Volkswagen szervizinfo
2022. tavasz-nyár

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

Ismerje meg Volkswagen
márkaszervizünk ajánlatait!

Nem mindennapi. Egyéniség.
Az új Taigo.

A Volkswagen egyedi stílusú, legújabb SUV modellje már több feltörekvő, nemzetközi előadó videóklipjében feltűnt, így várhatóan itthon is gyorsan
a népszerűségi listák élére kerül majd. Ha zenei ízléstől függetlenül, Te is a holnap slágereit keresed, akkor biztosan könnyen egymásra hangolódtok.
Az új Taigo ugyanis már a megjelenésével segít kilépni a hétköznapok monoton üteméből.

Az új Taigo modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-6,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 124-139 g/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 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható
gépkocsi illusztráció.
volkswagen.hu

Márkaszervizünk ajánlatai
Vizsgáltassa át autóját márkaszervizünkben!
Menetbiztonsági átvizsgálás

ajánlott
fogyasztói ár

15 000 Ft

Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés,
az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel.

D22WELCOME

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.
(4. oldal)

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

E-autó menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés elektromos autókhoz. (13. oldal)

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. (11. oldal)

AdBlue utántöltés

ÉRDEKLŐDJÖN
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

ÉRDEKLŐDJÖN
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

Szakszerű, biztonságos utántöltés. (7. oldal)

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

18 000 Ft

D22PROFKLT

4500 Ft

D22POLLEN

12 000 Ft

D22KEREK

22 000 Ft

D22GUMI

12 000 Ft
D22TAROL

4 db kerék tárolása 6 hónapra.

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. (9. oldal)
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WELCOME BACK!
Üdvözöljük ismét márkaszervizünkben!
Győződjön meg autója valós állapotáról munkatársaink közreműködésével! Állapotfelmérésünk során átvizsgáljuk autóját,
elvégezzük az évszaknak megfelelő kiegészítő méréseket és ellenőrizzük, szükséges-e valamilyen előírt, gyártói minőségjavító
intézkedés elvégzése. A felmérés eredményéről, javaslatainkról
értékelőlapot állítunk ki.

Az akció azon Volkswagen járművekre vonatkozik, amelyek
a forgalmi engedélyük alapján, a „Welcome Back” akciós ajánlat
igénybevételétől számítva 1 hónapnál nem régebben kerültek
új tulajdonosukhoz, vagy amelyek az aktuális ellenőrző szerviz
határidejének lejárta után több mint 2 hónappal sem jártak
Volkswagen márkaszervizben.

Az átvizsgálás díját, bruttó
15 000 Ft*-ot, az ezt követő
szervizlátogatás számlaösszegéből
levonjuk!

Az akcióról, annak pontos feltételeiről márkaszervizünkben kérhet információt, illetve online is tájékozódhat a volkswagen.hu
oldalon.

*ajánlott fogyasztói ár
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Volkswagen márkaszervizünk segítségére
mindig számíthat
Hogy Ön sokáig örömét lelje autójában és biztonságosan közlekedhessen, bízza a szerelést és karbantartást szakértőkre,
Volkswagen márkaszervizünk munkatársaira! Szerelőink az aktuális gyártói előírások, termékfelelősségi eljárások és
gyári tudásbázis alapján, a legmodernebb célszerszámokkal, műszerekkel, szoftverekkel dolgoznak. Szakértelmüket
a speciális képzési programok és a mindennapos Volkswagen javítási tapasztalatok biztosítják. Munkájukat garanciával,
a környezet- és munkavédelmi előírások maximális betartásával, Volkswagen Eredeti Alkatrészek felhasználásával végzik.

Szervizidőpont egyeztetés

Kölcsön kerékpár

Hogy elkerülje a felesleges várakozást, autója szerelésére, karbantartására időpont kérhető telefonon, de online módon is.
Ha online foglal időpontot, válogathat a még szabad időpontok
közül. Az online időpontegyeztetés módjáról márkaszervizünk
honlapján, illetve a volkswagen.hu oldalon tájékozódhat.

Ha járműve szervizelése nem tart különösebben hosszú ideig,
és közelben van dolga vagy csak szeretné a fejét kiszellőztetni,
lehetőséget biztosítunk elektromos meghajtású vagy hagyományos kerékpár kölcsönzésére.

