Szervizhírek
2021. március 1. – május 31.

SZERVIZ

Szezonális átvizsgálás

4 + kup o n

Gyári technológia szerinti szerviztanácsadás, gyártói visszahívási akciók ellenőrzése, külső-, és belső
állapotvizsgálat, a legfontosabb kezelőszervek és elemek működésének ellenőrzése, a motortér-, a kerekek,
valamint a karosszéria alsó részének ellenőrzése. A vízvályú tisztaságának, a kifolyónyílások állapotának és
a fékfolyadék forráspontjának ellenőrzése.

TOP Fitness csomag

szezonális átvizsgálás és Wellness csomag kedvezményes csomagáron

Biztosítós üvegkár rendezése után
szervizkupont adunk ügyfeleinknek
Szerviz kedvezményes áron,
Volkswagen Eredeti Alkatrészekkel

-1990 Ft
8 000 Ft
C15SZEZGYOR

16 000 Ft

C9TOPFIT

Tavaszi teendők
Amint múlnak a fagyok, a változó időjárási körülmények egyre sürgetőbbé teszik az átállást tavaszi üzemeltetésre és így autója állapotának
ellenőrzését is el kell végeztetnie. A szükséges tavaszi karbantartásokat és kerékcserét kedvező áron intézheti márkaszervizeinkben.
Gondoljon a biztonságra, készítse fel autóját a tavaszra!
4 + kup o n
SZERVIZ

Szezonális átvizsgálás

Gyári technológia szerinti szerviztanácsadás, gyártói visszahívási akciók ellenőrzése, külső-, és belső állapotvizsgálat, a legfontosabb kezelőszervek
és elemek működésének ellenőrzése, a motortér-, a kerekek, valamint a
karosszéria alsó részének ellenőrzése. A vízvályú tisztaságának, a kifolyónyílások állapotának és a fékfolyadék forráspontjának ellenőrzése.

Szezonális átvizsgálás külső mosással

szezonális átvizsgálás és külső mosás kedvezményes csomagáron

Nagytakarítás

külső mosás és belső takarítás kedvezményes csomagáron

-1990 Ft

8 000 Ft
C15SZEZGYOR

11 000 Ft
C15SZEZGYORM

8 000 Ft

CWELLNESS

Volkswagen Economy
fékbetétek

Az utángyártott termékekkel ellentétben
az Economy fékbetétek úgy tervezték
és gyártják, hogy a magas minőségű
anyagfelhasználásnak köszönhetően alacsony legyen a súrlódó anyag kopás és
a súrlódási teljesítmény változás. A modern anyagkeveréknek köszönhetően az
Economy fékbetétek idő-érték arányos
tulajdonságokkal rendelkeznek.

TOP Fitness csomag

16 000 Ft

C9TOPFIT

ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár

Kerékcsere csomag tárolással

19 000 Ft

16 324 Ft-tól

szezonális átvizsgálás és Wellness csomag kedvezményes csomagáron
4 db kerék (max. 16”) átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal és
szezonális átvizsgálás

Kerékcsere csomag tárolással és külső mosással

4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal 18” méretig, 4 db
kerék tárolása 6 hónapra és külső mosás.

C1KERCSERTAR

22 500 Ft

C1KERCSTAMOS

Biztosítós üvegkár rendezése után
szervizkupont adunk ügyfeleinknek
Ha a programban résztvevő Volkswagen márkaszervizek egyikével egyeztetve, CASCO biztosítása terhére, náluk végezteti
Volkswagen márkájú autója sérült üvegeinek cseréjét, akkor most nem csak a Volkswagen Eredeti Alkatrészek, a gyári anyagok és
technológia előnyeit élvezheti, hanem költései után szervizkuponnal köszönjük meg, hogy minket választott. Az akció azon üvegkárokra vonatkozik, amelyeknél a CASCO biztosítás fedezetet nyújt üvegkárra, az érintett biztosító elismerte a követelés jogalapját,
és kizárólag valamelyik üveg sérült meg.
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű. Az akció további részleteit és a résztvevő márkaszervizek
listáját megtalálja a www.volkswagenhaszonjarmuvekszerviz.hu honlapon.

