
Serwis 
i akcesoria
Oferta specjalna
czerwiec – wrzesień 2021 Bursiak

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 07.00 – 21.00
Sob. 09.00 – 14.00

Wymiana rozrządu  

od 1900 zł*

* szczegóły na str. 2
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Korzyści z regularnie serwisowanej klimatyzacji:
–  komfortowe warunki podróżowania w upalne dni,
–  czyste powietrze pozbawione zapachu stęchlizny i zgnilizny,
–  eliminacja grzybów, pleśni i różnych drobnoustrojów,
–  zmniejszenie ryzyka poważniejszych usterek układu.

Czyszczenie klimatyzacji 
z wymianą filtra 
przeciwpyłkowego

Zapytaj swojego doradcę 
o oryginalne filtry antyalergiczne Volkswagen 
wyróżnione przez czasopismo AutoEXPERT

Wymiana rozrządu 

1 Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Touran 2011-2015, Tiguan 2012-2018, Passat 2012-2015, Golf Variant 2015-2017.
2 Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Polo 2013-2014, Jetta 2015-2018, Beetle 2012-2016.
3 Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Arteon 2017-., Tiguan 2012-2018, Golf 2013-2017.

Cena pakietu1

od 1900 zł
04L198119A + 04L121011N 

Cena pakietu2

od 2030 zł
03L198119F + 03L121011P 

Cena pakietu3

od 1915 zł
04L198119F + 04L121011N 

Paski rozrządu z pompami wody  
– 3 pakiety. 
W cenie pakietu:
– zestaw naprawczy rozrządu,
– pompa wody,
– części uzupełniające (m.in. śruby),
– montaż.

Zaniedbywanie wymiany rozrządu może 
drogo kosztować.

Dlaczego pasek rozrządu zawodzi?
– miał kontakt z olejem wyciekającym z silnika  
 albo kiedy z powodu usterki (np. awarii 
 pompy wody) poddany był obciążeniom 
 znacznie przekraczającym wartości przyjęte 
 przez konstruktora,
– „ze starości” lub na skutek zmęczenia 
 materiału,
–  w wyniku zużycia rolek i łożysk,  
 które nie obracają się dostatecznie lekko.

Dlaczego to takie ważne?
Uszkodzenie paska rozrządu zawsze kończy się 
poważnymi konsekwencjami. Gdy nastąpi jego 
zerwanie w wielu przypadkach uszkodzeniu 
ulega silnik – zwykle dochodzi do wygięcia 
zaworów. Może to skutkować koniecznością 
generalnego remontu lub wymianą głowicy.
Na dodatek może okazać się, że silnik  
po naprawie głowicy nie pracuje tak dobrze, 
jak przed awarią, a wtedy konieczna jest 
wymiana całego silnika!

Wymianę tego podzespołu powierzaj tylko 
fachowcom!

Nagroda czasopisma

PRODUKT ROKU

Nasza cena

od 240 zł
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Wymiana rozrządu 
Oryginalne części Volkswagen®

Zestaw piór wycieraczek

Nazwa artykułu: Dla wybranych modeli: Nr kat.: Nasza cena 

Opływowe pióro wycieraczki Jetta 2011–2018 5C7955426B

 128 zł
Zestaw piór do wycieraczek 
Aero

Passat 2015 –> 3G1998002

209 zł
Opływowe pióro wycieraczki 
tylnej szyby

Golf Variant 2014-2017 5G9955427A  

58 zł
Opływowe pióro wycieraczki 
tylnej szyby

Passat 2015 –> 3G9955427B

62 zł

Super 
oferta  

z montażem 
w cenie!

Oryginalne części Volkswagen®

Filtr oleju silnikowego
– wkład  
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli:
Beetle 2012-2019, CC 2012–2017, Golf 2013 –>,
Golf Sportsvan 2014 –>, Jetta 2011 –>,
Passat 2015 –>, Polo 2015 –>, Sharan 2016 –>,
Tiguan 2012 –>, Touran 2016 –>, up! 2012-2016.

Wymiana rekomendowana co roku.

Nasza cena

57 zł
Nr kat.: 04E115561H

Oryginalne części Volkswagen®

Wkład filtra paliwa 
Oferta dotyczy wybranych wersji  
modeli:  
Beetle 2012 –>,  
Golf/Golf Variant 2014–2017, 
Jetta 2015–2018,  
Golf Sportsvan 2014–2020, 
Passat 2015 –>, 
CC 2012–2017, 
Tiguan 2016 –>, 
Touran 2016 –>, 
T-Roc 2018 –>.

Wymiana rekomendowana 
co 60 000 km. 

Oryginalne części Volkswagen®

Wkład filtra powietrza

Wymiana rekomendowana 
co roku.