Segélyszolgálat és autószállítás

Járműátvétel és átadás

Történjen akár baleset, meghibásodás, márkaszervizünk segítségére siet a bajban. Hívjon minket ügyeleti telefonszámunkon
vagy tárcsázza a Volkswagen ingyenes magyarországi ügyeleti
telefonszámát (+36 80 204 143) és mi gondoskodunk a helyszíni
segítségnyújtásról vagy autója szervizbe szállításáról.

Autója szerelésre való átvételénél szerviztanácsadónk felkészülten várja Önt az előre megbeszélt időpontban, és mindenben
egyértelműen megállapodik Önnel. Beleegyezése nélkül semmilyen javítást nem végzünk el, de mindent elvégzünk, amiben
megállapodtunk. Mire Ön az egyeztetett időpontban eljön hozzánk, az autója már várni fog Önre.
Igazodva az egyéni elvárásokhoz, márkaszervizünkben több
módon is intézheti az átvételt és az átadást.

Mobilitásgarancia szolgáltatás
Autója időszakos szervizének elvégzésekor lehetőséget biztosítunk, hogy megrendelje asszisztencia szolgáltatásunkat, melynek igénybevételével kevesebb bosszankodással és gyorsabban,
kevesebb veszteséggel lehet túl a nem várt, szerencsétlen szituációkon itthon és külföldön is. A Mobilitásgarancia szolgáltatásról, illetve az igénybevétel pontos feltételeiről márkaszervizünkben kérhet információs füzetet, illetve online is tájékozódhat
a volkswagen.hu oldalon.

Eredeti Volkswagen tartozékok
értékesítése

Drop&Go – Gyors, rugalmas, érintkezésmentes helyszíni átadás-átvétel, akár nyitvatartási időn kívül is. Miután járművét az
ügyfélparkolóban hagyja, a kulcsot és a szükséges iratokat egy
űrlapként is használt tasakban adhatja le Drop&Go átvételi pontunkon. Az átvizsgálás után emailben tájékoztatjuk az elvégzendő munkákról és annak költségeiről, visszaigazolása után pedig
megkezdjük a munkát. Amint elkészült minden megbeszélt javítás, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és egyeztetjük a kifizetés és
visszaadás módját, kulcsát átveheti a Drop&Go átvételi ponton,
autóját pedig megtalálja az egyeztetett parkolóhelyen.
Hozom-viszem szolgáltatás – Ha valamilyen okból szervizelendő
autóját nem áll módjában személyesen elhoznia márkaszervizünkbe, telefonos egyeztetés után munkatársunk érte megy,
majd az egyeztetett munkák elvégzése után vissza is viszi
Önnek.

A Volkswagen a tartozékokat kiemelt szempontok alapján, az új
autók tervezésével párhuzamosan, folyamatosan fejleszti. A tartozékok gyártása, fejlesztése és tesztelése a legszigorúbb minőségi elvárásoknak is megfelelő beszállítók gyártósorain, a legfejlettebb technológiával történik, hogy az autóval együtt – és azt
kiegészítve – szolgálják tulajdonosukat. Kínálatunkban megtalálja mindazt, amire csak szüksége lehet utazásaihoz vagy ahhoz,
hogy kifejezze a Volkswagen márka iránti elkötelezettségét.
Tartozék és ajándéktárgy választékunkról munkatársainktól kérhet tájékoztatást, illetve megtekintheti a tartozektrend.hu
weboldalon.
A Porsche Hungaria Kft. importőrként mindenben támogatja
partnerhálózatát, de előfordulhat, hogy a fenti szolgáltatások
nem minden márkaszervizben érhetők el. A tényleges árakat
és díjakat az egyes márkaszervizek önállóan határozzák meg.
Kérjük, hogy a konkrét ajánlatok részletes tartalmáról, díjáról
és elérhetőségéről minden esetben előre érdeklődjön!

