Czyszczenie klimatyzacji
z wymianą filtra
przeciwpyłkowego
*

od 249 zł

Serwis
i akcesoria
Oferta specjalna
marzec – maj 2022

INTER CAR NOWAK
Godziny otwarcia:
Pon. – Pt.
08.00 – 19.00
Sob.
08.00 – 14.00

* Cena części + cena usługi.

Kontrola zawieszenia
i układu kierowniczego
Zakres:
– sprawdzenie stanu wahaczy,
– kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
– ocena stanu amortyzatorów,
– sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym.
Nasza cena

od 99 zł

Geometria kół
Przy zleceniu geometrii kół,
kontrola zawieszenia gratis!

Usługa wymiany opon/kół
Usługa wymiany opon
z wyważeniem
Nasza cena*

od 199 zł
* Ceny dotyczą kół/opon o rozmiarze 16"
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Usługa wymiany kół
z wyważeniem
Nasza cena*

od 149 zł

Nasza cena

od 299 zł

Pakiety Przeglądów
dla samochodów używanych
Volkswagen
Pakiet Przeglądów Volkswagen to kompleksowe usługi
serwisowe na najwyższym poziomie. Nabywając Pakiet,
nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków
na przeglądy w trakcie użytkowania samochodu.
Pakiet Przeglądów Volkswagen to:
– wygoda,
– pełna przewidywalność kosztów utrzymania samochodu,
– możliwość płatności w ratach,
– gwarancja niezmienności ceny,
– potencjalnie wyższa wartość samochodu przy odsprzedaży.
Pakiety dostępne są na okres od 2 do 4 lat
z różnymi limitami dystansu dla Volkswagenów
nie starszych niż 7 lat.
Promocyjne ceny Pakietu na okres 24 miesięcy
lub dystans 40 000 km dla:
– modeli z roczników 2018, 2017
i starszych od: 1299 zł!*
– modeli z roczników 2019, 2020
i młodszych od: 1599 zł!*

* Dotyczy modeli: Polo, T-Cross.
Ceny promocyjne nie dotyczą
samochodów PHEV.
Możliwość rozłożenia na raty.

Rabaty nawet
do 51%!

Szczegóły oraz pełna oferta dostępna u doradcy serwisowego.

Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem
Volkswagen Serwis
Oferta Pakietu Przeglądów dla samochodów używanych Volkswagen przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial
Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Oryginalne części Volkswagen®

Zestawy piór wycieraczek przednich

Super
oferta
z montażem
w cenie!

Do wybranyh modeli:

Nr kat.:

Arteon 2017 ->, Passat 2015 ->

3G1998002

Golf 2013-2020

5G1998002

Nasza cena

215 zł
189 zł

Oryginalne części Volkswagen®

Filtr oleju silnikowego
– wkład

Oferta dotyczy wybranych wersji modeli:
Arteon 2017 ->, Golf 2013-2020,
Jetta 2011-2018, Polo 2013-2018,
Tiguan 2012-2018, T-Roc 2018 ->.
Nasza cena

Wymiana rekomendowana co roku.

61 zł
Nr kat.: 04E115561H

Oryginalne części Volkswagen®

Wkład filtra powietrza

Oferta dotyczy wybranych wersji modeli:
Arteon 2017 ->, Golf 2013-2020,
Jetta 2011-2018, Polo 2013-2018,
Tiguan 2012-2018, T-Roc 2018 ->.
Wymiana rekomendowana co roku.

Oryginalne części Volkswagen®

Wkład filtra paliwa

Nasza cena

241 zł
Nr kat.: 5Q0127177

Oferta dotyczy wybranych wersji
modeli:
Arteon 2012 ->,
Golf 2013–2020,
Jetta 2015–2018,
Passat 2012 ->,
Polo 2018 ->,
Tiguan 2016 ->,
T-Cross 2019 ->,
T-Roc 2018 ->.

Wymiana rekomendowana
co 60 000 km.

Nasza cena

144 zł
Nr kat.: 04E129620
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Oryginalne części Volkswagen®

AdBlue

10 l – uzupełnienie w ASO.
Roztwór mocznika – AdBlue.
Nasza cena

71 zł
Nr kat.: G052910A4

Oryginalne części Volkswagen®

Letni płyn do spryskiwaczy
5 l – uzupełnienie w ASO.

Nasza cena

35 zł
Nr kat.: G055184M4

Oryginalne części Volkswagen®

Świece zapłonowe

Części Economy Volkswagen

Dla: Golf 2013-2020, Jetta 2011-2018,
Tiguan 2012-2018, T-Roc 2018 ->.

Akumulator

Nasza cena

Do wybranych modeli Volkswagena:
12 V, 44 Ah, 200 DIN
Golf 1996-2017, Jetta 2011-2018, Tiguan 2008-2018
JZW915105C

12 V, 72 Ah, 350 DIN
Golf 1996-2017, Jetta 2011-2018, Passat 2012-2015
JZW915105A

Nasza cena

114 zł
Nr kat.: 04E905612C

12 V, 59 Ah, 300 DIN
Golf 2013-2020, Passat 2015 ->, Tiguan 2012-2018
JZW915105AB

12 V, 70 Ah, 400 DIN
Golf 2009-2017, Passat 2006-2015, Tiguan 2008-2018,
Touran 2011-2015

422 zł
669 zł
719 zł
809 zł

JZW915105AC
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Opony letnie i wielosezonowe
Pełna oferta na: volkswagen.pl/kola-i-opony

0358860

Continental

205/55 R 16 91 V

C1

Barum
Quartaris 5
215/60 R16 99V
Wielosezonowa
Cena: 499 zł
ZTR216606VLQ50

1540782

Barum

215/60 R 16 99 V XL

Continental
Premium Contact 6
205/55 R16 91V
Letnia
Cena: 369 zł
ZTS205556VCC60

C1

71 dB

1540734

Barum

215/55 R 17 94 V

72 dB

W cenie!