Oferta dotyczy wybranych wersji modeli: 
Arteon 2017 –>, Golf 2013 –>, 
Golf Sportsvan 2014 –>, Passat 2015 –>, 
Tiguan 2016 –>, Touran 2016 –>, 
T-Roc 2018 –>.

Oryginalne części Volkswagen®

Świece zapłonowe
Dla: Golf 2013 –>, Jetta 2015-2018,  
Passat 2015 –>, Polo 2015 –>,  
Tiguan 2012 –>, Touran 2016 –>.

Nasza cena

 112 zł
Nr kat.: 04E905601B

Nasza cena

227 zł
Nr kat.: 5Q0127177

Nasza cena

145 zł
Nr kat.: 5Q0129620B
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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 akurat na Volkswagena!

Poznaj fanów marki Volkswagen

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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Opony letnie i wielosezonowe

Bridgestone 
Turanza T005
205/55 R16 91V 
Cena: 329 zł
ZTS205556VBTN0

Continental  
Premium Contact 6  
225/45 R17 91Y 
Cena: 396 zł
ZTS225457YCC60

Goodyear  
Vector 4Season Gen 3
205/55 R16 91V 
Cena: 369 zł
ZTR205556VGV40

GOODYEAR 545077

C1205/55R16 91 V

70 dB

W cenie!

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

Ubezpieczenie

opon
do 3 LAT

w cenie opon i kół

225/45 R17 91Y
Continental Premium Contact 6

Numer części ZTS 225 457 YC C60

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

A
B
C

E
F
G

A
B

D
E
F
G

C

A

71dB

ABC

C1

0357058Continental

225/45 R17 91Y

EU-Etykieta opony

Numer części: ZTS 225 457 YC C60 09:40 12.05.21

Strona: 1

Nadawca: Centrum Poznan
Wajsówny 9
60-002 Poznan / Komorniki

Państwa osobisty doradca: Monika Rożek
Nr. Tel.

205/55 R16 91V
Bridgestone Turanza T005

Numer części ZTS 205 556 VB TN0

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

A
B
C

E
F
G

A
B

D
E
F
G

B
A

71dB

ABC

C1

10164Bridgestone

205/55 R16 91V

EU-Etykieta opony

Numer części: ZTS 205 556 VB TN0 09:39 12.05.21

Strona: 1

Nadawca: Centrum Poznan
Wajsówny 9
60-002 Poznan / Komorniki

Państwa osobisty doradca: Monika Rożek
Nr. Tel.

Pełna oferta na: volkswagen.pl/kola-i-opony
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Golf 8, Golf Variant 8 16"
Felga stalowa 
6,5J x 16 ET 46
Bridgestone BLIZZAK LM005
205/55 R16 91H
Cena: 549 zł
Prawe: 5Q0073566M 03C
Lewe: 5Q0073666M 03C 

Polo MQB 15"
Felga stalowa 
5,5J x 15 ET 40
Bridgestone BLIZZAK LM005
185/65 R15 88T
Cena: 469 zł
Prawe: 2Q0073565B 03C
Lewe: 2Q0073665B 03C

up!, up! GP, e-up!, e-up! GP 14"
Felga stalowa 
5,0J x 14 ET 35
Semperit Master-Grip 2 
165/70 R14 81T
Cena: 369 zł
Prawe:
1S0073574F 03C
Lewe:
1S0073674F 03C 

Wyprzedaż oryginalnych kół zimowych

Dlaczego warto wybrać koła zimowe z oferty 
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®?

– dłuższa żywotność zapewniona przez 
 odpowiednie felgi przystosowane  
 do warunków zimowych,
– idealne dopasowanie do konkretnych modeli 
 Volkswagena,
– wysokie standardy jakości Volkswagena 
 potwierdzone szereg specjalistycznych 
 testów.

Semperit 0373205

C1165/70 R 14 81 T

71 dB

LM005

185/65 R15
88T

3 286341 5173163 286341 5173 16

BRIDGESTONE 61260100

C1185/65 R15 88T

71

2020/740

LM005

205/55 R16
91H

3 286341 3975123 286341 3975 12

BRIDGESTONE 13975

C1205/55 R16 91H

71

2020/740

Pełna oferta na: volkswagen.pl/kola-i-opony
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W dbałości o swojego   
Volkswagena

Do wybranych modeli: Nr art.: Nasza cena 

Golf A5/A6 1K1061404 WGK

136 zł

Golf 7 2013 –> 2020 5G1061404 WGK

Golf Sportsvan 517061404 WGK

Passat B6/B7 3C1061404 WGK

Passat B8 3G1061404 WGK

Tiguan MQB 5NB061404 WGK

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

01 |   Stopnie progowe  
Tiguan Allspace 2016 –> 2020,   
również do wersji R-line.  
Promocja do wyczerpania zapasu!  
Cena: 2490 zł
Nr kat.: 5NL071691