Szerviz csereautó
Autója szervizelésének ideje alatt sem kell gyalogosan közlekednie; előzetes egyeztetés után csere bérautóval állunk rendelkezésére. Mobilitásgarancia szolgáltatásunk kedvezményezettjeként a szerződés szerinti díjmentes időszak lejárta után is kedvezményes napidíjjal vehető igénybe.
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Mobilitásgarancia – segítség útközben
Örülünk, hogy Volkswagen modellt választott mindennapi utazásaihoz. Meggyőződésünk, hogy jól döntött, és őszintén reméljük, hogy autójában sok öröme telik majd. Márkaszervizünkben
nagy gondoskodással, szakszerűen végzett karbantartások során
óvjuk autóját, és igyekszünk megelőzni az elhasználódásból eredő későbbi problémákat. Azonban váratlan helyzetek, balesetek
mindannyiunkkal előfordulhatnak, és a legnagyobb odafigyeléssel, szakértelemmel tervezett és gyártott autók is meghibásodhatnak váratlanul. Hogy az ilyen – remélhetőleg minél ritkábban
előforduló – események kellemetlenségétől megkíméljük, egy
olyan márkaspecifikus asszisztencia-szolgáltatást ajánlunk figyelmébe, melynek igénybevételével kevesebb bosszankodással
és a szakszerű segítségnyújtásnak köszönhetően gyorsabban,
kevesebb veszteséggel lehet túl a nem várt, szerencsétlen
szituációkon.
Munkatársaink és partnereink segítségét igénybe veheti váratlan műszaki meghibásodás, baleset vagy más, előre nem látható
esemény, mint baleset, autófeltörés, a kulcs elvesztése, véletlen

félretankolás és más váratlan bajok esetén. Szükség esetén segítségére vagyunk szállással, továbbutazással kapcsolatosan is.
Mobilitásgarancia szolgáltatásunk kedvezményezettjeként egész
évben, a hét minden napján 24 órás telefonos ügyeleten kérhet
segítséget nem csak Magyarországon, de külföldön is.
Problémai megoldásában a Volkswagen márkaszervizek,
a Magyar Autóklub és a nemzetközi ARC EUROPE S. A. partnerei
állnak rendelkezésére.
A Mobilitásgarancia szolgáltatást új autók esetében az első,
a gyár által előírt időszakos szerviz időpontjáig a Porsche
Hungaria finanszírozza. A későbbiekben, illetve használtan vásárolt autók esetében a szolgáltatást egy időszakos szerviz elvégeztetése után márkaszervizünkben hosszabbíttathatja meg.
A Mobilitásgarancia szolgáltatásról, illetve az igénybevétel pontos feltételeiről márkaszervizünkben kérhet információs füzetet,
illetve online is tájékozódhat a volkswagen.hu oldalon.

TIPP
A gördülékeny igénybevétel érdekében, mielőtt a Mobilitásgarancia
szolgáltatás ügyfélszolgálatát hívja, kérjük, készítse elő ezeket
adatokat:
• Alvázszám
• Visszahívható telefonszám
• Rendszám
• Meghibásodás természete
• Mobilitásgarancia érvényessége • Meghibásodás földrajzi helye
• Kedvezményezett neve, címe
• Kilométeróra-állás
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AdBlue® Tények tisztán
Az AdBlue® nem üzemanyagadalék, hanem a modern dízelüzemű járművek működéséhez szükséges, rendszeresen utántöltendő
anyag. Ennek az anyagnak a tárolására külön tartályt használnak, melynek töltőcsonkja modelltől függően az üzemanyagbetöltő
fedél alatt, a motortérben, vagy a csomagtérben található.

Utántölthető, környezetbarát technológia
VIGYÁZAT!
Szakszerűtlen körülmények közötti utántöltés során előfordulhat, hogy a folyadék nem kívánt helyre is kerül és
különleges „kúszó” képessége miatt elektromos meghibásodást okozhat. A nem megfelelő mennyiségű folyadék
túltöltése zavart idézhet elő az ellenőrző rendszerben,
így az autó nem lesz indítható.
Márkaszervizünkben szakszerűen gondoskodunk az
AdBlue® folyadék szükséges utántöltéséről.

Mind több Volkswagen modellben használjuk az SCR dízel technológiát (Selective Catalytic Reduction), melynek használatával
jelentősen csökkenthető a káros nitrogén-oxid kibocsátás, így
betarthatóak az Európai Únió szigorú környezetvédelmi előírásai
(Euro 6). Ehhez egy szintetikus karbamidot, az AdBlue® folyadékot alkalmazzuk.

