Volkswagen Eredeti Akkumulátorok
– az Ön pluszpontjai
+ Biztonság és megbízhatóság szinte minden hőmérsékleten
+ Hidegindítási garancia -25 °C-ig
+ Karbantartásmentes
+ Kiemelkedően hosszú élettartam
+ Beépített kopásjelző (savszint kijelzés)

Ezért ragaszkodjon Ön is az Eredetihez
Volkswagen Eredeti Alkatrészek®
−− minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása
során használt alkatrészek minőségével,
−− biztosítják, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is
tökéletes összhangban legyen,
−− ennek köszönhetően a lehető legmagasabb szintű biztonságot,
megbízhatóságot és teljesítményt nyújtják Önnek.
Azért, hogy az Ön Volkswagenje Volkswagen is maradjon.
További információk: www.volkswagen.hu

Önnek ezt a vásárlási biztonságot hivatalos
Volkswagen márkakereskedője szavatolja
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Teljesen feltöltődve
mindig feszültség alatt

Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Tudta Ön?
→→ A motor indításához az akkumulátor szállítja az energiát, és →

ezzel egyidejűleg a generátor által menet közben előállított
energia tárolására is szolgál.
→→ Az elektronika egyre nagyobb teret nyer. A jármű elektromos

hálózatához egyre több fogyasztó és vezérlőegység csatlakozik.
→→ A járműakkumulátorok teljesítőképessége alacsony hőmérsék-

leten erősen lecsökken. Télen azonban a motor indításához és →
a különböző fogyasztók – például világítás, ventilátor és fűtés –
még több energiára van szükség.
→→ Különösen a jármű rövid távú használata esetén fordulhat elő,

hogy több áram fogy, mint amennyit a generátor visszatölteni
képes.
→→ Neves autóklubok műszaki hiba miatti megállási statisztikái

rendszeresen az akkumulátort nevezik meg a megállás leggyakoribb okozójaként – méghozzá nemcsak az idősebb autóknál.
→→ A nagy hőség vagy a hosszabb állás elősegíti az akkumulátor →

önkisülését, ezzel csökkentve az élettartamot.
→→ Az akkumulátor klasszikusan a kopóalkatrészek közé tartozik. →

A Volkswagen ajánlása szerint az akkumulátorokat négyévente
ki kell cserélni.

Volkswagen Eredeti Akkumulátorok …
…… megbízhatóan ellátják a motort és az összes elektromos →

fogyasztót a működéshez szükséges energiával, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is.
…… télen -25 °C-ig hidegindítási garanciát nyújtanak, és elhanya-

golható vízfogyasztásuknak köszönhetően még a legforróbb
nyárban is megbízhatóan működnek.
…… az Ön számára teljesen karbantartásmentesek.
…… önkisülési aránya a használat teljes időtartamán keresztül →

alacsony marad.
…… beépített savszint kijelzéssel rendelkeznek, amelyről az első pil-

lantásra megállapítható, hogy az akkumulátor rendben van-e.
…… rendszeresen bizonyítanak a független intézetek

tesztjein. Legutóbb például az ACE Lenkrad →
autós magazin akkumulátortesztjén (2009./11. →
– a 12 V 72 Ah kategória győztese).
…… élettartamuk tekintetében egyedülállóak, mivel gyártásuk során

kizárólag a legkiválóbb minőségű anyagokat használjuk fel,
amelynek köszönhetően kimagasló ár-érték arányt nyújtanak.

