kuponlap
Fékfolyadék forráspontmérés

Első fékbetétek és tárcsák cseréje

Akkumulátor csere (61 Ah)

-990 Ft

-9 000 Ft

-4 500 Ft

Első fékbetétek cseréje

Külső féltengely csukló csere (1 db)

Hátsó fékbetétek cseréje

-3 000 Ft

-9 000 Ft

-3 000 Ft

Gyújtógyertyák cseréje (4 db)

Ablaktörlő lapát készlet cseréje

Hátsó lengéscsillapítók cseréje (1 pár)

-2 000 Ft

-1 000 Ft

-10 500 Ft

Éves szerviz Mobilitásgaranciával

Éves szerviz Mobilitásgaranciával és műszaki vizsgával

Szezonális átvizsgálás

-10 000 Ft

-18 000 Ft

-1 990 Ft

Első kipufogódob csere

Középső kipufogódob csere

Hátsó kipufogódob csere

-6 000 Ft

-6 500 Ft

-8 000 Ft

Új SZERVIZ 8+ programunk keretében – a gazdaságos Volkswagen Economy Alkatrészek segítségével – a márkaszervizeink által nyújtott gyári technológiát, a karbantartási munkákra vállalt garanciát, még a SZERVIZ 4+ ajánlatainknál
is kedvezőbb áron kínáljuk Önnek és 8 évnél idősebb autójának!
Az egyre bővülő SZERVIZ 8+ ajánlatok sok kopó- forgó részegység (fék, futómű, gyertya, akkumulátor, kipufogó dob) javítása,
karbantartása esetén igénybe vehető kedvezmények mellett az ellenőrző szervizekhez, valamint az ezzel együtt elvégeztetett műszaki vizsgához biztosítanak azonnali, a számlában megjelenő kedvezményeket.
Az Ön autójára vonatkozó konkrét csomagárainkról és további ajánlatainkról, melyekkel összesen több mint
100 000 Ft kedvezményt kaphat érdeklődjön márkaszervizeinkben: www.volkswagenszervizek.hu!

Gazdaságosabb megoldások
Volkswagen Economy Csomagokkal®

az Ön Volkswagen márkaszervize:

Nyomtassa ki a kuponlapot!
A kuponokat nem szükséges kivágni, az igénybe vett kedvezményre vonatkozó részt márkaszervizében lepecsételik.

TUDNIVALÓK
1. a kuponon feltüntetett kedvezmény ÁFA-val együtt értendő és
a rajta szereplő javítás számlájából levonandó összeget tartalmazza
2. a kuponlap az igénybevételkor 8 évnél idősebb autókra érvényes
3. a kuponok 2013. június 1-jétől visszavonásig használhatók fel,
egy szervizlátogatás során több javításfajtához tartozó kupon is
beváltható
4. a kuponlap nem átruházható, készpénzre nem váltható be,
a megrongálódott/elveszett kupon pótlása nem lehetséges, a
hamis vagy hamisított kupon nem jogosít kedvezményre, nyomdahibáért felelősséget 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. kedvezménykuponok nem használhatók fel Eredeti Alkatrészekkel történő javítás esetén
8. „Éves szerviz Mobilitásgaranciával” kupon felhasználásával Ön
a következő ellenőrző szervizig (de legfeljebb 12 hónapig) jogosulttá válik Mobilitásgarancia nevű emelt szintű assistance
szolgáltatásunk igénybevételére is. Az éves szerviz során márkaszervizeink a Volkswagen Economy Alkatrészek® mellett,
Volkswagen szabványt maradéktalanul teljesítő, kiváló minőségű motorolajat is felhasználnak.
9. Kérjük vegye figyelembe, hogy a jelen tájékoztató vonatkozásában a változtatás jogát fenntartjuk. A változásokról, valamint
a kuponok visszavonásáról a www.volkswagenszervizek.hu
weboldalon tájékozódhat.