02 |   Listwa na zderzak, czarna 
NOWOŚĆ! 
Touareg 2018 –>.   
Cena: 529 zł
Nr kat.: 760061195A

03 |   Listwy na drzwi, czarne 
NOWOŚĆ! 
Touareg 2018–>. 
Cena: 999 zł
Nr kat.: 760071328A

04 |   Listwy progowe przednie
Aluminiowe, z napisem „T-Cross”. 
Cena: 459 zł
Nr kat.: 2GM071303

01 02
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Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Do wybranych modeli: Nr art.: Nasza cena 

T-Cross 2GM061210 439 zł
T-Roc 2GA061210 439 zł
Tiguan 5NA061210 469 zł
Touareg 760061210 629 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Modułowy podział bagażnika 
Dzięki oryginalnemu modułowi Volkswagen  
możesz podzielić bagażnik swojego samochodu 
i zabezpieczyć bagaż przed przemieszczaniem się. 
Moduł można umieścić dowolnie wzdłuż  
zewnętrznej krawędzi podłogi bagażnika,  
a teleskopowy drążek zapewnia jego bezpieczne 
położenie.

Cena: 569 zł
Nr kat.: 000061166A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Dwustronna mata bagażnika  
z ochroną krawędzi zderzaka 
Miękka i delikatna, jednocześnie wytrzymała i antypoślizgowa. Idealnie 
dopasowana do powierzchni bagażnika. Szczególnie przydatna podczas 
przewożenia brudnych lub wilgotnych rzeczy. Dwustronna: jedna strona 
pokryta welurem, a druga wykonana z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego.

03

04
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

App-Connect do systemów radio-nawigacyjnych 
Composition Media i Discover Media ->2020   
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.

Cena: 1119 zł
Nr kat.: 5G0054830A

10

Komunikacja

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

AppConnect do systemu radiowego  
Composition Color 
NOWOŚĆ!    
(bez ilustracji)
Usługa App-Connect (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Autoplay)  
tylko do samochodów osobowych Volkswagen z fabrycznym systemem 
Composition Color MIB2 Entry 2020 –>.

Cena: 1259 zł
Nr kat.: 5G0054830B

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

System rejestracji ruchu 
NOWOŚĆ!    
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
– urządzenie można zdjąć z uchwytu.

01 |   System rejestracji ruchu z jedną kamerą (full HD 30 klatek/s)  
mocowany na szybie przedniej. 
Dostępne od II płowy czerwca 2021
Cena: 1849 zł
Nr kat.: 000063511D

02 |   System rejestracji ruchu z dwoma kamerami (full HD 30 klatek/s)  
dodatkowa kamera mocowana na szybie tylnej.
Dostępne od II płowy czerwca 2021  

Cena: 2449 zł
Nr kat.: 000063511E

01

02

Kup na raty w 

vw-sklep.pl
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Przewody Premium USB-A/USB-C
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.

01 |   Przewód Premium USB-A na Apple Lightning 
Cena: 210 zł
Nr kat.: 000051446BN

02 |   Przewód Premium USB-A na USB-C  
Cena: 190 zł
Nr kat.: 000051446BP

03 |   Przewód Premium USB-A na micro USB 
Cena: 190 zł
Nr kat.: 000051446AT

04 |   Przewód Premium USB-C na Apple Lightning 
Cena: 190 zł
Nr kat.: 000051446BB

05 |   Przewód Premium USB-C na micro USB 
Cena: 190 zł
Nr kat.: 000051446BA

06 |   Przewód Premium USB-C na USB-C 
Cena: 158 zł
Nr kat.: 000051446BC

Kup na raty w 
vw-sklep.pl

06

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

DUCI Volkswagen podwójna ładowarka USB  
Volkswagen DUCI (Double-USB-Charger-Insert) umożliwia szybkie ładowanie 
urządzeń mobilnych przez dwa interfejsy USB. DUCI podłączony jest do gniazda 
zapalniczki.  
Białe diody LED pomagają szybko odnaleźć połączenie USB w ciemności.  
Dzięki dużej mocy 2 x 2,4 A, tryb szybkiego ładowania jest również możliwy  
w przypadku większych urządzeń, takich jak duże smartfony lub tablety.  
Wysokiej jakości obróbka i ekranowanie poszczególnych podzespołów  
eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, które mogłyby negatywnie wpłynąć  
na ważne funkcje pojazdu, takie jak: bezkluczykowe wejście, DAB+, FM, AM,  
DVB-T itp.
Interfejs: 2 x gniazdo USB typ A.
Tylko dla samochodów z fabrycznym wyposażeniem w gniazdo zapalniczki 12 V.
Kolor: srebrny.