Milyen gyakran szükséges az AdBlue®
utántöltése?
Az AdBlue® felhasználási mennyisége a vezetési stílustól,
a környezet és a motor hőmérsékletétől függ. Elmondható, hogy
modelltől függően egy személyautó átlagos felhasználási igénye
1,5–2,5 liter között van 1 000 kilométerenként.

TIPP
Az AdBlue® utántöltését rendszeresen szükséges elvégeztetni – különösen hosszabb utazások, például nyaralás
előtt, mivel üres tartály esetén a motor beindítása nem
lehetséges.
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Volkswagen Eredeti Alkatrészeket használunk

Vannak dolgok, amikkel kapcsolatban nem lehet szó kompromisszumról. Autónk és alkatrészei ilyennek számítanak, hiszen
családunk és saját magunk, de a velünk együtt közlekedők biztonságának is alapkövei.
Hétköznapi autótulajdonosként nem várható el senkitől, hogy
az autója javításához felhasznált alkatrészek megtervezéséről,
anyaghasználatáról, kivitelezéséről és így megbízhatóságáról
ítéletet mondjon. Mivel egy alkatrésznek számunkra a megbízhatóság a legfontosabb tulajdonsága, erről tájékozódni
elengedhetetlen.

Miután bizalmával kitüntette a Volkswagen márkát és
Volkswagen modellt választott, az alkatrészpiacon való tájékozódásban is hagyatkozhat ránk: Volkswagen Eredeti Alkatrészek
márkanév alatt csak olyan termékeket talál, amelyek a szigorú
gyári előírásoknak és vizsgálatoknak megfelelnek, tökéletesen
illeszkednek a többi alkatrészhez és magukban hordozzák azt
a sok tapasztalatot, amit évtizedek alatt összegyűjtöttünk.
A gyári alkatrészekhez való hűség azt is jelenti, hogy régebbi
autója nem marad ki a fejlesztésekből. Ha a szükséges alkatrészt
az autó gyártósorról való legördülése után továbbfejlesztették,
tökéletesítették, akkor egy beavatkozás során már az átdolgozott, korszerűbb alkatrészt fogjuk beszerelni.

Csökkentse a javítási költséget és
kímélje a környezetet!
A Volkswagen Eredeti Alkatrészek meghatározott köre, főleg az
összetettebb fődarabok, egy alkatrészcsere esetén sem kerülnek
a szemétre. A kopó részek cseréje után ezek a darabok ellenőrzésen és felújításon esnek át, majd kedvező áron kerülnek vissza
a márkaszervizekbe. Az ilyen módon megkímélt alkatrészek nem
csak gazdaságos alternatívát jelentenek, de az újrahasznosítás
által a környezet aktív megóvásában is szerepet kapnak.
A Volkswagen Eredeti Cserealkatrészek a régi, meghibásodott
alkatrész ellenében elérhetőek, amely így maga is bekerül a felújítási programba. A cserealkatrészek alacsonyabb áruk ellenére
az új alkatrészekkel megegyező minőséget és megbízhatóságot
képviselnek és azonos garanciális feltételekkel értékesítjük őket,
így idősebb autók javítása is lehetséges gazdaságosan.
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100% Volkswagen akkor is,
ha elmúlt már 4 éves
Ahhoz, hogy az Ön Volkswagenje Volkswagen maradjon elengedhetetlen a márkaszervizben történő rendszeres karbantartási
munkálatok elvégeztetése. SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizünk által nyújtott gyári technológiát, megbízható
minőséget, Volkswagen Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát még előnyösebb áron kínáljuk
4 évnél idősebb Volkswagenje számára.

