
Volkswagen Samochody Osobowe
Ty prowadzisz. My zajmujemy się resztą.



Pakiety przeglądów Volkswagen

Olej zgodny 

ze specyfikacją

Filtr oleju Filtr powietrza Podkładka 

korka oleju 

Pakiet przeglądów obejmuje: 

– obowiązkowe przeglądy okresowe, 

 zgodne z instrukcją obsługi

– materiały eksploatacyjne:

Filtr paliwa Filtr 

przeciwpyłkowy2 Pakiety przeglądów Volkswagen



Korzyści:

Oszczędność. Opłacane z góry na 4 lata przeglądy okresowe w Autoryzowanych 

Stacjach Obsługi przy zakupie wariantu 4 lata / 60 000 km w cenie 1690 zł 

(w zależności co nastąpi pierwsze) oszczędzasz nawet 3100 zł na usługach 

serwisowych, a przy wariancie 4 lata 120 000 km w cenie 2690 zł (w zależności 

co nastąpi pierwsze) oszczędzasz do 5160 zł w zależności od modelu 

samochodu. Szczegółowy cennik w tabeli powyżej. O pakiety dla modeli ID. 

zapytaj Sprzedawcę.

Przewidywalność. Transparentne i niezmienne w trakcie umowy wydatki 

serwisowe umożliwiają precyzyjne planowanie kosztów w dłuższym okresie.

Zapobiegliwość. Uchronisz domowy budżet przed wydatkami na przeglądy 

okresowe w kolejnych latach eksploatacji. 

Wygoda. Gdziekolwiek jesteś, możesz liczyć na wsparcie ASO. 

Pakiet umożliwia bezgotówkowe wykonanie przeglądu samochodu 

w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena na terenie całego kraju.

Elastyczność. Limit pakietu uzależniony jest od potrzeb użytkownika. 

Opłacalność inwestycji. Dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu 

Twój samochód zachowuje wyższą wartość rynkową. W przypadku 

chęci sprzedaży auta otrzymasz za niego lepszą cenę!

Jakość i bezpieczeństwo. ASO zapewnia najwyższą jakość usług 

serwisowych  przy wykorzystaniu wyłącznie Oryginalnych części 

Volkswagen®. 

 

 

Świece

zapłonowe

Płyn 

hamulcowy 

Model
Pakiet przeglądów

4 lata / 60 000 km* 4 lata / 120 000 km**

up!

Polo

T-Cross

Taigo

1690 zł 2690 zł

T-Roc

Golf, Golf PHEV, Golf Variant

Passat, Passat Variant

Tiguan, Tiguan Allspace, Tiguan PHEV

Touran

Arteon, Arteon Shooting Break

Sharan

1790 zł 2790 zł

 Touareg, Touareg PHEV 1990 zł 2990 zł
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Podane ceny są rekomendowanymi i są aktualne na dzień 1.04.2022 r.

•* 4 lata lub 60 000 km w zależności co nastąpi pierwsze.

** 4 lata lub 120 000 km w zależności co nastąpi pierwsze.



Volkswagen Safe+
Wszystko, co daje gwarancja. Do 5 lat.

100% ochrony Volkswagena
nawet przez 5 lat!

Zalety:

– gwarantowane przez producenta przedłużenie ochrony samochodu po upływie

 dwuletniej Gwarancji Volkswagena w dobrej cenie

–  pełen zakres świadczeń, bez wyjątków.

–  naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części we wszystkich Autoryzowanych

 Serwisach Volkswagena w prawie całej Europie

–  wyższa wartość samochodu przy odsprzedaży dzięki przywiązaniu Volkswagen Safe+ 

 do samochodu

–  różnorodne możliwości kombinacji okresu i przebiegu objętego ochroną.

