
Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

kuponfüzet

209 960 Ft



Tisztelt Ügyfelünk!

Örülünk, hogy gépkocsiját megelégedéssel használja, meggyőződé
sünk, hogy jól választott és őszintén reméljük, ezek után is sok öröme 
telik majd autójában.

SZERVIZ 4+ programunk keretében márkaszervizeink által nyúj tott 
szakértelmet, gyári technológiát és a Volkswagen Eredeti Alkatré
szek® megbízható minőségét, garanciáját kivételesen előnyös áron 
kínáljuk Önnek.

Ebben a SZERVIZ 4+ kuponfüzetben kedvezményre jogosító szerviz 
kuponokat talál, melyek felhasználásáról a Tudnivalók részben olvas
hat.

Ahhoz, hogy még biztosabbak lehessünk abban, hogy Ön továbbra 
is örömét leli majd autójában, felhívjuk figyelmét arra, hogy márka
szervizeinkben több száz egyéni kedvezményt tudunk Önnek biz
tosítani, azért, hogy autója mindig a legjobb formában lehessen! 
Mobilitásgarancia assistance szolgáltatásunk segítségével gondos
kodásunk minden útjára elkíséri Önt!

Az ellenőrző szervizeink alkalmával meghosszabbított Mobilitás
garancia tulajdonosaként Ön a nap 24 órájában segítséget kérhet, ha 
esetleg műszaki hiba, vagy baleset miatt nem tudná használni a gép
kocsiját. Ez a szolgáltatás probléma esetén segítséget nyújt Önnek  
a gondtalan autózáshoz, továbbhaladáshoz.

Az egész országra kiterjedő márkaszervizhálózatunkban jól felké
szült szakemberek és megbízható, az autóval együtt fejlesztett 
Volkswagen Eredeti Alkatrészek® várják Önt.

Mindezekről részletesen olvashat a www.volkswagenszervizek.hu 
web oldalon, vagy érdeklődjön márkaszervize szerviztanácsadójánál.

Gondtalan autózást kívánunk Önnek!
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Első fékbetét és féktárcsacsere  
ajánlat tartalma: 
• fékhatásmérés
• 1 pár első féktárcsa
• 1 garnitúra első fékbetét
• munkadíj
• ÁFA

-15 000 Ft-15 000 Ft

Első fékbetét- és féktárcsacsereElső fékbetét- és féktárcsacsere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Fékek  
– az Ön pluszpontjai

+  Jobb fékhatás, rövidebb fékút

+  Kiemelkedően stabil,  
törésmentes féktárcsák

+  Alacsony kopású fékbetétek

+  Állandó fékteljesítmény

+  Csendes és nyugodt működés 
(vibrálás és csikorgás nélkül)

4



A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Első fékbetétcsere  
ajánlat tartalma: 
• fékhatásmérés
• 1 garnitúra első fékbetét
• munkadíj
• ÁFA

-6 000 Ft-6 000 Ft

Első fékbetétcsereElső fékbetétcsere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Fékek  
– az Ön pluszpontjai

+  Jobb fékhatás, rövidebb fékút

+  Kiemelkedően stabil,  
törésmentes féktárcsák

+  Alacsony kopású fékbetétek

+  Állandó fékteljesítmény

+  Csendes és nyugodt működés 
(vibrálás és csikorgás nélkül)
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Hátsó fékbetét és féktárcsacsere 
vagy fékpofa és fékdobcsere  
ajánlat tartalma: 
• fékhatásmérés
• 1 pár hátsó féktárcsa vagy fékdob
• 1 garnitúra hátsó fékbetét  

vagy fékpofa
• munkadíj
• ÁFA

-12 000 Ft-12 000 Ft

Hátsó fékbetét- és féktárcsacsere  
vagy fékpofa- és fékdobcsere

Hátsó fékbetét- és féktárcsacsere  
vagy fékpofa- és fékdobcsere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Fékek  
– az Ön pluszpontjai

