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Najväčší frajeri kontrolujú 
v predstihu.
Bezpečnostná kontrola vozidla.

na zadné brzdové kotúče

Originálne diely Volkswagen®

20% zľava

Podmienky využitia šeku:

Šek platí na max. 2 ks (pravý a ľavý) Originálnych zadných brzdových kotúčov Volkswagen.

Zľava platí na Originálne diely Volkswagen®.

Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise Volkswagen.

Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Číslo šeku: 02

na zadné brzdové kotúče20% zľava

Podmienky využitia šeku:

Šek platí na max. 2 ks (pravý a ľavý) Originálnych zadných brzdových kotúčov Volkswagen.

Zľava platí na Originálne diely Volkswagen®.

Pre zákazníka s VIN číslom:

Číslo šekovej knižky:

V19Čas pre Originál.Šeková knižka 2019

Na nedostatky, ktoré odhalil náš „check“, použite jednoducho šek!

Viac o Šekovej knižke Volkswagen sa dozviete na strane 26.

Bezpečnosť je prvoradá.
Preto by ste sa mali spoľahnúť na odbornú prehliadku u profesionálov.

Ak ide o zdravie, spoliehate sa na názor špecialistov. Prečo by to malo byť iné s vaším vozidlom? 

Napokon, ovplyvňuje vašu mobilitu a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. My poznáme 

váš Volkswagen lepšie ako ktokoľvek iný. Z tohto dôvodu vám pred dlhšími cestami odporúčame našu 

Bezpečnostnú kontrolu vozidla.

Naše služby.
Vykonávame vizuálnu kontrolu všetkých dôležitých funkčných jednotiek vášho vozidla: 

Vaše výhody.
•  Rozsiahla odborná kontrola s použitím najmodernejšieho špeciálneho náradia prispôsobeného 

vášmu vozidlu.

•  Väčšia istota: okamžite vás informujeme o všetkých nedostatkoch a pripravíme vhodnú ponuku 

na opravu. 

•  Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla aj v prípade jeho opätovného predaja vďaka 

optimálnemu servisu.

 →     motor
 →     spojka
 →     prevodovka
 →     pohon nápravy
 →     stav pneumatík / kolies
 →     tlmiče pruženia

 →     brzdový systém
 →     výfukový systém
 →     chladiaci systém
 →     stav motorového oleja
 →     osvetlenie
 →     klaksón

 →     stav batérie
 →      podvozok (vizuálna kontrola)
 →     karoséria
 →     stierače
 →     čelné sklo
 →     lekárnička
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Zostaňte v pohode 
za každých okolností. 
Servis klimatizácie.

Čistý vzduch je základom všetkého, dokonca aj pri jazde autom. 

To platí dvojnásobne pred začiatkom dovolenkovej sezóny, kedy 

vašu klimatizáciu čaká najväčší nápor. Čím je vaša cesta dlhšia, 

tým je „dobrá klíma“ v aute dôležitejšia.

Znečistená klimatizácia môže mať priamy vplyv nielen na zdravotný 

stav posádky vozidla, ale vie v extrémnom prípade aj bezprostredne 

ohroziť plynulosť a bezpečnosť jazdy. Zvýšené koncentrácie peľu 

vo vozidle môžu spôsobiť slzenie očí a kýchanie u alergikov. 

Zvýšená koncentrácia prachu, sadzí a mikroorganizmov môže viesť 

k zvýšenej únave vodiča, čo v konečnom dôsledku môže zapríčiniť 

zníženie koncentrácie za volantom.

Najjednoduchšou cestou, ako zachovať vhodnú klímu vo vašom 

vozidle, je Originálny servis klimatizácie Volkswagen. Skontrolujeme 

vám celkový prevádzkový stav a funkčnosť klimatizácie, 

vydezinfikujeme a vyčistíme všetky potrebné komponenty 

klimatizačného systému a v prípade potreby vymeníme peľový filter. 

Kompletný servis klimatizácie odporúčame vykonávať pravidelne 

každých 12 mesiacov.

Máte problém s alergiami? Vyskúšajte naše nové antialergénne 
filtre Volkswagen. 

