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Volkswagen Serwis®

Aby Twój Volkswagen 
pozostał Volkswagenem Oryginalny serwis. 

Nasze Autoryzowane Serwisy Volkswagena zapewniają usługi 

serwisowe dopasowane do Twojego Volkswagena. W razie naprawy, 

stosujemy wysokiej jakości Oryginalne części Volkswagen®. By Twoja 

podróż była bezpieczna i komfortowa.

Mobilność. 
Dobry serwis nieco Ci ułatwi życie. Dzięki Gwarancji Mobilności 

Volkswagen zapewnimy Ci całodobową ochronę i pomoc. A jeśli 

Twój Volkswagen nie nadaje się do użytku przez jakiś czas, 

zaproponujemy Ci samochód zastępczy. Z nami zawsze będziesz miał 

środek transportu. Szczegóły na str. 26.

Przegląd. 
Aby Twój Volkswagen był zawsze gotowy do drogi, sprawdzimy, 

czy działa on prawidłowo i czy jest bezpieczny. W Autoryzowanym 

Serwisie Volkswagena dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć 

o przeglądach, konserwacji i usługach. Poznaj także Pakiety 

przeglądów Volkswagen na str. 6.

Promocje sezonowe. 
Autoryzowane Serwisy Volkswagena oferują sezonowe promocje,  

w ramach których masz możliwość zdecydować się na wybrane 

usługi w korzystnych cenach.  

Aktualne oferty znajdziesz w broszurze Serwis i akcesoria, na stronie 

www.volkswagen.pl lub u doradcy serwisowego.

Dzięki naszej kompleksowej obsłudze możesz beztrosko  
ruszać w każdą podróż. Autoryzowane Serwisy Volkswagena  
to nowoczesne stacje obsługi, dla których komfort  
i bezpieczeństwo klienta to priorytet. Nasi pracownicy  
to fachowcy wyszkoleni zgodnie z wytycznymi Koncernu 
Volkswagen, którzy w codziennej pracy korzystają  
z najnowszych narzędzi dedykowanych do obsługi Twojego 
Volkswagena. 
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Volkswagen Online Service Booking Promocje serwisowe

Wymiana ogumienia na zimowe? Czyszczenie 

klimatyzacji na wiosnę? Wymiana rozrządu  

przed wakacyjną podróżą? Nasz kalendarz promocyjny 

jest przygotowany pod kątem Twoich potrzeb.  

Wystarczy sprawdzić aktualne promocje serwisowe  

na www.volkswagen.pl lub zapytać o promocyjną 

broszurę w naszym Autoryzowanym Serwisie 

Volkswagena. Codziennie oferujemy najwyższą  

jakość usług w rozsądnych dla Klienta cenach, a dzięki 

promocjom zyskujesz jeszcze więcej!

Jeszcze nigdy umawianie wizyty serwisowej nie było tak proste.  

Dzięki Volkswagen Online Service Booking możesz umówić się na spotkanie 

przez całą dobę gdziekolwiek jesteś. Wystarczy, że wejdziesz na stronę  

https://osb.volkswagen.pl/, wpiszesz dane swojego samochodu, wybierzesz 

preferowany Autoryzowany Serwis Volkswagena, usługę oraz termin,  

a my zajmiemy się resztą.  

Dokonaj opcjonalnej rejestracji, a usługi dotyczące Twojego pojazdu  

będą wyświetlane po zalogowaniu się do portalu.

 

Umów wizytę serwisową  
Twojego auta przez internet

Sprawdzaj promocje serwisowe na www.volkswagen.pl lub w ASO Volkswagena.

Dostępne usługi:
– przegląd okresowy

– przełożenie kół

– wymiana opon

– aktywacja usługi AppConnect

– aktywacja Systemu rozpoznającego zmęczenie kierowcy

– kontrola zawieszenia i układu kierowniczego.
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Podane ceny są cenami rekomendowanymi brutto w PLN. Wszelkie informacje zawarte na Volkswagen Online 
Service Booking należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego i nie są wiążące. Ostateczną ofertę przedstawia wybrany przez Ciebie Preferowany Partner Serwisowy  
i to w umowie z nim zawartej następuje wiążące ustalenie ceny.



Pakiety przeglądów Volkswagen

Korzyści:

Oszczędność. Opłacone z góry przeglądy 

okresowe w Autoryzowanych Stacjach 

Obsługi. Aktualne promocje na zakup Pakietu 

przeglądów Volkswagen sprawdzisz  

na www.volkswagen.pl lub zapytaj doradcę 

serwisowego.

Przewidywalność. Transparentne i niezmienne 

w trakcie umowy wydatki serwisowe 

umożliwiają precyzyjne planowanie kosztów 

w dłuższym okresie.

Zapobiegliwość. Uchronisz domowy budżet 

przed wydatkami na przeglądy okresowe  

w kolejnych latach eksploatacji. 

Wygoda. Gdziekolwiek jesteś, możesz liczyć 

na wsparcie ASO. Pakiet umożliwia 

bezgotówkowe wykonanie przeglądu 

samochodu w Autoryzowanych Serwisach 

Volkswagena na terenie całego kraju.

Pakiety przeglądów Volkswagen  
to spokój i najwyższa jakość. 
Dzięki nim zyskujesz pewność,  
że Twój Volkswagen jest  
w najlepszych rękach i z góry 
znasz koszty jego eksploatacji  
w ramach wybranego pakietu.  

Elastyczność. Limit pakietu uzależniony jest 

od potrzeb użytkownika. 

Opłacalność inwestycji. Dzięki dokumentacji 

historii napraw pojazdu Twój samochód 

zachowuje wyższą wartość rynkową. 

W przypadku chęci sprzedaży auta otrzymasz 

za niego lepszą cenę!

Jakość i bezpieczeństwo. ASO zapewnia 

najwyższą jakość usług serwisowych  przy 

wykorzystaniu wyłącznie Oryginalnych części 

Volkswagen®.  

Masz pewność, że Twój samochód  

nie zawiedzie Cię na żadnym odcinku!

Oferta Pakietów przeglądów dedykowana 
samochodom marki Volkswagen Samochody  
Osobowe została przygotowana przez Volkswagen 
Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.Olej zgodny  

ze specyfikacją
Filtr oleju Filtr powietrza Podkładka  

korka oleju 

Pakiet przeglądów obejmuje:  
– obowiązkowe przeglądy okresowe,  

 zgodne z instrukcją obsługi

– materiały eksploatacyjne:

 

 

Filtr paliwa Filtr  
przeciwpyłkowy

Świece
zapłonowe

Płyn 
hamulcowy 

Oferta limitowana

Promocyjne ceny Pakietu przeglądów VW na okres 24 miesięcy  

lub dystans 40 000 km. Oferta dla modeli: Polo, Golf, Passat i Tiguan  

nie starszych niż 7 lat liczone od daty pierwszej rejestracji: 1099 zł.

Ponadto, sprawdź promocyjną ofertę dla pozostałych modeli.

Zakup w Autoryzowanym Serwisie VW lub na vw.pakietyserwisowe.pl. 

Promocja ważna do 30 września 2020 r lub do wyczerpania  

puli promocyjnej.
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Przedłużona gwarancja 
Car Protect

Dla pojazdów będących w posiadaniu Klienta oraz będących jednocześnie po okresie ważności 

gwarancji producenta lub Volkswagen Safe+, dostępne są wyłącznie 12 miesięczne okresy 

ubezpieczenia.