Volkswagen SZERVIZ 4+ kedvezményprogram
Fékfolyadék forráspontmérés

-990 Ft

Első ablaktörlő lapátok cseréje

-4 000 Ft

Vezérműszett javítókészlet és vízpumpa csere

-50 000 Ft

Első fékbetétek cseréje

-10 000 Ft

Első fékbetétek és féktárcsák cseréje

-30 000 Ft

Hátsó fékbetétek/fékpofák cseréje

-10 000 Ft

Hátsó fékbetétek/fékpofák és féktárcsák/fékdobok cseréje

-20 000 Ft

Első lengéscsillapítók cseréje

-40 000 Ft

Hátsó lengéscsillapítók cseréje

-30 000 Ft

Első lengőkar csere

-20 000 Ft

Első kerékcsapágy csere

-20 000 Ft

Hátsó kerékcsapágy csere

-20 000 Ft

Kuplungszett csere

-50 000 Ft

Éves szerviz Mobilitásgaranciával

-12 000 Ft

Éves szerviz műszaki vizsgával és Mobilitásgaranciával

-20 000 Ft

Szolgáltatásunk keretében autóját a közlekedési hatóság-, és a gyártói előírásainak figyelembe vételével előzetesen átvizsgáljuk és
amennyiben szükséges, azt gyári előírások alapján ki is javítjuk. Így valóban garantálni tudjuk Önnek az elsőre sikeres műszaki vizsgát és a biztonságos autózást! Csomagajánlatunk igénybevételével Ön időt és pénzt spórolva egy csapásra elintézheti autójának
éves szervizét, lejáró hatósági műszaki vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia szolgáltatás meghosszabbítását.
A járványhelyzet miatt érvényes kormányrendelet szerint a járművek hatósági műszaki vizsgájának érvényessége a veszélyhelyzet
megszűnése utáni 60. napig tart. Várható, hogy a veszélyhelyzet a közeljövőben megszűnik, és ennek eredményeképpen megnövekszik a vizsgaállomások leterheltsége. Kérjük, hogy ne halassza az utolsó pillanatra az időpontfoglalást, jelentkezzen be most
márkaszervizünkbe!
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Karosszéria javítás csak szakszerűen
Segítségnyújtás
a hivatalos ügyintézésben

Éppen elég bajt okoz egy autóval kapcsolatos kisebb sérülés is,
és komoly adminisztrációval kell szembenéznie azoknak, akiknél
egy baleset a gépkocsi komolyabb sérülésével jár.
Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek egy esetleges káreseményt követően a lehető legkevesebb problémája adódjon
a kárügyintézés során, a Karosszéria Szakértő programban
résztvevő márkaszervizek ügyfélközpontú, komplett szolgáltatási portfoliót kínálnak, mely kiterjed a 0-24 órás autómentéstől
kezdve, a professzionális javításon át, egészen a biztosítókkal
történő kárrendezésig.

Kímélje meg magát a stressztől! Akinek kárt okoztak, azt éppen
elég stressz éri. A karosszériajavító és fényező részlegen dolgozó
szakképzett szerviztanácsadóink foglalkoznak az Ön esetével,
és segítenek a biztosítóval rendezendő hivatalos ügyek intézésében. Ezzel időt takarít meg, és elkerüli a felesleges utazást
és mérgelődést.

Autója garanciái megmaradnak
Az elvégezett karosszériajavítás után a Karosszéria Szakértő
márkaszerviz minőségi tanúsítványt állít ki. Az autójára vonatkozó garanciák továbbra is érvényben maradnak: 3 éves gyártói
fényezési garancia, Garancia4 – 4 éves importőri általános
garancia, 12 éves átrozsdásodási garancia, Mobilitásgarancia.

Javítás eredeti minőségben,
a gyártó szakértelmével
Márkaszervizünk szakszerűen, a gyártó előírásai szerint végzi
el a javításokat a legmodernebb karosszériajavítási és fényezéstechnológiai eljárásokkal, természetesen Volkswagen Eredeti
Alkatrészek felhasználásával. A Karosszéria Szakértő márkaszervizeket a Porsche Hungaria rendszeresen auditálja.

