CC standardowa podłoga bagażnika

3C5 061 160 195 zł
Passat  Variant B7/Alltrack standardowa podłoga bagażnika

3C9 061 160 215 zł
Tiguan regulowana podłoga bagażnika

5N0 061 160 195 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Maty bagażnika

Komfort i ochrona

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Dywaniki tekstylne PLUS

Perfekcyjnie dopasowane do Twojego

Volkswagena. 

–  Ochrona przed przetarciem w miejscu oparcia obcasów 

–  Odpowiednie do systemu mocowania Volkswagen

–  Powłoka antypoślizgowa dywaników tylnych 

–  Obszycie: lamówka w kolorze weluru 

–  Welur o gęstości 480 g/m²

–  Kolor: czarny

–  Komplet: 4 szt.

Antypoślizgowe, lekkie i elastyczne maty są idealnie dopasowane do powierzchni 

bagażnika. Ułatwiają utrzymanie w czystości przestrzeni bagażowej 

oraz zapobiegają przesuwaniu się towarów podczas transportu. Gdy wyłożenie nie jest 

potrzebne, maty można zwinąć w rulon, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca.

Do wybranych modeli: Nr artykułu: Nasza cena 

up!/up! GP
1S1 061 404 A WGK

119 zł

Polo A5/A6
6R1 061 404 A WGK

Golf A5/A6
1K1 061 404 WGK

Touran 5/6
1T1 061 404 WGK

Passat B6/B7
3C1 061 404 WGK 

Passat B8
3G1 061 404 WGK

Golf Sportsvan
517 061 404 WGK

Jetta A6/A6 GP
5C7 061 404 A WGK

Golf 7
5G1 061 404 WGK

Touran MQB
5QB 061 404 WGK

Tiguan GP
5N1 061 404 WGK

Tiguan MQB
5NB 061 404 WGK

cena od 145 zł

cena 119 zł

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Bagażnik rowerowy na pokrywę 
bagażnika Sharan – 3 rowery 

Aluminiowy bagażnik mocowany na pokrywie bagażnika 

pozwala na przewożenie do trzech rowerów z tyłu samochodu. 

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Bagażnik rowerowy BASIC Flex 

Uchwyt na 2 rowery z możliwością rozbudowy, mocowany 

do haka holowniczego. Wyjątkowo duży kąt odchylenia 

umożliwia dostęp do bagażnika. Zamek na dźwigni 

zabezpiecza rowery przed kradzieżą. Składana rama 

umożliwia szybkie złożenie do niewielkich rozmiarów. 

Jako opcja dostępna szyna na trzeci rower.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zestaw na trzeci rower
do bagażnika BASIC Flex 

Nasza cena

489 zł
000 071 109 B

Nasza cena

2145 zł
7N0 071 104

g

owy BASIC Flex 

ścią rozbudowy, mocowany 

owo duży kąt odchylenia 

a. Zamek na dźwigni

zieżą. Składana rama 

niewielkich rozmiarów. 

rzeci rower.

Nasza cena

2349 zł
000 071 105 G

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.

Rower jedzie z nami



Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Mocowanie roweru 
na belkach bagażnika 
dachowego  

Aerodynamiczny uchwyt rowerowy 

może być montowany na wspornikach 

lub belkach dachowych mocowanych 

na relingach.

g

Aerodynamiczny uchwyt rowerowy 

może być montowany na wspornikach 

lub belkach dachowych mocowanych 

na relingach.

Nasza cena

415 zł
6Q0 071 128 A

07Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Pokrowiec na belki bagażnika 
dachowego 

Wytrzymały pokrowiec z logo Volkswagena 
o regulowanej długości. Do wszystkich belek 
dachowych i belek bagażnika dachowego 
na relingi.