Ubezpieczenie

opon

do 3 LAT
ł
w cenie opon i kó

Więcej informacji
na stronie
www.volkswagen.pl
oraz
w Autoryzowanym
Serwisie
Volkswagena.

Barum
Bravuris 5 HM
215/55 R17 94V
Letnia
Cena: 360 zł
ZTS215557VL5H0
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Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen oraz na stronie www.volkswagen.pl/kola-i-opony.

71 dB

C1

Oryginalne koła zimowe
Volkswagena

Pełna oferta na:

volkswagen.pl/kola-i-opony
oraz na: vw-sklep.pl

Dlaczego warto wybrać koła zimowe z oferty
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®?
– dłuższa żywotność zapewniona przez
odpowiednie felgi przystosowane
do warunków zimowych,
– idealne dopasowanie do modelu Volkswagena,
– wysokie standardy jakości Volkswagena
potwierdzone szeregiem specjalistycznych
testów.

Wyprzedaż

Polo
Felga stalowa 15"
5,5J x 15 ET 40
Bridgestone BLIZZAK LM005
185/65 R15 88T
Cena: 389 zł

Wyprzedaż
Golf 8, Golf 8 Variant
Felga stalowa 16"
6,5J x 16 ET 46
Bridgestone BLIZZAK LM005
205/55 R16 91H
Cena: 449 zł
5Q0073666M 03C – prawe
5Q0073566M 03C – lewe

Promocja do wyczerpania
zapasu!

2Q0073565B 03C – prawe
2Q0073665B 03C – lewe

Promocja do wyczerpania
zapasu!

Wyprzedaż

up!, up! GP
Felga stalowa 14"
5,0J x 14 ET 35
Semperit Speed-Grip 5
165/70 R14 81T
Cena: 299 zł
1S0073574F 03C – prawe
1S0073674F 03C – lewe

Promocja do wyczerpania
zapasu!

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl.
W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.
Oferta specjalna na akcesoria obowiązuje do końca maja 2022.

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen oraz na stronie www.volkswagen.pl/kola-i-opony.
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Poznaj fanów marki Volkswagen
którzy podzielili się doświadczeniem użytkowania swoich samochodów i akcesoriów podczas
codziennego życia. Oprócz tego małżeństwo fotografów z Gorzowa Wielkopolskiego
i Mistrzyni Baristów z Olsztyna, główni bohaterowie filmów, mieli okazję poznać jednego
z mechaników i odkryć jak wygląda serwis Volkswagena od kuchni.
Zobacz, co im się podoba w naszych produktach i dlaczego zdecydowali się właśnie na Volkswagena!

Wejdź na stronę www.volkswagen.pl/fani i zobacz filmy dotyczące:
– akcesoriów transportowych,
– opon sezonowych vs. całorocznych,
– akcesoriów do podróży z dzieckiem,
– akcesoriów codziennych,
– kosmetyki samochodowej,
– serwisu skrzyni biegów DSG,
– czyszczenia klimatyzacji,
– kontroli i geometrii zawieszenia.
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Więcej na:

www.volkswagen.pl/fani

09

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Dynamiczne kołpaki

Dynamiczna funkcja obrotu kołpaka zapewnia
właściwe (czytelne w ruchu) ułożenie logo VW
w każdej pozycji koła. Pasują do samochodów
Volkswagen z fabrycznymi obręczami ze stopu
metali lekkich 5G0601171 XQI.
Średnica wewnętrzna ok. 53 mm.
Średnica zewnętrzna ok. 66 mm.

589 zł
Nr art.: 000071213D

Akcesoria
do kół

Oryginalne akcesoria
Volkswagen®

Zestaw śrub
zabezpieczających

Oryginalne akcesoria
Volkswagen®

Komplet śrub zabezpieczających
obręcze ze stopów metali lekkich
przed kradzieżą.
M14 x 1,5 x 27. Kolor: srebrny.

Zestaw nakrętek
na wentyle

Zestaw nakrętek na wentyle
z logo VW zwiększają optycznie
atrakcyjność i nadają oryginalny
akcent. Osłony skutecznie
chronią wentyle przed kurzem,
zanieczyszczeniami i wilgocią.

149 zł
Nr art.: 000071597D

Przeznaczone do zaworów
gumowych i mosiężnych.
Komplet = 4 sztuki.

Przeznaczone do zaworów
aluminiowych.
Komplet = 4 sztuki.

89 zł

119 zł

Nr art.: 000071215D

Nr art.: 000071215E

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Odstraszacz
kun
Kuny stają się coraz większym problemem
dla posiadaczy samochodów. Te niewielkie,
sprytne i bardzo zwinne zwierzęta żyją
już nie tylko w lasach, ale opanowują też
nasze miasta. To mistrzowie kamuflażu
– grasują nocą, nie lubią zimna i potrafią
wślizgnąć się w najbardziej niedostępne
zakamarki. Rozgrzana komora silnika
zaparkowanego auta to dla nich idealne
schronienie przed zimnem i... doskonały
plac zabaw – dotrą w każdy kąt i podgryzą
wszystko, co się da. Najbardziej zagrożone
są wszelkie elementy gumowe, węże
i kable. Kilka minut kunich zabaw wystarczy,
żeby unieruchomić auto i spowodować
szkody liczone w tysiącach złotych.