Spokój i brak dodatkowych 
kosztów na lata – cztery warianty 
do wyboru

Wariant Diamentowy
Najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, porównywalny z zakresem gwarancji fabrycznej.*

Wiek samochodu: 0-24 miesiące**

Przebieg samochodu: 0-60 000 km

Okres ochrony: 12-36 miesięcy

Wariant Platynowy
Obejmuje ochroną wszystkie części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.*

Wiek samochodu: 0-48 miesięcy

Przebieg samochodu: 0-150 000 km

Okres ochrony: 12-24 miesiące

Wariant Złoty
Obejmuje ochroną 15 głównych podzespołów pojazdu m.in.: silnik, manualna i automatyczna 

skrzynia biegów, przeniesienie napędu, układ kierowniczy, układ hamulcowy, system paliwowy, 

elektryka, elektronika, układ klimatyzacji, układ chłodzenia, systemy bezpieczeństwa, układ 

wydechowy, fabryczna instalacja gazowa, napęd elektryczny i hybrydowy.*

Wiek samochodu: 25-72 miesiące

Przebieg samochodu: 0-150 000 km

Okres ochrony: 12-24 miesiące

Wariant Srebrny
Obejmuje ochroną 3 główne podzespoły pojazdu takie jak: silnik, manualna i automatyczna 

skrzynia biegów, układ paliwowy.*

Wiek samochodu: 49-96 miesięcy

Przebieg samochodu: 0-200 000 km

Okres ochrony: 12-24 miesiące

*  Z wyłączeniem elementów eksploatacji oraz innych wyłączonych w warunkach programu
** Do 48 miesięcy, jeśli polisa jest wykupowana w trakcie trwania programu Volkswagen Safe+.

Program Car Protect
 

Korzyści 
Program CAR PROTECT stworzyliśmy z myślą o zabezpieczeniu Ciebie przed nieprzewidzianymi  

wydatkami związanymi z eksploatacją pojazdu. Pozwala on obniżyć koszty związane  

z użytkowaniem samochodu po upływie gwarancji fabrycznej. W przypadku awarii, koszty  

naprawy zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń, zgodnie z zakresem wariantu ochrony.

– jeździsz swoim autem bezstresowo, dzięki nieograniczonej limitem kilometrów ochronie  

 od kosztów awarii*

– poruszasz się pewnie w kraju i za granicą, dzięki profesjonalnym naprawom w Autoryzowanych  

 Stacjach Obsługi Volkswagen na terenie całej Polski i w krajach europejskich**

– masz pewność profesjonalnych napraw dzięki stosowaniu wyłącznie oryginalnych części  

 zamiennych, zgodnie z technologią producenta, na koszt zakładu ubezpieczeń

– masz spokój na lata, ochrona możliwa aż do 10. roku eksploatacji auta

– prostota i wygoda z myślą o Tobie, dzięki kompleksowej obsłudze w salonie.

*  W przypadku marki Volkswagen Samochody Dostawcze w wariancie Diamentowym limit wynosi 350 000 km.
**  Wyszczególniona lista znajduje się w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia.

Pakiety
Program CAR PROTECT przygotowany jest we współpracy z Volkswagen 
Versicherung AG. To renomowany i doświadczony ubezpieczyciel, europejski 

ekspert w obszarze Ubezpieczeń Kosztów Napraw. Dla Ciebie współpraca  

z Volkswagen Versicherung, to kompleksowa ochrona i wygoda. Szybka 

likwidacja szkód i krótki czas oczekiwania na decyzję. Formalności załatwisz 

podczas jednej wizyty w ASO.  

To także naturalny wybór przy zakupie auta z grupy Volkswagen.

Szczegóły Programu Car Protect przedstawi Ci 
doradca serwisowy w salonach Volkswagen.
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Oryginalne części Volkswagen®

Twój Volkswagen zasługuje
na najwyższą jakość.

Tylko perfekcyjnie wykonane, Oryginalne części Volkswagen® spełniają  

najwyższe światowe normy. Takich właśnie elementów używamy do naprawy 

Państwa samochodu.

Pewność oryginalnych części:
 
– najnowszy stan techniki

– najwyższy standard jakości

– bezkompromisowe bezpieczeństwo

– optymalna dokładność pasowania

– pełen asortyment ponad 180 000 części dla modeli Volkswagen

– korzystny stosunek ceny do jakości

– 2 lata gwarancji na nowe Oryginalne części Volkswagen®.

Nasze know-how to niezawodność i bezpieczeństwo Twoich  

samochodów. Oryginalne części Volkswagen® wykonane są zgodnie  

ze specyfiką części użytych w produkcji nowego samochodu.

Gwarantują, że wszystkie elementy pojazdu perfekcyjnie do siebie  

pasują, oraz zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa,

niezawodności i wydajności.

Części zamienne zapewniające mobilność samochodu otrzymasz u nas  

nawet 15 lat od momentu zakończenia produkcji danego modelu.  

Dzięki temu również użytkownicy starszych pojazdów mogą zdać się  

na nas i pozostać mobilni.

Oryginalne części Volkswagen® docierają szybko tam, gdzie są

potrzebne – wszystko dzięki szerokiemu asortymentowi  

oraz 24 godzinnej dostawie do każdego Partnera Serwisowego VW

w Polsce.

Akumulator to podstawowe źródło energii  
przy uruchamianiu silnika; służy jednocześnie jako magazyn 
wytwarzanej przez alternator energii podczas jazdy.
Elektronika pokładowa jest coraz bardziej powszechna.

Coraz więcej urządzeń sterujących i odbiorników energii

jest podłączonych do pokładowej sieci elektrycznej.

Moc akumulatorów spada znacznie przy niskich temperaturach,

a zimą uruchamianie sinika oraz urządzeń zasilanych 

elektrycznie, jak oświetlenie, dmuchawy czy ogrzewanie 

wymaga dużo energii. Szczególnie w przypadku ruchu  

na krótkich odcinkach może się okazać, że auto zużywa więcej 

prądu z akumulatora, niż alternator może ponownie dostarczyć.

Statystyki pokazują, że akumulatory to najczęstsza przyczyna

awarii – i to nie tylko w starszych samochodach.

Wysoka temperatura i długie okresy postoju doprowadzają

do samorozładowania akumulatora i skracają jego żywotność.

Korzyści:
– zapewnia gwarancję rozruchu przy temperaturze nawet 

 do –25°C oraz wysoką niezawodność latem dzięki 

 niewielkiemu zużyciu wody

– nie wymaga absolutnie żadnej konserwacji

– nie ma skłonności do samorozładowania podczas całej 

 żywotności

– ma wbudowany wskaźnik zużycia (wskaźnik poziomu kwasu)

– bardzo długa żywotność, bowiem stosuje się w nim jedynie 

 materiały wysokiej jakości, co zapewnia doskonały stosunek 

 jakości do ceny 

– na Oryginalny akumulator Volkswagen otrzymasz 3 lata 

 gwarancji.

Akumulatory

Akumulator to jedna z części, która podlega zużyciu 
eksploatacyjnemu. Volkswagen zaleca jego wymianę  
co 4 lata.

Amortyzatory

Według statystyk co siódmy kierowca jeździ ze zużytymi
amortyzatorami (źródło: www.auto-reporter.net).
Amortyzatory nie zużywają się z dnia na dzień,  
lecz stopniowo. Dlatego też ich coraz większe zużycie  
jest często niezauważalne. 

Amortyzatory to części ważne dla bezpieczeństwa, które 
przyczyniają się do utrzymania stabilnego toru jazdy.
Jeżeli amortyzatory są zużyte, droga hamowania znacznie się 

wydłuża. Przy uszkodzonych amortyzatorach wzrasta ryzyko

występowania „aquaplaningu”, układ jezdny wpada w drgania, 

a odporność na boczne wiatry zmniejsza się. W wyniku tego 

samochód może być niestabilny na nierównościach jezdni. 

Prowadzi to także do szybszego zużycia opon oraz pozostałych 

elementów zawieszenia.

Systemy wspomagające: ABS i ESP funkcjonują poprawnie 

jedynie wtedy, gdy układy nadzorujące pracę zawieszenia 

dostarczają im prawidłowych informacji. Zepsute amortyzatory 

zniekształcają te sygnały. Przy nagłych manewrach zwiększa 

się prawdopodobieństwo przyczepności poślizgowej, co może 

nawet doprowadzić do dachowania.

Korzyści:
– minimalizuje obciążenia zawieszenia, powstające w trakcie 

 pokonywania zakrętów, dzięki nim osiągamy imponującą 

 stabilność na zakrętach i bezpieczeństwo prowadzenia

– reaguje na każde nierówności na jezdni i poprawia 

 przyczepność przez szybkie zmniejszenie energii drgań

– utrzymuje pojazd w odpowiednim torze jazdy przy nagłym 

 hamowaniu i poprawia dzięki temu – nawet przy 

 maksymalnym obciążeniu, ciężarze przyczepy lub pełnej 

 liczbie pasażerów – kontakt z podłożem

– jest zaprojektowany specjalnie do każdego modelu 

 Volkswagena 

– zapobiega przeciążeniu poszczególnych elementów 

 zawieszenia i przedwczesnemu zużyciu opon, dzięki czemu 

 chroni przed zbędnymi kosztami.
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Filtr powietrza

Filtr powietrza wychwytuje zanieczyszczenia z powietrza
zasysanego przed wejściem do układu zasilania powietrzem  
i komory spalania silnika.

