Volkswagen Eredeti Aero ablaktörlők
– az Ön pluszpontjai
+ Tökéletes tisztítás bármilyen időjárási körülmények között
+ Állandó törlési minőség
+ Kiemelkedően halk törlés, rázkódás és nyikorgás nélkül
+ Teljes törlőteljesítmény bármilyen sebesség mellett
+ Téli használatra is kiválóan alkalmas

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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Az átláthatóság
szakértői
felszárítják az esőt

Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Tudta Ön?
→→ Az ablaktörlőlapátok fontos szerepet töltenek be a közlekedés

biztonsága szempontjából. Mégis alig akad más olyan, a biztonság szempontjából fontos alkatrész, amelyre ilyen kevés figyelmet szentelnének.
→→ A hátsó ablaktörlő éppúgy elkopik, mint az elsők. Éppen ezért

az ablaktörlőlapátokat egyszerre kell cserélni.
→→ Az ablaktörlőlapát kemény munkát végez. A jármű átlagos fu-

tásteljesítménye mellett a törlőgumi fél év alatt kb. 800 km-t
tesz meg a szélvédőüvegen.
→→ A napsugárzás, az ózon és egyéb környezeti hatások következté-

ben idővel minden törlőgumi porózussá válik, megrepedezik és
megkeményedik.
→→ A szélvédőüvegen megtapadó makacs rovarmaradványok, és →

télen a fagy következtében a törlőgumi finom éle megsérülhet.
→→ A sérült ablaktörlőlapátok a szélvédőüvegen vízfátyolt hagynak,

maszatolnak, rázkódnak és nyikorognak. Ilyenkor feltétlenül
cserére van szükség.

A Volkswagen Eredeti Aero ablaktörlők …
…… a szélvédőüveget csíkmentesen tisztítják bármilyen csapadék-

nál és bármilyen hőmérsékleten.
…… a szélvédőüveg ívéhez speciálisan illeszkedő precíziós rugós

sínjeiknek köszönhetően egyenletes nyomást biztosítanak.
…… állandó törlési minőséget biztosítanak teljes élettartamukon →

keresztül.
…… futása a puha gumigerincnek és a különleges csúszó rétegnek

köszönhetően kiemelkedően nyugodt és egyenletes, nem rázkódnak, és nem nyikorognak.
…… előnyös aerodinamikai kialakításuknak köszönhetően nagy

sebesség mellett is kiválóan ellátják feladatukat.
…… kiváló minőségű és az alacsony hőmérsékleteket különlegesen

jól tűrő anyagaiknak köszönhetően kitűnően alkalmasak a téli
használatra.
…… integrált kopásjelzővel rendelkeznek, amely

emlékezteti a vezetőt az ablaktörlőlapátok
cseréjének szükségességére.