+  Jobb fékhatás, rövidebb fékút

+  Kiemelkedően stabil,  
törésmentes féktárcsák

+  Alacsony kopású fékbetétek

+  Állandó fékteljesítmény

+  Csendes és nyugodt működés 
(vibrálás és csikorgás nélkül)
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Hátsó fékbetétcsere vagy  
fékpofacsere ajánlat tartalma: 
• fékhatásmérés
• 1 garnitúra hátsó fékbetét  

vagy fékpofa
• munkadíj
• ÁFA

-6 000 Ft-6 000 Ft

Hátsó fékbetétcsere  
vagy fékpofacsere

Hátsó fékbetétcsere  
vagy fékpofacsere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Fékek  
– az Ön pluszpontjai

+  Jobb fékhatás, rövidebb fékút

+  Kiemelkedően stabil,  
törésmentes féktárcsák

+  Alacsony kopású fékbetétek

+  Állandó fékteljesítmény

+  Csendes és nyugodt működés 
(vibrálás és csikorgás nélkül)
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Vezérműszett javítókészlet  
és vízpumpacsere ajánlat  
tartalma: 
• vezérmű javítókészlet (vezérműszíj,  

2 db feszítőgörgő, vezetőgörgő,  
csavar, tartó a vezetőgörgőhöz)

• vízpumpa
• munkadíj
• ÁFA

-23 000 Ft-23 000 Ft

Vezérműszett javítókészlet-  
és vízpumpacsere

Vezérműszett javítókészlet-  
és vízpumpacsere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Fogasszíjak  
– az Ön pluszpontjai

+  Nagy szilárdságú anyag, amely 
meggátolja a kitágulást

+  Kopásállóság és nagy teherbíró 
képesség

+  Kimagasló ellenálló képesség  
a hővel és a nedvességgel  
szemben

+  Nagyon halk és nyugodt futás

+  Készletben, feszítő és fordító
görgőkkel együtt is rendelhető
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Első ablaktörlő lapátok cseréje  
ajánlat tartalma: 
• ablaktörlőlapát készlet
• munkadíj
• ÁFA

-2 000 Ft-2 000 Ft

Első ablaktörlő lapátok cseréjeElső ablaktörlő lapátok cseréje
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen Eredeti  
Aero ablaktörlők 
– az Ön pluszpontjai

+  Tökéletes tisztítás bármilyen 
időjárási körülmények között

+  Állandó törlési minőség

+  Kiemelkedően halk törlés, 
rázkódás és nyikorgás nélkül

+  Teljes törlőteljesítmény  
bármilyen sebesség mellett

+  Téli használatra is kiválóan 
alkalmas
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Éves szerviz Mobilitásgaranciával  
ajánlat tartalma: 
• motorolaj (Volkswagen gyári normá nak 

megfelelő teljesítményszint)
• olajszűrő
• Mobilitásgarancia szolgáltatás  

éves díja
• ablakmosó folyadék 1 liter
• munkadíj, ÁFA

-8 000 Ft-8 000 Ft

Éves szerviz MobilitásgaranciávalÉves szerviz Mobilitásgaranciával
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Mobilitásgarancia  
– az Ön díjmentes  
pluszpontjai

+  Helyszíni segítségnyújtás vagy 
szállítás műszaki hiba és baleset 
esetén

+  24 órás rendelkezésreállás

+  Szükség esetén csereautó 
biztosítása

+  Szükség esetén szállás  
biztosítása

 Pontos részletekért forduljon  
márkaszervizéhez!
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Éves szerviz Mobilitásgaranciával  
ajánlat tartalma: 
• motorolaj (Volkswagen gyári normá nak 

megfelelő teljesítményszint)
• olajszűrő
• Mobilitásgarancia szolgáltatás  

éves díja
• ablakmosó folyadék 1 liter
• munkadíj, ÁFA

-8 000 Ft-8 000 Ft

Éves szerviz MobilitásgaranciávalÉves szerviz Mobilitásgaranciával
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Mobilitásgarancia  
– az Ön díjmentes  
pluszpontjai