Nasza cena

159 zł
000 071 156 A 

Do wybranych modeli: Opis: Nr art.: Nasza cena 

Passat B7 Variant Belki bagażnika dachowego na relingi. Wykonane z profilu aluminiowego. 
Uzyskały dobre wyniki w testach „City Crash” i spełniają surowe 
wymogi testu „Volkswagen City Crash Plus”. Podstawa dla wszystkich 
przystawek transportowych. Lekkie i łatwe w montażu. Zabezpieczenie 
antykradzieżowe. Opcjonalnie dostępny pokrowiec. Zestaw: 2 sztuki

3C9 071 151  666 893 zł
Tiguan

5N0 071 151 925 zł
Touran

1T0 071 151 666 866 zł
Passat B7 Limousine  System bazowy dla wszystkich przystawek (np. uchwyty na rowery, na 

deskę snowboardową i bagażnik dachowy typu „box”). Spełnia normy „City 
Crash”. Zabezpieczenie antykradzieżowe. Opcjonalnie dostępny pokrowiec. 
Kolor: srebrny. Zestaw: 2 szt. 

3C0 071 126 A 949 zł
Golf 5/6

1K0 071 126 999 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Belki bagażnika dachowego 

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Bagażnik rowerowy 
Compact III

Do transportu maksymalnie trzech rowerów 

ważących w sumie 54 kg, mocowany do haka 

holowniczego. Bagażnik jest na tyle mały 

by można go z łatwością złożyć i schować 

w bagażniku samochodowym.

Dostarczany w wysokiej jakości pokrowcu.

Nasza cena

2989 zł
3C0 071 105 C



12

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Box dachowy Komfort 460L 

Komfortowy załadunek z obydwu stron, system duolift, centralne 
3-punktowe zamykanie. 
Wymiary zewnetrzne (dł. x szer. x gł.) mm: 2300 x 750 x 400
Maks. obciążenie 75 kg. Ciężar wł. 23 kg. Kolor: czarny z połyskiem. 

Nasza cena

2089 zł
5N0 071 104

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Hak holowniczy i wiązka elektryczna

Tylko idealne podłączenie do architektury CAN samochodu i pełne oprogramowanie modułów sterujących 
zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie wszystkich urządzeń pojazdu i systemów wspomagających kierowcę.

Kompletny zestaw do montażu haka holowniczego obejmuje:
– hak holowniczy z zestawem do montażu elektrycznego
–  dokument aktywacyjny zawierający unikalny kod aktywacyjny – wybrane modele
– przetestowane zgodnie ze standardami jakości Volkswagena
–  szybki montaż i perfekcyjne dopasowanie do modelu.

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.

Do wybranych modeli: Opis: Nr art.: Nasza cena 

Golf 7/7GP Hb. z wyłączeniem modeli Golf GTI/Golf R/e-Golf Odejmowany z wiązką elektryczną
5G0 092 150 C 2300 zł

Golf 7/7GP Variant/Alltrack, z wyłaczeniem modeli R-line/R Odejmowany z wiązką elektryczną
5G9 092 150 D 2349 zł

Golf Sportsvan Odejmowany z wiązką elektryczną
510 092 150 A 2389 zł

Passat B8 Lim./Variant  Odejmowany z wiązką elektr. i licencją kodowania
3G0 092 150 B 2339 zł

Touran MQB Odejmowany z wiązką elektr. i licencją kodowania
5QA 092 150 A 2249 zł

Tiguan MQB Opuszczany z wiązką elektr. i licencją kodowania
5NA 092 160 B 3299 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Bagażnik rowerowy na pokrywę 
bagażnika Tiguan GP – 2 rowery 

Aluminiowy bagażnik mocowany na pokrywie bagażnika 

pozwala na przewożenie do dwóch rowerów 

z tyłu samochodu. 

Nasza cena

2485 zł
000 071 200 AE 

Akcesoria Volkswagen

Box dachowy Basic 340L 

Box dachowy o poj 340l. Otwierany jednostronnie. 
Kolor: czarny, matowy.
Wymiary (dł. x szer. x gł.) mm: 1900 x 750 x 390. 
Maks. obciążenie 50 kg. Ciężar wł. 13 kg.

chowy Komfort 460L Box dac

załadunek z obydwu stron, system duolift, centralne Komfortowy 
zamykanie. 3-punktowe 

wnetrzne (dł. x szer. x gł.) mm: 2300 x 750 x 400Wymiary zew
enie 75 kg. Ciężar wł. 23 kg. Kolor: czarny z połyskiem. Maks. obciąże

Akcesoria Volkswagen

Box dachowy Basic 340L 

Box dachowy o poj 340l. Otwierany jednostronnie. 
Kolor: czarny matowy.