Cena: 159 zł
Nr kat.: 000051443D
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* 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.

Do wybranych modeli: Artykuł: Nr art.: Nasza cena 

Golf 7 Hb., modele wyprodukowane  
od 22 tyg./2014. Nie do wersji e-Golf, Golf R.  
Również do wersji GTI i R-line

Hak holowniczy odejmowany z wiązką 
elektryczną 13-stykową

5G0092150C 2850 zł

Golf 7 Variant/Alltrack, modele wyprodukowane  
od 22 tyg./2014. Nie do wersji R-line

Hak holowniczy odejmowany z wiązką 
elektryczną 13-stykową

5G9092150D 2850 zł

Tiguan –> 29/2020/Tiguan Allspace –> 01/2020
Hak holowniczy stały z wiązką elektryczną  
i licencją kodowania

5NA092103B 2200 zł

Tiguan 30/2020 –>,  Tiguan Allspace 02/2021 –>
Hak holowniczy opuszczany z wiązką 
elektryczną i licencją kodowania

5NA092160K 3990 zł

Passat B8 Lim./Variant/Alltrack.  
Nie do wersji R-line –> 29/2020

Hak holowniczy odejmowany z wiązką 
elektryczną i licencją kodowania

3G0092150B 2850 zł

Arteon –> 29/2020. Również do modeli z funkcją  
Start-Stop. Brak lub ograniczona funcja Easy Open

Hak holowniczy opuszczany w komplecie 
z 13-stykową wiązką elektryczną i kodem 
aktywującym

3G8092160 4760 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Haki holownicze do modeli bez fabrycznego przygotowania
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Bagażnik rowerowy 
Compact III
Do transportu maksymalnie 3 rowerów  
ważących w sumie 54 kg, mocowany do haka 
holowniczego.
Bagażnik można z łatwością złożyć i schować  
w bagażniku samochodowym. 
Dostarczany w wysokiej jakości pokrowcu.

Cena: 3290 zł
Nr kat.: 3C0071105C

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Bagażnik rowerowy Compact II
Łatwy montaż na główce haka holowniczego. 
Umożliwia łatwe oraz bezpieczne przewożenie 
2 rowerów. Jest wyposażony w zamek,  
co gwarantuje zabezpieczenie przed kradzieżą. 
Maksymalne obciążenie 504 kg.  
Należy przestrzegać maksymalnego obciążenia 
haka holowniczego.

Cena: 2690 zł
Nr kat.: 3C0071105B

* 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.

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.

Cena: 3390 zł
Nr kat.: 000071105J

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Hak transportowy ID.3
Promocja do wyczerpania zapasu!
Hak transportowy rozszerza możliwości przewozu 
dodatkowego bagażu w  ID.3. Nie możesz holować 
przyczepy Twoim ID.3, ale możesz zamontować  
bagażnik do transportu 2 rowerów.
Maksymalne obciążenie: 50 kg

Cena: 2850 zł
Nr kat.: 10A092150

Kup na raty w 
vw-sklep.pl

Kup na raty w 
vw-sklep.pl



Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Belki bagażnika dachowego/na relingi dachowe

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.

Do wybranych modeli: Artykuł: Nr art.: Nasza cena 

Belki 
bagażnika 
dachowego

Polo MQB 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. 

2G0071126 1150 zł
Golf 8 Hb. 5H4071126 1190 zł
Passat B8 Limuzyna 3G0071126 1100 zł
Arteon 3G8071126 1390 zł
Arteon Shooting Brake 3G7071126 1700 zł

Belki 
bagażnika 
dachowego 
na relingi

Golf 7 Variant/Alltrack

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. 

5G9071151A 940 zł
T-Cross 2GM071151 950 zł
T-Roc 2GA071151 950 zł
Touran MQB 5QA071151 1150 zł
Tiguan 5QF071151 1150 zł
Tiguan Allspace 5NL071151 950 zł
Passat B8 Variant/Alltrack 3G9071151 980 zł
Sharan 2010 –> 7N0071151 990 zł
Touareg 2018 –> 760071151 1450 zł

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



Oryginalne akcesoria Volkswagen®
03  Box dachowy 340 l  
Nowoczesny design, komfortowy załadunek z obydwu stron,  
system duolift, centralne 3-punktowe zamykanie. 
Wymiary zewnetrzne (dł. x szer. x gł.), mm: 1900 x 750 x 390.
Maksymalne obciążenie: 75 kg. 
Ciężar: 19 kg.
Kolor: czarny z połyskiem. 