Cząsteczki brudu pochodzące z nieszczelnego lub źle

dopasowanego filtra powietrza w silniku działają jak papier

ścierny i mogą uszkodzić przepływomierz, turbosprężarkę, 

pierścienie tłokowe, panewki, zawory i powierzchnię cylindra. 

Gdy filtr jest zapchany, może dojść do zwiększonego 

podciśnienia w przewodach ssących, co prowadzi do wciągania 

szkodliwych cząsteczek kurzu z filtra do silnika.

Moc i moment obrotowy silnika jest wprost proporcjonalny

do ilości powietrza, która może być dostarczona. Filtr powietrza 

zapewnia kontrolowany dopływ powietrza.

Materiał filtra musi spełniać wysokie wymagania, tworzyć 

dokładne, stabilne fałdy i być dokładnie zaimpregnowany,  

aby przy zwiększonej wilgotności nie stracił swoich właściwości.

Dobre filtry powietrza charakteryzują się żywotnością

nawet do 100 000 kilometrów. Później przepływ powietrza 

szybko się zmniejsza i dochodzi do straty mocy, 

podwyższonego zużycia paliwa i podwyższonej emisji spalin.

Korzyści:
– są dokładnie dopasowane do każdego modelu silnika 

 Volkswagena. Dzięki nim do silnika trafia wolna od cząstek 

 i precyzyjnie dozowana mieszanka paliwa i powietrza,  

 przez co silnik może osiągnąć pełną moc

– doskonale filtrują wszystkie zanieczyszczenia z powietrza 

 i gwarantują przepływ dokładnie określonej ilości powietrza

– dzięki dokładnej geometrii fałd, specjalnym wytłoczeniom 

 i marszczeniom, a także dzięki dużej powierzchni filtra, 

 mają wysoką zdolność absorpcji

– idealnie pasują do obudowy filtra i całkowicie ją wypełniają

– tłumią odgłosy pracy silnika Twojego Volkswagena

– zapewniają pełną funkcjonalność przez cały okres eksploatacji

– gwarantują, że deklarowane zużycie paliwa i emisja 

 szkodliwych spalin nie wzrasta, co dobrze służy nie tylko 

 środowisku, ale i Twojemu portfelowi.

Czyszczenie klimatyzacji, 
filtr kabinowy 
Klimatyzacja reguluje temperaturę 
powietrza. Dzięki temu kierowca 
zachowuje zdolność koncentracji 
i szybkość reakcji niezbędną 
dla bezpiecznej jazdy.

Zanieczyszczenia środowiska, jak kurz czy pyłki, mogą 

negatywnie wpływać na działanie klimatyzacji. Wzrost 

stężenia pyłków w pojeździe może wywołać u alergików 

łzawienie oczu i kichanie. Zwiększa to ryzyko wypadków. 

Zwiększona ilość kurzu, sadzy i mikroorganizmów w powietrzu 

może wywoływać u kierowcy przedwczesne zmęczenie.

Jeżeli klimatyzacja nie jest w pełni sprawna, zmniejsza się

wydajność chłodzenia i zwiększa prawdopodobieństwo

zaparowania szyb. Za sprawą wysokiej wilgotności 

mikroorganizmy i grzyby w klimatyzacji mogą się szybko 

rozmnażać. Wtedy może się pojawić zapach stęchlizny.

Filtr kabinowy utrudnia przenikanie pyłków i drobinek kurzu

do wnętrza pojazdu. To jest ważne nie tylko dla alergików.

Kierowca, który kicha przy prędkości 50 km/h, przejeżdża

13 metrów bez patrzenia na drogę.

Jeżeli filtr nie działa poprawnie, wzrasta zanieczyszczenie

powietrza w samochodzie przez kurz, sadzę i mikroorganizmy.

Zabrudzenia spowodowane przepełnionym filtrem mogą

negatywnie wpływać na funkcjonowanie klimatyzacji.

Przy źle funkcjonującym filtrze spada moc wentylatora

i z tego powodu szybciej parują szyby.

Regularna wymiana filtrów kabinowych połączona

z oczyszczaniem parownika klimatyzacji zapewnia długie

i sprawne działanie klimatyzacji.

Korzyści:
– czyste powietrze wewnątrz pojazdu

– zmniejszenie objawów alergii

– przywrócenie pierwotnej mocy chłodzenia

– mniejsze prawdopodobieństwo parowania szyb

– skuteczne usuwanie zanieczyszczeń pochodzących z otoczenia

– zapobieganie odradzaniu się mikroorganizmów

– usuwanie nieprzyjemnych zapachów.

Filtr oleju

Filtr oleju usuwa zanieczyszczenia z procesu spalania, sadzę
i cząstki metalu z obiegu oleju silnika. Zanieczyszczony olej
może przyczyniać się do zmniejszenia mocy silnika
i zwiększenia zużycia paliwa, a nawet do awarii silnika.

Nawet najmniejsze zanieczyszczenia w oleju tworzą coś

w rodzaju szlamu, który może spowodować uszkodzenie

powierzchni elementów silnika. Zanieczyszczony olej może

również spowodować uszkodzenie łożysk.

Ze względu na to, że olej krąży w silniku w sposób ciągły,

w wyniku słabej filtracji mogą powstawać grudki. Wtedy też 

zużycie silnika jest szybsze. 

Najbardziej popularna konstrukcja filtru oleju przypomina

puszkę, która w razie potrzeby jest wymieniana w całości.

Niektóre silniki posiadają jednak wbudowane wkłady filtra.

W tym wypadku wymienione zostają tylko one.

Filtr oleju powinien być wymieniany razem z olejem. W innym 

przypadku świeży olej może zbierać już nagromadzone 
zanieczyszczenia.

Korzyści:
– niezawodnie odfiltrowuje zanieczyszczenia z obiegu oleju  

 i gwarantuje przepływ oleju w każdych warunkach 

 eksploatacyjnych, przyczyniając się w ten sposób 

 do minimalnego zużycia silnika

– dzięki stabilnej konstrukcji jest wytrzymały także przy dużej 

 lepkości oleju, czyli np. przy rozruchu na zimno lub w niskich 

 temperaturach

– dzięki odpornej na ciśnienie i zabezpieczonej przed korozją 

 obudowie wytrzymuje ciśnienie do 20 bar

– nie pozwala na przeciekanie

– jego jednostka filtracyjna doskonale pasuje do nowoczesnych 

 wysoko wydajnych silników

– charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę

– zapewnia wysoką wydajność i trwałość silnika. To sprawia, 

 że jego zakup jest zdecydowanie opłacalny.

W procesie hamowania ważną rolę odgrywa zachowanie 

kierowcy, masa pojazdu, prędkość, a przede wszystkim jakość 

części.

W trakcie hamowania klocki hamulcowe trą o kręcące się 

tarcze, co powoduje zużywanie obu tych części.

Jeżeli hamulce są zużyte bardziej po jednej stronie pojazdu

może to zwiększyć ryzyko poślizgu. Jeżeli klocki hamulcowe są 

już w pełni zużyte, dochodzi do sytuacji kiedy metal zaczyna 

„hamować” o metal. Wzrasta wtedy temperatura i na okładzinie 

hamulcowej powstają głębokie rysy i pęknięcia, co ogranicza 

skuteczność hamowania.

Tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe należą do części,

które narażone są na zużycie eksploatacyjne. W momencie

ich zużycia powinny być natychmiast wymienione.

Korzyści:
– większa skuteczność hamowania, krótsza droga hamowania 

 – dzięki temu zapewnia optymalne bezpieczeństwo  

 przy różnych warunkach pogodowych, temperaturach  

 i prędkościach

– dostosowanie do masy i maksymalnej prędkości pojazdu.   

