
Go! szervizajánlatok
A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2019. március 1. – május 31.

Kerékcsere csomag tárolással és  
szezonális gyorsátvizsgálással

Go! ajánlatunk

16 000 Ft

ajánlatunk

18 000 Ft

Üvegkár rendezés a Volkswagen márkaszervizekben  
akár önrészesedés nélkül!

Szervizajánlatok MEGNÖVELT KEDVEZMÉNYEKKEL,  
Volkswagen Eredeti Alkatrészekkel



Szezonális gyorsátvizsgálás
Gyári technológia szerinti szerviztanácsadás, gyártói visszahívási akciók el-
lenőrzése, 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 kifolyó-
nyílások állapotának és a fékfolyadék forráspontjának ellenőrzése.  

-1990 Ft

6500 Ft
C15SZEZGYOR

Szezonális gyorsátvizsgálás külső mosással
szezonális gyorsátvizsgálás és külső mosás kedvezményes csomagáron

9000 Ft
C15SZEZGYORM

Tavaszi nagytakarítás
külső mosás és belső takarítás kedvezményes csomagáron

6000 Ft
CWELLNESS

TOP Fitness csomag
szezonális gyorsátvizsgálás és Wellness csomag kedvezményes csomagáron

13 000 Ft
C9TOPFIT

Kerékcsere csomag szezonális gyorsátvizsgálással 
4 db kerék (max. 16”) átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal és  
szezonális gyorsátvizsgálás

12 000 Ft
C14KERGYBUD

Kerékcsere csomag tárolással és  
szezonális gyorsátvizsgálással
4 db kerék kerék (max. 16”) átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 4 
db kerék kerék (max. 16”) tárolása egy szezonra, 6 hónapra és szezonális 
gyorsátvizsgálás

-2000 Ft

18 000 Ft
C12KETGYBUD

Tavaszi szervizajánlatok
Amint múlnak a fagyok, a változó időjárási körülmények egyre sürgetőbbé teszik az átállást tavaszi üzemeltetésre és így autója állapotának 

ellenőrzését is el kell végeztetnie. Márkaszervizeinkben mindezt kedvező áron intézheti el tavaszi szerviz és kerékcsere ajánlataink kereté-

ben. Gondoljon a biztonságra, készítse fel autóját a tavaszra!

SZERVIZ 4+ kupon

Go! kedvezmény

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

ajánlatunk

16 324 Ft-tól

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!

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, de az önrészesedést sem kell kifizetnie, ha az nem haladja meg a 10%-ot. Az akció azon ese-
tekre vonatkozik, amelyeknél a CASCO biztosítás fedezetet nyújt üvegkárra, az önrészesedés százalékosan került meghatározásra, 
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 volkswagenszervizek.hu honlapon.

Üvegkár rendezés a Volkswagen márkaszervizekben  
akár önrészesedés nélkül!



TARTOZÉ K TR E N D   2019 TAVA S Z N YÁR

Volkswagen Eredeti zárható alaptartó

Eloxált alumíniumból készült, T-nút profi-
los, zárható alaptartó. 

2K3071126  041 Caddy (2K, 2C, SA) 51 290 Ft

Volkswagen Eredeti alaptartó készlet

3x3 cm-es, szögletes profilú alaptartó 
készlet C-sínprofilú karosszériához.  
Egyszerre legfeljebb 6 darab szerelhető fel. 
Tetősíktól számított magassága 17 cm. Fe-
kete színben. Max. terhelhetőség: 150 kg. 
Max. 6 darab alaptartó rúd használható  
egyszerre. A magastetős modellekhez nem 
alkalmazható.

7H0071126

T5 (7H), T6 (SG) tetősín nél-
küli modellekhez, 2 darabos 
készlet. A magas és a félma-
gas tetős modellekhez nem al-
kalmazható. 

90 190 Ft

7H0071126A
T5 (7H), T6 (SG) alaptartó, alu-
mínium sínnel rendelkező mo-
dellekhez. 2 db-os készlet. 

94 990 Ft

7H0071126E
T5 (7H), T6 (SG) Kiegészítő alap-
tartó, tetősín nélküli modellek-
hez. 1 db 

58 490 Ft

7H0071126EA
T5 (7H), T6 (SG) Kiegészítő alap-
tartó, alumínium sínes model-
lekhez. 1db 

60 990 Ft

000071156A alaptartó tárolózsák 13 590 Ft

Volkswagen Eredeti zárható kereszttartó

T-nút profilos, ergonomikus, zárható ke-
reszttartó, fekete színben. 

2K5071151A
Caddy Dobozos/Kombi/Life/
Maxi (2K) 

81 290 Ft

Volkswagen Eredeti zárható kerékpártartó

Exkluzív kivitelű kerékpártartó, a kerékpár 
a tartóhoz zárható. Bármilyen kerékpárhoz 
használható 25-80 mm közti vázkereszt-
metszet esetén. 
Minden T-núttal ellátott, illetve 30 x 20 mm 
keresztmetszetű szögletes profilú alaptar-
tóhoz.