Cena: 2560 zł
Nr kat.: 000071200AD

04  Box dachowy 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: 2720 zł
Nr kat.: 000071200AE1  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.

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. 15

Akcesoria Volkswagen
01  Box dachowy 340 l  
Kolor: czarny matowy.

Cena: 1170 zł
Nr kat.: 000071200

02  Box dachowy 460 l  
Kolor: czarny matowy.

Cena: 1999 zł
Nr kat.: 000071200AC

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Uchwyt na rower  
Bagażnik na rower z atestem City Crash Plus1 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. 

Cena: 529 zł
Nr kat.: 000071128F 

01

02

03 04

Kup na raty w 
vw-sklep.pl
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Kolekcja HERITAGE   Idealna na plażę i przy grillu

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Koc piknikowy    
Wyjątkowo miękki koc wykonany z mikropolaru  
z motywem Beetle Heritage. Spód gładki  
kremowo-biały. Obramowanie z ozdobnymi  
ściegami. 
Wymiary (dł. x szer.), cm: 150 x 130.
Materiał: poliester.
Kolor: czerwony/niebieski/kremowy.

Cena: 149 zł
Nr kat.: 7E9084503A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Ringo Käfer     
Wysokiej jakości ringo/dysk o dobrych  
właściwościach lotnych. Idealny do zabawy  
na świeżym powietrzu. Nadruk z motywem  
Heritage Beetle Cabriolet. 
Średnica, mm: 260.

Cena: 49 zł
Nr kat.: 7E9050523

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Torba plażowa     
Torba wyposażona w paski w kontrastowym granatowym  
kolorze. Górna część torby zamykana na zamek  
błyskawiczny. Wewnątrz dwie przegrody. Otwarta  
szczelina z imitacji neoprenu (kolor pomarańczowy)  
z dodatkową siateczką. Druga komora wewnętrzna   
zamykana na zamek błyskawiczny.  
Nadruki w kontrastującym  
ciemnoniebieskim kolorze: z jednej  
strony „Time To Get Out Cabrio Motif”,  
a z drugiej strony Heritage Compass.
Pojemność, l: 25.
Nośność kg: 10.
Wymiary (szer. x wys. x głęb.), mm:  
500 x 370 x 180.
Materiał: 100% poliester, pochodzący  
z recyklingu.
Kolor: jasno-niebieski/granatowy.

Cena: 179 zł
Nr kat.: 7E9087317



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. 17

Kolekcja HERITAGE   Idealna na plażę i przy grillu

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Koc piknikowy    
Wyjątkowo miękki koc wykonany z mikropolaru  
z motywem Beetle Heritage. Spód gładki  
kremowo-biały. Obramowanie z ozdobnymi  
ściegami. 
Wymiary (dł. x szer.), cm: 150 x 130.
Materiał: poliester.
Kolor: czerwony/niebieski/kremowy.

Cena: 149 zł
Nr kat.: 7E9084503A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Ringo Käfer     
Wysokiej jakości ringo/dysk o dobrych  
właściwościach lotnych. Idealny do zabawy  
na świeżym powietrzu. Nadruk z motywem  
Heritage Beetle Cabriolet. 
Średnica, mm: 260.

Cena: 49 zł
Nr kat.: 7E9050523

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Lodówka samochodowa     
Lodówka posiada funkcję podgrzewania. Pojemność ok. 25 l,  
z możliwością transportu butelek 2-litrowych. Gwarancja utrzymania 
stałej temperatury dzięki zasilaniu 12 V w samochodzie lub 230 V  
w domu czy hotelu. Ochrona przed rozładowaniem baterii  
oraz dodatkowa torba termoizolacyjna z regulowanym paskiem  
zapewnią bezpieczeństwo, oraz najwyższy możliwy komfort  
użytkowania. W zestawie dodatkowa pokrywa izolacyjna. 

Cena: 769 zł
Nr kat.: 000065400F

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Czapka z daszkiem  
„Time to go out“    
Czapka z daszkiem z dwóch materiałów: panel przedni  
i daszek wykonane z bawełny, z naszywką Beetle, 
panel tylny wykonany z bordowej siateczki z granatowym  
haftem Volkswagena.
Regulowane dopasowanie do obwodu głowy.

Cena: 96 zł
Nr kat.: 7E9084300B

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Rękawice do grila  
„Time to go out“    
Rękawice ochronne odpowiednie do grillowania,  
pieczenia, gotowania. Solidny materiał wierzchni  
wykonany z bawełny, od wewnątrz podszyte  
przyjemną, miękką bawełnianą dzianiną. Wnętrze  
wypełniene poliestrem.
Żaroodporne do min. 250°C.
Kolorowy haft na prawej rękawicy (Heritage Compass).