Biztosítós üveg-, karosszériakár rendezése
után szervizkupont adunk ügyfeleinknek
Ha a programban résztvevő Volkswagen márkaszervizek
egyikével egyeztetve, CASCO biztosítása terhére, náluk végezteti Volkswagen márkájú autója sérült üvegeinek cseréjét, illetve
4 évnél idősebb autója karosszéria javítását, 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 azokra
a károkra vonatkozik, amelyekre a CASCO biztosítás fedezetet
nyújt, és az érintett biztosító elismerte a követelés jogalapját.
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem
teljeskörű. Az akció további részleteiről érdeklődjön
márkaszervizünkben.
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Korszerű fényszóróbeállítás:
rendszer a rendszerben
A modern járművek számtalan olyan tulajdonsággal, szolgáltatással rendelkeznek, ami nem csak megkönnyíti, de biztonságosabbá is teszi az utazást. Ide sorolhatóak a korszerű fényszórórendszerek, amelyek az autó más rendszereivel – pl. asszisztensrendszerekkel – együttműködve biztosítják az autóvezető számára a környezet lehető legjobb érzékelését, miközben figyelemmel vannak a közlekedés többi szereplőjére is.
A modern járművek fényszórórendszerei menet közben, a körülményeknek megfelelően, dinamikusan változtatják a megvilágításnak nem csak az intenzitását, de az irányát és formáját is.
A közlekedési szituációnak megfelelő hasznos segítséget nyújtanak, például kanyarodás vagy előzés közben. A legfejlettebb
rendszerek alkalmasak arra, hogy az elvakítást megelőzendő,
a velünk szembe jövő vagy az előttünk haladó járművet kihagyják a fénynyaláb útjából, miközben a környezetet megfelelően
megvilágítják. Autónk képes lehet arra is, hogy a sötétben az út
szélén előbukkanó gyalogosra figyelmeztetésként automatikusan rávillantson, vagy hogy a rendszer által felismert jelzőtáblákat a becsillanás megelőzéseképpen kisebb fényerővel világítsa
meg.
Ezek a biztonságot és kényelmet adó, összetett rendszerek sok
mechanikus és még több elektronikus alkatrészből állnak, köztük olyan komponensekkel, mint a környezeti tényezőket figyelő
szenzorok vagy a bonyolult és villámgyors számításokra képes

számítógépes modulok. Ez sajnos azt is jelenti, hogy a rendszer
bármely összetevőjének elállítódása, meghibásodása esetén már
nem számíthatunk biztonsággal a támogatására. Nagyon fontos
tehát, hogy autónk fényszórórendszere is rendszeres átvizsgáláson, szükség esetén pedig professzionális beállításon, kalibráláson essen át.
A fényszórórendszer ellenőrzése egy menetbiztonsági átvizsgálás keretében csak a működőképesség ellenőrzésére terjed ki,
és nem pótolja a beállítás teljes ellenőrzését. Szükség lehet komolyabb beavatkozásra már akkor is, ha csak egy kis koccanás
történt, nagyobb károsodás esetén pedig el sem képzelhető
a fényszórócsere megfelelő szakember közreműködése nélkül.
Márkaszervizünkben megfelelő gyári oktatásban részesült munkatársaink speciális berendezések segítségével végzik el a fényszórórendszerek ellenőrzését és esetlegesen szükséges beállítását, kalibrálását.
TIPP
Ha olyan országba utazik autójával, ahol az itthon megszokottól eltérően bal oldali közlekedési rendszer működik, a fedélzeti számítógép segítségével, ehhez igazítva
megváltozathatja a fényszórórendszer működését.
Márkaszervizünk szívesen segít ebben ilyen esetben is.
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A konnektor már nem ideális
a korszerű elektromos autók töltéséhez
A MOON márkát azért hozták létre, hogy a Porsche Holding
Salzburg innovációs terveihez végezzen termékfejlesztést és
új termékekkel jelenjen meg a piacon. Mára elmondhatjuk,
hogy a MOON a Volkswagen konszern hivatalos beszállítója lett.
Fejlesztéseik révén – melyek az otthoni töltőberendezésektől,
a napenergia rendszereken és energiatárolókon keresztül
a villámtöltő állomásokig terjednek, rendszerszolgáltatóként
a teljes spektrumot lefedik az elektromobilitás kiszolgálásában.
Energiamenedzsment megoldásaik révén termékeik optimális
módon, integrált rendszerként működnek együtt, biztosítva a
megtermelt energia hatékony felhasználását. A MOON termékpalettájának fontos részét képezik a Volkswagen konszern márkáihoz ajánlott töltők, melyek egyszerű működtetésük, biztonsági funkcióik révén optimális megoldást jelentenek otthonra
vagy mélygarázsba. A berendezések teljesítménye 11 kW, így
nagyobb töltési teljesítményre képesek, mint a normál háztartási elektromos csatlakozóaljzatok. moon-power.hu

MOONCITY.HU
Lépj be velünk az
elektromobilitás világába,
látogass meg minket
a pop-up store-ban!