+  Helyszíni segítségnyújtás vagy 
szállítás műszaki hiba és baleset 
esetén

+  24 órás rendelkezésreállás

+  Szükség esetén csereautó 
biztosítása

+  Szükség esetén szállás  
biztosítása

 Pontos részletekért forduljon  
márkaszervizéhez!
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Az ajánlat tartalma: 
• Mobilitásgarancia szolgáltatás  

éves díja
• motorolaj (Volkswagen gyári normá nak 

megfelelő teljesítményszint), olajszűrő, 
ablakmosó folyadék 1 l

• felkészítés műszaki vizsgára
• műszaki vizsga
• munkadíj, ÁFA

-16 000 Ft-16 000 Ft

Éves szerviz Mobilitásgaranciával  
és műszaki vizsgával

Éves szerviz Mobilitásgaranciával  
és műszaki vizsgával
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Mobilitásgarancia  
– az Ön díjmentes  
pluszpontjai

+  Helyszíni segítségnyújtás vagy 
szállítás műszaki hiba és baleset 
esetén

+  24 órás rendelkezésreállás

+  Szükség esetén csereautó 
biztosítása

+  Szükség esetén szállás  
biztosítása

 Pontos részletekért forduljon  
márkaszervizéhez!
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A kupon beváltásának dátuma:

A szezonális gyorsátvizsgálás ajánlat 
tartalma: 
• az éppen aktuálisan futó  

szezonális gyorsátvizsgálás  
szervizakció

-1 990 Ft-1 990 Ft

Szezonális gyorsátvizsgálásSzezonális gyorsátvizsgálás
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további  
használat és az eladás  
során is
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A kupon beváltásának dátuma:

A szezonális gyorsátvizsgálás ajánlat 
tartalma: 
• az éppen aktuálisan futó  

szezonális gyorsátvizsgálás  
szervizakció

- 1 990 Ft-1 990 Ft

Szezonális gyorsátvizsgálásSzezonális gyorsátvizsgálás

23



Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további használat 
és az eladás során is
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A kupon beváltásának dátuma:

A szezonális gyorsátvizsgálás ajánlat 
tartalma: 
• az éppen aktuálisan futó  

szezonális gyorsátvizsgálás  
szervizakció

-1 990 Ft-1 990 Ft

Szezonális gyorsátvizsgálásSzezonális gyorsátvizsgálás
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további  használat 
és az eladás során is
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Első kerékcsapágycsere  
ajánlat tartalma: 
• 1 db első kerékcsapágy
• munkadíj
• ÁFA

-10 000 Ft-10 000 Ft

Első kerékcsapágy csere (1 oldal)Első kerékcsapágy csere (1 oldal)
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek®  
– az Ön pluszpontjai

+  A sorozatgyártásnál felhasznált 
alkatrészek minőségével 
megegyező minőség

+  Tökéletes összhang az összes 
alkatrész közt

+  A legmagasabb szintű  
biztonság, megbízhatóság  
 és teljesítmény

 Hogy Volkswagenje  
 Volkswagen maradjon!
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A kupon beváltásának dátuma:

A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

* Volkswagen Polo esetén -5 000 Ft

Hátsó kerékcsapágycsere  
ajánlat tartalma: 
• 1db hátsó kerékcsapágy
• munkadíj
• ÁFA 

 
* Volkswagen Polo esetén -5 000 Ft

-12 000 Ft-12 000 Ft

Hátsó kerékcsapágy csere (1 oldal)Hátsó kerékcsapágy csere (1 oldal)
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek®  
– az Ön pluszpontjai