Cena: 99 zł
Nr kat.: 7E9069642A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zestaw akcesoriów do grillowania    
Trzyczęściowe sztućce do grilla wykonane  
z polerowanej stali nierdzewnej. Zestaw obejmuje: 
łopatkę z ciętą powierzchnią i otwieraczem do butelek, 
widelec do mięsa i szczypce do grillowania.
Drewniane uchwyty z wytłoczeniem „Volkswagen”
Wymiary: 
– widelec do mięsa: ok. 37 cm, 
– szczypce do grillowania: ok. 37 cm, 
– łopatka do grillowania: ok. 40 cm. 

Cena: 119 zł
Nr kat.: 7E9069607
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Volkswagen dla dzieci...

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

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Puzzle 
72-częściowe puzzle „Świat Volkswagena”.
Przeznaczone dla dzieci w wieku ok. 3,5 roku do 7 lat.

Cena: 31 zł
Nr kat.: 5DA087528
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT GTI 
Fotelik G2-3 ISOFIT, mocowanie przy pomocy 
3-punktowych pasów bezpieczeństwa oraz 
systemu ISOFIX. Przeznaczony dla dzieci w wieku 
3-12 lat i wadze 15-36 kg. Regulowana wysokość 
oparcia.

Cena: 1679 zł
Nr kat.: 5HV019903

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: 159 zł
Nr kat.: 000019819C

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik dziecięcy G1 ISOFIX
Fotelik G1 ISOFIX Duo plus Top Tether 
przeznaczony dla dzieci o wadze 9-18 kg  
(od 8 miesięcy do ok. 4 lat). Regulowane  
na wysokość pasy szelkowe i podparcie  
pod głowę z wielostopniową regulacją 
pozycji siedzenia.    

Cena: 1929 zł 
Nr kat.: 5H0019909

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT  
z Secure Guard Europa   NOWOŚĆ!
Dwuczęściowy fotelik G2-3 ISOFIT z Secure Guard Europa 
przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-12 lat (15-36 kg). 
Fotelik składa się z poduszki siedziska, oparcia i regulowanego 
zagłówka. Poduszkę siedziska można oddzielić od oparcia,  
dzięki czemu siedzisko może służyć również jako siedzisko 
podwyższające dla dzieci o wzroście do 150 cm.
Secure Guard pomaga chronić szczególnie wrażliwą okolicę  
brzucha dziecka – dzięki dodatkowemu czwartemu punktowi  
wpinania 3-punktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa  
dla dorosłych. Optymalne ułożenie pasa biodrowego Secure  
Guard zmniejsza siły działające w przypadku zderzenia  
czołowego i jednocześnie zapewnia dziecku wystarczającą  
swobodę ruchów podczas jazdy.

Dzięki regulacji wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia  
pasy bezpieczeństwa przebiegają w optymalnym naprężeniu. 
Wysunięte do przodu na wysokości głowy i ramion oparcie  
zapewnia dodatkowy komfort, ochronę i stabilizację  
ciała w razie uderzenia z boku samochodu.  
Fotelik mocowany jest do kanapy w samochodzie  
w punktach mocowania ISOFIX.
Dziecko w foteliku zapinane jest za pomocą 3-punktowego  
pasa bezpieczeństwa z prowadnicą biegnącą blisko ciała.
Fotelik posiada Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa ECE R44/04.
Zdejmowane poszycie fotelika można prać.

Cena: 1649 zł 
Nr kat.: 5H0019906B

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

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Junior Beetle    
Dla maluchów od 18 miesiąca życia. Biały, wytrzymały  
samochodzik z wygodnym, wyściełanym siedziskiem  
oraz cichymi plastikowymi kołami.
Uwaga! Ta zabawka nie zapewnia żadnej ochrony.  
Używać wyłącznie pod opieką dorosłych. Nie korzystać  
w ruchu ulicznym. Należy stosować odpowiednie  
akcesoria zabezpieczające.
Kolor: biały.

Cena: 459 zł
Nr kat.: 5DA087510



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 kat.: 7E9087511B

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. 21

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Junior quad Alltrack  
Sportowy Junior quad. Szerokie koła z profilem  
Offroad wykonane z miękkiego tworzywa.  
Wyposażony w klakson.  
Wysokość siedziska: 27 cm.  
Długość: 68 cm. 
Przeznaczony dla dzieci powyższej 3 roku życia. 
Używać wyłącznie pod opieką dorosłych.