Servis klimatizácie zahŕňa: 
• napojenie na systém 

• odsatie starého oleja a zbytku chladiva 

• vákuovanie systému 

• podtlakový test tesnosti 

•  naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou 

a chladiacim médiom

• test tlaku a funkcie klimatizácie 

• meranie účinnosti chladenia 

• tlač protokolu o naplnení klimatizácie 

• výmena filtra klimatizácie 

•  vyčistenie vetracích šácht, výparníka klimatizácie Originálnymi 

prípravkami Volkswagen

Dajte si skontrolovať klimatizáciu u vášho autorizovaného servisného 

partnera Volkswagen. 

Zoznam servisných partnerov nájdete na www.vwuzitkove.sk.
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Aby to bol vždy
váš Volkswagen.
Pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti vášho 

úžitkového vozidla je nevyhnutná pravidelná údržba. 

Aby hodnota vášho vozidla zostala zachovaná, 

je v tomto prípade najlepším riešením rozhodnúť 

sa pre Originál.

Originálne diely Volkswagen®. 

Váš Volkswagen je tvorený veľkým počtom Originálnych dielov, ktoré sa každodenným používaním 

vozidla prirodzene opotrebovávajú. Okrem toho sa nikto z nás niekedy nevyhne nečakaným 

situáciám na cestách. Ak treba na vašom aute niečo vymeniť alebo opraviť, mali by ste sa vždy 

rozhodnúť pre Originálne diely Volkswagen®.

Originálne diely sú navrhnuté výrobcom priamo pre daný typ vozidla, v potrebnej rozmerovej 

presnosti a dodržaním správneho technologického postupu. Navyše sú starostlivo a dlhodobo 

testované. Na Originálne diely poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja alebo montáže 

v autorizovanom servise. Ich vysoká kvalita znamená aj dlhší interval výmeny dielov, a tak 

z dlhodobého hľadiska šetríte aj nemalé finančné prostriedky.

Výhody Originálnych dielov Volkswagen®:
• majú špičkovú kvalitu

• sú maximálne spoľahlivé

• 100 % funkčné a bezpečné

• majú dlhú životnosť

•  sú identické s pôvodnými dielmi v novom vozidle

•  perfektne sedia a tým skracujú dobu montáže

• sú pravidelne inovované

•  prechádzajú náročnými testami podľa noriem Volkswagen

Originálne výmenné diely Volkswagen. 

Originálne výmenné diely sú výhodnou alternatívou k Originálnym dielom bez toho, aby ste sa 

museli vzdať kvality Volkswagen, na ktorú ste zvyknutý. Vymontované diely sú detailne 

rozobrané, vyčistené, premerané a opotrebované časti sú nahradené novými. Takto upravené 

diely podľa špecifikácií sériovej výroby môžu byť až o polovicu lacnejšie a vyhovujú rovnako 

vysokým požiadavkám kvality ako Originálne diely, preto je aj záruka na tieto diely identická. 

A okrem toho sú aj ekologické – takouto recykláciou sa šetria cenné prírodné zdroje a energia.

Ekonomicky výhodné diely Volkswagen. 

Tieto diely boli vyvinuté špeciálne pre opravy vozidiel starších ako päť rokov, aby náklady 

na údržbu a opravy zodpovedali časovej hodnote týchto vozidiel. V záujme dosiahnutia tohto 

cieľa sú modifikované ich konštrukčné vlastnosti, použité zodpovedajúce materiály a znížený 

počet variantov. Bezpečnosť a funkčnosť však zostáva zachovaná. Takýmto spôsobom je 

možné realizovať výrazné cenové zvýhodnenia, pričom cena takýchto dielov môže byť 

v priemere až o 25% nižšia.

Atraktívne balíky služieb.
Originálne, kvalitné a zároveň cenovo výhodné – také sú Ekonomické balíky Volkswagen, 

ktoré zahŕňajú Ekonomicky výhodné diely Volkswagen vyrobené z vysoko kvalitných 

materiálov v kombinácii so 100-percentnými servisnými službami Volkswagen. S odbornými 

znalosťami nášho autorizovaného servisu Volkswagen zachováme vašu mobilitu a postaráme 

sa o bezpečnosť vás i vašich spolujazdcov. 

