Volkswagen Samochody Osobowe
Ty prowadzisz. My zajmujemy się resztą.

Pakiety przeglądów Volkswagen
Korzyści:
Oszczędność. Opłacone z góry na 4 lata
przeglądy okresowe w Autoryzowanych
Stacjach Obsługi.
Przy zakupie wariantu 4 lata/60 000 km
w cenie 1590 zł oszczędzasz nawet 3200 zł
na usługach serwisowych, a przy wariancie
4 lata/120 000 km w cenie 2550 zł
oszczędzasz do 5300 zł.
Dla modeli elektrycznych Pakiet przeglądów
4 lata/120 000 km w cenie samochodu!

Pakiety przeglądów Volkswagen
to spokój i najwyższa jakość.
Dzięki nim zyskujesz pewność,
że Twój Volkswagen jest
w najlepszych rękach i z góry
znasz koszty jego eksploatacji
w ramach wybranego pakietu.

Pakiet przeglądów obejmuje:
– obowiązkowe przeglądy okresowe,
zgodne z instrukcją obsługi
– materiały eksploatacyjne:

2

Pakiety przeglądów Volkswagen

Olej zgodny
ze specyfikacją

Filtr oleju

Filtr paliwa

Filtr
przeciwpyłkowy

Podkładka
korka oleju

Filtr powietrza

Świece
zapłonowe

Przewidywalność. Transparentne i niezmienne
w trakcie umowy wydatki serwisowe
umożliwiają precyzyjne planowanie kosztów
w dłuższym okresie.

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®.
Masz pewność, że Twój samochód
nie zawiedzie Cię na żadnym odcinku!

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.

Płyn
hamulcowy

Podane ceny są rekomendowanymi i są aktualne na dzień 1.08.2020 r.

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

2+1

Lata
Przebieg maksymalny
(km)1

UX01
30 000 km

2+2

UX02
60 000 km

Model

100% ochrony Volkswagena
nawet przez 5 lat!
Zalety:

UX04
80 000 km
Cena standard

2+3
UX05
120 000 km

Cena promo

Cena standard

UX06
100 000 km

UX07
150 000 km

Cena promo

up!, Polo, T-Cross

320 PLN

640 PLN

1250 PLN

1090 PLN

1890 PLN

1590 PLN

2050 PLN

3050 PLN

Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant,
Golf Alltrack, T-Roc

450 PLN

810 PLN

1630 PLN

1390 PLN

2320 PLN

1990 PLN

2650 PLN

3800 PLN

e-up!

760 PLN

1170 PLN

2320 PLN

2090 PLN

2920 PLN

2490 PLN

3800 PLN

4720 PLN

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

850 PLN

1080 PLN

2150 PLN

1890 PLN

3010 PLN

2590 PLN

3650 PLN

4700 PLN

Tiguan Allspace

850 PLN

1080 PLN

2150 PLN

1890 PLN

3010 PLN

2590 PLN

3650 PLN

4700 PLN

Sharan

1060 PLN

1440 PLN

2870 PLN

2090 PLN

4070 PLN

2990 PLN

4820 PLN

6780 PLN

Touareg

2310

2890

5100

3990

6500

5290

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

10 150

PLN

10 600 PLN

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

– 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.

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. Zadbamy o naprawę Twojego
samochodu bez żadnych dodatkowych kosztów z Twojej strony.

Szczegóły produktu:
Jeżeli przy zakupie nowego samochodu zamówisz Volkswagen Safe+ jako wyposażenie
dodatkowe, otrzymasz 100% 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.

Więcej informacji o Volkswagen Safe+ udzielają Autoryzowani Dealerzy Volkswagena.
Chętnie służymy Ci radą!
1

Liczone od momentu wydania samochodu.

Podane ceny są rekomendowanymi i są aktualne na dzień 1.08.2020 r.
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Volkswagen Safe+

Volkswagen Safe+
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Gwarancja Mobilności.
Bezpiecznie, bez zmartwień, bezpłatnie
Nie martw się
– Gwarancja Mobilności
to gwarancja naszej
pomocy

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.

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

– 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 ustalonego limitu kosztów
– nieoprocentowana pożyczka gotówkowa do kwoty
1000 EUR
– dostawa samochodu po naprawie do kwoty 400 EUR.

* Szczegółowe warunki programu Gwarancji Mobilności oraz zakres poszczególnych świadczeń zawarte są w dedykowanej broszurze
lub u doradcy serwisowego.

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 (w Polsce
do dowolnego) i tam przeprowadzona zostanie niezbędna naprawa.

W przypadku problemów objętych świadczeniem wystarczy skontaktować się
z Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Volkswagen: 0 800 618 989
lub +48 61 831 99 22 (połączenie płatne, dla zgłoszeń z zagranicy).
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Gwarancja Mobolności

Gwarancja Mobolności
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Connectivity

www.vw-sklep.pl
Oryginalne akcesoria Volkswagen®
dostępne online
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**

** 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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Connectivity

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.
www.vw-sklep.pl
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Ubezpieczenie opon masz w cenie

Sieć 89
Autoryzowanych
Serwisów Volkswagena
w Polsce

Słupsk
Gdańsk

Koszalin

Suwałki

Olsztyn

Szczecin

Nie musisz martwić się o uszkodzenie opon
w Twoim Volkswagenie. Opony naszych modeli
objęte są 36-miesięcznym ubezpieczeniem.

Piła
Gorzów
Wielkopolski

Bydgoszcz

Białystok
Toruń
Włocławek
Płock

Duszniki Wlkp.

Konin

Poznań

Siedlce

Warszawa

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.

Ubezpieczenie

opon

do 3 LAT
ł
w cenie opon i kó
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Ubezpieczenie opon masz w cenie

Zielona Góra
Leszno

Kalisz

Łódź

Lubin
Radom
Świdnik

Wrocław

Ubezpieczeniem opon objęte są także opony (w tym oryginalnych
kół zimowych) zakupione w naszym serwisie.

Częstochowa
Opole

Kielce
Stalowa Wola

Katowice

Kraków
Bielsko- Biała

Aktualna wartość opony lub kompletnego koła

Tarnów

Rzeszów
Krosno

Miesiące od zakupu

0 – 12

>12 – 24

>24 – 36

Rekompensata

100%

50%

25%

Stan na lipiec 2020 r.

kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT

Sieć Autoryzowanych serwisów Volkswagena w Polsce
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach
ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych Serwisach
Volkswagena.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Wydanie sierpień 2020

Twój Autoryzowany Serwis Volkswagena