Sinusoidalny ultradźwiękowy odstraszacz kun działający w promieniu 360°
– fale dźwiękowe wysyłane są we wszystkich kierunkach, zapewniając
ochronę przed kunami ze wszystkich stron! Wytwarzane przez niego
pulsujące, bardzo intensywne sinusoidalne ultradźwięki – niesłyszalne
dla człowieka – są podobne do naturalnych odgłosów wydawanych przez
dzikie zwierzęta jako ostrzeżenie lub oznaka przestrachu, a przez kuny
odbierane jako szczególnie nieprzyjemne.
Dane techniczne:
Wodoszczelny zgodnie z IP65 oraz pyłoszczelny (przy podciśnieniu równym 20 mbar
w obudowie).
Zasięg działania: 360°, dociera w każdy zakątek komory silnika, z którego widoczna
jest kopuła odstraszacza.
Ciśnienie akustyczne: ok. 110 dB ± 10%.
Częstotliwość ultradźwięków: pulsująco 22 kHz ± 10%.
Głośnik: ultradźwiękowy generator fal materiałowych, pobudzający do drgań kopułę
na urządzeniu.
Zużycie prądu: < 2 mA.
Napięcie robocze: 12 V = (11....14 V akumulator samochodowy).
Wskaźnik: 2 migające diody LED.
Wymiary, mm: ok. 85 x 53 x 42 (bez przyłączy kabla).
Czas montażu: 25 JCP.
Koszt montażu: wg indywidualnej stawki roboczogodziny Partnera Serwisowego.

Nasza cena: 479 zł
Nr art.: 000054651A

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Z dbałości o porządek w swoim
Volkswagenie
Akcesoria Volkswagen®

Dywaniki tekstylno-gumowe
OPTIMAT
Łączą właściwości dywaników gumowych
z elegancją dywaników welurowych.
• krawędź w kształcie litery U zabezpiecza
przed rozprzestrzenianiem się brudu i wilgoci,
• skuteczny system mocowania uniemożliwia
przesuwanie się dywaników,
• nazwa modelu na przednim dywaniku.
W komplecie: dywaniki przednie i tylne, 4 szt.

Akcesoria Volkswagen®

Dywaniki tekstylne PLUS
• perfekcyjnie dopasowane,
• ochrona przed przetarciem w miejscu oparcia
obcasów,
• powłoka antypoślizgowa dywaników tylnych,
• obszycie: lamówka,
• welur o gęstości 480 g/m²,
• kolor: czerń satynowa.
W komplecie: przednie i tylne, 4 szt.

Do wybranych modeli:

Touran -> 2015

1T1061445 WGK

Touran MQB 2015 ->

5QB061445 WGK

Passat B8 Lim./Var.

3G1061445 WGK

Passat B6/B7 Lim./Var.
2005 -> 2012

3C1061445 WGK

355 zł

Polo 2017 -> 2022

2G1061445 WGK

Golf 7 Hb./Var./Alltrack

5G1061445 WGK

Golf 8 Hb.

5H1061445 WGK

T-Cross

Do wybranych modeli:
Golf 7 2013 -> 2020

517061404 WGK

T-Cross

2GM061404 WGK

Passat B6/B7

3C1061404 WGK

Passat B8

3G1061404 WGK

Touran A5/A6

1T1061404 WGK

Tiguan MQB 2015 ->

5NB061404 WGK

Cena: 225 zł
Nr art.: 3C5065110

Dla: Polo 2016 ->, ID.3/ID.4, Golf Hb. 6/7/8, Golf Plus, Golf Sportsvan,
T-Roc, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace.

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Nr art.:

Golf Sportsvan

Dla: Passat Limuzyna B6/B7/B8, Arteon, Arteon Shooting Brake.
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2GM061445 WGK

5G1061404 WGK

Siatka zabezpieczająca do bagażnika

Nr art.: 5N0065111

Nasza cena

285 zł
285 zł
265 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
355 zł

1S1061445 WGK

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Cena: 225 zł

Nr art.:

up! 2011 ->

Nasza cena

139 zł
139 zł
169 zł
139 zł
139 zł
285 zł
285 zł

Akcesoria Volkswagen®

Stopnie progowe boczne
T-Cross 2018 ->.

Cena: 2499 zł
Nr art.: 2GM071691

Promocja do wyczerpania zapasu!

Skorzystaj z zakupu
na raty w

vw-sklep.pl

01 I 02

Akcesoria Volkswagen®

Stopnie progowe boczne
Tiguan Allspace 2016->2021,
również do wersji R-Line.

Cena: 2499 zł
Nr art.: 5NL071691

Promocja do wyczerpania zapasu!
03

01 | Listwa na pokrywę bagażnika
Golf 8 Hb.
Cena: 255 zł
Nr art.: 5H0071360

Promocja do wyczerpania zapasu!
02 | Listwa na pokrywę bagażnika
Passat B8 GP Variant 2020 ->.
Cena: 255 zł
Nr art.: 3G9071360A

Promocja do wyczerpania zapasu!
03 | Folia na zderzak
Golf 8 Variant.
Cena: 205 zł
Nr art.: 5H9061197

Promocja do wyczerpania zapasu!
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Usługę AppConnect (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Autoplay) można dokupić
i aktywować tylko w Samochodach Osobowych Volkswagen, produkowanych
od 22 tyg./2015 z fabrycznymi systemami: Composition Media 2. generacji
i Discover Media 2. generacji, od roku modelowego 2016.
Szczegółowych informacji o możliwości aktywacji funkcji AppConnect
w Państwa samochodzie udzieli Autoryzowany Partner Volkswagena.
Proces aktywacji możliwy wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena.

