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На ваша страна - Volkswagen Сервиз
Ние познаваме най-добре вашия Volkswagen автомобил. Нашите сервизни специалисти преминават регулярни обучения, автомобилът ви се обслужва със специални инструменти,
спазваме всички предписани от производителя операции при ремонт, работим с оригинални резервни части и сме готови винаги да ви дадем професионален съвет.
Защото всеки Volkswagen трябва да бъде удостоен с нужното внимание!

Компетентна грижа и
резервни части по мярка
на достъпни цени
Пакетните предложения от програмата Сервиз 4+ са специално подбрани и
създадени за автомобили от цялата моделна гама на Volkswagen на възраст
над 4 години. В зависимост от наличните възможности, пакетите включват
Volkswagen Economy части или Volkswagen Оригинални части®, както и труда
за тяхната подмяна. Пакетната цена е с атрактивно ценово предимство за
клиента. За извършения ремонт и вложените части получавате съответната
гаранция.
Цените на различните пакети зависят от модификацията на автомобила и се
определят индивидуално по номера на шасито. Гаранцията на вложените
резервни части (без бързоизносващите се) и труда е две години без
ограничение на пробега.

Програма
Сервиз 4+
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На програмата можете да разчитате за:
-

инспекция
смяна на накладки и/или дискове
смяна на спирачна течност
смяна на ангренажен ремък и водна помпа
смяна на съединител
смяна на амортисьори
смяна на лагери
смяна на чистачки
смяна на поленов филтър
смяна на акумулатор
смяна на запалителни свещи
смяна на ауспух и др.

Дългият експлоатационен живот
на автомобила зависи и от вас
Всеки Volkswagen автомобил по предписание на завода производител е желателно периодично да посещава
оторизиран сервиз за инспекция. Инспекцията представлява щателна проверка на автомобила – от
електрониката, през каросерията, до различните бързоизносващи се детайли и течностите. Обхватът на
сервизните операции включва подробен списък от проверки, като всяка инспекцията е съобразена с
конкретния автомобил, неговия пробег и възраст.
Инспекцията е част от пакетните предложения на програмата Сервиз 4+. При всяка инспекция, извършена в
оторизиран сервиз, вие подновявате автоматично гаранцията за мобилност при положение обаче, че всички
предписани дейности са изпълнени в пълен обем.

„Гаранция за мобилност“

Разчитайте
на Оригинала
Безопасността няма цена. Volkswagen
Оригиналните накладки и дискове са
проектирани съобразно теглото,
мощността и допустимата максимална
скорост на всеки модел от гамата на
Volkswagen, за да работят в пълен
синхрон със спирачната система на
автомобила.
За да спирате безопасно, вашите
спирачки трябва да дадат всичко от себе
си, да издържат на страхотно налягане и
екстремни температури.

Съпровожда ви във всеки изминат километър — при техническа неизправност в
страната или чужбина. Програмата „Гаранция за мобилност“ на Volkswagen се
грижи да се чувствате сигурни на пътя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Нашият съвет:
- Спазвайте интервалите за инспекция,
предписани от производителя и
проверявайте редовно
функционалността на спирачната
система.
- Сменяйте дисковете и/или накладките
по двойки (отпред или отзад), защото в
случай на аварийно спиране, ако от
едната страна са износени повече, може
автомобилът да тегли на тази страна.
- Разчитайте на Оригинала. Накладките и
дисковете трябва да се съчетават
прецизно и да пасват идеално към вашия
автомобил, за да работи безпроблемно
спирачната система.

- Пътна помощ на място
- Репатриране
- Заместващ автомобил,
ползване на обществен
транспорт или хотел

Условията на програмата се различават в
зависимост от модела на автомобила.
Подробна информация ще откриете във
вашия Volkswagen оторизиран сервиз или
на нашата интернет страница.
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Volkswagen Оригинални
резервни части

Не губете повече време, а се отправете към следващото дългочакано
приключение. Преди това обаче, подгответе автомобила си за път.
Чистачки
Акумулатор

Volkswagen Оригиналните резервни части са винаги
налични. И то не само докато моделът е актуален, а
години напред: ние доставяме оригинални резервни
части до около 15 години след края на серийното
производство на всеки модел, в рамките на 24 часа
от излъчената поръчка.