 Materiał, waga oraz grubość okładzin może się różnić  

 w zależności od mocy silnika

– okładziny hamulcowe nie ulegają deformacji nawet  

 przy ostrym hamowaniu, kiedy to mogą wywierać na tarcze 

 hamulcowe nacisk o sile nawet jednej tony

– są ciche i sprawne. Nie powodują nadmiernego hałasu 

 oraz odczuwalnych drgań na kierownicy

– oryginalne tarcze hamulcowe wraz z oryginalnymi 

 okładzinami hamulcowymi gwarantują długie i skuteczne 

 działanie.

Tarcze i klocki hamulcowe

Układ hamulcowy to numer jeden wśród części
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  
w trakcie jazdy. Dlatego musi działać 
prawidłowo, aby w szczególnie 
niebezpiecznych 
sytuacjach móc szybko 
i pewnie reagować.
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Elementy nadwozia

Elementy nadwozia to coś więcej niż tylko kształt typowy
dla modelu. To kosztownie skonstruowane, wielozadaniowe
elementy samochodu. Mają przede wszystkim zapewnić
bezpieczeństwo pasażerów oraz innych użytkowników dróg.

Im mniejsza jest podatność karoserii na „skrętność boczną”

tym większa jest jej sztywność, dzięki czemu samochód

bezpieczniej pokonuje nierówności jezdni oraz szybkie zakręty.

Oprócz pasów bezpieczeństwa oraz poduszek powietrznych

do najważniejszych elementów zapewniających 

bezpieczeństwo bierne należy odporna na odkształcenia 

kabina pasażerska oraz strefa kontrolowanego zgniotu  

z przodu i z tyłu. Pochłaniają one podczas wypadku największą 

ilość energii zderzenia.

Dobra aerodynamika zmniejsza opór powietrza, a tym samym

zużycie konstrukcji pojazdu. Pomaga w tym również niska masa. 

Obie te własności zależą od sposobu wykonania nadwozia.

Części nieoryginalne mogą się odkształcać w nietypowy 

sposób, co może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów  

oraz innych użytkowników drogi. Niewystarczająca dokładność 

wykonania nieoryginalnych części może doprowadzić  

do kosztownych napraw wtórnych.

Korzyści:
– powstają jednocześnie z procesem projektowania pojazdu 

 i wyróżniają się konstrukcją dopasowaną i skalkulowaną 

 dokładnie dla każdego modelu

– gwarancja wszystkich funkcji, np. bezpieczeństwa pasywnego

– zapewniają oryginalną stylistykę pojazdu w przypadku 

 naprawy

– gwarantują sztywność nadwozia, co zapewnia 

 bezpieczeństwo, komfort oraz wytrzymałość samochodu

– w połączeniu z oryginalnymi lakierami firmy Volkswagen 

 są podstawą gwarancji antykorozyjnej

– dzięki różnym powłokom i starannie nanoszonym 

 zabezpieczeniom złączeń karoserii, zapewniają skuteczną 

 ochronę przed korozją, a tym samym długi okres trwałości

– można je łatwo zamontować w krótkim czasie, co ogranicza 

 koszty napraw.

Płyn hamulcowy 

Podczas hamowania płyn hamulcowy przenosi siły  
wywierane przez pedał na hamulce przy kołach.  
Ściśliwość płynu powinna być mała, a przy tym płyn  
musi wytrzymać wysokie temperatury.

Płyn nie może zamarzać lub zwiększać swojej lepkości podczas

mrozów, a przy dużych temperaturach lub przy zwiększonym

obciążeniu nie może wrzeć. Nie może niszczyć uszczelek i nie 

powinien powodować korozji części metalowych w układach 

hamulcowych, co mogłoby prowadzić do powstawania 

nieszczelności, przez które płyn może wyciekać.

Absorbując wodę z powietrza, zapobiega w ten sposób jej 

skraplaniu, a tym samym ogranicza ryzyko wystąpienia korozji. 

Zawartość wody nie może być zbyt duża, aby graniczna temp. 

wrzenia płynu nie spadała, a w układzie nie powstawały korki 

parowe. Mogą one wpływać na sprawność układu, gdyż 

ściśliwy gaz wpływa negatywnie na wzrost ciśnienia.

Płyn hamulcowy powinien być wymieniany odpowiednio  

do parametrów i przeglądów okresowych podawanych przez 

producenta. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może 

doprowadzić do opóźnionej reakcji hamowania. Możliwe jest 

uszkodzenie hamulców.

Korzyści:
– spełnia wymagania najnowszych modeli (norma VW 50114). 

 Płyn odpowiadający tej normie jest polecany w modelach 

 Volkswagena produkowanych od 2006 roku

– ma wysoką płynność w temp. ujemnych do –40°C, 

 co zwiększa sprawność układu w tych temperaturach

– dzięki wysokiej płynności system stabilizacji toru jazdy (ESP) 

 może szybciej reagować w niskich temperaturach, co znacznie 

 zwiększa bezpieczeństwo pokonywania zakrętów

– wysoka niezawodność przy podwyższonej zawartości wody

– może być bezproblemowo stosowany w starszych modelach 

 i również tam charakteryzuje się tymi samymi zaletami

– w modelach samochodów od 2008 roku termin pierwszej 

 wymiany płynu został wydłużony z dwóch do trzech lat.

Płyn do spyskiwaczy 

Właściwa widoczność jezdni jest podstawowym warunkiem 
bezpiecznej jazdy. Jeżeli szyba jest zabrudzona, zagrożenia  
na drodze mogą być zbyt późno lub w najgorszym przypadku 
w ogóle niezauważone. 

Płyn do czyszczenia szyb razem z wycieraczką usuwa 

zabrudzenia z przedniej szyby. Bez środka czyszczącego pióra 

wycieraczek mogą jedynie rozcierać zabrudzenia, tworząc 

smugi, co jeszcze bardziej ogranicza widoczność.

Płyn do spryskiwaczy nie może oddziaływać na lakier, gumy

wycieraczek czy inne materiały, z którymi ma styczność.

Ryzyku matowienia podlega szczególnie obudowa reflektorów.

Płyn do czyszczenia szyb powinien być regularnie uzupełniany.

Korzyści:
– usuwa bez trudu tłuste plamy po oleju czy wosku

– gwarantuje doskonałą zgodność ze wszystkimi materiałami 

 używanymi w samochodach Volkswagen

– posiada wysoką płynność (o niskiej lepkości), dlatego 

 najlepiej nadaje się do dysz spryskiwaczy Volkswagen

– zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia, co mogłoby 

 prowadzić do zatamowania dysz spryskiwaczy  

 lub przewodów

– jest bardzo ekologiczny, zrezygnowano w nim  

 z zastosowania niejonowych czynników aktywnych 

 powierzchniowo

– ma przyjemny zapach.

Świece zapłonowe 

Świece zapłonowe mają za zadanie zapalić mieszaninę 
paliwa z powietrzem w komorze spalania w określonym 
momencie. Zbyt wczesny lub późny zapłon może mieć 
negatywny wpływ na moc i zużycie świecy, a także 
spowodować uszkodzenie silnika.

Świece zapłonowe muszą wytwarzać średnio 3500 iskier  

na minutę. Muszą być odporne na wahania temperatury  

i ciśnienia, pomiędzy 100°C i 3000°C, 0,9 bar i 30 bar. Zużyte 

świece nie są w stanie sprawnie pracować w tych warunkach.

Temperatura na szczycie izolatora świecy musi wynosić

pomiędzy 450°C a 850°C. Gdy będzie niższa lub wyższa,

może powstać ryzyko pokrycia sadzą lub samozapłonu.

Jeżeli świece są okopcone lub zużyte, pojawia się ryzyko 

wybuchu, niecałkowitego spalenia lub podwyższonego zużycia 

paliwa. Niespalone paliwo może spowodować uszkodzenie 

katalizatora.

Przy zapłonie wynikającym z przegrzania świecy mieszanina 

zapala się od gorąca świecy. Wskutek tego niekontrolowanego 

procesu spalania silnik może w krótkim czasie ulec uszkodzeniu.

Częste podróże na krótkich dystansach, a także jazda

na wysokich obrotach silnika może skrócić czas, po którym

należy wymienić świece.

