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Korzyści z regularnie serwisowanej klimatyzacji:
–  komfortowe warunki podróżowania w upalne dni,
–  czyste powietrze pozbawione zapachu stęchlizny i zgnilizny,
–  eliminacja grzybów, pleśni i różnych drobnoustrojów,
–  zmniejszenie ryzyka poważniejszych usterek układu.

Czyszczenie klimatyzacji 
z wymianą filtra 
przeciwpyłkowego

Zapytaj swojego doradcę 
o oryginalne filtry antyalergiczne Volkswagen 
wyróżnione przez czasopismo AutoEXPERT

Wymiana rozrządu 

1 Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Arteon 2017->, Golf 2013-2020, Passat 2016->, Tiguan 2012->, Touran 2016->.
2 Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Golf 2009-2013, Jetta 2011-2018, Passat 2012-2015, Polo 2010-2014, Tiguan 2008-2018, Touran 2011-2015.
3 Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Arteon 2017->, Golf 2017-2020, Tiguan 2016->.

Cena pakietu1

od 2900 zł
04L198119K + 04L121011N 

Cena pakietu2

od 2800 zł
03L198119F + 03L121011P 

Cena pakietu3

od 3400 zł
04L198119F + 04L121011N 

Paski rozrządu z pompami wody  
– 3 pakiety. 
W cenie pakietu:
– zestaw naprawczy rozrządu,
– pompa wody,
– części uzupełniające (m.in. śruby),
– montaż.

Nasza cena

od 260 zł

Zaniedbywanie wymiany rozrządu może 
drogo kosztować.

Dlaczego pasek rozrządu zawodzi?
– miał kontakt z olejem wyciekającym z silnika  
 albo kiedy z powodu usterki (np. awarii 
 pompy wody) poddany był obciążeniom 
 znacznie przekraczającym wartości przyjęte 
 przez konstruktora,
– „ze starości” lub na skutek zmęczenia 
 materiału,
–  w wyniku zużycia rolek i łożysk, które  
 nie obracają się dostatecznie lekko.

Dlaczego to takie ważne?
Uszkodzenie paska rozrządu zawsze kończy się 
poważnymi konsekwencjami. Gdy nastąpi jego 
zerwanie w wielu przypadkach uszkodzeniu 
ulega silnik – zwykle dochodzi do wygięcia 
zaworów. Może to skutkować koniecznością 
generalnego remontu lub wymianą głowicy.
Na dodatek może okazać się, że silnik  
po naprawie głowicy nie pracuje tak dobrze, 
jak przed awarią, a wtedy konieczna jest 
wymiana całego silnika!

Wymianę tego podzespołu powierzaj tylko 
fachowcom!
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Wymiana oleju w skrzyni DSG
Zadbaj o skrzynię DSG w Twoim Volkswagenie.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (dotyczy skrzyń DSG  
z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże znaczenie:
– wydłuża żywotność tego podzespołu,
– utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
– oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.

Model: Passat 2.0 TDI
Lata produkcji: 2008-2014

Cena od: 990 zł

Oryginalny olej silnikowy Volkswagen  
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika

• Większa efektywność dzięki mniejszemu tarciu  
 – dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika.
• Wydłuża okresy między wymianami oleju  
 – dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości  
 popiołu i wskaźnikowi lepkości 0W.
• Substancje dodatkowe utrzymują czystość silnika  
 i zapobiegają tworzeniu się szlamu.

Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego silnika.
Dzięki mniejszemu tarciu obniża zużycie paliwa.

Wymiana oleju silnikowego  
wraz z wymianą filtra oleju

Model: Golf 1.2 TSI
Lata produkcji: 2009-2014

Cena od: 490 zł

Więcej informacji o całej ofercie na stronie www.olejsilnikowyvw.pl.

Model: Golf 2.0 TDI
Lata produkcji: 2012-2019

Cena od: 940 zł

Model: Polo 1.2
Lata produkcji: 2009-2012

Cena od: 470 zł



Autoryzowany Serwis Volkswagena

GAZDA Group Katowice 07 Sp. z o.o.
ul. Murckowska 5A, Katowice
tel.: 327001277
www.vwgazda.pl

Kontrola zawieszenia  
i układu kierowniczego
Zakres:
– sprawdzenie stanu wahaczy,
– kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
– ocena stanu amortyzatorów,
– sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym.

Nasza cena

od 49 zł

Geometria kół 
Przy zleceniu geometrii kół, 
kontrola zawieszenia gratis!

Nasza cena

od 99 zł

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Osobowe są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie  
ISP 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o. o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom  
samochodów Volkswagen Samochody Osobowe sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności 
zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego.
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.  
W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.
Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO2 sprawdź na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html.
Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Przedstawione ceny są cenami 
sugerowanymi brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką informację.  
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. 
Oferta ważna od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Czerwiec 2022. Wyprodukowano w Polsce. 