Specjalnie zaprojektowane do łączenia smartfona
lub innych urządzeń przenośnych z systemem Infotainment
firmy Volkswagen. Kable mają powłokę tekstylną wysokiej
jakości i chromowane metalowe wtyczki, na których
umieszczono logo Volkswagena. Dzięki nim możliwe jest
korzystanie m.in. z takich funkcji, jak CarPlay w AppConnect
lub np. ładowanie podłączonego urządzenia.
Długość: 70 cm.
Kolor: czarny/srebrny.

App-Connect do systemów radio-nawigacyjnych
Composition Media i Discover Media

Przewody Premium USB-A/USB-C

Cena: 1159 zł

01 | Przewód Premium USB-A na Apple Lightning
Cena: 59 zł

Nr kat.: 5G0054830A

Nr kat.: 000051446BN

Promocja do wyczerpania zapasu!
02 | Przewód Premium USB-A na USB-C
Cena: 59 zł
Nr kat.: 000051446BP

Promocja do wyczerpania zapasu!
03 | Przewód Premium USB-C na Apple Lightning
Cena: 229 zł
Nr kat.: 000051446BB

04 | Przewód Premium USB-C na USB-C
Cena: 196 zł
Nr kat.: 000051446BC

01

02

05 | Przewód Premium USB-C na micro USB
Cena: 196 zł

03

Nr kat.: 000051446BA

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Kabel USB-A na Apple/micro/USB-C
Niebieski, świeci podczas ładowania.
04

14

05

Cena: 85 zł

Nr art.: 5H0087703E

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Rrejestrator jazdy z jedną kamerą
(full HD 30 klatek/s)

Komunikacja

Zminimalizujesz ryzyko poniesienia kosztów wskutek zdarzenia
drogowego lub aktu wandalizmu dokonanego na Twoim pojeździe:
– aktywność na drodze nagrywana tylko w przypadku zdarzenia,
– przechowywanie zapisu na 8GB karcie SD,
– aktywowany czujnikiem radarowym, wstrząsowym lub manualnie,
– Wi-Fi, GPS, nagrywanie głosu/wyjście dźwiękowe,
– funkcja lokalizacji zaparkowanych pojazdów,
– obraz kontrolny i nagranie dostępne przez bezpłatną aplikację UTR,
– łatwy montaż przez przyklejenie uchwytu do szyby przedniej,
– urządzenie można zdjąć z uchwytu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

AppConnect do systemu radiowego
Composition Color
(bez ilustracji)
Usługa App Connect do modeli produkowanych od 2020 roku
z fabrycznym systemem Composition Colour PR I8I i 9WC.

Cena: 1895 zł
Nr kat.: 000063511D

Cena: 1429 zł

Kup na raty w

vw-sklep.pl

Nr kat.: 5G0054830B

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

e-kabel do ładowania samochodów
elektrycznych

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Pojemnik na kable ładowania elektrycznego,
ID Family

Kabel doładowania samochodów elektrycznych w domu
przy użyciu standardowego gniazdka 230V.
Typ: Mode 2 EU.
Długość całkowita, m: 6,0.
Połączenie: 1-fazowe.
Prąd, A: 10.
Od strony infrastruktury złącza: typ E/F, kolor czarny.
Od strony pojazdu z urządzeniem wtykowym: typ 2, kolor żółty.
Moc ładowania, maks. kW: 2,3.
Napięcie sieciowe: 230V 1AC.
W komplecie: kabel, torba oraz instrukcja obsługi.

Cena: 1289 zł
Nr art.: 000054412

Składane pudełko na kable do ładowania w komplecie z rękawiczkami
i ściereczką do czyszczenia. Zapięcia na rzepy służą do mocowania
kabla/kabli. Antypoślizgowy spód zabezpiecza przed przesuwaniem
pudła podczas podróży. Logo VW na wieczku. Zalecany dla utrzymaniu
porządku w bagażniku. Wygodnie otwierane z szybkim dostępem
do kabli.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) cm: 40 x 37 x 15.
Kolor: czarny z szarym obszyciem.

Cena: 329 zł
Nr art.: 000054410A

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

15

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Belki bagażnika dachowego/na relingi dachowe
Nr art.:

Nasza cena

up! wersja 4-drzwiowa

Do wybranych modeli:

1S4071126

Polo MQB 2017 ->

2G0071126

3G0071126

1399 zł
1499 zł
1399 zł
1149 zł
1259 zł

5N0071126

359 zł

Arteon

3G8071126

Arteon Shooting Brake

3G7071126

Golf 7 Var./Alltrack

5G9071151A

2GA071151

1559 zł
1889 zł
979 zł
1389 zł
1389 zł
1389 zł
1049 zł

5QF071151

1359 zł

5NL071151

1019 zł
1119 zł
1139 zł
1669 zł

Golf 8 Hb.
Belki
bagażnika
dachowego

Golf 7 Hb. wersja 4-drzwiowa
Passat Lim. B8
Tiguan 2007-2017
Promocja do wyczerpania zapasu!