Informujte sa na ceny zvýhodnených Ekonomických balíkov u svojho najbližšieho 

autorizovaného servisného partnera Volkswagen. Zoznam servisných partnerov nájdete 

na www.vwuzitkove.sk.
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KOLEKCIA
ÚŽITKOVÉ 

VOZIDLÁ

SLNEČNÍK
Tieň, prosím! Kvalitný, stabilný slnečník s veľkou potlačou 
modelu Bulli. Vďaka impregnácii účinne odpudzuje vodu 
a nečistoty. Tyč sa dá sklopiť. Materiál: plast, kov, polyester. 
Farba: červená. Priemer kupoly: 200 cm.

Obj. číslo: 7E0087605

PRÍVESOK NA KĽÚČE
Tmavomodrý prívesok z pravej kože. Z jednej 
strany s reliéfnou potlačou modelu T1, 
z druhej strany s logom Volkswagen. 
Materiál: kov, koža. Rozmery: 95 x 45 mm. 

Obj. číslo: 7E0087013

VANKÚŠ
Spi, Bulli, spi. Červený vankúš so štýlovou 
potlačou historickej tradície. Odnímateľný 
poťah na zips. Výplň aj obliečka sa dajú prať. 
Materiál obliečky: 100 % bavlna. 
Výplň: polyesterová vata. Farba: červená. 
Rozmery: 50 x 50 cm.

Obj. číslo: 7E0084508

KEMPINGOVÉ LEŽADLO
Urobte si pauzu! S týmto pevným a stabilným ležadlom 
s potlačou Bulli to urobíte zvlášť originálne. Rám z bukového 
dreva prírodnej farby. S troma nastaviteľnými polohami 
operadla. S potlačou Bulli sa hodí k slnečníku. 
Materiál poťahu: 100 % polyester. Farba: tmavomodrá. 
Rozmery: 140 x 59 x 6 cm (v zloženom stave).  
Pozn.: Dodanie tovaru možné až od 1. 6. 2019.

Obj. číslo: 7E0069635

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete v priloženom cenníku, na stránke www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá.

PIKNIKOVÁ DEKA
Vďaka tejto štýlovej deke s motívom Bulli budete aj 
na pikniku v prírode neprehliadnuteľní. Deka je veľmi 
praktická - dá sa zrolovať a vďaka rukoväti pohodlne 
preniesť, kam potrebujete. Spodná strana odpudzuje 
vodu. Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: 200 x 160 cm.

Obj. číslo: 7E0084509

Originálne príslušenstvo Volkswagen 
teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 
alebo do vypredania zásob.
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DRŽIAK NA VAJÍČKA
Ručne vyrobený držiak na vajíčka v tvare modelu 
VW Bulli. Pod surfom je ukrytá soľnička. 
Farba: tmavomodrá, farebný kvetinový vzor. 
Materiál: porcelán. Rozmery: 130 x 64 x 85 mm. 

Obj. číslo: 7E0069635

SADA ŠÁLOK NA ESPRESSO
Niečo pre milovníkov kávy: sada 4 šálok na espresso 
s motívom Bulli v štyroch veselých farebných kombináciách. 
Podšálky s nápisom Volkswagen. 

Obj. číslo: KUKBUTA50

ŠILTOVKA „HERITAGE“ 
Šiltovka Volkswagen Heritage s potlačou na prednej strane. 
Zadný remienok na nastavovanie obvodu so sponou 
v kontrastnej farbe. Z vnútornej strany ľahko čalúnený potný 
pásik pre vyšší komfort nosenia. Štyri otvory na vetranie. 
Vnútri podšitá bavlnou. Materiál: 100 % bavlna. Farba: sivá 
melírovaná.

Obj. číslo: 7E0084300A

PÁNSKE TRIČKO „HERITAGE“
Noste originál: biele tričko s krátkym rukávom a potlačou 
historickej tradície. Potlač historického loga „Volkswagen 
Úžitkové vozidlá“ na krku. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: biela. Veľkosti: S–3XL.