Express Service szolgáltatásaink
OLAJCSERE • FÉKSZERVIZ • KERÉKSZERVIZ • FÉNYSZÓRÓBEÁLLÍTÁS • IZZÓCSERE
• LENGÉSCSILLAPÍTÓ MÉRÉS • AKKUMULÁTOR SZERVIZ, CSERE • GYORSÁTVIZSGÁLÁS
Vegye igénybe Express Service szolgáltatásainkat, ha autója esedékes szervizmunkáit kedvezô áron
és gyorsan szeretné elvégeztetni! A részletekrôl érdeklôdjön márkaszervizeinkben!

Kérje a 2021 tavaszinyári ingyenes
Tartozék Trend
katalógust
márkakereskedőjétől!

TARTOZÉ K TRE ND  2021 TAVASZ NYÁR

Zárható alaptartó

Volkswagen Eredeti zárható kerékpártartó

Eloxált alumíniumból készült, T-nút profilos, zárható alaptartó.
2K3071126 041 Caddy (2K, 2C, SA)

58 990 Ft

Volkswagen Eredeti alaptartó készlet

Exkluzív kivitelű kerékpártartó, a kerékpár
a tartóhoz zárható. Bármilyen kerékpárhoz
használható 25-80 mm közti vázkeresztmetszet esetén.
Minden T-núttal ellátott, illetve 30 x 20 mm
keresztmetszetű szögletes profilú alaptartóhoz.
000071128F

Volkswagen Eredeti csomagtérszegély védő*

A rakodás során védi a csomagtérszegély
fényezését a csomagok okozta sérülésektől. Öntapadós kivitel.

Volkswagen Eredeti szövetszőnyeg készlet

4 darabos készlet antracitszürke színben.

23 790 Ft-tól

Volkswagen Eredeti csomagtérelválasztó rács*

12 490 Ft-tól

Volkswagen Eredeti G0 plus ISOFIX gyermekülés

46 290 Ft

Volkswagen Eredeti tetőboxok

3x3 cm-es, szögletes profilú alaptartó
készlet C-sínprofilú karosszériához.
Egyszerre legfeljebb 6 darab szerelhető fel.
Tetősíktól számított magassága 17 cm. Fekete színben. Max. terhelhetőség: 150 kg.
Max. 6 darab alaptartó rúd használható
egyszerre. A magastetős modellekhez nem
alkalmazható.
T5 (7H), T6 (SG) tetősín nélküli modellekhez, 2 darabos
7H0071126 készlet. A magas és a félmagas tetős modellekhez nem
alkalmazható.
T5 (7H), T6 (SG) alaptartó, alumínium sínnel ren7H0071126A
delkező modellekhez. 2 dbos készlet.
T5 (7H), T6 (SG) Kiegészítő
7H0071126E alaptartó, tetősín nélküli
modellekhez. 1 db
T5 (7H), T6 (SG) Kiegészítő
7H0071126EA alaptartó, alumínium sínes
modellekhez. 1db

101 190 Ft

106 690 Ft

Megakadályozza a csomagok utastérbe
borulását, de praktikus kutyával utazóknak
is. Megelőzi, hogy baleset esetén az elszabaduló csomagok további súlyos sérüléseket okozzanak. A hátsó oldallégzsák működését nem akadályozza.
A beszerelés módjáról érdeklődjön márkakereskedőjénél!
A Volkswagen modellek formatervezéséhez illeszkedő aerodinamikus forma. 3
ponton záródik és az innovatív „Duolift”
rendszernek köszönhetően mindkét oldalról nyitható. Kőfelverődésnek, UV-sugárzásnak ellenálló DUROCAM thermoplastic anyagból készült, titán-metál szürke színben.
000071200AE

150 690 Ft-tól

Volkswagen Eredeti hűtő- és melegentartó láda

15 hónapos korig, (kb. 13 kg-ig) használható, ISOFIX csatlakozási pontokhoz rögzíthető. 3 pontos saját biztonsági övvel és
derékövvel rendelkezik. Napfényvédő és
ülésbetét is tartozik hozzá. Az üléshuzat
levehető és mosható. ECE R44 tanúsítván�nyal rendelkezik.
5G0019907A

187 390 Ft

Volkswagen Eredeti ablakvédő rács

Űrtartalom: 460 l. Külső mé254 690 Ft
ret: 230x75x40 cm

Volkswagen Eredeti csomagtérszőnyeg*
69 990 Ft

69 990 Ft

12 V-os áramforrásról működő hűtő- és
melegentartó láda, akkumulátorvédő
funkcióval. A Multivan rögzítősín rendszeréhez illeszkedik. Antracitszüke színben.
Mérete (Sz/Ma/Mé): 440x400x565 mm.
7E0065400

Volkswagen Eredeti zárható kereszttartó
Méretpontos csomagtérszőnyeg.