Opis art.:

System bazowy umożliwiający mocowanie
wszystkich przystawek, np. uchwytów
na rowery, na deskę snowboardową
i windsurfingową, czy bagażnika
dachowego typu box. Spełnia normy
City Crash1. Mocowanie na dachu.
Zabezpieczenie antykradzieżowe.
Kolor: srebrny.
Zestaw = 2 szt.

ID.4
Golf 8 Var.
T-Cross
T-Roc/T-Roc FL
Tiguan/Tiguan FL
Dostępne od 2. połowy 03.2022
Tiguan Allspace FL
Passat B8 Var.

5H4071126
5G4071126

11A071151

Idealnie dopasowane belki na relingi
wykonane z profilu aluminiowego
o aerodynamicznym kształcie uzyskały
nie tylko dobre wyniki w testach City
Crash1, ale też spełniają bardziej surowe
wymogi testu Volkswagen City Crash
Plus1. Stanowią one podstawę
dla wszystkich przystawek transportowych,
są wytrzymałe, a mimo to lekkie, i dają się
szybko zamocować do relingów dachowych.
Zabezpieczenie antykradzieżowe.

5H9071151
2GM071151

3G9071151

Sharan

7N0071151

Touareg 2018 –>

760071151

1 Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%.
Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h
i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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Kup na raty w
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Akcesoria Volkswagen

01| Box dachowy BASIC 340 l

02

Box dachowy o poj. 340 l otwierany z jednej strony.
2-punktowy system zamykania.
Wymiary (dł. x szer. x gł.), mm: 1900 x 790 x 390.
Maks. obciążenie: 50 kg.
Ciężar wł.: 19 kg.
Kolor: czarny matowy.

Cena: 1289 zł
Nr art.: 000071200

Oryginalne akcesoria Volkswage®

02| Box dachowy Comfort 340 l

01

03

Box dachowy o poj. 340 l otwierany z dwóch stron.
2-punktowy system zamykania.
Wymiary (dł. x szer. x gł.), mm: 1900 x 790 x 390.
Maks. obciążenie: 50 kg. Ciężar wł.: 19 kg.
Kolor: czarny połysk.

Cena: 3119 zł
Nr art.: 000071200AD

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

03| Box dachowy Comfort 460 l
Komfortowy załadunek z obydwu stron, system duolift,
centralne 3-punktowe zamykanie.
Wymiary zewnetrzne (dł. x szer. x gł.), mm: 2300 x 750 x 400.
Maks. obciążenie: 75 kg.
Ciężar: 23 kg.
Kolor: czarny z połyskiem.

Cena: 2979 zł
Nr art.: 000071200AE

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Bagażnik rowerowy Premium
Nowy bagażnik z innowacyjnym systemem mocowania
umożliwia wygodny i bezpieczny transport 2 rowerów.
Po rozłożeniu pałąka nośnego bagażnik automatycznie
ustawia się we właściwej pozycji na głowicy haka
holowniczego. Zdejmowane uchwyty, wyposażone
w zabezpieczenie przed kradzieżą, znacznie ułatwiają
jego użytkowanie.
Przycisk nożny pozwala na odchylenie bagażnika
pod kątem 90° i łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej
samochodu. Po złożeniu bagażnik mieści się w bagażniku
samochodu.
Wyposażony w zabezpieczenie przed kradzieżą
Opcjonalnie dostępny pokrowiec oraz szyna najazdowa,
ułatwiająca załadunek rowerów.
Maksymalne obciążenie: 60 kg.

Cena: 3989 zł
Nr art.: 000071105J

18
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Hak transportowy ID.3

Do przewozu 2 rowerów w bagażniku
rowerowym.
Maksymalne obciążenie: 50 kg.
Tylko do modelu ID.3.

Cena: 2129 zł
Nr art.: 10A092150

Promocja do wyczerpania zapasu!

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Bagażnik rowerowy Compact
Prosty montaż na główce haka holowniczego.
Umożliwiają łatwe oraz bezpieczne przewożenie
2 lub 3 rowerów. Są wyposażone w zamek,
co gwarantuje zabezpieczenie przed kradzieżą.
Maksymalne obciążenie Compact II: 60 kg.
Maksymalne obciążenie Compact III: 54 kg.
Należy przestrzegać maksymalnego obciążenia
haka holowniczego.

Compact II
Cena: 3179 zł
Nr art.: 3C0071105B

Compact III
Cena: 3779 zł
Nr art.: 3C0071105C

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Uchwyt na rower

Bagażnik na rower z atestem City Crash Plus umożliwia
bezpieczny transport roweru na dachu. Innowacyjne
pokrętło z ogranicznikiem obrotu zapewnia wygodne
mocowanie ramy roweru, a uchwyt na ramę oraz szyna
na koła automatycznie ustawiają rower we właściwej
pozycji.
Mocowanie przeznaczone do rowerów z owalną ramą
do 100 mm oraz okrągłą ramą do 80 mm.