MOONCITY BUDAPEST
1051 Budapest, Erzsébet tér 11-13.
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Az elektromos autók karbantartása
Az elektromos meghajtású autók nagy népszerűségnek örvendenek, egyre több fut belőlük az utakon. Karbantartásuk és gondozásuk eltér egy hagyományos belsőégésű motorral felszerelt
autóétól: pl. nincsenek gyújtógyertyák, nincs kipufogórendszer,
nincs sebességváltó. Ennek ellenére az elektromos meghajtású
járművek esetében is elengedhetetlenül fontos a rendszeres
karbantartás.
Az elektromos autók rendszeres átvizsgálása alapvetően más követelmények szerint történik a hagyományos, belsőégésű motorral felszerelt járművekhez képest. Felmérések alapján megállapítható, hogy összességében az elektromos járművek karbantartási
és javítási költségei egy hasonló kategóriájú belsőégésű motoros
modell költségeinél 35 százalékkal is kedvezőbbek lehetnek.

Továbbra is rendszeres karbantartást igénylő alkatrészek
a fékek, még ha ezeket egy elektromos autó esetében kisebb
igénybevétel is éri, tehát ritkábban szorulnak cserére. Ennek
oka az energiavisszanyerés rendszerében található, ami motorfékként is viselkedve fékezéskor és lassításkor az elektromos
energiává alakított mozgási energiát visszatáplálja a nagyfeszültségű akkumulátorba, ezáltal a fékrendszert kevésbé veszi
igénybe. A fékrendszeren kívül a futóművek, a légkondicionáló
berendezés, a kerekek és gumik rendszeres ellenőrzése továbbra
is elengedhetetlen. A gumiabroncs-profilmélység ellenőrzése
különösen fontos, mert az elektromos autók induláskor jellemzően nagy nyomatékot adnak le, ami jelentősen igénybe veszi
a gumikat. Az elektromos autók ezen különleges jellemzőjére
a gumiabroncsok kiválasztásánál is érdemes figyelemmel lenni.
A gyártó által előírt ellenőrző szervizek között egy köztes
menetbiztonsági átvizsgálást is javaslunk, külön kitérve a nagyfeszültségű rendszer épségére. A munkák során természetesen
az autón futó szoftver naprakészségét is ellenőrizzük.

Miért igényelnek az elektromos autók kevesebb karbantartást?
Az elektromos meghajtású motorok a belsőégésűektől eltérő
hajtáslánca miatt több, eddig megszokott alkatrész is feleslegessé vált, az olyanok, mint a lég-, üzemanyag- és olajszűrő,
a motor hűtőrendszere vagy a gyújtógyertyák, valamint más kopó alkatrészek is, mint a kipufogórendszer vagy a tengelykapcsoló részei. Az elektromos autók motorjaiban nincsenek érintkező, surlódó felületek, így szinte semmilyen karbantartást nem
igényelnek, és nincs szükség sebességváltóra sem – a kevesebb
alkatrész pedig kisebb karbantartási költséget jelent.

E-autó menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés elektromos autókhoz.

29 000 Ft

ajánlott fogyasztói ár

Mit kell rendszeresen ellenőrizni az elektromos autókon?

TIPP
Az elektromos járművek legdrágább alkatrésze az akkumulátor, ezért érdemes körültekintően bánni vele. A legtöbb
elektromos autóba lítiumion akkumulátorok kerülnek.
Akkor bánunk legkíméletesebben ezekkel az akkumulátorokkal, ha töltésüket 20–80% között tartjuk. Az akkumulátor
élettartamát a töltési mód is befolyásolja: így előnyösebb
a lassabb, váltóáramú töltés, mint az egyenárammal
működő gyorstöltés.

Az elektromos autók átvizsgálása a belsőégésű motoros autókhoz hasonló, intervallumos rendszerben történik, amelyről az
autó szervizintervallum-kijelzőjén tájékozódhat. A gyártói előírások szerinti kétévente szükséges átvizsgálásokat bármelyik
márkaszervizben elvégeztetheti, hiszen minden Volkswagen
márkaszerviz rendelkezik az elektromos autók javításához
szükséges műhelyfelszereltséggel és speciális képzettségű
szakemberekkel.
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Kínálatunkban további
ezernyi tartozék szerepel.
Kérje a 2022 tavaszi-nyári
ingyenes katalógust!