AdBlue

Спирачки

Масло

Гуми

Лампи

С мисъл за природата.
Volkswagen Оригинален
препарат за почистване на следи от насекоми
Почиства остатъци от насекоми. Подходящ също
за отстраняване на следи от сажди и масло.
Приложим върху стъкло, боя, хром и пластмаса.
Не оставя следи.
Количество: 500 мл

Volkswagen Оригинален
препарат за почистване на тапицерии и
текстилни подови настилки
Препаратът спомага за поддържането на
безупречния вид на облицовки, тапицерии на
седалки, текстилни стелки и мокети.
Количество: 500 мл

Цена: 16 лв.

Цена: 30 лв.

(кат. номер 000096300B)

(кат. номер 000096301B)

Много от моделите на Volkswagen са оборудвани с дизеловата
технология SCR, която води до значителното намаляване на
вредните емисии от азотни оксиди. За тази съвременна технология
автомобилът се нуждае от AdBlue®, синтетично произведен воден
разтвор на карбамида (воден разтвор на урея), който се пълни в
отделен резервоар на автомобила.
AdBlue® не е добавка към горивото, а консуматив. Ако резервоарът с
AdBlue® е празен, двигателят не може да бъде стартиран! За да няма
неприятни изненади, на мултифункционалния дисплей на
автомобила се появява предупредително съобщение на 2 400 км и
на 1000 км, преди течността AdBlue® да бъде изразходвана.

Volkswagen Оригинални чистачки
През зимата перата на чистачките са подложени
на силно натоварване. Веднага, щом започнат
да издават шум при триене, трябва да бъдат
заменени. Чистачки, които прилягат точно,
осигуряват безупречна видимост.

Разходът AdBlue® на 1000 км е в диапазон от 1 до 3 л. Количеството
AdBlue®, което изразходва един автомобил, зависи от стила на
шофиране, работната температура на системата и температурата на
заобикалящата среда. Капацитетът на резервоара е между 11 и 19 л.

T-Roc от моделна 2018 г.
Цена: 102 лв.
(кат. номер: 2GM998002)

Поленов филтър

Volkswagen Оригинална
течност AdBlue®

Количество: 5 литра
Цена: 42 лв.

Оригиналните филтри за купето предотвратяват
негативното влияние на силно замърсения въздух, който би
постъпил в купето и задържат (фин) прах, полени, сажди,
алергени, аерозоли и озон (в зависимост от модела), като
същевременно предпазват ефективно климатичната
инсталация от замърсяване.
T-Roc от моделна 2018 г.
Цена: 99 лв.
(кат. номер: 5Q0819669)
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H7 LongLife Plus
До 150% по-ярък сноп за
по-добра видимост и
безопасност при
шофиране по тъмно.
Цена: 49 лв.
(кат. номер: N 10320102)

Оригиналните акумулаторни батерии
доставят точно толкова енергия, колкото е
необходима на автомобила. Изработени са от
висококачествени материали и съдържат
олово в количество над средното – за
оптимална мощност и дълъг експлоатационен
живот. Имат и три години гаранция.

Volkswagen Оригинално масло е разработено
специално за бензиновите и дизеловите
двигатели на Volkswagen. Оптимално допълва
двигателя, предпазва го и е предпоставка за
неговите върхови постижения.
Количество: 1 литър

Volkswagen Оригинална
течност за чистачки, концентрат
Количество: 250 мл
Разреждане 1:100
Цена: 20 лв.

(кат. номер: G 052910M3)

Количество: 10 литра
Цена: 71 лв.
(кат. номер: G 052910M4)

(кат. номер 000096311M)

Longlife III
Цена: 69 лв.
(кат. номер: G S55545M2)

59 AH / 320 A EFB
Цена: 565 лв.
(кат. номер: 000915105EB)

Longlife IV
Цена: 72 лв.
(кат. номер: G S60577M2)

Volkswagen Сервиз
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Внушително излъчване
Volkswagen Оригинална
алуминиева джанта „Valencia“
17“ с гуми 205/55 R17
сив металик
за Taigo

Volkswagen Оригинална
алуминиева джанта „Braga“
20“ с гуми 285/45 R20
черен графит мат
за Touareg

Цена: 565 лв.