+  A sorozatgyártásnál felhasznált 
alkatrészek minőségével 
megegyező minőség

+  Tökéletes összhang az összes 
alkatrész közt

+  A legmagasabb szintű  
biztonság, megbízhatóság  
 és teljesítmény

 Hogy Volkswagenje  
 Volkswagen maradjon!
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Első lengéscsillapítók cseréje 
ajánlat tartalma: 
• 1 pár első lengéscsillapító
• a technológia által előírt  

kiegészítő alkatrészek
• munkadíj
• ÁFA

-23 000 Ft-23 000 Ft

Első lengéscsillapítók cseréje (1 pár)Első lengéscsillapítók cseréje (1 pár)
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen Eredeti  
Lengéscsillapítók  
– az Ön pluszpontjai

+  Meggyőző kanyarstabilitás

+  Kiemelkedően biztonságos 
kormányozhatóság

+  Optimális tapadás

+  Kompatibilis az összes  
futóműalkatrésszel és  
vezetőt segítő rendszerrel

+  Segít megelőzni a felesleges 
járulékos költségeket
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Hátsó lengéscsillapítók cseréje 
ajánlat tartalma: 
• 1 pár hátsó lengéscsillapító
• a technológia által előírt  

kiegészítő alkatrészek
• munkadíj
• ÁFA

-15 000 Ft-15 000 Ft

Hátsó lengéscsillapítók cseréje (1 pár)Hátsó lengéscsillapítók  
cseréje (1 pár)
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen Eredeti  
Lengéscsillapítók  
– az Ön pluszpontjai

+  Meggyőző kanyarstabilitás

+  Kiemelkedően biztonságos 
kormányozhatóság

+  Optimális tapadás

+  Kompatibilis az összes  
futóműalkatrésszel és  
vezetőt segítő rendszerrel

+  Segít megelőzni a felesleges 
járulékos költségeket
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Első lengőkar cseréje 
ajánlat tartalma: 
• 1db első lengőkar
• munkadíj
• ÁFA

-10 000 Ft-10 000 Ft

Első lengőkar cseréje (1 db)Első lengőkar cseréje (1 db)
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek®  
– az Ön pluszpontjai

+  A sorozatgyártásnál felhasznált 
alkatrészek minőségével 
megegyező minőség

+  Tökéletes összhang az összes 
alkatrész közt

+  A legmagasabb szintű  
biztonság, megbízhatóság  
 és teljesítmény

 Hogy Volkswagenje  
 Volkswagen maradjon!
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Kuplungszettcsere 
ajánlat tartalma: 
• kuplungszett (kinyomócsapágy,  

kuplungtárcsa, kinyomószerkezet)
• munkadíj
• ÁFA

-30 000 Ft-30 000 Ft

KuplungszettcsereKuplungszettcsere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek®  
– az Ön pluszpontjai

+  A sorozatgyártásnál felhasznált 
alkatrészek minőségével 
megegyező minőség

+  Tökéletes összhang az összes 
alkatrész közt

+  A legmagasabb szintű  
biztonság, megbízhatóság  
 és teljesítmény

 Hogy Volkswagenje  
 Volkswagen maradjon!
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A kupon tulajdonosa az alábbi  
kedvezményre jogosult a javítás  
során felhasznált Volkswagen  
Eredeti Alkatrészek® költségéből.

A kupon beváltásának dátuma:

Akkumulátorcsere 
ajánlat tartalma: 
• töltőfeszültség mérés
• akkumulátor ki és beszerelés
• 1 db akkumulátor
• akkumulátorsaru tisztítás
• munkadíj, ÁFA

-5 000 Ft-5 000 Ft

Akkumulátor-csereAkkumulátor-csere
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen Eredeti  
Akkumulátorok  
– az Ön pluszpontjai

+  Biztonság és megbízhatóság 
szinte minden hőmérsékleten

+  Hidegindítási garancia 25°Cig

+  Karbantartásmentes

+  Kiemelkedően hosszú  
élettartam

+  Beépített kopásjelző  
(savszint kijelzés)
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A kupon beváltásának dátuma:

Fékfolyadék-forráspont mérés  
megrendelése esetén a fenti 
kedvezményre jogosult a mérés 
díjából.