Szczegóły produktu: 

Jeżeli przy zakupie nowego samochodu zamówisz Volkswagen Safe+ jako wyposażenie 

dodatkowe, otrzymasz ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy. I to w sposób 

dostosowany do indywidualnych potrzeb na:

– pierwszy

– pierwszy i drugi

– pierwszy, drugi oraz trzeci rok

po upływie dwuletniej Gwarancji Volkswagena i do całkowitego przebiegu 150 000 km1.
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1 Liczone od momentu wydania samochodu.

*  2 lata ochrony producenta + dodatkowy czas ochrony serwisowej w ramach Volkswagen Safe+.

Podane ceny są rekomendowanymi i są aktualne na dzień 1.04.2022 r.

Prosta i szybka realizacja:
 

Wystarczy zamówić Volkswagen Safe+ przy zakupie nowego samochodu jako element 

wyposażenia i już jesteś chroniony nawet przez 5 lat przed nieoczekiwanymi kosztami 

naprawy. 

W przypadku konieczności skorzystania z Volkswagen Safe+, wystarczy przyprowadzić 

samochód do Autoryzowanego Serwisu Volkswagena. W ramach przedłużonej ochrony 

serwisowej zadbamy o naprawę Twojego samochodu bez żadnych dodatkowych 

kosztów z Twojej strony.

Więcej informacji o Volkswagen Safe+ udzielają Autoryzowani Dealerzy Volkswagena.

Chętnie służymy Ci radą! 

Lata* 2 + 1 2 + 2 2 + 3

UX01
30 000 km

UX02
60 000 km

UX03**
120 000 km

UX04
80 000 km

UX05
120 000 km

UX06
100 000 km

UX07
150 000 km

up! 390 PLN 640 PLN 790 PLN 990 PLN 1590 PLN 1890 PLN 2790 PLN

Polo, T-Cross, Taigo 290 PLN 640 PLN 790 PLN 990 PLN 1590 PLN 1890 PLN 2790 PLN

Golf, Golf Variant, Golf GTE, T-Roc  450 PLN 810 PLN 980 PLN 1390 PLN 1990 PLN 2390 PLN 3490 PLN

ID.3 dostępny
w ramach

Pakietów ID. 

dostępny
w ramach

Pakietów ID.  ID.4, ID.5   

Passat Lim., Passat Var., Passat 
Alltrack, Passat Lim. GTE, 
Passat Var. GTE, Arteon, Arteon SB, 
Tiguan, Tiguan Allspace, Touran

830 PLN 1070 PLN 1940 PLN* 1990 PLN 2690 PLN 3420 PLN 4620 PLN

Sharan 1040 PLN 1440 PLN 2420 PLN 2520 PLN 3340 PLN 4240 PLN 5890 PLN

Touareg 2370 PLN 2820 PLN 4680 PLN 4980 PLN 6210 PLN 10 090 PLN 10 160 PLN

Model

Przebieg maksymalny 

(km)1

*** Nie dotyczy modelu Tiguan Allspace, dla którego kod UX03 jest niedostępny.     

*** Wariant dostępny dla klientów flotowych. Szczegóły u Sprzedawcy.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
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Volkswagen Lease&Care dla ID.
Pakiety S/M/L

Produkty pakietów S/M/L

Pakiet Przeglądów Volkswagen

Pakiet ten obejmuje obowiązkowe przeglądy okresowe, zgodnie z instrukcją obsługi 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi: 

– płyn hamulcowy, 

– filtr przeciwpyłkowy.

Pakiet Przeglądów Volkswagen Plus

W pakiecie: Pakiet Przeglądów Volkswagen oraz dodatkowo dezynfekcja klimatyzacji 

przy przeglądach, naprawy samochodu obejmujące części i elementy wskazane poniżej 

w okresie gwarancji jak i po upływie gwarancji:

– klocki hamulcowe przednie, 

– tarcze hamulcowe przednie, 

– szczęki hamulcowe tylne w bębnach, 

– pióra wycieraczek przednie i tylne.

Volkswagen Safe+

Program ochrony pogwarancyjnej na dotychczasowych zasadach.