Цена: 1442 лв.

(кат. номер: 2G7071497A Z49)

(кат. номер: 760071490 2XF)

Volkswagen Оригинална
алуминиева джанта „Misano“
18“ с гуми 215/45 R18
за Taigo
Цена: 700 лв.
(кат. номер: 2G7071498 FZZ)

carLOG – ЕДИН ПРОФИЛ, МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
carLOG е вашият дигитален портал към света на Volkswagen и Das WeltAuto.
Защо да си създадете профил в carLog?
С регистрацията си в carLOG управлявате централно вашите данни за всички
клиентски приложения. Получавате актуален обзор на цялата информация за
вашите продажбено-сервизни комплекси.
Моят профил
Управлявате централно вашите дейности и лична информация в
„Моят профил”.

Volkswagen Оригинална
алуминиева джанта „Loen“
8x20“ предна ос с гуми 235/50 R20 и
9x20“ задна ос с гуми 255/45 R20
черен гланц
за ID.4 и ID.5

Моите автомобили
Проследявате и управлявате цялата информация за вашите
автомобили с един поглед.
Моите действия
Откривате и съхранявате важна информация за вашия дилър,
предоставяните от него услуги и вашите посещения в сервиза.

предна ос
Цена: 732 лв.
(кат. номер: 11A071490 AX1)

Дайте свобода на стила си и предайте на автомобила си още по-динамично излъчване с
Оригиналните алуминиеви джанти на Volkswagen — съчетание от убедително качество,
високи изисквания за безопасност и съвременен дизайн.

Конфигуриране на нов автомобил
Конфигурирате мечтания автомобил или избирате от налични
нови автомобили.

задна ос
Цена: 765 лв.
(кат. номер: 11A071490A AX1)

Употребявани автомобили
Избирате първокласни автомобили от марката за сертифицирани
употребявани автомобили Das WeltAuto.
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AZW Алуминиева джанта
„Diamant“
18“ с гуми 225/40 R18
полирани в черно
за Golf 8

Volkswagen Оригинална
алуминиева джанта „Monterey“
18“ с гуми 235/45 R18
галванизиран металик
за Passat VIII

Volkswagen Оригинална
алуминиева джанта „Sebring“
18“ с гуми 235/55 R18
сив металик
за Tiguan

Volkswagen Оригинален
препарат за почистване на джанти
Незаменима грижа за стоманени и
алуминиеви джантите.
Количество: 500 мл

Цена: 313 лв.

Цена: 823 лв.

Цена: 851 лв.

Цена: 24 лв.

(кат. номер: PS75811251G)

(кат. номер: 3G0071498B Z49)

(кат. номер: 5NA071498 Z49)

(кат. номер 000096304J)

* Посочената цена е за 1 брой джанта.

Заявка на час
Организирате срещи и запазвате часове за сервиз и проверка
онлайн*, без да чакате.
*Опцията за запазване на час за сервиз онлайн е налична към момента на отпечатване на
настоящата брошура само за сервизните комплекси на Порше София Изток и Порше София Юг.

Volkswagen Сервиз
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Наелектризиращо присъствие

MOON - цялостен спектър от решения
за електрическа мобилност.
Volkswagen Оригинална бутилка
За топли и студени напитки: двустенна
термобутилка от неръждаема стомана с
вакуумна изолация. Със защита срещу
изтичане. Цвят: тюркоаз. Вместимост: 0,5 л.

Пътешествие с бъдещето или бъдеще в настоящето – бъдете
част от новата форма на мобилност.

Цена: 44 лв.
(кат. номер 10A069604)

Volkswagen Оригинални гумени стелки „Plus“
Предни и задни за ID.3 и ID.4.
Цена: 95 лв.

Volkswagen Оригинални гумени стелки
Предни и задни с надпис на модела.
Е-Crafter
Цена: 139 лв.

Volkswagen Оригинален чадър
Автоматичен ветроустойчив сгъваем чадър.
Диаметър: 97 см.

(кат. номер 7C1061502A 82V)

(кат. номер 10A087602)

Цена: 69 лв.