000071128F  41 190 Ft

Volkswagen Eredeti tetőboxok

A Volkswagen modellek formatervezé-
séhez illeszkedő aerodinamikus forma. 3 
ponton záródik és az innovatív „Duolift” 
rendszernek köszönhetően mindkét oldal-
ról nyitható. Kőfelverődésnek, UV-sugár-
zásnak ellenálló DUROCAM thermoplas-
tic anyagból készült, titán-metál szür-
ke színben. 

000071200AE 
Űrtartalom: 460 l. Külső mé-
ret: 230x75x40 cm 

220 990 Ft

Volkswagen Eredeti csomagtérszőnyeg*

Méretpontos csomagtérszőnyeg. 

12 990 Ft-tól

Volkswagen Eredeti csomagtértálca*

Méretpontos, magas peremű csomag-
tértálca. 

16 690 Ft-tól

Volkswagen Eredeti csomagtérszegély védő*

A rakodás során védi a csomagtérszegély 
fényezését a csomagok okozta sérülések-
től. Öntapadós kivitel. 

20 590 Ft-tól

Volkswagen Eredeti csomagtérelválasztó rács*

Megakadályozza a csomagok utastérbe 
borulását, de praktikus kutyával utazóknak 
is. Megelőzi, hogy baleset esetén az elsza-
baduló csomagok további súlyos sérülé-
seket okozzanak. A hátsó oldallégzsák mű-
ködését nem akadályozza. 
A beszerelés módjáról érdeklődjön márkake-
reskedőjénél!

130 790 Ft-tól

Volkswagen Eredeti hűtő- és melegentartó láda

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

7E0065400 T5 (7H), T6 (SG) 154 990 Ft

Volkswagen Eredeti sárfogók*

15 790 Ft-tól

Volkswagen Eredeti szövetszőnyeg készlet

4 darabos készlet antracitszürke színben. 

10 690 Ft-tól

Volkswagen Eredeti G0 plus ISOFIX gyermekülés

15 hónapos korig, (kb. 13 kg-ig) használ-
ható, ISOFIX csatlakozási pontokhoz rög-
zíthető. 3 pontos saját biztonsági övvel és 
derékövvel rendelkezik. Napfényvédő és 
ülésbetét is tartozik hozzá. Az üléshuzat 
levehető és mosható. ECE R44 tanúsítvány-
nyal rendelkezik. 

5G0019907A  165 590 Ft

Volkswagen Bulli strandpapucs

Strandmotívumos flip-flop papucs kulcs-
tartóval, mely a saját anyagából készült 
formavágott lapból egyszerűen kinyom-
ható. 

KUKBUFF02S S 36/37 6290 Ft
KUKBUFF02M M 38/39 6290 Ft
KUKBUFF02L L 40/41 6290 Ft
KUKBUFF02XL XL 42/45 6290 Ft
KUKBUFF02XXL XXL 44/45 6290 Ft

* A modellspecifikus választékról érdeklődjön Volkswagen márkakereskedőjénél!

GO! AJÁNLAT

Kérje a 2019 tavaszi- 
nyári ingyenes  
Tartozék Trend  
katalógust  
márkakereskedőjétől!



Haszonjárművek

www.vwh.hu

Crafter 

+ Gold csomag:

1 700 000 Ft + áfa 

árelőnnyel!

Crafter. 
Korszakváltás az áruszállításban.  

• első-, hátsó- vagy összkerékhajtással
• akár 177 LE-s dízel motorral
• Dobozos, Platós vagy Alváz kivitelben

Az ajánlat kizárólag a meghatározott modellekre érvényes 2019. június 30-ig vagy visszavonásig. További részletekről érdeklőd-
jön a magyarországi Volkswagen Haszonjárművek kereskedésekben! A képen látható autó extra felszereltséget tartalmazhat. 

K-VWHA-VWHA-029-19_Crafter 210x241.indd   1 2019. 02. 15.   18:05:52

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, csupán az előzetes tájékozódást szolgálja, és a benne feltüntetett információk elfogadásával nem jön létre 
szerződés. Tartozékvásárlás előtt minden esetben kérje márkakereskedője tanácsát! A feltüntetett árak nem kötelező érvényű, ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak, továbbá nem tartalmazzák a szere-
lési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, az ajánlott ártól eltérhetnek. Kérjük, hogy konkrét ajánlatért mindig forduljon  
márkakereskedőjéhez, -szervizéhez! A feltüntetett adatok 2019. március 1. és május 31. között, de legfeljebb a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalakon látható képek 
illusztrációk. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

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