Obj. číslo: 7E2084200C

KUCHYNSKÉ UTIERKY
Aj utieranie riadu môže byť zábava. Dvojdielna súprava 
kuchynských utierok s dvoma rozličnými motívmi. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: biela. Rozmery: 70 x 50 cm. 

Obj. číslo: 7E0084501A

NÁHRDELNÍK S PRÍVESKOM
Tyrkysový náhrdelník s príveskom v tvare VW Bulli. Dĺžku 
náhrdelníka je možné ľubovoľne nastaviť. Vzadu je malé logo 
Volkswagen. Bus má 4 kamienky Swarovski® 
na svetlometoch. Dĺžka: 44 cm. 

Obj. číslo: 33D050850A

PRÍVESOK NA NÁHRDELNÍK
Súprava dvoch originálnych príveskov osadených 
kamienkami Swarovski® – VW Beetle a cestovný kufor. 
Strieborný „Chrobák“ má na streche dva cestovné kufre 
a kamienky Swarovski® na nárazníku, svetlometoch 
a čelnom skle. Tyrkysový kufor je na hranách ozdobený 
kamienkami Swarovski®.

Obj. číslo: 33D050850

USB KĽÚČ 
Pripravený na veľký náklad: USB kľúč s kapacitou pamäte 

8 GB. Karoséria z tlakového kovového odliatku s pohyblivými 
gumovými kolesami. Svetlomety počas pripojenia k PC 

svietia. Súčasťou balenia je aj predlžovací kábel. 
Dĺžka: 6 cm.

Modrá. Obj. číslo: 211087620A 274   
Červená. Obj. číslo: 211087620A 645

SMALTOVANÝ HRNČEK 
Máte radi Volkswagen Bus? Ukážte to! Biely hrnček 
s originálnym milostným vyznaním. Materiál: smalt. 
Farba: biela. Objem: 0,25 l. Výška: 80 mm. 

Obj. číslo: 7E0069601

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete v priloženom cenníku, na stránke www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá.

POKLADNIČKA
Aj šetrenie môže byť štýlové: ručne vyrobená pokladnička 
v tvare modelu Bulli v pestrom hippie dizajne vo viacerých 
farebných verziách. Materiál: keramika. 
Rozmery: 22 x 9 x 9,5 cm.

Červená. Obj. číslo: 211087709B 2K2
Žltá. Obj. číslo: 211087709C 18R
Tmavomodrá. Obj. číslo: 211087709E

PRÍVESOK NA KĽÚČE
Prívesok na kľúče v tvare legendárneho modelu T1 Bulli. 
Materiál: plast. Farba: červená, biela. Dĺžka: 60 mm. 

Obj. číslo: 2K0087010

MAGNETKA
Magnetka v tvare legendárneho modelu T1 bude praktickou 
a milou ozdobou každej chladničky či magnetickej tabule. 
Materiál: plast. Farba: červená, biela. Rozmery: 60 mm. 

Obj. číslo: 2K0087703B

Originálne príslušenstvo Volkswagen 
teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 
alebo do vypredania zásob.
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Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete v priloženom cenníku, na stránke www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá.

TAŠTIČKA NA TOALETNÉ POTREBY 
Ideálny spoločník na výlety: taštička na toaletné potreby 
v klasickom dizajne Bulli s viacerými vnútornými oddielmi. 
Otvorená sa dá zavesiť na háčik. Dá sa prať do 30 °C. 
Materiál: 100 % polyester. Farba: modrá, sivá. 
Rozmery: 23 x 16 x 25 cm.

Obj. číslo: 5DB087317A

MODEL T6 CALIFORNIA 
Do detailov prepracovaný model vozidla T6 California v 

mierke 1:87. Farba: žltá Grape. Výrobca: HERPA. 

Obj. číslo: 7E5099301C L1S

ŠILTOVKA 
Šiltovka s potlačou zloženou z nápisov „Volkswagen Úžitkové 
vozidlá“ vo viacerých jazykoch. Vysoký komfort nosenia 
vďaka polstrovanému potnému pásiku a štyrom vetracím 
otvorom. Na remienku na nastavenie veľkosti spona s logom 
Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna. Farba: tmavomodrá.