Korzyści:
– specjalne dopasowanie do modelu silnika zapewnia 

 osiągnięcie przez silnik optymalnej mocy

– wysoka odporność na korozję i osadzanie się nagaru

– stabilna iskra dzięki filigranowym elektrodom 

– pełne spalanie mieszaniny paliwowo-powietrznej dzięki  

 szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomienia

– niewielkie zużycie elektrod

– doskonale odprowadzają ciepło, co chroni je przed  

 silniejszym lokalnym przegrzaniem

– płynna dynamika jazdy oraz komfort przy każdym poziomie

 prędkości obrotów silnika

– redukcja zużycia paliwa oraz emisji CO2 poprzez precyzyjne 

 umiejscowienie iskry w komorze spalania

– wytrzymałość. W zależności od rodzaju świec okres ich 

 żywotności może wynosić do 60 000 km, co zmniejsza koszty 

 eksploatacji.
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Świece żarowe 

W silnikach diesla paliwo wtryskiwane jest do komory 
spalania pod wysokim ciśnieniem, gdzie zmieszane  
ze sprężonym i rozgrzanym powietrzem ulega 
samozapłonowi. Podczas rozruchu zimnego silnika  
wymagana jest świeca żarowa, która spełnia funkcję 
aktywnego elementu grzewczego. 

Świeca żarowa wbudowana jest z reguły w pobliżu dyszy

wtryskiwacza, a jej element grzejny wsunięty jest do wnętrza

komory spalania na głębokość od 3 do 8 mm i osiąga 

temperaturę 1100°C.

Elektronicznie sterowane świece żarowe osiągają potrzebną

do rozruchu silnika temperaturę w ciągu jednej lub dwóch

sekund. Samoregulujące się świece żarowe, używane

w starszych modelach samochodów, potrzebują znacznie

więcej czasu na rozgrzanie.

Praca świecy żarowej jest jeszcze przez pewien czas

podtrzymywana po uruchomieniu silnika, zapewniając

optymalną temperaturę zapłonu.

Wszystkie świece żarowe uruchamiane są równocześnie,

aby usterka jednej z nich nie z akłócała pracy pozostałych.

Niesprawne świece potrafią jednak uniemożliwić rozruch

zimnego silnika i dlatego też powinny być wymienione.

Korzyści:
– zaprojektowane są według ścisłych wytycznych 

 Volkswagena i optymalnie współgrają z silnikami naszych 

 samochodów

– zapewniają optymalne zużycie paliwa i zmniejszoną emisję 

 spalin podczas rozruchu silnika

– sprawiają, że silnik pracuje stabilnie zaraz po uruchomieniu

– są wysoce odporne na rdzę i sadzę. Tym samym średnice 

 świec nie ulegają zmianie i nawet po dłuższym czasie 

 można je łatwo wykręcić nie ryzykując uszkodzenia gwintu 

 czy nawet bloku silnika

– są bardzo cienkie, gdyż przestrzeń instalacyjna jest 

 ograniczona, mimo to odznaczają się wysoką wytrzymałością

– mają długą żywotność, dzięki czemu są wysoce ekonomiczne.

Wycieraczki 

Pióra wycieraczek w znacznym stopniu wpływają
na bezpieczeństwo na drodze. Mimo tego, żadna  
inna część istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa,  
nie skupia na sobie tak niewiele uwagi. 

Tłumiki 

Najważniejsze zadania układu wydechowego to redukcja
hałasu, swobodne odprowadzanie gorących spalin
i oczyszczanie ich zgodnie z ustawowymi limitami emisji. 

Szyba przednia 

Szyba przednia powinna zawsze zapewnić doskonałą 
widoczność. Tylko ten, kto wszystko widzi, jest bezpieczny 
podczas podróży.
W przypadku poważnego stanu zużycia szyby przedniej należy
ją wymienić z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 

Szyba przednia wraz z niezawodnym klejem to istotny  

element wytrzymałości całej struktury nadwozia. Odpowiada 

ona nawet za 30% sztywności nadwozia.

Wytrzymałość szyby jest drastycznie zmniejszona przez

uszkodzenia spowodowane uderzeniami kamieniami.  

Nawet drobne szkody jak odpryski, zarysowania czy pęknięcia 

mogą zaszkodzić złożonej strukturze szyby. Wtedy poduszka 

powietrzna może nie działać poprawnie. Poduszka powietrzna 

pasażera wywiera przy otwieraniu się ogromny nacisk na szybę 

przednią. Szyba musi być odporna na wynikające z tego 

obciążenie.

Kurz, ziarenka piasku oraz skrobaczka do szyb mogą z czasem

przyczynić się do wielu drobnych zarysowań. Takie szkło może

później rozpraszać światło zbliżających się pojazdów  

lub słońca i powodować niebezpieczne oślepienie kierowcy.

Korzyści:
– produkowana zgodnie z zaleceniami producenta. Wytwarzana 

 zgodnie ze specyfikacją serii tak, by po zamontowaniu 

 zachować oddziaływanie na statykę pojazdu

– po naprawie zapewnia całkowite przywrócenie pierwotnej 

 niezawodności i funkcjonalności

– dzięki optymalnemu dopasowaniu umożliwia krótki czas 

 montażu, bezpieczną obsługę i dzięki temu niższe koszty

– gwarantuje skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV

– dzięki dobrej dźwiękoszczelności zapewnia komfort podróży

– dostępna w różnych odcieniach z różnymi kolorami 

 przyciemnionego pasa

– szkody spowodowane odpryskami często mogą być 

 naprawione, jeżeli np. mamy do czynienia z uszkodzeniami 

 odpowiadającymi wielkości monety 1 zł i nie znajdują się 

 one w polu widzenia kierowcy. 

Bez tłumików każdy proces spalania w silniku odbywałyby się

tak głośno jak przebicie opony.

W rozgrzanym silniku benzynowym temperatura spalin

wynosi 800°C lub więcej. W rurze układu wydechowego

spada do maksimum 300°C na wylocie.

Mocowanie powinno być na tyle wytrzymałe, aby trzymało

układ, ale zarazem na tyle elastyczne, aby łagodziło drgania.

Nieodpowiednie umocowanie może doprowadzić

do uszkodzenia układu lub podwozia.

Układ wydechowy musi być dostosowany nie tylko do każdego

samochodu, ale również do każdego modelu silnika. Podczas

naprawy jedynie część dedykowana do układu może 

przywrócić jego całkowitą funkcjonalność.

Korzyści:
– specjalnie dopasowany do każdego modelu pojazdu oraz 

 każdego modelu silnika

– wykonany z trwałych materiałów o wysokiej jakości 

 i optymalnej wytrzymałości

– ze względu na swoją budowę i użycie w produkcji stali 

 szlachetnej zapewnia usuwanie kondensatu oraz bardzo 

 dobrą ochronę przed korozją

– tłumi dźwięki emitowanych spalin lepiej niż wynika to 

 z przepisów prawa i dzięki temu podnosi komfort jazdy

– zapewnia pełne wykorzystanie mocy silnika

– charakteryzuje się niską masą

– jest przytwierdzany przy pomocy samoczynnie regulujących 

 się mocowań, które reagują na rozszerzanie układu 

 wydechowego pod wpływem wysokiej temperatury spalin

– dokładnie dopasowany, dzięki czemu naprawa jest szybsza 

 i tańsza.

Zużycie tylnej wycieraczki jest takie samo jak przedniej.

Z tego względu powinny one być wymieniane razem.

Pióra wycieraczek wykonują ciężką pracę. Przy przeciętnej

intensywności użytkowania guma wycieraczek na przedniej

szybie w ciągu pół roku pokonuje dystans około 800 km.

Każda guma z czasem parcieje i staje się popękana lub twarda,

ponieważ ma na nią wpływ działanie światła słonecznego,

ozonu lub innych czynników atmosferycznych.

Krawędzie gumy wycieraczek na przedniej szybie mogą ulec

uszkodzeniu przez rozbite na szybie owady. Nie sprzyjają im 

także niskie zimowe temperatury.

Kiedy wycieraczki są uszkodzone mogą pozostawiać

na przedniej szybie smugi, zabrudzenia lub rozmazania

oraz trzeć lub skrzypieć.