Kup na raty w

vw-sklep.pl

Cena: 579 zł
Nr art.: 000071128F

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Volkswagen dla dzieci
Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Oryginalny fotelik dziecięcy Volkswagen Trifix i-SIZE
–
–
–
–
–
–

dla dzieci w wieku od 15 do 48 miesięcy (wzrost 76-105 cm) i wadze 18 kg,
zatwierdzony zgodnie z normą bezpieczeństwa R129 (i-SIZE) i CCC,
SICT inside (poduszki powietrzne redukujące siłę uderzenia bocznego),
łatwa instalacja dzięki zintegrowanym szynom ISOFIX oraz Top Tether,
regulowany zagłówek i 5-punktowy system pasów,
system Pivot Link – ogranicza przesuwanie dziecka do przodu w razie wypadku
i znacznie zmniejsza ryzyko urazów głowy i szyi,
– unikalne szwy zapewniają kontrolowane, stopniowe rozdzieranie się, osłabiając
w ten sposób siły działające podczas zderzenia czołowego,
– specjalnie opracowany zagłówek w kształcie litery V, kontroluje ruch główki dziecka
w przypadku zderzenia bocznego,
– głębokie, miękko wyściełane podparcia boczne,
– miękkie neoprenowe ochraniacze na ramiona,
– regulowane pozycje spoczynkowe,
– wygodne zapinanie dziecka w foteliku,
– łatwo zdejmowany pokrowiec.
Montaż zgodnie z kierunkiem jazdy.

Cena: 1889 zł
Nr art.: 11A019909

Kup na raty w

vw-sklep.pl
Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Beetle zabawka
Garbus w małym rozmiarze, z otwieranymi
drzwiami i napędem sprężynowym.
Uwaga! Zabawka przeznaczona dla dziecka
powyżej 3 lat.
Długość: 12 cm. Kolor: czerwony.

Cena: 22 zł

Nr art.: 111087511

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Skarbonka Beetle zabawka
Klasyk z rodziny Volkswagena w formie skarbonki.
Otwór w podwoziu zabezpieczony gumową zatyczką.
Kolor: zielony (groszkowy). Materiał: ceramika.
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm: 220 x 90 x 90.

Cena: 119 zł
Nr art.: 111087709
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zestaw Playmobil VW Beetle
Kolekcja Heritage. Samochód zabawka VW Beetle z Playmobil
w zestawie z akcesoriami. Zawartość: 52 części.
Postacie: kobieta, mężczyzna, dziecko.
Akcesoria: 1 bagażnik dachowy, 1 walizka, 1 lodówka, 1 deska
surfingowa, 1 parasol, 1 ręcznik, 1 kupka piasku, 1 zamek z piasku,
1 wiaderko do piasku, 1 grabki do piasku, 1 łopatka do piasku,
1 parasol, 3 butelki.
Zabawka przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia.

Cena: 195 zł
Nr art.: 7E9087511B

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik Kidfix i-SIZE
Cena: 1769 zł
Nr art.: 11A019906

Kup na raty w

vw-sklep.pl

Oryginalne foteliki dziecięce Volkswagen Kidfix i-SIZE
oraz Volkswagen Kidfix i-SIZE w wersji GTI idealne dla dzieci
w wieku od 3,5 do 12 lat i wzroście 100-150 cm. Zatwierdzone
zgodnie z normą bezpieczeństwa R129 (i-SIZE). Posiadają
Secure-Guard pomagający szczególnie chronić wrażliwy obszar
brzucha Twojego dziecka.
Posiadają zintegrowane złącza ISOFIX, a starannie rozmieszczone
otwory wentylacyjne zapewniają skuteczną cyrkulację
powietrza, dzięki czemu dziecko czuje się komfortowo,
szczególne podczas dłuższych podróży samochodem.
Aby uzyskać większą elastyczność zastosowania, można
całkowicie zdjąć oparcie, jeśli Twoje dziecko jest wyższe
niż 138 cm.
Oryginalne dziecięce foteliki samochodowe z oparciami marki
Volkswagen chronią dziecko na trzy sposoby:
– skorupa siedziska chroni Twoje dziecko od głowy
do bioder, szczególnie w przypadku zderzenia bocznego,
– górna i dolna prowadnica pasa zapewnia właściwe
ułożenie 3-punktowego pasa bezpieczeństwa,
– wyściełany zagłówek zapewnia komfort i bezpieczeństwo
dla głowy i szyi dziecka.
Dzięki optymalnemu ułożeniu pasa biodrowego na kościach
miednicy dziecka, Secure-Guard zmniejsza siły działające
w przypadku zderzenia czołowego, a jednocześnie zapewnia
dziecku wystarczającą swobodę ruchów podczas jazdy.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik Kidfix i-SIZE w wersji GTI
Cena: 1769 zł
Nr art.: 5HV019906

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Mata pod fotelik z ochroną oparcia
Mata ochronna pod fotelik dziecięcy wykonana z materiału
antypoślizgowego chroni przed zabrudzeniem i zniszczeniem
tapicerki samochodu podczas przewożenia dziecka w foteliku.
Praktyczne boczne kieszenie służą do przechowania rozmaitych
dziecięcych drobiazgów.
Mata w wersji z wyższą ochroną oparcia tylnej kanapy.
Możliwość zastosowania na siedzeniach z systemem ISOFIX.

Cena: 179 zł
Nr art.: 000019819C
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Kredyt gotówkowy

Na miarę Twoich
zakupów w salonie
• Proste i szybkie zakupy
• W dogodnej dla Ciebie formie
• Sam decydujesz
O szczegóły zapytaj naszego doradcę.

Oferta dla
tów
firm i klien
lnych
a
u
d
i
w
y
d
in

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Skarpetki ID.4
Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Skarpetki – stopki GTI

Para skarpet w sportowym stylu – idealne
do sneakersów.
Motyw kratki clark i białe logo GTI.
Dopasowanie dzięki prążkowanym mankietom
i wyprofilowanej pięcie.
Materiał: 80% bawełna, 17% poliamid,
3% elastan.