Obj. číslo: 7E0084300

PÁNSKE TRIČKO 
Ležérne, sivo melírované tričko s potlačou modelu T6. 
Základný vzor potlače sa skladá z viacerých jazykových 
mutácií nápisu „Volkswagen Úžitkové vozidlá“. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: sivá. Veľkosti: S–3XL.

Obj. číslo: 7E0084200A–F

DÁŽDNIK 
Dáždnik s čiernou tyčou a rámom 

zo sklolaminátu. Zvonka tmavomodrý, znútra 
sivý s potlačou aktuálneho modelu T6 

vytvoreného z nápisov „Volkswagen Úžitkové 
vozidlá“ vo viacerých jazykoch. Poťah: nylon. 
Rám: sklolaminát. Farba: tmavomodrá, sivá. 

Dĺžka: 97 cm. Priemer kupoly: 130 cm.

Obj. číslo: 7E0087600

VRECKOVÁ BATERKA „TOUGH WORK“
Multifunkčná vrecková baterka s integrovaným vreckovým 
nožíkom. Funkcie: nôž, nožničky, otvárač na konzervy, 
otvárač na fľaše, skrutkovač, maticový kľúč. Samotná 
baterka má biele, jasné LED bodové svetlo s funkciou 
blikania a s nastaviteľnou polovičnou svietivosťou. 
Obsahuje taktiež nôž na bezpečnostný pás a núdzové 
kladivko. S logom „Tough Work“. Intenzita svetla: 
60 lumenov. Farba: čierna, strieborná.  

Obj. číslo: 2K0069690

PRÍVESOK NA KĽÚČE „MINI METER“
Biely skladací mini meter je vyrobený z plastu a je dlhý 0,5 m. 
Na hrane metra je slogan „Tough Work“. 
Rozmery: 65 x 25 x 15 mm. 

Obj. číslo: 2K0087013B

PRÍVESOK NA KĽÚČE „TOUGH WORK“
Kovový prívesok s dvoma krúžkami a vygravírovaným 
nápisom „Tough work“. Jeden z krúžkov je možné podľa 
potreby oddeliť. 
Rozmery: dĺžka 30 mm. Materiál: kov, syntetická koža.

Obj. číslo: 2K0087010A

PRÍVESOK BULLI
Prívesok na kľúče so žetónom do nákupného vozíka 
s motívom VW Bulli. Veľkosť žetónu zodpovedá veľkosti 
1 € mince. 

Obj. číslo: 231087010B JKA

NÁKUPNÁ TAŠKA 
Biela bavlnená taška s potlačou modelu T1. Kvalita tkaniny: 
120 g/m². Materiál: 100 % bavlna. Rozmery: 38 x 42 cm.

Obj. číslo: 2K0087317

PRÍVESOK NA KĽÚČE
Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou. 
S vygravírovaným názvom modelu úžitkového vozidla 
Volkswagen.

Amarok. Obj. číslo: 000087010L YPN
Caddy. Obj. číslo: 000087010M YPN
Caravelle. Obj. číslo: 000087010ACYPN
Transporter. Obj. číslo: 000087010APYCC
Multivan. Obj. číslo: 000087010AAYPN

Originálne príslušenstvo Volkswagen 
teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 
alebo do vypredania zásob.
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Akcia bezplatný servis – „Grátis servis“ platí na predpísané servisné výkony špecifikované v servisnej knižke. Podmienky akcie nájdete na www.vwuzitkove.sk/gratis-servis a u každého autorizovaného predajcu značky Volkswagen Úžitkové vozidlá. Predĺžená záruka 
až na 5 rokov je za príplatok. Viac informácií, podrobnosti o ponuke modelov, o ich konečných cenách, ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a o uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen Úžitkové vozidlá. 
Triedy energetickej efektivity: A – C. Spotreba paliva v l/100 km: 4,6 – 9,2 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 109 – 243 (kombinované). Všetky uvedené ceny sú importérom odporúčané ceny pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. 
Fotografia je ilustračná.

Všetky modely Volkswagen Úžitkové vozidlá teraz s 5-ročným Grátis servisom a možnosťou 5-ročnej záruky.