• A fékfolyadék az idő múlásával egyre 
több vízpárát vesz fel a környezetből, 
ami jelentősen rontja a felmelegedett 
fékrendszer hatásfokát

-990 Ft-990 Ft

Fékfolyadék-forráspont mérésFékfolyadék-forráspont mérés
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további  
használat és az eladás során is
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A kupon beváltásának dátuma:

Menetbiztonsági átvizsgálás  
megrendelése esetén a fenti  
kedvezményre jogosult  
az átvizsgálás díjából.

Ha nemrég vette, vagy eladná autóját, 
vagy csak egy hosszabb út előtt áll, 
komplett állapot felmérésünk segítségé-
vel teljeskörűen átvizsgáljuk autóját.  
A felmérés eredményéről és javaslata-
inkról értékelőlapot és tanúsítványt is 
kiállítunk.

Menetbiztonsági átvizsgálásMenetbiztonsági átvizsgálás

-2 000 Ft-2 000 Ft
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további használat 
és az eladás során is
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A kupon beváltásának dátuma:

Ha most vásárolt téli szerelt kerék 
garnitúrát, leszerelt kerekeit 3 éven 
keresztül költségmentesen tároljuk. 
6 alkalommal ingyenesen ellen-
őrizzük, tisztítjuk, centrírozzuk és 
szereljük át.

A szolgáltatás csak a kerékgarnitúrát  
értékesítő márkakereskedésekben  
vehető igénybe! Az akcióban részt  
vevő kereskedők listája:  
www.volkswagenszervizek.hu.

A kupon nem váltható be készpénzre!

-70 000 Ft-70 000 Ft

KeréktárolásKeréktárolás
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Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további használat 
és az eladás során is
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A kupon beváltásának dátuma:

Ha most vásárolt 4 db téli vagy  
nyári gumiabroncsot, 3 éven 
keresztül költségmentesen tároljuk 
téli és nyári gumiabroncsait.

A szolgáltatás csak a gumigarnitúrát  
értékesítő márkakereskedésekben  
vehető igénybe! Az akcióban részt  
vevő kereskedők listája:  
www.volkswagenszervizek.hu.

A kupon nem váltható be készpénzre!

-36 000 Ft-36 000 Ft

GumitárolásGumitárolás
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Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Gépkocsi típusa

Munkalapszám

Első forgalomba helyezés éve

Rendszám

ügyfél aláírása márkaszerviz pecsétje

Volkswagen  
Márkaszervizek  
– az Ön pluszpontjai

+  Tapasztalt és képzett  
szakemberek

+  Teljeskörű szolgáltatás  
a gyártói előírások és  
technológiák segítségével

+  Hosszú élettartamú,  
Volkswagen Eredeti  
Alkatrészek® garanciával

+  Értéktartás a további használat 
és az eladás során is
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Volkswagen Mobilitásgarancia
Az ellenőrző szerviz során gépkocsijához megváltott Mobilitásgarancia 
szolgáltatásunk tulajdonosaként Ön a nap 24 órájában szinte egész 
Európa területén segítséget kérhet telefonközpontunktól. 

Az igénybevett szolgáltatásokat cégünk, a Porsche Hungaria Kereske-
delmi Kft. az Ön által vásárolt gépkocsi importőreként finanszírozza. 
Úgy véljük, hogy szükség esetén tényleges segítséget jelent majd 
Önnek ez a szolgáltatás, és színvonala méltó lesz az általunk forgalma
zott gépkocsimárkához. A Mobilitásgarancia egyedülálló szolgáltatási 
csomaggal* garantálja a biztos célba érést.

• Segítséget kérhet* üzemzavar, feltörés, rongálás vagy egyéb esemé
nyek: kizárás a járműből, üzemanyaghiány, félretankolás, gumiab
roncsdefekt esetén.

• Ingyenesen* igénybe vehető szolgáltatásaink: helyszíni segítség
nyújtás, márkaszervizbe szállítás, csereautó, szállás, utazás, taxi vagy 
busz, jármű visszavezetése, alkatrészutánküldés.