Nasza cena

1099 zł
000 071 200 

ł
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Wózek GTI – 2 w 1
Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Wózek GTI – 2 w 1

Gondolka i spacerówka w zestawie stworzona 
we współpracy z niemieckim producentem „knorr-baby”. 
Legendarny GTI podwyższa tętno swoimi atrybutami: 
pokrowce w kratkę „Clark”, czerwony ozdobny szew 
i wzór plastra miodu.
Stylowy wygląd i komfort jazdy zapewniają regulowane 
zawieszenie i przednie koła z systemem „anti-shock”, 
jak również oryginalne felgi GTI.
Młodzi konstruktorzy za swój projekt GTI otrzymali 
nagrodę Plus X Award 2015 w kategorii najwyższej 
jakości, funkcjonalności i stylu.
Szczegółowe informacje pod adresem:
http://vw-sklep.pl/wozek-dzieciecy-gti.html

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Aktualizacja map nawigacyjnych 

Artykuł: Nr art.: Nasza cena 

Karta SD z mapami nawig. krajów Europy Zach. – V9 RNS 315
3AA 051 866 AM 559 zł

Karta SD z mapami nawig. krajów Europy Wsch. – V8 RNS 315 3AA 051 866 AJ 619 zł
DVD z mapami nawig. krajów Europy Zach. – V14 RNS 510/810 1T0 051 859 AM 499 zł
DVD z mapami nawig. krajów Europy Wsch. – V13 RNS 510/810 1T0 051 859 AL 499 zł
Karta SD z mapami nawig. krajów Europy Zach. – V9 RNS 310 3C8 051 884 DA 529 zł
Karta SD z mapami nawig. krajów Europy Wsch. – V8 RNS 310 3C8 051 884 CT 619 zł
Dokument aktywujący – RNS 850 V11  Europa 7P6 051 850 AT 829 zł

Nasza cena

4669 zł
000 084 417 6J1
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Dla najmłodszych pasażerów

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Pakiet akcesoriów 
„Dziecko w podróży”  

1. Organizer 
Nr art. 5DA 087 571 

2. Mata ochronna pod fotelik dziecięcy 
Nr art. 000 019 819

3. Dodatkowe lusterko wewnętrzne 
Nr art. 000 072 549 A

1

2

3

Nasza cena

319 zł
AKC BOM 013 A

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Chodzik jeździk Alltrack

Sportowy Junior quad. Szerokie koła z profilem 
offroad wykonane z miękkiego tworzywa. 
Wyposażony w klakson. 
Wysokość siedziska: 27 cm. Długość: 68 cm. 
Przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia. 
Korzystanie tylko pod nadzorem dorosłej osoby.

Nasza cena

349 zł
5TD 087 510  041

®

k

profilem 
wa. 

8 cm. 
u życia. 
łej osoby.

Nasza cena

66 zł
000 050 540 A 284
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik dziecięcy G2-3 GTI

Fotelik G2–3 ISOFIT przeznaczony dla dzieci 
w wieku 3–12 lat (15–36 kg). Dzięki regulacji 
wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia 
pasy bezpieczeństwa przebiegają w optymalnym 
naprężeniu. Wysunięte do przodu na wysokości 
głowy i ramion oparcie zapewnia dodatkowy 
komfort, ochronę i stabilizację postawy ciała w razie 
uderzenia z boku samochodu. Fotelik można 
przypiąć trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.

Nasza cena

1499 zł
1KV 019 903 A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik dziecięcy G1 Isofix

Fotelik G1 Isofix Duo Plus przeznaczony 
dla dzieci o wadze 9–18 kg (od 8. miesiąca 
do ok. 4. roku życia). Wyposażony w regulowane 
pasy szelkowe i podparcie pod głowę. 
Wielostopniowa regulacja pozycji siedzenia.

ffix

a 
lowane 

nnia. Nasza cena

1689 zł
5G0 019 909 A

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Piłka nożna VW

Piłka zgodna ze specyfikacjami FIFA. 
Piłka sprzedawana jest w stanie napompowanym.
Materiał: sztuczna skóra z połyskiem, 4-warstwowa. 
Wielkość: 5

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zestaw zabawek do piasku 
z logo VW

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Okulary słoneczne dziecięce

Kolorowe dziecięce okulary przeciwsłoneczne firmy 
Uvex z wesołym motywem Teda Turbo 
na zausznikach. 100% ochrony przed 
promieniowaniem UVA, UVB i UVC.
Materiał: poliwęglan (PC). Wielkość: 140 x 127 mm. 