TARTOZÉK TREND  2022 TAVASZ NYÁR

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
Volkswagen Eredeti „Blade”
könnyfém keréktárcsa

5G0071497 FZZ Golf (5G) 7x17 ET49

Volkswagen Eredeti „Corvara”
könnyűfém keréktárcsa

119 190 Ft

Volkswagen Eredeti „Rotary”
könnyfém keréktárcsa

6,5Jx17 ET38.
5NA071497 8Z8 Tiguan (AD) ezüst
színben

93 490 Ft

Volkswagen Eredeti „Karthoum”
könnyűfém keréktárcsa

Volkswagen Eredeti „Misano” könnyűfém
keréktárcsa

Volkswagen Eredeti „Twinspoke”
könnyfém keréktárcsa

7,0Jx18 ET39, fekete színben.

7,5Jx19. Fekete és szálcsiszolt kivitelben.

2G7071498 FZZ

126 390 Ft

5G0071499 FZZ Golf VIII GTI (A8-5H)

182 390 Ft

Volkswagen Eredeti
„Gavia” könnyűfém keréktárcsa

7,5Jx19. Fekete és vörös színben.
5G0071498 16Z Golf (5G) 7,5x18 ET51

5G0071499 YA5 Golf VIII GTI (A8-5H)

137 190 Ft
5H0071495 8Z8 Golf (CD1) 6Jx15, ezüst

Volkswagen Eredeti „Sebring”
könnyűfém keréktárcsa

72 590 Ft

Volkswagen Eredeti
„Valencia” könnyűfém keréktárcsa

7Jx17 ET54 titánium101 990 Ft
szürke
1K0071498 1ZL 8Jx18 ET50 fényes ezüst 119 290 Ft

198 390 Ft

Volkswagen Eredeti „Rotary”
könnyfém keréktárcsa

1K9071497 V7U

5NA071498 Z49

7,5Jx18 ET43. Tiguan (AD)
156 190 Ft
galvánszürke színben

7,5Jx18. Antracitszürke színben.
5H0071497A Z49

Golf (CD1) 7.5J x 17,
metálszürke

5G0071498 16Z Golf VIII GTI (A8-5H)
112 490 Ft

137 190 Ft

Volkswagen Eredeti „Merano”
könnyűfém keréktárcsa

Volkswagen Eredeti „Sebring”
könnyűfém keréktárcsa

Volkswagen Eredeti „Nevada”
könnyűfém keréktárcsa

6,5J X 16 ET46

7Jx17.

8Jx18.

2GM071496 8Z8

73 990 Ft

2GM071497 Z49

100 190 Ft

2GM071498 FZZ

Volkswagen Eredeti
„Loen” könnyűfém keréktárcsa

130 390 Ft

10A071499A 8Z8 ID.3 (E11) 7,5Jx19 ezüst 107 990 Ft
10A071499A AX1 ID.3 (E11) 7,5Jx19 fekete 107 990 Ft
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Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe
Szerződött Bridgestone partnereinket megtalálja a weboldalunkon.

www.bridgestone.hu
Bridgestone
Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe
Szerződött Bridgestone partnereinket megtalálja a weboldalunkon.

Az összehasonlító eredményekkel és a termékteljesítmény-mutatókkal kapcsoBridgestone
Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe
www.bridgestone.hu
latos további információkért szkennelje be a QR-kódot.
Szerződött Bridgestone partnereinket megtalálja a weboldalunkon.
Az összehasonlító eredményekkel és a termékteljesítmény-mutatókkal kapcsowww.bridgestone.hu
latos további információkért szkennelje be a QR-kódot.
Az összehasonlító eredményekkel és a termékteljesítmény-mutatókkal kapcsolatos további információkért szkennelje be a QR-kódot.

Tapadjon az útra,
és Öné az ajándék!
15” - 17”

18” - 23”

11.000

17.000

forint

forint

Vásároljon egy szett nyári vagy
négyévszakos gumiabroncsot,
és eMAG utalványt kap ajándékba!
A promóció 2022. március 15-től április 30-ig tart.
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
Szervező jogosult a Játékszabályzat módosítására.

continental-promotion.com

Komfort és kontroll optimális kombinációja

Igazolt technológia
www.hankooktire.com/hu

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 volkswagen.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 volkswagen.hu oldalon tekintheti meg. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért, illetve a volkswagen.hu weboldal akadálytalan és folyamatos elérhetőségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. A kiadás dátuma: 2022. március