ID.3, ID.4
Цена: 149 лв.
(кат. номер 10B061500 82V / 11B061500 82V)

ID.5
Цена: 171 лв.

Volkswagen Оригинална кора за багажното отделение
Здравата, дълготрайна и изработена по мярка.
Специалната й повърхност предотвратява плъзгането на
предмети. Преминаващият по края ръб предотвратява
изтичането на течности.
С надпис на модела.
при стандартен под за ID.3, ID.4 и ID.5
Цена: 175 лв.
(кат. номер 10A061161A / 11A061161 / 11E061161A)
при вариращ под за ID.3 и ID.5
Цена: 175 лв.
(кат. номер 10A061161 / 11E061161)
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Цена: 1619 лв.
(кат. номер: MOON21213)

(кат. номер 10B061550 041 / 11B061550 041)

(кат. номер 11E061500 82V)

Wallbox MOON Charger
Зарежда до 6 пъти по-бързо електромобила, отколкото
обикновен електрически контакт тип Шуко. До 11 kW
мощност, вкл. интегриран кабел за зареждане тип 2 с
дължина 4,5 м.

Volkswagen Оригинална кутия за багаж

Зарядната станция се предлага в три варианта на
изпълнение (MOON Charger, MOON Charger Connect и
MOON Charger Pro), съответно две мощности и две
дължини на кабела.

POWER2Go кабел за зареждане
Кабелът за зареждане може да се използва навсякъде –
независимо дали в домашен, или високоволтов контакт,
у дома, или докато сте на път. При това с пълна,
максимална мощност на зареждане до 22 kW за всички
електромобили с куплунг тип 2. С помощта на мобилно
приложение се регулира токът за зареждане —
максимално точно и според индивидуалните нужди.
Не е необходимо инсталиране.
Цена: 3069 лв.

„Basic“ 340 л
Товароносимост: до 50 кг
Собствено тегло: 19 кг
Размери: 190 x 75 x 39 см ( Д x Ш x В)

(кат. номер: MOON12502052)

Volkswagen Оригинална раница
Лека универсална раница с петоъгълна
форма от мрежест материал.
Материал: 100 % полиестер.
Размер: 48 x 33 x 21 см.

Цена: 615 лв.
(кат. номер 000071200)

„Basic“ 460 л
Товароносимост: до 75 кг
Собствено тегло: 21 кг
Размери: 230 x 75 x 39 см ( Д x Ш x В)

Volkswagen Оригинални напречни греди
при рейки на покрива
ID.4

Volkswagen Оригинален ключодържател
ID. силиконов ключодържател с метална халка
и надпис „Now you can“ върху жълта основа.

Цена: 959 лв.

Цена: 575 лв.

Цена: 25 лв.

(кат. номер 000071200AC)

(кат. номер 11A071151)

(кат. номер 10A087013)

Още продукти
ще откриете тук:

Цена: 99 лв.
(кат. номер 10A087329)

Volkswagen Аксесоари
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Volkswagen Оригинален багажник за каяк
Осигурява надежден транспорт на каяк до 25 кг.
Цена: 249 лв.
(кат. номер 1K0071127A)

Volkswagen Оригинални гумени стелки „Plus“,
предни и задни

Volkswagen Оригинални гумени стелки,
предни и задни с надпис на модела отпред

Taigo
Цена: 106 лв.

Taigo
Цена: 127 лв.

(кат. номер: 2G1061550A 041)

(кат. номер: 2G7061500 82V)

Volkswagen Оригинални напречни греди
при рейки на покрива
Изработени от алуминиев профил с
аеродинамична форма, те са предпоставка за
бърз и стабилен монтаж на всяка надстройка
на покрива.

T-Roc
Цена: 98 лв.

T-Cross
Цена: 149 лв.

(кат. номер: 2GA061550 041)

(кат. номер: 2GM061500 82V)

T-Cross
Цена: 575 лв.

Golf VIII
Цена: 62 лв.

T-Roc
Цена: 150 лв.

(кат. номер: 5G1061550C 041)

(кат. номер: 2GA061500 82V)

Passat VIII
Цена: 79 лв.

Golf VIII
Цена: 150 лв.