Oryginalne

Piłka n

Piłka zgodna
Piłka sprzed
Materiał: szt
Wielkość: 5

Oryginalne akceso

Zesttaw zab
z loggo VW

Nasza cena

19 zł
231 087 703 A

® ®

Nasza cena

110 zł
000 087 902 A VCG



12 Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu, wpisz numer artykułu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Okulary słoneczne 
z kolekcji R 

Okulary przeciwsłoneczne R gwarantują 
100-procentową ochronę przed 
promieniami UV, kategoria 3. 
Delikatne logo R na prawym szkle.  
Wyprodukowane w kooperacji z marką 
Rodenstock.  W komplecie etui.
.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Okulary słoneczne 
AVIATOR

Klasyczne, modne okulary 
przeciwsłoneczne. Oprawki ze stali 
nierdzewnej z podwójnym mostkiem. 
Kolor champagner podkreśla atrakcyjny 
kształt. Szkła wykonane z poliwęglanu 
kategorii 3, ze 100% ochroną przed 
promieniami UV. 
W zestawie z twardym etui i ściereczką 
do czyszczenia szkieł.  

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Japonki GTI

Lekka, miękka podeszwa z wytłaczanym czerwonym 
napisem GTI i tekstylne paski zwiększają komfort noszenia. 
Materiał: EVA. Kolor: czarny/czerwony. 
Dostępne w rozmiarach 37-44, do wyprzedania zapasu.

*Indeks rozmiarów: E = 37/38, F = 39/40, G = 41/42, 
H = 43/44, J = 45/46.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Okulary słoneczne GTI

Okulary słoneczne z logo GTI i wzorem 
plastra miodu. W komplecie czarne 
twarde etui. Stopień ochrony UV 3.  
Materiał: tworzywo sztuczne. Kolor: 
czarny.

Nasza cena

429 zł
1KV 087 901 B 71N 

Nasza cena

216 zł
1KV 087 901 A 6J1 

Nasza cena

299 zł
000 087 901 C FUP 

Nasza cena

od 48 zł
5GV 084 350 X* 041 

Do wybranych modeli: Opis: Nr art.: Nasza cena 

Passat B6 Rolety przeciwsłoneczne, zestaw 2 szt.  WYPRZEDAŻ
3C0 064 360 259 zł

Golf 6

Oryginalne osłony przeciwsłoneczne Volkswagen 
są doskonałą ochroną przed słońcem, a także 
nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza samochodu. 
Można ich używać zarówno przy zamkniętych, 
jak i otwartych oknach. Szczególnie zalecanie 
gdy w samochodzie podróżują dzieci lub zwierzęta.
Zestaw: 2 sztuki, szyby okien drzwi tylnych.

5K4 064 363 298 zł
Passat Var. B6/B7, Alltrack

3C9 064 363 563 zł
Tiguan GP

5N0 064 363 305 zł
Sharan

7N0 064 363 469 zł
Touran A6

1T0 064 363 505 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Osłony słoneczne 
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Odstraszacz kun M2700

Sinusoidalny ultradźwiękowy odstraszacz kun działający 
w promieniu 360°– fale dźwiękowe są wysyłane we wszystkich 
kierunkach, zapewniając ochronę przed kunami ze wszystkich stron! 
Wytwarzane przez niego pulsujące, bardzo intensywne sinusoidalne 
ultradźwięki – niesłyszalne dla człowieka – są podobne 
do naturalnych głosów wydawanych przez dzikie zwierzęta 
jako ostrzeżenie lub oznaka przestrachu, a przez kuny odbierane 
jako szczególnie nieprzyjemne.