Para skarpet Camouflage ID.4. Design.
Kolor: granatowo-żółty.
Materiał: 75% bawełna, 20% poliamid,
5% elastan.
Rozmiar: 38-43

Cena: 42 zł

Nr art.: 10A084361E

Rozmiar: 36-40

Cena: 36 zł

Nr art.: 1H2084361

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Skarpetki dziecięce, dwupak
NOWOŚĆ!!!
Komplet dwóch par skarpetek dziecięcych
w stylu Volkswagena dla dzieci do 6 miesiąca
życia. Wypukłe, nadrukowane logo Volkswagena
z funkcją antypoślizgową na podeszwie.
1 para niebiesko-białe/1 para zielone.

Cena: 49 zł

Nr art.: 1H4084404B 287

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Podstawka na jajko
z solniczką

Dwuczęściowa porcelanowa podstawka na jajko
w kształcie Beetle. Designerska pokrywka
w formie bagażnika dachowego z walizką służy
jako solniczka.
Hand made.
Kolor: jasnoniebieski.
Wymiary: 125 x 65 x 50 mm.

Cena: 89 zł

Nr kat.: 111069644
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Skorzystaj z okazji

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Chronograf VW

Zegarek w płaskiej kopercie, wykonanej ze szczotkowanej
stali nierdzewnej. Tarcza z dyskretnym logo Volkswagena.
Wskazuje godziny, minuty, sekundy i datę. Posiada funkcję
stop i 24-godzinny wyświetlacz. Pasek z gładkiej skóry
z zapięciem ze szczotkowanej stali nierdzewnej z logo
Volkswagena. Kolekcja: Volkswagen.
Kolor paska: czarny.
Kolor tarczy: srebrno-biały.
Zasilacz: bateria z tlenkiem srebra (SR927SW).
Klamra: stal nierdzewna.
Średnica, mm: 40.
Wodoszczelność: 5 atm.
Zasilanie: kwarcowe.
Producent werku: Citizen Miyota.
Pasek: skóra naturalna.
Model: uniseks.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zegarek GTI

Wysokiej jakości automatyczny zegarek w obudowie
z polerowanej i szczotkowanej stali nierdzewnej.
Przykręcana podstawa obudowy ze stali nierdzewnej
umożliwia podgląd napędu. Dwuwarstwowy cyferblat
wykonany został techniką Lay Inn w metalu, dzięki
temu obręcz Brooklyn, w tym tarcza hamulcowa i zacisk
hamulcowy, dają efekt 3D. Wskazówki i indeksy zostały
wykonane w technice superluminova. Wskazówka
sekundnika w kolorze czerwonym GTI. Bransoleta
ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze składanym
zapięciem o wewnętrznym obwdzie 19,5 cm.
Cena: 469 zł
Napis GTI na brzegu i od wewnątrz na spodzie obudowy
Nr art.: 33D050800B
zegarka. Dodatkowo grawerowany napis Volkswagen
Promocja do wyczerpania zapasu!
na klamrze.
Wodoodporność: 10 atm.
Długość bransolety do indywidualnej regulacji.
Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Kolor tarczy: srebrny.
Budzik – kostka LED, Volkswagen
Zasilanie: napęd automatyczny.
Koperta: stal szlachetna.
Srebrny budzik w kształcie sześcianu z wyświetlaczem LED. Podświetlenie białe. Wskazuje
Średnica, mm: 42.
czas i temperaturę. Możliwe są 3 różne ustawienia czasu alarmu jednocześnie. Kostka może
Producent werku: Seiko.
być włączana i wyłączana za pomocą funkcji dotykowej. Na budziku umieszczono logo firmy
Materiał bransoletki: stal nierdzewna.
Volkswagen. Budzik zasilany jest 3 bateriami typu AAA lub ładowany za pomocą kabla USB
dostarczonego w komplecie. Baterie nie są częścią zestawu. Kolekcja: Volkswagen.
Cena: 499 zł
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm: 60 x 60 x 60.
Nr art.: 5KA050800
Promocja do wyczerpania zapasu!

Cena: 99 zł

Nr art.: 33D050811

Promocja do wyczerpania zapasu!

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Pojemnik składany VW

Pojemnik składany GTI

Lekki składany pojemnik z maks. obciążeniem do 30 kg, łatwy w obsłudze
i utrzymaniu. Żółta etykieta z nowym logo VW drukowana w formie 3D.
Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, wodoodporny i odporny
na zabrudzenia. Zewnętrzne krawędzie obszyte taśmą odblaskową 3M.
Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. x wys.), cm: 50 × 32 x 27,5.
Kolor: antracytowy/srebrny.

Lekki składany pojemnik z maks. obciążeniem do 30 kg, łatwy w obsłudze,
wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, wodoodporny i odporny
na zabrudzenia.
Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. x wys.), cm: 50 × 32 x 27,5.
Kolor: czarny/kratka clark.

Cena: 189 zł

Cena: 189 zł
Nr art.: 5GV061104

Nr art.: 5H0061104

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Oryginalne kosmetyki Volkswagen
01 | Szampon z woskiem
Szybkie czyszczenie i konserwacja
lakieru – za jednym razem! Usuwa
powierzchniowe zadrapania i nadaje
lakierowi połysk.
Zawiera naturalny wosk karnauba.
Butelka, poj. 250 ml.

Cena: 33 zł
Nr art.: 000096315B

Promocja do wyczerpania zapasu!
02 | Preparat do czyszczenia felg
Żel przeznaczony do lakierowanych
lub powlekanych proszkowo felg
stalowych, ze stopu metali lekkich
i kołpaków oraz do wszystkich
powierzchni szlifowanych
na połysk lub anodowanych.
Butelka spray, poj. 500 ml.