Korzyści:
– doskonale sprawdzają się przy wszelkich rodzajach opadów 

 i wszystkich temperaturach, pozostawiając przednią szybę 

 bez smug

– dzięki specjalnym prowadnicom piór precyzyjnie dopasowanym 

 do wygięcia przedniej szyby, równomiernie rozkładają siłę 

 nacisku wycieraczki na całej długości

– niezmienną jakość wycierania podczas ich całej żywotności

– elastyczny gumowy grzbiet i szczególnie śliska powłoka 

 zapewniają bezgłośną pracę, bez  skrzypienia i piszczenia

– dzięki perfekcyjnej aerodynamice spełniają oczekiwania 

 nawet przy dużych prędkościach

– materiały najwyższej jakości szczególnie odporne  

 na działanie niskiej temperatury zimą

– są wyposażone we wskaźnik zużycia, który informuje 

 kierowcę o konieczności wymiany piór wycieraczek.

16 17Oryginalne części Volkswagen®Oryginalne części Volkswagen®16



Oryginalny olej silnikowy 
Volkswagen  

Oleje czyszczą silnik i zbierają osady, opiłki i pozostałości  

po procesie spalania. Te cząsteczki brudu sprawiają, że w miarę 

upływu czasu olej silnikowy czernieje i dlatego należy go 

regularnie wymieniać.

Częsta jazda na krótkich dystansach może prowadzić  

do tego, że do oleju silnikowego będzie dostawać się paliwo  

i skondensowana woda, sugerując prawidłowy poziom oleju 

w silniku. W trakcie najbliższej jazdy na dłuższym dystansie  

te składniki ulegają jednak odparowaniu i poziom oleju opada, 

co w następstwie może być przyczyną uszkodzeń silnika.

Poziom oleju silnikowego należy regularnie kontrolować  

i w razie potrzeby uzupełniać. 

Przy okazji wymiany oleju należy również wymieniać filtr 

oleju, aby w ten sposób zapobiegać zanieczyszczeniu  

i tym samym przedwczesnemu starzeniu się nowego oleju 

przez resztki znajdujące się w filtrze oleju.

Oryginalny olej silnikowy o podwyższonych parametrach  

VW LongLife III jest optymalnym olejem dla Twojego 

Volkswagena, ponieważ opracowany został w trakcie 

procesu konstruowania silnika. Spełnia wszystkie wymagania 

nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych. 

Produkowany jest ściśle wg norm VW 504.00/507.00 

opracowanych dla olejów LongLife. Charakteryzuje się niską 

zawartością komponentów tworzących popiół, co umożliwia 

ochronę filtra cząstek stałych.

Olej silnikowy redukuje tarcie pomiędzy takimi 
ruchomymi częściami, jak cylindry, tłoki i wałek 
krzywkowy, zwiększa efektywność pracy silnika  
i zmniejsza zużycie paliwa. 
Stosowanie właściwego oleju silnikowego  
zapobiega przegrzewaniu się silnika i przedłuża  
jego żywotność. 

Olej VW LongLife III ma prawidłową konsystencję, również  

przy ekstremalnych temperaturach roboczych i zewnętrznych, 

oraz niezawodnie chroni silnik samochodu przed zużyciem.

W porównaniu z olejami o niższej jakości bezpiecznie 

zachowuje swoje właściwości przez cały okres pomiędzy 

wymianami. To zapobiega częstszej wymianie oleju  

i w najgorszym wypadku uszkodzeniu silnika. 

W dłuższą podróż najlepiej zabrać ze sobą dodatkowo olej  

w poręcznej butelce uzupełniającej o pojemności 1l  

o odpowiedniej normie.

Ponadto w ofercie znajduje się też olej Longlife IV o normie 

508.00/509.00 przygotowany specjalnie do nowych generacji 

silników. Dzięki niskiej lepkości obniża zużycie paliwa  

i utrzymuje czystość silnika zapobiegając tworzeniu się szlamu. 

Korzyści:

– przeznaczony do silników z wydłużonym interwałem 
  serwisowym
– idealny również do samochodów z silnikami 
 wysokoprężnymi wyposażonych w filtr cząstek stałych
_ chroni silnik w pełnym zakresie temperatur roboczych 
 i zewnętrznych
– utrzymuje silnik w czystym stanie i zapobiega tworzeniu się 
 osadów
– zmniejsza zużycie paliwa i redukuje emisję CO₂.
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AdBlue®
Premia dla środowiska

Podobnie jak Twój samochód, coraz więcej 
modeli Volkswagena jest wyposażonych  
w nowatorską technologię diesla SCR
(selektywną redukcję katalityczną). Obniża ona 
znacznie szkodliwe emisje tlenku azotu i spełnia 
rygorystyczne progi emisji w Unii Europejskiej 
(Euro 6).
Uzyskuje się to przez zastosowanie płynu 
eksploatacyjnego AdBlue®. 

Co to jest AdBlue®?
AdBlue® nie jest dodatkiem do paliwa, jest dodatkowym płynem

eksploatacyjnym dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi,  

który trzeba regularnie uzupełniać. W zależności od modelu pojazdu,

szyjka wlewu zbiornika AdBlue® może znajdować się pod klapą

wlewu paliwa, w bagażniku lub w komorze silnikowej.

Jak często należy uzupełniać AdBlue®?

Zużycie AdBlue® zależy od stylu jazdy, temperatury 

pracy systemu i temperatury otoczenia. Średnio 

samochód zużywa około 1,5 – 2,5 litrów AdBlue®  

na 1000 km (w zależności od modelu).

Gdzie mogę uzupełnić AdBlue®?

Twój Autoryzowany Serwis Volkswagena  

z przyjemnością to dla Ciebie zrobi. Możesz to również 

zrobić samodzielnie. Upewnij się, że AdBlue® jest 

przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Zalecamy regularne uzupełnianie AdBlue®  
– szczególnie przed dłuższymi podróżami,  
np. wyjazdem na wakacje.
Jeśli zbiornik na AdBlue® jest pusty, nie będzie można
uruchomić silnika!

Układ wydechowy 
z systemem SCR

1) Dwudrożny katalizator

2) Filtr  
cząstek 
stałych  
w silnikach
wysokoprężnych

3) Zawór wtrysku  
dla środka 
redukcyjnego

Zbiornik 
AdBlue®

4) Katalizator SCR

Jak to działa 
• Spaliny przechodzą przez 
dwudrożny katalizator (1)  
i filtr cząstek stałych silników 
wysokoprężnych (2). 

• Dodawany jest AdBlue® (3). 
• Reakcja termiczna rozkłada 
AdBlue® na amoniak.  
W katalizatorze SCR (4),  
amoniak reaguje z tlenkiem 
azotu. 

• Szkodliwe tlenki azotu  
są przekształcane w bardziej 
przyjazne dla środowiska azot  
i wodę.
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Skąd wiem, czy należy uzupełnić AdBlue®?

Sygnał ostrzegawczy na tablicy wskaźników w Twoim samochodzie 

poinformuje Cię na czas o potrzebie uzupełnienia AdBlue®. 

Jednocześnie ukaże się informacja, jaki dystans można jeszcze przejechać 

z ilością, która pozostała w zbiorniku. 

Zalecamy, aby uzupełniać AdBlue® 
w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena.

AdBlue® to zarejestrowany znak towarowy Niemieckiego Stowarzyszenia 
Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA).



Części Economy
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Części Economy Volkswagen zostały specjalnie 

zaprojektowane na potrzeby szybkich napraw eksploatacyjnych

Volkswagenów 5-letnich i starszych. Aby to osiągnąć zostały 

one zmodyfikowane w porównaniu do części oryginalnych  

w zakresie ich cech konstrukcyjnych oraz poprzez zmniejszenie 

różnorodności wariantów. Pomimo to, możesz mieć pewność, 

że w ich produkcji wykorzystano wiedzę i najwyższe standardy 

jakościowe koncernu Volkswagen, tak jak w przypadku 

wszystkich produktów marki Volkswagen.