Nasza cena

349 zł
000 054 651 A

2
1

3
5

4

Oryginalne akcesoria 
Volkswagen®

Oryginalne kosmetyki 
Volkswagen

Artykuł: Opis: Nr artykułu: Nasza cena 

1. 
Szampon 
z woskiem
250 ml

Szybkie czyszczenie i konserwacja lakieru – za jednym 
razem! Usuwa powierzchniowe zadrapania i nadaje 
lakierowi połysk. Zawiera naturalny wosk karnauba. 000 096 315 B 29 zł

2. 
Preparat 
do czyszczenia 
felg
500 ml

Żel przeznaczony do lakierowanych lub powlekanych 
proszkowo felg stalowych, ze stopu metali lekkich 
i kołpaków oraz do wszystkich powierzchni 
szlifowanych na połysk lub anodowanych.                                                         

000 096 304 42 zł

3. 
Preparat 
do pielęgnacji 
kokpitu
500 ml

Pielęgnacja i ochrona wszystkich części kokpitu
• chroni przed promieniowaniem UV
• pogłębia kolor i działa antystatycznie. 000 096 307 B 32 zł

4. 
Preparat 
do usuwania 
owadów
500 ml

Z łatwością usuwa pozostałości owadów 
z delikatnych powierzchni lakieru, chromu, szkła 
i tworzywa sztucznego. Składniki pielęgnacyjne 
chronią lakier i zachowują jego połysk.

000 096 300 B 32 zł

5. 
Płyn 
do spryskiwaczy, 
koncentrat 1:100
250 ml

Koncentrat z dodatkami czyszczącymi o dużej 
skuteczności, dokładnie czyści szyby, nie pozostawia 
smug i zapewnia zawsze dobrą widoczność. 
Redukuje zjawisko oślepiania. Rozcieńczony może być 
mieszany z zimowym płynem do spryskiwaczy VW.

000 096 311 M 26 zł

Dane techniczne:
Wodoszczelny zgodnie z IP65 oraz pyłoszczelny (przy podciśnieniu równym 20 mbar w obudowie)

Zasięg działania: 360°, dociera w każdy zakątek komory silnika, z którego widoczna jest kopuła 

odstraszacza

Ciśnienie akustyczne: ok. 110 dB ± 10%

Częstotliwość ultradźwięków: pulsująco 22 kHz ± 10%

Głośnik: ultradźwiękowy generator fal materiałowych, pobudzający do drgań kopułę na urządzeniu.

Zużycie prądu: < 2 mA

Napięcie robocze: 12 V = (11....14 V akumulator samochodowy)

Wskaźnik: 2 migające diody LED

Wymiary: ok. 85 x 53 x 42 mm (bez przyłączy kabla)

Czas montażu: 25 JCP
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Gwarancja Mobilności 
Volkswagen

Warunki i zakres obowiązywania Gwarancji Mobilności:

Jaki jest zasięg Gwarancji Mobilności?

Gwarancja Mobilności obowiązuje w całej Europie.

W jaki sposób mogę otrzymać Gwarancję Mobilności?

Jako właściciele nowego samochodu osobowego Volkswagen są Państwo automatycznie objęci ochroną w ramach Gwarancji 

Mobilności lub zlecając przegląd serwisowy i usuwając ewentualne usterki wykryte w trakcie takiej inspekcji. 

Jak długo ważna jest Gwarancja  Mobilności?

Gwarancja Mobilności obowiązuje od daty sprzedaży samochodu do pierwszego przeglądu serwisowego przeprowadzonego 

przez Autoryzowany Serwis Volkswagena, jednak przed upływem 24 miesięcy.

Czy jako właściciel starszego samochodu mogę również korzystać z Gwarancji Mobilności?

Naturalnie, mogą Państwo w każdej chwili przystąpić do programu Gwarancji Mobilności, dlatego jest on godny polecenia 

także dla starszych pojazdów. 

Bezpłatne świadczenia w razie awarii:

– naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Volkswagena, 

– samochód zastępczy lub nocleg w hotelu dla kierowcy i pasażerów. 

Świadczenia przysługujące w ramach 
Gwarancji Mobilności*:

–  dalsza podróż samolotem lub pociągiem, 

– zwrot kosztów za przejazd taksówką,

– dostawa samochodu po naprawie,

– dostawa Oryginalnych części Volkswagen®, 

– nieoprocentowana pożyczka gotówkowa, 

– serwis telefoniczny.

* szczegółowy zakres świadczeń Gwarancji Mobilności 
 jest dostępny na stronie www.volkswagen.pl 
 lub w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena.