Wskazany w wariancie usługi, okres wynajmu, może być wykorzystany łącznie na cały przysługujący 

okres wynajmu tylko w danym roku kalendarzowym i nie może być wykorzystany jednorazowo za cały 

okres świadczonej usługi, np. w 3. roku użytkowania za poprzednie trzy lata. Niewykorzystanie usługi 

w roku bieżącym nie skutkuje przeniesieniem i zwiększeniem ilości dni w roku kolejnym. VWFS zastrzega 

możliwość wynajmu pojazdu zastępczego innego producenta, niż pojazdu objętego umową.

VWFS udostępni Korzystającemu samochód zastępczy w terminie 72 godzin od chwili powiadomienia 

go przez Korzystającego o konieczności skorzystania z samochodu zastępczego.

Korzystający zobowiązany jest zapoznać się z warunkami ubezpieczenia samochodu zastępczego 

przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Korzystający zobowiązany jest do korzystania z samochodu zastępczego zgodnie z przeznaczeniem 

oraz do zwrotu w stanie niepogorszonym.

Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w samochodzie zastępczym, w szczególności 

zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego w szkodzie zgodnie z warunkami ubezpieczenia 

samochodu zastępczego, a w przypadku zużycia samochodu przekraczającego zużycie będące następstwem 

prawidłowego używania, również kosztu przywrócenia samochodu do właściwego stanu.

Korzystający jest zobowiązany do zwrotu samochodu zastępczego w miejscu, gdzie dany samochód 

zastępczy został Korzystającemu wydany, przed upływem okresu, na jaki samochód zastępczy został 

Korzystającemu udostępniony.

Mobilność zastępcza

Samochód zastępczy klasy VW Golf przy ID.3 i VW Passat lub Tiguan przy ID.4 lub ID.5 na okres 

10 dni w każdym roku objętym usługą. Usługa świadczona jest raz do roku, łącznie na okres zgodnie 

z wybranym wariantem.
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Pakiet S Pakiet M Pakiet L

3 

LATA

 »  Pakiet Przeglądów Volkswagen na okres 3 lat 

 »  lub do limitu przebiegu 45 000 km*

 »  Pakiet Przeglądów Volkswagen na okres 3 lat 

 »  lub do limitu przebiegu 45 000 km*

 »  Volkswagen Safe+  2+1 z limitem przebiegu 

     60 000 km** 

 »  Pakiet Przeglądów Volkswagen Plus na okres 3 lat 

 »  lub do limitu przebiegu 45 000 km*

 »  Volkswagen Safe+  2+1 z limitem przebiegu

     60 000 km** 

 »  Mobilność zastępcza przez okres 3 lat 

4 

LATA

 »  Pakiet Przeglądów Volkswagen na okres 4 lat 

 »  lub do limitu przebiegu 60 000 km*

 »  Pakiet Przeglądów Volkswagen na okres 4 lat 

 »  lub do limitu przebiegu 60 000 km*

 »  Volkswagen Safe+  2+2 z limitem przebiegu 

     80 000 km** 

 »  Pakiet Przeglądów Volkswagen Plus na okres 4 lat 

 »  lub do limitu przebiegu 60 000 km*

 »  Volkswagen Safe+  2+2 z limitem przebiegu 

     80 000 km**

 »  Mobilność zastępcza przez okres 4 lat 

 

ID.3: 910 zł

ID.4, ID.5: 910 zł

ID.3: 1600 zł

ID.4, ID.5: 2030 zł

ID.3: 7680 zł

ID.4, ID.5: 9410 zł

ID.3: 1670 zł

ID.4, ID.5: 1670 zł

ID.3: 3380 zł

ID.4, ID.5: 3910 zł

ID.3: 12 730 zł

ID.4, ID.5: 15 120 zł

** W zależności co nastąpi pierwsze. 

** 2 lata ochrony producenta + dodatkowy czas ochrony serwisowej w ramach Volkswagen Safe+ z limitem kilometrów w zależności co nastąpi pierwsze.