Cena: 369 zł
Nr kat.: 5TD087510  041

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Rowerek biegowy GTI     
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat i wzroście ok. 95-105 cm. 
Rozwija poczucie równowagi, elastyczność i koordynację. 
Rama wykonana ze sklejki brzozowej. Siodełko z 3-stopniową 
regulacją wysokości i miękkim siedziskiem EVA. Gumowe opony  
o grubszym profilu dla optymalnego użytkowania idealne  
na nieutwardzonych nawierzchniach. Czarne uchwyty wykonane  
z miękkiego tworzywa. 
Wysokość siedziska: 37-43 cm, regulowana w trzech płaszczyznach.
Maksymalne obciążenie: 30 kg.
Długość kroku: ok. 38-45 cm.
Ciężar własny: 3,5 kg.
Kolor: czarno-czerwony.

Cena: 389 zł
Nr kat.: 1H2050251

... i jeszcze więcej
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Dla fanów GTI

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Troba sportowo-weekendowa GTI  
Torba z dwoma przegrodami wewnątrz i dwoma 
kieszeniami zewnętrznymi. Ściągacz na suwak  
z kontrastowymi czerwonymi paskami Regulowany 
i odpinany pasek na ramię. Wzmocnione dno.
Wymiary (gł. x szer. x wys.), mm: 200 x 480 x 280.
Materiał: 100% poliester.
Kolor: czarny/czerwony/biały.

Cena: 249 zł
Nr kat.: 5HV087318

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Plecak GTI, współrzędne  
Plecak z trzema przegrodami wewnętrznymi  
i jedną zamykaną zamkiem błyskawicznym.
Przednia kieszeń zapinana na zamek z czerwonym 
kontrastem. Ściągacz na suwak z kontrastowymi 
czerwonymi paskami. Regulowane szelki. 
Wzmocnione dno.
Wymiary (gł. x szer. x wys.), mm: 130 x 300 x 450.
Materiał: 100% poliester
Kolor: czarny/czerwony/biały.

Cena: 199 zł
Nr kat.: 5HV087327

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Worek/plecak GTI  
Modny worek/plecak na dziecięce drobiazgi  
lub zajęcia sportowe. Nadruk GTI w kolorze  
białym na froncie. Sznurki służą do zamykania 
worka od góry oraz do noszenia na plecach.
Wymiary (szer. x wys.), cm: 35 x 45.
Materiał: 100% bawełna.
Kolor: czerwony.

Cena: 33 zł
Nr kat.: 5HV087318A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Okulary przeciwsłoneczne GTI  
Modne okulary przeciwsłoneczne GTI w czarnej 
oprawie z wysokiej jakości tworzywa – z miękką 
w dotyku powierzchnią i czarnymi szkłami.  
Na prawym wsporniku znajdują się współrzędne 
opisujące miejsce, w którym następuje połączenie 
nadwozia i silnika samochodu w wersji GTI.  
Na lewym wsporniku oraz na prawym szkle 
widnieje logo GTI.

Cena: 49 zł
Nr kat.: 5HV087900

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zegarek GTI, unisex  
Modny zegarek z wysokiej jakości tworzywa w stylu GTI. 
Korona w kolorze czarnym, satynowana obudowa, szkło  
z tworzywa. Czarna tarcza z nadrukiem plastra miodu  
i czerwonym znakiem GTI. Indeksy i wskaźniki w kolorze 
białym wyglądem nawiązujące do obrotomierza GTI. 
Wysokiej jakości pasek z nadrukiem współrzędnych,  
które wskazują miejsce połączenia karoserii i silnika GTI.
Zasilanie: bateria z tlenkiem srebra (SR626SW).
Klamra/zapięcie ze szczotkowanej czarnej stali nierdzewnej.
Średnica: 42 mm.
Japoński mechanizm kwarcowy.
Wodoodporność: 3ATM.
Odpowiedni do rozmiaru nadgarstka od 16 do 21 cm.

Cena: 139 zł
Nr kat.: 5HV050830
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Leżak GTI  
Leżak plażowo-ogrodowy: 
– metalowa  składana rama, 
– 3 stopniowa regulacja położenia, 
– materiał z nadrukiem plastra miodu,  
   poduszka z czerwonym logo GTI,
– max. obciążeniem do 100 kg, 
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm: 860 x 639 x 1010.

Cena: 309 zł
Nr kat.: 5HV069635

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Torba termiczna GTI 
Torba termiczna wykonana z tkaniny poliestrowej 
600D z 3-kolorowym nadrukiem z przodu – motyw 
kratki Clark oraz GTI. Torba w górnej części zamykana 
zamkiem błyskawicznym. Wzmocnione uchwyty  
dla większego komfortu noszenia. Krawędzie 
otoczone czerwoną taśmą. Wnętrze wyściełane folią 
z wzmocnioną pianką polietylenową stanowi izolację 
przed nagrzaniem. Spód torby wzmocniony został 
polietylenem o grubości 1,5 mm.
Torba pomieści 6 butelek o pojemności 1 l. 
Kolor: czarny. 
Materiał: tkanina poliestrowa. 
Wymiary (szer. x wys.), mm: 250 x 300. 