Život je plný zmien. Sú ale veci, ktoré meniť nemusíte. Vyberte si z našej ponuky modelov a jazdite 5 rokov bez zmien a s úsmevom. Rozhodnite sa pre 
Volkswagen Caddy, Transporter, Crafter alebo Amarok a získajte ho teraz aj s 5-ročným Grátis servisom a možnosťou 5-ročnej záruky. Stačí si vybrať.
  
Viac na www.vwuzitkove.sk

5 ROKOV S ÚSMEVOM
www.vwuzitkove.sk

YouTube | Volkswagen Úžitkové vozidlá Facebook | Volkswagen Úžitkové vozidlá

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete v priloženom cenníku, na stránke www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá.

AUTÍČKO T1
Toto autíčko v tvare T1 Bulli rozžiari každé detské očká. 

S otvárateľnými dverami a funkciou naťahovania pohybom 
dozadu. Farba: modrá, krémová. Výrobca: WELLY. 

Dĺžka: 12 cm. Pre deti od 3 rokov. 

Obj. číslo: 211087511A

DETSKÁ ŠILTOVKA „HERITAGE“
Retro šiltovka s historickým motívom Volkswagen Bulli 

a nastaviteľným obvodom. Pre pohodlné nosenie je vo vnútri 
potný pásik, ktorý je mierne polstrovaný. Na optimálnu 

ventiláciu slúžia štyri prešívané otvory.  
Materiál: 100 % bavlna. Farba: žltá.

Obj. číslo: 7E0084300B

MAĽOVANKA PRE DETI
24-stranová papierová maľovanka vo formáte A5 
s originálnymi nákresmi modelov T1 až T6. 
Rozmery: 21 x 14,8 cm. 

Obj. číslo: 000087703ED

LEGO STAVEBNICA T1 „KARAVAN“
Zažite nostalgickú jazdu do minulosti! Klasický karavan 
z roku 1962 sa skladá z 1 334 dielov. Je vybavený 
legendárnym výklopným predným oknom Safari 
a vysúvacou strechou. Rozmery: 30 x 14 cm. 
Pozor: nevhodné pre deti do 3 rokov.

Obj. číslo: 211099320  BL9

Originálne príslušenstvo Volkswagen 
teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 
alebo do vypredania zásob.
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Originálne brzdové 
kotúče Volkswagen

Originálne brzdové 
platničky Volkswagen

Originálna štartovacia 
batéria Volkswagen

Originálne xenónové 
výbojky Volkswagen

Originálne stierače a Aero 
stierače Volkswagen

Sada kompletných zimných 
kolies Volkswagen

Originálne rozvody 
Volkswagen

Originálna kvapalina 
AdBlue Volkswagen

Originálne náboje a ložiská 
nábojov kolies Volkswagen

Originálne guľové čapy a tyčky 
stabilizátora Volkswagen

Čas pre Originál.
Šeková knižka 2019
Doprajte vášmu vozidlu kvalitu Originálu.
Špeciálne zľavy na Originálne diely a Originálne príslušenstvo Volkswagen.

Súťažte so šekovou knižkou 
o skvelé ceny:

1. cena: Volkswagen s plnou nádržou na víkend 

a Originálne príslušenstvo Volkswagen® v hodnote 250 €

2. cena: Originálne príslušenstvo Volkswagen® v hodnote 150 €

3. cena: Originálne príslušenstvo Volkswagen® v hodnote 100 €

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a príďte si pre svoju osobnú šekovú 

knižku k najbližšiemu servisnému partnerovi Volkswagen Úžitkové vozidlá. 

Tešíme sa vás.
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Aby ste sa vy mohli naplno venovať svojmu podnikaniu, 
my sa postaráme o váš Volkswagen. Doprajte vášmu vozidlu 
Originálnu starostlivosť u autorizovaného partnera 
Volkswagen Úžitkové vozidlá. 

Chceme, aby to bol vždy
váš Volkswagen.

AudiSlovenskoVolkswagen Úžitkové vozidlá www.vwuzitkove.sk

Váš partner Volkswagen Úžitkové vozidlá

Ponuka platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 
Cenník v rámci katalógu obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH.
Zmena cien a produktov vyhradená.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.vwuzitkove.sk.