Pakiet ekonomiczny Volkswagen  
– aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem

Klient decydujący się na zakup Volkswagena kieruje się  

jego jakością i solidnością wykonania, pewną i komfortową 

jazdą. Nasz Klient wie, iż przy wizycie Volkswagenem zawsze 

jest przygotowana dla niego atrakcyjna oferta Pakietu 

ekonomicznego Volkswagen. Taki Pakiet składa się z Części 

Economy Volkswagen oraz usługi montażu. Części Economy 

Volkswagen przy zachowaniu jakości mogą zaoferować 

właścicielom Volkswagenów 5-letnich lub starszych atrakcyjną 

cenę. Natomiast usługa montażu obliczana jest w oparciu  

o stawkę roboczogodziny, która dla Volkswagenów 5-letnich  

lub starszych jest także zdecydowanie bardziej preferencyjna. 

Dlatego wraz z wiekiem Volkswagena, koszty jego utrzymania 

nie rosną. 

Jednak zyskiem nie są tylko zaoszczędzone pieniądze.  

Zyskujesz także fachowo wykonaną wymianę przez 

przeszkolonego mechanika oraz oryginalną historię,

którą każdy doceni – szczególnie przy dalszej odsprzedaży

samochodu.

Dowiedz sie więcej u Doradcy Serwisowego  

lub na stronie internetowej economy-parts.pl

Szczególnie polecane i cieszące się dużym powodzeniem  
wśród klientów:
Tarcze hamulcowe
Klocki hamulcowe
Zestawy szczęk/klocków hamulcowych
Akumulatory rozruchowe

Pozostały interesujący asortyment:
Tłumiki, płyn do spryskiwaczy, filtry przeciwpyłkowe, amortyzatory,
wycieraczki Aero, wycieraczki standardowe, świece zapłonowe.



Możesz być spokojny o swoje auto. 
Naprawy tylko przy pomocy oryginalnych 
rozwiązań.

Pełen profesjonalizm
Naprawy powypadkowe wykonujemy zgodnie z technologią i wytycznymi 

producenta przy użyciu najnowszych narzędzi i technologii naprawczych.  

Nasz personel dzięki kompleksowym szkoleniom posiada najwyższe 

kompetencje do naprawy nowoczesnych konstrukcji nadwozi.

Naprawa w oryginalnej jakości
Używamy tylko Oryginalnych części Volkswagen®, co zapewnia bardzo wysoką

jakość montażu.

Krótki czas oczekiwania
Używamy nowoczesnych i szybkich technologii naprawczych. Profesjonalna

naprawa nie zawsze oznacza wysokie koszty.

Gwarancja
Wszystkie gwarancje pozostają niezmienione. 

Zachowana wartość pojazdu
Twój samochód odzyska wartość sprzed wypadku, potwierdzoną zapisem 

naprawy w autoryzowanym serwisie, w historii pojazdu. Jesteśmy do Twojej 

dyspozycji 24 godziny na dobę. Oferujemy Pomoc Drogową oraz naprawę 

na miejscu zdarzenia. Aby zapewnić Ci mobilność oferujemy pojazdy 

zastępcze na czas naprawy. Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności 

związanych z naprawą.

Naprawy powypadkowe
Przewagi profesjonalnego serwisu powypadkowego.

– pomoc na miejscu

– całodobowa usługa holowania

– samochód zastępczy po wypadku

– szybka, profesjonalna naprawa według surowych wytycznych producenta

– Oryginalne części Volkswagen®

– zaawansowana technika warsztatowa oraz najnowocześniejsze wyposażenie

 warsztatu do napraw nadwozia i lakieru

– wyszkolona kadra warsztatu blacharsko-lakierniczego

– dedykowani doradcy ds. Napraw Powypadkowych

– Volkswagen Clever Repair® (naprawa szyb klejonych, naprawa zewnętrznych

 elementów z tworzyw sztucznych, pielęgnacja felg aluminiowych)

– pomoc przy formalnościach związanych z ubezpieczeniem pozwalająca

 zaoszczędzić czas i pieniądze

Centrum Napraw Powypadkowych*
Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych

*  sieć autoryzowanych warsztatów blacharsko-lakierniczych pokrywa się z siecią serwisową marki Volkswagen Samochody 
Osobowe. W ramach tej sieci w wybranych lokalizacjach funkcjonują Centra Napraw Powypadkowych.

W przypadku, gdy Twój Volkswagen wymaga naprawy blacharskiej lub lakierniczej, 

skontaktuj się z nami. Wszelkimi formalnościami związanymi z likwidacją szkody zajmą 

się nasi pracownicy – wystarczy, że upoważnisz serwis do przeprowadzenia procesu 

likwidacji szkody.
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Gwarancja Mobilności.
Bezpiecznie, bez zmartwień, bezpłatnie

Świadczenia w ramach programu Gwarancja Mobilności pomogą Ci w razie awarii, 

wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia pojazdu

wskutek: rozładowania akumulatora, uszkodzenia pojazdu przez gryzonie, zagubienia, 

złamania lub zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków służących do jego uruchomienia, 

przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania niewłaściwego 

paliwa. Innymi słowy – w niemalże każdej sytuacji, która uniemożliwi Ci bezpieczną 

kontynuację podróży samochodem.

Warunki i zakres obowiązywania
Gwarancji Mobilności:
– Gwarancja Mobilności obowiązuje na terenie prawie 

 całej Europy

– Gwarancja Mobilności obowiązuje od daty wydania 

 samochodu przez Autoryzowanego Dealera   

 Volkswagena w Polsce do pierwszego przeglądu 

 wymaganego przez producenta samochodu (zależnego 

 od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu), 

 jednak przed upływem 24 miesięcy. Gwarancja 

 Mobilności jest automatycznie przedłużana po każdym 

 przeglądzie wymaganym przez producenta samochodu 

 (zależnym od czasu eksploatacji lub przebiegu 

 samochodu) wykonanym w Autoryzowanym Serwisie 

 Volkswagena w Polsce

Nie martw się 
– Gwarancja Mobilności 
to gwarancja naszej
pomocy

Zawsze gotowa do działania: pomoc drogowa.
Aby zapewnić Ci mobilność, kierowca samochodu serwisowego 

spróbuje usprawnić na miejscu Twojego Volkswagena.  

Jeżeli nie będzie to możliwe, Twój samochód zostanie odholowany 

do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Volkswagena (w Polsce  

do dowolnego).

W przypadku problemów objętych świadczeniem wystarczy skontaktować się  
z Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Volkswagen: 0 800 618 989 
lub +48 61 831 99 22 (połączenie płatne, dla zgłoszeń z zagranicy).

*  Szczegółowe warunki programu Gwarancji Mobilności oraz zakres poszczególnych świadczeń zawarte są w dedykowanej broszurze  
 lub u doradcy serwisowego.

–  właściciele starszych samochodów chcąc korzystać 

 z Gwarancji Mobilności, mogą w każdej chwili 

 przystąpić do programu.

Świadczenia przysługujące w ramach  
programu*:
– samochód zastępczy na czas naprawy, maks. 3 dni 

 kalendarzowe lub

– 1 doba noclegu w hotelu lub 

– dalsza podróż samolotem lub pociągiem do limitu  

 400 EUR/osobę

– taxi do ustalonego limitu kosztów

– nieoprocentowana pożyczka gotówkowa do kwoty  

 1000 EUR

– dostawa samochodu po naprawie do kwoty 400 EUR. 
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®.
100% Volkswagena

Każde z Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® jest rozwijane równolegle  

do modelu samochodu, wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów  

i przy użyciu najnowocześniejszych metod produkcji.

Dopiero po dokładnych badaniach bezpieczeństwa zgodnie ze standardami 

wykraczającymi poza wymagania stawiane przez ustawowe przepisy,  

akcesoria mogą wejść do oferty oryginalnych produktów Volkswagena.

Wszystko po to, aby klient był bezpieczny i zadowolony. A Volkswagen 

pozostał Volkswagenem. 

Poznaj świat Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®.  
Nasz kompletny program, od akcesoriów ogólnych poprzez produkty  

przeznaczone dla określonego modelu samochodu po atrakcyjne artykuły  

Lifestyle znajdziesz w katalogach poszczególnych modeli, broszurach 

promocyjnych lub na www.vw-sklep.pl.  

Życzymy przyjemnego odkrywania!

www.vw-sklep.pl

Jedyny w Polsce autoryzowany sklep online dla wszystkich 

miłośników Volkswagena oferujący szeroką gamę 

Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® dedykowanych 

poszczególnym modelom. Na vw-sklep.pl znajdziesz  

wiele produktów sygnowanych znakiem VW takich, jak  

m.in. koła zimowe, rowery, dywaniki, a także artykuły  

z kolekcji lifestyle w tym czapki, zegarki, torby oraz odzież. 