Cena: 105 zł
Nr kat.: 5KA087311

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Walizka GTI na 4 kółkach 
Lekka walizka w rozmiarze M wyposażona w gładko 
poruszające się 4 kółka oraz ergonomiczne uchwyty 
(górny i boczny) zapewnia wygodny transport  
w podróży. Front obudowy w sktrukurze plastra miodu 
zdobi logo GTI w kolorze srebrnym.
Wnętrze walizki wyściełane materiałem w kolorze 
czerwonym z logo GTI. Praktyczne przegrody zamykane 
zamkiem, zapięcia oraz pokrowiec np. na buty sprawią, 
że łatwiej łatwiej utrzymać w niej porządek.
Zamek szyfrowy TSA (instrukcja obsługi w komplecie) 
zabezpieczy Twoje rzeczy podczas podróży.
W zestawie pokrowiec ochronny z logo Volkswagena.
Wymiary (dł x szer. x wys.), cm: 68 x 45 x 26.
Ciężar własny, kg: 3,4.
Pojemność, l: 66.
Materiał wierzchni: poliwęglan.
Kolor: czarny/czerwony.

Cena: 699 zł
Nr kat.: 5HV087301A 041



03 |   Preparat do usuwania owadów
Z łatwością usuwa pozostałości owadów  
z delikatnych powierzchni: lakieru, chromu,  
szkła i tworzywa sztucznego. Żelowa konsystencja 
zapewnia dobrą przyczepność do pionowych  
i skośnych powierzchni, a skuteczna kombinacja 
środków powierzchniowo czynnych otacza pozostałości 
owadów, rozmiękcza je i umożliwia łatwe usunięcie 
zanieczyszczeń. Składniki pielęgnacyjne chronią lakier  
i zachowują jego połysk. 
Butelka spray, poj. 500 ml.

Cena: 38 zł
Nr kat.: 000096300B

04 |   Preparat do pielęgnacji elementów z tworzywa
Do elementów wewnątrz i na zewnątrz samochodu:
–  pielęgnuje i odświeża części z tworzywa sztucznego,
–  działa antystatycznie,
–  chroni przed promieniowaniem UV,
–  pogłębia kolor,
–  odporny na mycie przez okres ok. pół roku,
– hydrofobowy, tworzy równomierną, bardzo 
 wytrzymałą warstwę odpychającą wodę.
Wskazówka: bardzo dobrze nadaje się także  
do pielęgnacji mebli ogrodowych z tworzywa 
sztucznego. Nie stosować na pedały, kierownicę, 
gumowe dywaniki.

Cena: 38 zł
Nr kat.: 000096314B

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: 36 zł
Nr kat.: 000096315B

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.
Dostępny: lipiec 2021

Cena: 49 zł
Nr kat.: 000096304J

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Oryginalne kosmetyki Volkswagen

02

03

04

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Ściereczka do czyszczenia ekranu/ 
kokpitu/szyby 
Wymiary (dł. x szer.), mm: 280 x 180.

Cena: 10 zł
Nr kat.: 000096151N
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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: 449 zł
Nr art.: 000054651A

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. 

 

Odstraszacz 
kun

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu. 25



Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem
Volkswagen Serwis

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, 
– płatność w ratach, 
– gwarancja niezmienności ceny, 
– 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.

Ceny wybranego Pakietu na okres 24 miesięcy  
lub dystans 40 000 km do modeli Polo, Golf,  
Tiguan, Passat: 1599 zł!  
Możliwość rozłożenia na raty.

Szczegóły u doradcy serwisowego.

Rabaty nawet  
do 46%!

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).
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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: 1186 zł

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.

Wymiana oleju silnikowego  
wraz z wymianą filtra oleju

Model: Golf 1.2 TSI
Lata produkcji: 2009-2014

Cena od: 510 zł

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

Model: Golf 2.0 TDI
Lata produkcji: 2012-2019

Cena od: 1186 zł

Model: Polo 1.2
Lata produkcji: 2009-2012

Cena od: 510 zł



Treść zawarta w broszurze ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 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 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Czerwiec 2021. Wydrukowano w Polsce.

Autoryzowany Serwis Volkswagena

Bursiak
ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź
tel.: 42 689 23 33
e-mail: serwis@bursiak.pl
www.bursiak.pl

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 49 zł

Geometria kół 
Przy zleceniu geometrii kół, 
kontrola zawieszenia gratis!

Nasza cena

od 200 zł