T5 (7H), T6 (SG)

178 590 Ft

A csomagtérajtó ablakainak megóvására, és magasabb szintű betörésvédelemre
szolgáló rácsok.
2K3017200

Volkswagen Eredeti sárfogók*

14 990 Ft-tól

Caddy Dobozos/
Kombi/Maxi
(2K, SA)

91 390 Ft

Volkswagen Eredeti kerékőrcsavar készlet

Volkswagen Eredeti csomagtértálca*

T-nút profilos, ergonomikus, zárható kereszttartó, fekete színben.
2K5071151A

Caddy Dobozos/Kombi/Life/
90 990 Ft
Maxi (2K)

Méretpontos, magas peremű csomagtértálca.
19 190 Ft-tól

* A modellspecifikus választékról érdeklődjön Volkswagen márkakereskedőjénél!

19 290 Ft-tól

A keréktárcsák lopás elleni védelmét szolgáló, egyedi kulcsbetétet igénylő csavarok.
000071597D

15 590 Ft

Mobil munkavégzés
Minden értelemben
A jövő munkahelye? Négy keréken gördül! A teljesen új Innovision műszerfalnak*
hála az új Caddy Cargo-val mindig mindent könnyen elérhet... akár a neten is.
Az előredönthető utasülésnek köszönhetően pedig egy szempillantás alatt praktikus munkahelyként is használható mobil irodává alakíthatja át a vezetőfülkét.
Próbálja ki Ön is az új Caddy Cargo-t márkakereskedésünkben!

Az új Caddy Cargo. És minden könnyebben megy.
* Opcionális felszereltség felár ellenében.
A Caddy Cargo legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 120-151 g/km. A nevezett értékek a WLTP szerint mértek, nem
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
is befolyásolják. A kép illusztráció, többletfelszereltséget is ábrázolhat. Részletes
tájékoztatásért forduljon márkakereskedéseinkhez.
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Márkaszervizeink listáját megtalálja a markaszervizek.vwh.hu oldalon, illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON: 06-80-204-143

Megbízás és vásárlás előtt minden esetben kérjen márkakereskedőjétől, -szervizétől részletes tájékoztatást és tanácsot! Kiadványunk célja, hogy az
érdeklődőknek kivonatos áttekintést adjunk. Felhívjuk ezért a figyelmet a következőkre: Kiadványunk tartalma nem megbízásra és vásárlásra való felhívás
és nem ajánlattétel! A kiadványunkban szereplő információk nem teljes körűek, a képek csupán illusztrációk. A feltüntetett árak és díjak - kötelező érvén�nyel nem bíró - javasolt bruttó kiskereskedelmi árak és díjak, melyekhez esetenként további költségek adódhatnak. A tényleges árakat és díjakat az egyes
márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, a javasolt ártól eltérhetnek. Arra törekszünk, hogy országos szinten állhassunk minél szélesebb
termékpalettával az ügyfelek rendelkezésére. A kiadványban feltüntetett termékekből nem minden márkakereskedés, illetve -szerviz rendelkezik készlettel,
az egyes márkakereskedések és -szervizek készlete egy-egy termékből alacsony, a márkakereskedések és -szervizek legfeljebb az országos gyártói kvóta
erejéig rendelhetnek. Mindezeken túl is egyes termékek beépíthetősége, felszerelhetősége, az adott gépjárművel való kompatibilitása egyedi, előzetes vizsgálatot igényel. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy tényleges ajánlatért mindig forduljon márkakereskedőjéhez, -szervizéhez! A feltüntetett adatok a 2021.
március 1. és május 31. közötti időszakra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a kiadványban foglaltakat (beleértve például a meghosszabbítást, az
árváltoztatást, illetve egyes termékek és szolgáltatások törlését is) előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Az aktuális információkat a volkswagen.hu és
a tartozektrend.hu oldalon tekintheti meg. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért, illetve a volkswagen.hu és a tartozektrend.hu weboldal akadálytalan és folyamatos elérhetőségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