Cena: 45 zł
Nr art.: 000096304J

3 | Preparat do czyszczenia tapicerki
skórzanej
Szampon do tapicerki skórzanej
ze składnikami pielęgnacyjnymi,
zapewnia dokładne czyszczenie
zabrudzeń powstających w wyniku
normalnego użytkowania. Nadaje się
do wszystkich skór gładkich, również
do zamszu i Alcantary.
Regularne stosowanie pozwala
zachować naturalną strukturę i kolor
skóry.
Butelka, poj. 250 ml.

04 | Preparat do konserwacji
tapicerki skórzanej
• do skór gładkich,
• tworzy na skórze warstwę
ochronną o satynowym połysku,
chroniącą przed zabrudzeniem,
promieniowaniem UV i naturalnym
zużyciem.
Butelka, poj. 250 ml.

Cena: 42 zł
Nr art.: 000096306B

5 | Preparat do czyszczenia
i pielęgnacji kokpitu
• do konserwacji kokpitu, pielęgnacji
i odświeżania wszystkich
elementów z tworzywa
• do wewnątrz i na zewnątrz
• odświeża kolor i działa
antystatycznie
• zapobiega szybkiemu ponownemu
zabrudzeniu dzięki powłoce
ochronnej
• pozostawia półbłyszczącą
powierzchnię
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.

01

02

03

04

05

06

Cena: 38 zł
Nr art.: 000096307G

06 | Wosk do polerowania nadwozia
Butelka, poj. 250 ml.

Cena: 38 zł
Nr art.: 000096317J

Promocja do wyczerpania zapasu!

Cena: 33 zł
Nr art.: 000096323J

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Ściereczka do czyszczenia
wyświetlacza

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Box z kosmetykami samochodowymi
Volkswagen

Przeznaczona do czyszczenia ekranu
systemu radionawigacyjnego, przycisków,
szyb/okularów.
Wymiary (dł. x szer.), mm: 280 x 180.

Cena: 16 zł

Nr art.: 000096151N

Box z 5 pojemnikami kosmetyków samochodowych: szampon
z woskiem 50 ml, wosk do polerowania 50 ml, preparat do pielęgnacji
tworzyw 50 ml, preparat do pielęgnacji skóry 50 ml, politura do szyb 50 ml
i gąbka do czyszczenia.

Cena: 39 zł

Nr art.: 000096354L

Promocja do wyczerpania zapasu!
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Wymiana oleju silnikowego
wraz z wymianą filtra oleju
Oryginalny olej silnikowy Volkswagen
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika
• Większa efektywność dzięki mniejszemu tarciu
– dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika
• Wydłuża okresy między wymianami oleju
– dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości
popiołu i wskaźnikowi lepkości 0W
• Substancje dodatkowe utrzymują czystość silnika
i zapobiegają tworzeniu się szlamu.
Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego silnika.
Dzięki mniejszemu tarciu obniża zużycie paliwa.

Więcej informacji o całej ofercie na stronie www.olejsilnikowyvw.pl

Model: Golf 1.2 TSI
Lata produkcji: 2009-2014

Cena od:

649 zł

Model: Polo 1.2
Lata produkcji: 2009-2012

Cena od:

599 zł

Wymiana oleju w skrzyni DSG
Zadbaj o skrzynię DSG w Twoim Volkswagenie.
Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (dotyczy skrzyń DSG
z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże znaczenie:
– wydłuża żywotność tego podzespołu,
– utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
– oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.
Model: Passat 2.0 TDI
Lata produkcji: 2008-2014

Cena od:

1199 zł

Model: Golf 2.0 TDI
Lata produkcji: 2012-2019

Cena od:

1199 zł
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Pakiet ekonomiczny Volkswagen

Wymiana klocków hamulcowych:
przednich
Nasza cena
(część + usługa)

Dla wybranych modeli:
Golf 2012-2017, Golf Sportsvan 2014-2019,
Passat 2014-2019, Touran 2015-2019

JZW698151 AN

699 zł

Pakiet ekonomiczny Volkswagen

Zestawy hamulcowe z wymianą
(4 klocki + 2 tarcze)
Nasza cena
(część + usługa)

Dla wybranych modeli:

tylnych
Nasza cena
(część + usługa)

Dla wybranych modeli:
Golf 2008-2017, Golf Sportsvan 2014-2019,
Passat 2014-2019, Touran 2008-2015

JZW698451AA

549 zł

PRZÓD

Golf 2013-2017, Golf Sportsvan 2014-2020,
Passat 2015 ->, Tiguan 2016 ->, Touran 2016 ->
JZW698302CG

TYŁ

Arteon 2017 –>, Golf 2013-2017, Passat 2015 ->,
Tiguan 2016 ->, Touran 2016 ->
JZW698601BB

1369 zł
1169 zł

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Osobowe są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISP 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o. o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom
samochodów Volkswagen Samochody Osobowe sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności
zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.
Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO2 sprawdź na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html.
Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Przedstawione ceny są cenami
sugerowanymi brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką informację.
Oferta ważna od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Marzec 2022. Wyprodukowano w Polsce.

Autoryzowany Serwis Volkswagena

INTER CAR NOWAK
ul. Zakopiańska 167, Kraków
tel.: 12 261 37 42
www.vwserwiskrakow.pl