(кат. номер: 2G1061550A 041)

(кат. номер: 5H1061500 82V)

Volkswagen Оригинална кора за багажното
отделение при вариращ под
Taigo
Цена: 155 лв.
(кат. номер: 2G7061161)

T-Cross
Цена: 179 лв.
(кат. номер: 2GM061161)

T-Roc
Цена: 190 лв.
(кат. номер: 2GA061161)

Качеството е налице,
когато всичко е по мярка

Golf VIII
Цена: 175 лв.
(кат. номер: 5H0061161)

Passat Variant VIII
Цена: 251 лв.
(кат. номер: 3G9061161)

Passat VIII
Цена: 145 лв.
(кат. номер: 3G1061500A 82V)

Multivan T7*
Цена: 109 лв.
(кат. номер: 7T1061502 82V)

(кат. номер: 2GM071151)

Актуализация на карти
за навигационната система

T-Roc
Цена: 479 лв.
(кат. номер: 2GA071151)

Свалете лесно и бързо най-актуалната
версия на навигационната карта на вашия
Volkswagen автомобил.

Volkswagen Оригинален багажник за велосипед
Бърз и лесен монтаж без инструменти върху
напречните греди. Колелата на велосипеда се
фиксират чрез диагонални задържащи ремъци
с бързо закопчаване.
Цена: 289 лв.
(кат. номер 000071128F)

*Предните стелки при Multivan T7 са с надпис Bulli.

Volkswagen постелка за багажното отделение,
след 3-ти ред седалки
Caddy от моделна 2021 г.
Цена: 149 лв.
(кат. номер: 2K7061160)

Multivan T7
Цена: 119 лв.
(кат. номер: 7T0061160)

Volkswagen Оригинална чаша
Материал: порцелан

Volkswagen Оригинална шапка
Материал: 100% памук

Цена: 22 лв.

Цена: 25 лв.

(кат. номер 000069601BQ - бяла)
(кат. номер 000069601BR - синя)

(кат. номер 000084300AT084 -бяла)
(кат. номер 000084300AT530 - синя)

Volkswagen Оригинален ключодържател
Материал: метал
Диаметър: 30 мм
Цена: 13 лв.
(кат. номер 000087010BR)

Диаметър: 37 мм
Цена: 15 лв.
(кат. номер 000087010BQ)

Volkswagen Оригинална термочаша
Вместимост: 400 мл
Цена: 89 лв.
(кат. номер 5H0069604)
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Volkswagen Аксесоари

Volkswagen Аксесоари
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Вземане и връщане
на автомобил
Времето е ценен ресурс, който трябва да използвате по оптимален начин. Често наложителните посещения в сервиз нарушават
всекидневния ритъм. За да се отдадете напълно на личните или служебните си ангажименти, без да се налага да лишавате автомобила
си от необходимата грижа, на ваше разположение е услугата „Вземане и връщане на автомобил“. Наш служител ще вземе и след
приключване на ремонтните дейности ще върне на посочен от вас адрес автомобила ви. За да запазите мобилността си, докато върви
ремонтът, при изявено желание можете да получите заместващ автомобил.
Попитайте вашия Volkswagen сервиз за условията за ползване на услугите „Вземане и връщане“ и „Заместващ автомобил“.

Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20% ДДС. Всички бонуси и рабати са необвързващо препоръчителни, некартелни и
ориентировъчни отстъпки с включен ДДС, приспаднати от необвързваща препоръчителна, некартелна цена по ценова листа. Ценовите условия са валидни от 15 май до 30 септември 2022 г.
Предложенията са налични или могат да бъдат поръчани във всеки оторизиран сервиз на марката Volkswagen в страната. Вносителят не носи отговорност за отпадане от производство на
артикул, включен в настоящата брошура, в рамките на срока на нейната валидност. Промоционалните условия за артикулите и услугите в тази брошура не се комбинират с други акции и
кампании. Доколкото не е указано друго, всички посочени цени са без включени разходи за монтиране, респективно без монтажни материали.
Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности.
Информация за други предложения от Volkswagen Сервиз, Volkswagen Оригинални резервни части и Volkswagen Оригинални аксесоари може да получите от вашия Volkswagen партньор или
на volkswagen.bg и vw-lekotovarni.bg.