* A Mobilitásgarancia szolgáltatásról bővebben  
a www.volkswagenszervizek.hu oldalon tájékozódhat.

Mobilitásgarancia

Segítséget kérhet* üzemzavar, feltörés, rongálás vagy egyéb események: ki-

zárás a járműből, üzemanyaghiány, félretankolás, gumiabroncs-defekt esetén.

Ingyenesen* igénybe vehető szolgáltatásaink: helyszíni segítségnyújtás, 

márkaszervizbe szállítás, csereautó, szállás, utazás, taxi vagy busz, jármű vissza-

vezetése, alkatrész-utánküldés.

A gépkocsi használója egész évben, a nap 24 órájában kérhet 

magyar nyelvű segítséget az alábbi telefonszámokon.

* A részletes feltételeket a www.volkswagenszervizek.hu oldalon.

belföldről

+36 80 204 143, +36 1 345 1778

külföldről

+36 1 345 1778

A Volkswagen  
a Castrol motorolajat ajánlja!
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Volkswagen Eredeti Alkatrészek® kedvezményes áron

Az akcióban résztvevő márkaszervizekről  
érdeklődjön a www.volkswagenszervizek.hu  
weboldalon!



TUDNIVALÓK
Jelen füzet a kuponokon feltüntetett alvázszámú, rendszámú gépkocsihoz használható fel az alábbiak szerint:

1. a kuponon feltüntetett kedvezmény ÁFAval együtt értendő és a 
rajta szereplő javítás számlájából levonandó összeget tartalmazza 

2. a kuponfüzet az igénybevételkor 4 évnél idősebb autókra érvényes

3. a kuponok 2012. május 1jétől visszavonásig használhatók fel, egy 
szervizlátogatás során több javításfajtához tartozó kupon is bevált
ható

4. a kuponfüzet nem átruházható, kézpénzre nem váltható be, a meg
rongálódott/elveszett kupon pótlása nem lehetséges, a hamis vagy 
hamisított kupon nem jogosít kedvezményre, nyomdahibáért fele
lősséget nem vállal a kibocsátó

5. a kuponok csak a Porsche Hungaria Kft.hivatalos szervizhálózatába 
tartozó márkaszervizekben válthatók be

6. az ügyfél által hozott alkatrész esetén a kupon nem váltható be

7. a kedvezménykuponok nem használhatók fel Economy Alkatrészek
kel történő javítás esetén

8. „Éves szerviz Mobilitásgaranciával” kupon felhasználásával Ön 
a következő ellenőrző szervizig (de legfeljebb 12 hónapig) jo
gosulttá válik Mobilitásgarancia nevű emelt szintű assistance 
szolgáltatásunk igénybevételére is. Az éves szerviz során már
kaszervizeink a Volkswagen Eredeti Alkatrészek® mellett,  
Volkswagen szabványt maradéktalanul teljesítő, kiváló minőségű 
motorolajat is felhasználnak.

9. Kérjük vegye figyelembe, hogy a jelen tájékoztató vonatkozá
sában a változtatás jogát fenntartjuk. A változásokról, valamint  
a kuponok visszavonásáról a www.volkswagenszervizek.hu webol
dalon tájékozódhat.
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Az autó tulajdonosának neve

Az autó típusa

Rendszám

Az autó alvázszáma

Az első forgalomba helyezés éve

SZERVIZ 4+ ajánlataink megbízható 
Volkswagen Eredeti Alkatrészeket® és  
magyarországi Volkswagen márka
szervizben történő beszerelést kínálnak 
 4 évnél idősebb autója számára.

A kedvezmények Volkswagen  
Economy alkatrészekre nem vonatkoznak.

További kedvezményes ajánlatok iránt  
érdeklődjön szerviztanácsadójánál!

www.volkswagenszervizek.hu

SZERVIZ4VW
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