Podane ceny są rekomendowanymi i są aktualne na dzień 1.04.2022 roku.
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Gwarancja Mobilności.
Bezpiecznie, bez zmartwień, bezpłatnie

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

wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia pojazdu

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

złamania lub zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków służących do jego uruchomienia, 

przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania niewłaściwego 

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

kontynuację podróży samochodem.

Nie martw się 
– Gwarancja Mobilności 
to gwarancja naszej
pomocy
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Zawsze gotowa do działania: pomoc drogowa.

Aby zapewnić Ci mobilność, kierowca samochodu serwisowego 

spróbuje usprawnić na miejscu Twojego Volkswagena. 

Jeżeli nie będzie to możliwe, Twój samochód zostanie odholowany 

do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Volkswagena 

(do dowolnego w Polsce wyłącznie w przypadku, gdy przyczyną 

zdarzenia był wypadek w Polsce) i tam przeprowadzona zostanie 

niezbędna naprawa.

W przypadku problemów objętych świadczeniem wystarczy skontaktować się 

w Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Volkswagen: dla samochodów 

spalinowych 0 800 61 89 89, dla samochodów ID. 0 800 61 89 43 lub +48 61 831 99 22 

(połączenie płatne, dla zgłoszeń z zagranicy).

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

 całej Europy

– Gwarancja Mobilności obowiązuje od daty wydania

 samochodu przez Autoryzowanego Dealera   

 Volkswagena w Polsce do pierwszego przeglądu

 wymaganego przez producenta samochodu (zależnego

 od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu),

 jednak przed upływem 24 miesięcy. Gwarancja

 Mobilności jest automatycznie przedłużana po każdym

 przeglądzie wymaganym przez producenta samochodu

 (zależnym od czasu eksploatacji lub przebiegu

 samochodu) wykonanym w Autoryzowanym Serwisie

 Volkswagena w Polsce

*  Szczegółowe warunki programu Gwarancji Mobilności oraz zakres poszczególnych świadczeń zawarte są w dedykowanej broszurze 

 lub u doradcy serwisowego.

–  właściciele starszych samochodów chcąc korzystać

 z Gwarancji Mobilności, mogą w każdej chwili

 przystąpić do programu.

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

 kalendarzowe lub

– 1 doba noclegu w hotelu lub 

– dalsza podróż samolotem lub pociągiem do limitu 

 400 EUR/osobę

– taxi do limitu 80 EUR

– nieoprocentowana pożyczka gotówkowa do kwoty 

 1000 EUR

– dostawa samochodu po naprawie do kwoty 400 EUR.
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Connectivity

Mobilność to dla nas coś więcej niż tylko nasz samochód. Dzięki łączności 

oferowanej przez Volkswagen cyfryzacja wkracza do Twojego samochodu 

i pozwala cieszyć się większym komfortem i bezpieczeństwem oraz rozrywką. 

Podłączając pojazd do Internetu lub Bluetooth*, otrzymujesz informacje 

o swoim samochodzie, przypomnienie o kolejnym interwale serwisowym 

lub szybką pomoc w razie awarii. W przypadku połączenia z Internetem 

We Connect zapewni Ci informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym 

oraz umożliwi przesyłanie strumieniowe i korzystanie z radia internetowego.

 

 

We Connect lub Car-Net? A może We Connect Go?