Odwiedź nasz sklep i podkreśl swoją motoryzacyjną pasję  

do modeli marki Volkswagen.

 

Zalety:

– autoryzowany sklep marki

– darmowy odbiór i zwrot w wybranym Autoryzowanym 

 Serwisie Volkswagena

– gwarancja 24 miesiące

– bezpieczna i szybka płatność PayU

– 100% dopasowane do Twojego VW.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®  
dostępne online

28 29www.vw-sklep.plOryginalne akcesoria Volkswagen®



Ubezpieczenie opon
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Ubezpieczenie

opon
do 3 LAT

w cenie opon i kół

Ubezpieczenie obejmuje opony do samochodu osobowego  

i lekkiego samochodu dostawczego do 5,9 ton pod warunkiem 

stosowania zgodnego z przeznaczeniem. Ochrona 

ubezpieczeniowa obowiązuje w przypadku używania 

samochodu do celów prywatnych lub działalności 

gospodarczej, nie obejmuje jednak opon:

– używanych przez firmy taksówkarskie i taksówki

– samochodów firm budowlanych wykorzystywanych  

 przy pracach budowlanych

– samochodów sprzedanych do wypożyczalni samochodów

– używanych przez klientów NORA.

Ochrona ubezpieczenia opon obejmuje przypadki przebicia 

opony spowodowanego najechaniem na ostre przedmioty  

lub uderzeniem w krawędź krawężnika i w przypadku 

wandalizmu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztu nowej opony 

(w cenach hurtowych) takiej samej lub o porównywalnych 

parametrach (rozmiar, jakość, właściwości jezdne) jak opona 

zamontowana fabrycznie oraz kosztu jej wymiany (w tym: 

montaż, wyważenie i utylizacja starej opony). Jakość i ilość 

opon na wymianę muszą być takie same jak w przypadku 

uszkodzonej opony. Rekompensata nie obejmuje wypłaty

gotówki.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w Polsce oraz podczas 

tymczasowego używania opony w krajach europejskich.

Używanie tymczasowe oznacza używanie samochodu  

z ubezpieczonymi oponami w pozostałych krajach europejskich 

przez okres nie przekraczający sześciu tygodni.

Okres obowiązywania ubezpieczenia rozpoczyna się  

od daty zakupu opon/oryginalnych kół zimowych określonej  

na fakturze i kończy się po 36 miesiącach od tej daty  

lub z wystąpieniem zdarzenia powodującego uszkodzenie.

Do rozliczenia na podstawie wniosku jest uprawniony każdy

klient posiadający fakturę zakupu wraz z oryginalną naklejką

hologramową Autoryzowanego Serwisu Volkswagena

biorącego udział w programie. 

Miesiące od zakupu 0 – 12 >12 – 24 >24 – 36

Rekompensata 100% 50% 25%

kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VATObliczenie wartości 
rezydualnej:

Dla opon lub oryginalnych kół zakupionych
i montowanych w Autoryzowanym Serwisie 
Volkswagena.



Opony zimowe i letnie
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Najważniejsze jest bezpieczeństwo – opony letnie 

mają specjalną rzeźbę bieżnika, która zapewnia dobrą 

przyczepność także na mokrej nawierzchni, gdy nagle 

przyjdzie letnia burza z ulewnym deszczem.  

Także w tym przypadku, podobnie jak w oponach

zimowych, głębokość rowków bieżnika ma istotny 

wpływ na bezpieczeństwo.

W wielu krajach przepisy określają minimalną 

głębokość bieżnika 1,6 mm. Jednak ze względów 

bezpieczeństwa, Volkswagen Group Polska zaleca

klientom wymianę opon, gdy rowki bieżnika będą 

miały głębokość mniejszą niż 3,5 mm.

Opony zimowe i letnie

Na śnieg i lód. Specjalna rzeźba bieżnika opony zimowej 

zapewnia dobre prowadzenie boczne oraz odprowadzanie 

wody i gwarantuje dobry kontakt z nawierzchnią. Śnieg  

i błoto pośniegowe wciska się w szerokie rowki bieżnika,  

co dodatkowo poprawia przyczepność.

Nowoczesna technologia lameli opon zimowych zapewnia 

optymalną przyczepność na śniegu i lodzie. Przy ruszaniu 

klocki bieżnika odkształcają się i dzięki drobnym nacięciom 

(lamele) powstają liczne krawędzie poprawiające przyczepność 

na podłożu pokrytym śniegiem lub lodem. Śnieg wciskający się 

w lamele powoduje powstanie efektu, znanego z toczenia  

kuli śnieżnej: śnieg najlepiej przywiera właśnie do śniegu.

Wszystkie te właściwości zapewniają optymalną drogę 

hamowania, także przy niskich temperaturach.

Dzięki specjalnemu składowi mieszanki gumowej, opony 

zimowe o wiele lepiej sprawdzają się zimą, niż opony letnie, 

które już przy temperaturze poniżej 7°C twardnieją,  

stają się mniej elastyczne i wykazują gorszą przyczepność  

do nawierzchni, szczególnie przy ruszaniu, hamowaniu  

i na zakrętach.

Na czym polegają 

różnice między oponami 

letnimi a zimowymi? 

Dlaczego to takie ważne, 

aby latem i zimą jeździć 

na różnych typach opon? 

Kiedy jest właściwy czas  

na wymianę opon?

Opony letnie muszą sprostać niemałym wyzwaniom. W gorące dni 

asfalt, z którym się stykają, często ma temp. powyżej 50°C. Dlatego 

opony letnie są wytwarzane ze specjalnej mieszanki gumowej, która 

nie mięknie nawet przy wysokich temperaturach.

Opony letnie z reguły są mniej elastyczne i twardsze, niż zimowe, 

zapewniają dobrą przyczepność do podłoża także podczas upałów  

i gwarantują krótkie drogi hamowania oraz wysoką stabilność toru 

jazdy, co poprawia bezpieczeństwo na zakrętach. Także stopień 

zużywania się opon letnich, dzięki składowi mieszanki, jest niewielki 

również przy dużych prędkościach – w przeciwieństwie do opon 

zimowych, które przy wysokich temperaturach szybko się ścierają.

Opony letnie stosowane powyżej 7°C, dzięki zoptymalizowanym 

oporom toczenia, zmniejszają zużycie paliwa.

Nowe opony zimowe mają rowki o głębokości ok. 8 mm.  

Eksperci są zdania, iż już przy głębokości rowków mniejszej  

niż 4 mm, opona zimowa częściowo traci swoje zimowe 

właściwości. Przy głębokości mniejszej, niż 4 mm, niektóre  

lamele poprawiające przyczepność opony ulegają zanikowi.  

Od tego momentu bezpieczeństwo i skuteczność opon  

szybko zmniejszają się. Konsekwencją jest znaczne wydłużenie 

drogi hamowania w przypadku przekroczenia bezpiecznej 

głębokości rowka 4 mm, a ryzyko aquaplaningu w wyniku 

zmniejszenia się zdolności opony do odprowadzania wody  

rośnie w sposób wykładniczy. Ponadto właściwa głębokość 

bieżnika jest niezbędna do zapewnienia optymalnego działania 

systemów wspomagających, jak ABS czy ESP. 

Opony zimowe i letnie



Pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego to ubezpieczenia: OC, AC, 

Assistance i NNW. Pakiet można wznowić podczas wizyty w salonie 

dealerskim lub przez Internet (po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z doradcą ubezpieczeniowym). Doradca Ubezpieczeniowy 

dobierze odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy dopasowany do auta,  

Twoich wymagań oraz zniżki. Ubezpieczenia powstały przy współpracy 

z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeń, a wznawiając pakiet  

jest możliwość rozłożenia składki ubezpieczeniowej nawet na 12 rat.

Zapytaj doradcę ubezpieczeniowego o przysługujące Ci zniżki.

Wznowienie 
pakietu ubezpieczeń 
komunikacyjnych
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu  
cywilnego. Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach 
ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych Serwisach 
Volkswagena. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 
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Twój Autoryzowany Serwis Volkswagena


