Ismerje meg Volkswagen Haszonjárművek
márkaszervizünk ajánlatait!
Volkswagen Haszonjárművek szervizinfo
2022. tavasz-nyár

A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2022. március 1. – szeptember 30.

Az új Multivan
Üdvözlünk
egy új világban
Az új Multivan nem csak a legmodernebb innováció bizonyítéka, de az újragondolt
részletek tökéletes összjátéka is. A minden eddiginél elegánsabb beltér teljesen
egyedi, maximálisan személyre szabható ülésrendet tesz lehetővé, a multifunkciós
asztal pedig teret ad a kreativitásnak. A hatalmas panoráma-üvegető új
perspektívát kínál az utazáshoz, az alternatív hajtásváltozatok, mint amilyen
a plug-in hibrid meghajtás, nem csak Önre, de a környezetre is gondol.
Innovatív funkciók és prémium vezetési élmény, időtálló dizájnba csomagolva.

Az új Multivan plug-in hibrid modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 2,1-1,6 l/100 km,
CO2 kibocsátása 48-37 g/km, kombinált elektromos fogyasztása 18,0-16,8 kWh/100 km. Tisztán elektromos
hatótávolsága: 42-50 km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek
megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre
vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak,
a 715/20007EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű jellemzők (pl. környezeti feltételek)
is befolyásolják. A képen szereplő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.
vwh.hu

Márkaszervizünk ajánlatai
Vizsgáltassa át autóját márkaszervizünkben!
Menetbiztonsági átvizsgálás
Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés,
az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel.

Menetbiztonsági átvizsgálás külső mosással
Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés, az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel,
külső mosással.

Welcome back! menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés értékelőlappal, javaslatokkal, 15 000 forintos levásárolható szervizkuponnal.

Használtautó vásárlás előtti állapotfelmérés
Használt Volkswagen megvásárlása előtt ajánlott szakszerű állapotfelmérés. Érdeklődjön márkaszervizünkben!

E-autó menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés elektromos autókhoz.

ajánlott
fogyasztói ár

15 000 Ft
D22WELCOME

18 500 Ft

D22MENBIZM

15 000 Ft

D22WELCOMEKUPON

29 000 Ft
29 000 Ft
D22BEVCHECK

Rendszeres teendők
Fényszóró ellenőrzés és beállítás
A jármű fényszóróinak gyári paraméterek szerinti beállítása.

AdBlue utántöltés
Szakszerű, biztonságos utántöltés.

ÉRDEKLŐDJÖN
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

ÉRDEKLŐDJÖN
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

Szezonális teendők
Professzionális klímatisztítás
A klímarendszer és a belső tér fertőtlenítése, szagtalanítása eredeti gyári anyagokkal, speciális,
ultrahangos eszközzel. Az eljárás időtartama kb. 90 perc.

Pollenszűrő csere
Az Ön és családja egészségének érdekében a szezon elején javasolt pollenszűrő csere, a vízvályú tisztaságának,
a kifolyónyílások állapotának ellenőrzése mellett. A pollenszűrő árát nem tartalmazza.

Kerékcsere csomag
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

Gumiabroncs-csere csomag
4 db gumiabroncs átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

Keréktárolási csomag
4 db kerék tárolása 6 hónapra.

18 000 Ft

D22PROFKLT

4500 Ft

D22POLLEN

12 000 Ft

D22KEREK

22 000 Ft

D22GUMI

12 000 Ft
D22TAROL

Kiemelt ajánlatunk
Éves szerviz műszaki vizsgával és Mobilitásgaranciával
Csomagajánlatunk igénybevételével egyszerre intézheti autójának éves szervizét, lejáró hatósági műszaki
vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia szolgáltatás meghosszabbítását.

SZERVIZ 4

+

t
-20 000 F

TARTOZÉKKATALÓGUS VOLKSWAGEN, AUDI, S EAT,
CUPRA ÉS ŠKODA MÁRKÁJÚ GÉPKOCSIKHOZ
2022 TAVASZ–NYÁR

Kínálatunkban további ezernyi tartozék szerepel.
Kérje a 2022 tavaszi-nyári ingyenes Tartozék Trend katalógust márkakereskedőjétől!

Márkaszervizeink listáját
megtalálja a vwh.hu oldalon,
illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON:
06-80-204-143

A szerviz-, tartozék- és alkatrészajánlatok nem minden márkaszervizben érhetők el. A konkrét ajánlatok részletes tartalmáról és elérhetőségéről érdeklődjön Volkswagen márkaszervizében! Kiadványunk célja, hogy az érdeklődőknek kivonatos áttekintést adjon. Felhívjuk ezért a figyelmet a következőkre: Kiadványunk tartalma nem vásárlásra való felhívás és nem ajánlattétel. A kiadványban szereplő információk nem teljes körűek, a képek csupán illusztrációk. A feltüntetett árak – kötelező érvénnyel nem bíró – ajánlott fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák az
esetlegesen felmerülő szerelési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkaszervizek önállóan határozzák meg, a ajánlott
ártól eltérhetnek. A feltüntetett adatok a 2022. március 1. és 2022. szeptember 30. közötti időszakra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot arra,
hogy a kiadványban foglaltakat (beleértve például a meghosszabbítást, az árváltoztatást, illetve egyes termékek törlését is) előzetes értesítés
nélkül megváltoztassuk. Az aktuális információkat a vwh.hu oldalon tekintheti meg. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért, illetve a
vwh.hu weboldal akadálytalan és folyamatos elérhetőségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. A kiadás dátuma: 2022. március