Sprawdź z jakimi usługami kompatybilny jest Twój samochód na stronie

https://compatibility.volkswagen-we.com/pl/pl/index.html**

Wymagania techniczne i zastrzeżenia prawne znajdują się na stronie:

https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html

** Dostępność i wymogi poszczególnych funkcji są zależne od wybranej usługi.

** Warunki korzystania z systemów mobilnych określone są w umowie pomiędzy użytkownikami, a VW AG.
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www.vw-sklep.pl

Jedyny w Polsce autoryzowany sklep online dla wszystkich miłośników Volkswagena oferujący szeroką 

gamę Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® dedykowanych poszczególnym modelom. Na vw-sklep.pl 

znajdziesz wiele produktów sygnowanych znakiem VW takich jak m.in. koła zimowe, rowery, dywaniki, 

a także artykuły z kolekcji lifestyle w tym czapki, zegarki, torby oraz odzież. Odwiedź nasz sklep i podkreśl 

swoją motoryzacyjną pasję do modeli marki Volkswagen.

 

Zalety:

– autoryzowany sklep marki,

– darmowy odbiór i zwrot w wybranym Autoryzowanym Serwisie Volkswagena,

– gwarancja 24 miesiące,

– bezpieczna i szybka płatność PayU,

– 100% dopasowane do Twojego VW.

Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

dostępne online
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Ubezpieczenie opon masz w cenie

Nie musisz martwić się o uszkodzenie opon 

w Twoim Volkswagenie. Opony naszych modeli 

objęte są 36-miesięcznym ubezpieczeniem.

W przypadku uszkodzenia wartość odszkodowania możesz 

odliczyć, kupując nowe opony w naszym serwisie. 

To doskonałe rozwiązanie kiedy najedziesz na ostry przedmiot, 

uderzysz o krawężnik czy ktoś uszkodzi Twoje opony.

Ubezpieczeniem opon objęte są także opony (w tym oryginalnych 

kół zimowych) zakupione w naszym serwisie.

O szczegóły, zakres i wyłączenia zapytaj Sprzedawcę.

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

Rekompensata 100% 50% 25%

kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT

Aktualna wartość opony lub kompletnego koła
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Ubezpieczenie

opon

do 3 LAT

w cenie opon
do 3 LATdo 3 LAT

w cenie opon



Sieć 88

Autoryzowanych 

Serwisów Volkswagena 

w Polsce

Poznań

Łódź

Warszawa

Kraków

Katowice

Wrocław

Gdańsk

Szczecin
Bydgoszcz

Stan na kwiecień 2022 r.

Kielce

Białystok

Suwałki

Gorzów 

Wielkopolski Toruń

Włocławek

Płock

Bielsko- Biała

Częstochowa

Kalisz

Duszniki Wlkp.

Olsztyn

Radom

Rzeszów

Zielona Góra

Leszno

Piła

Świdnik

Tarnów

Opole

Koszalin

Słupsk

Konin

Krosno

Siedlce

Stalowa Wola

Lubin
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Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozu-

mieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapew-

nienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezento-

wanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewi-dzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą 

przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parame-

trów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. 

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie 

prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale 

mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Osobowe.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Osobowe są wykonywane z materiałów spełniających pod względem 

możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrek-

tywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen 

Samochody Osobowe sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/

ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Zużycie paliwa, energii elektrycznej i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen 

Samochody Osobowe lub sprawdź na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html

W zależności od modelu, wariantu i wersji: dla samochodów; T-Cross: zużycie paliwa od 5,7 l/100 km do 6,2 l/100 km, emisja CO2 od 129 g/km do 140 g/km; 

Golf: zużycie paliwa od 5,7 l/100 km do 6,2 l/100 km, emisja CO2 od 129 g/km do 140 g/km. Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 

Dotyczy modelu Volkswagen Golf Variant, Golf MK6, Golf GTI: prezentowane zdjęcie dotyczy samochodów, które nie są już oferowane w sprzedaży.

Materiał ma charakter wyłącznie wizerunkowy.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą 

WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są 

danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej 

rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Volkswagen Grupa Polska Sp. z o.o. ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000327143,

Kapitał zakładowy 331009000,00 PLN, NiP 782246353, REGON 301062169.

Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu 

uzyskają Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Wydanie kwiecień 2022

Twój Autoryzowany Serwis Volkswagena