Bezpiecznie, bez zmartwień, bezpłatnie.

Ochrona i pomoc przez całą dobę z szerokim wachlarzem świadczeń. 
Gwarancja Mobilności zabezpiecza Państwa w przypadku awarii, kradzieży 
czy wypadku w kraju i za granicą. Bezzwłocznie po zgłoszeniu ruszamy, 
by zapewnić Państwu opiekę i szybko przywrócić możliwość kontynuowania 
podróży.  
Zagubili Państwo kluczyki? Zabrakło paliwa?  
Pomożemy! W każdej chwili i bezpłatnie w ramach Gwarancji Mobilności.

Pomoc zawsze i wszędzie:
bezpłatna całodobowa infolinia.

800 61 89 89: 24h/dobę
Jeśli potrzebujesz pomocy, wystarczy zadzwonić na jeden 

z podanych numerów telefonów:

 →  połączenie bezpłatne dostępne tylko na terenie Polski::  

800 61  89  89

800 61 VW VW 

 → połączenie płatne dostępne na terenie Polski oraz za granicą:  

+48 61 831 99 22
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Oryginalne części Volkswagen®

Filtr paliwa – wkład filtrujący
Wymiana rekomendowana 
co 60 000 km. 

Nasza cena

 119 zł
3C0 127 434

Oryginalne części Volkswagen®

Filtr oleju silnikowego
– wkład 
Oferta dotyczy modeli:
Beetle 2012 → , CC 2009 → , Golf 2009–2014, 
Golf Plus 2009–2014, Jetta 2006 → , 
Passat 2009–2015, Polo 2010 → , 
Scirocco 2009–2014, Sharan 2011–2016, 
Tiguan 2012 → , Touran 2011–2015.

Wymiana rekomendowana co roku.

Oryginalne części Volkswagen®

Filtr powietrza

Wkład filtra powietrza.  
Wymiana rekomendowana 
co roku.

Oferta dotyczy modeli: Beetle 2012 → , 
Golf 2004–2013, Golf Plus 2004–2011, 
Jetta 2006 → , Passat 2006–2015, CC 2009–2012, 
Scirocco 2009 → , Sharan 2011 → , Tiguan 2008 → , 
Touran 2003–2015.

Oferta dotyczy modeli:
Beetle 2012 → , Jetta 2011 → , 
Passat 2006–2011, CC 2009–2012, 
Sirocco 2009–2014, Tiguan 2008–2011, 
Touran 2006–2015.

agen®

Nasza cena

 80 zł
1K0 129 620 D

Oryginalne części Volkswagen®

Świeca zapłonowa

Oferta dotyczy modeli: 
Beetle 2012→ , Golf 2013→ , 
Jetta 2015→ , Passat 2015→ .

Nasza cena

 87 zł
04E 905 601 B

Nasza cena

 40 zł
03L 115 562

* cena dotyczy wybranych wersji silnikowych modelu Golf,   ** cena dotyczy wybranych wersji silnikowych modelu Passat B7.

Przegląd okresowy z Gwarancją Mobilności

Nasza cena*

od XXX zł

Nasza cena**

od XXX zł

15

modelu Golf,   ** cena dotyczy wybranych wersji silnikowych modelu Passat B7.

cenaNasza **

699 zł

599 zł



Treść zawarta w broszurze ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo 
w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Przedstawione ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką informację. 
Oferta ważna od 3.07.2017 r. do 30.09.2017 r. lub do wyczerpania zapasów. Czerwiec 2017. Wyprodukowano w Polsce.

Usługa
wymiany opon

Należy pamiętać, iż opony letnie świetnie 
sprawujące się latem, w temperaturze poniżej 
7°C bardzo szybko tracą swoje właściwości 
trakcyjne. Opony letnie nie są dostosowane 
do bezpiecznej jazdy w warunkach zimowych. 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – odwiedź Twój 
Autoryzowany Serwis Volkswagena już teraz!

Nasza cena

od XXX zł 

Usługa 
wymiany kół

Czekasz na letni powiew?

Nasza cena

 od XXX zł

Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtra przeciwpyłkowego.

ZAPRASZAMY DO SERWISU

CARSED VW
ul. Brzeska 181 A

08-110 Siedlce
tel. 25 644 44 00

149 zł


