Volkswagen Сервиз

Програма
Сервиз 4+
Изгодни пакетни предложения за притежателите на модел от гамата на Volkswagen
на възраст над 4 години с включени резервни части и труда за тяхната подмяна.

Volkswagen Сервиз

Извлечете полза от
компетентността

Достъпни цени,
перфектен резултат

Държите на своя Volkswagen и искате най-доброто за
него? За да му се радвате дълго и да сте сигурни по време
на път, оставете го в ръцете на нашите сервизни
специалисти. Защото никой не познава Вашия Volkswagen
по-добре от нас. Така Ви гарантираме, че ще бъдете със
своя Volkswagen максимално дълго време.

Пакетните предложения от програмата Сервиз 4+ са
специално подбрани и създадени за автомобили от цялата
моделна гама на Volkswagen на възраст над 4 години.
Включват, в зависимост от наличните възможности,
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.

Ние държим на качеството. Нашите сервизни специалисти
преминават регулярни обучения, автомобилът Ви се
обслужва със специализирани инструменти и сме готови
винаги да Ви дадем професионален съвет. Убедете се
сами!

На програмата можете да разчитате за:
– инспекция
– смяна на накладки и/или дискове
– смяна на спирачна течност
– смяна на ангренажен ремък и/или 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.

Цените на различните пакети зависят от модификацията на
автомобила и се определят индивидуално по номера на
шасито. Гаранцията за труда и вложените резервни части, с
изключение на бързоизносващите се, е две години без
ограничение на пробега.

Запазете стойността
на автомобила си
и се чувствайте
сигурни на път

Инспекция
от Volkswagen сервиз
Инспекцията е сред пакетните предложения на програмата
Сервиз 4+. В рамките на инспекцията нашите сервизни
специалисти проверяват щателно автомобила – от
електрониката, през каросерията, до различните
бързоизносващи се детайли и течностите. Обхватът на
сервизните операции включва подробен списък от проверки,
препоръчани от завода производител. Инспекцията е
съобразена конкретно с Вашия автомобил, неговия пробег и
изминалото време.

За установените по време на инспекцията проблемни точки
се дават предписания или се препоръчват допълнителни
сервизни дейности, които е добре да бъдат извършени, за да
се намали рискът от възможни повреди или дефекти.
Изпълнението им в пълен обем Ви дава възможност да
удължите срока на гаранцията за мобилност и да се
възползвате от предимствата на програмата.

Сигурни на път
24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата
Вашата мобилност е наша цел. Програмата „Гаранция за мобилност“ на Volkswagen се грижи да се чувствате сигурни на пътя и
при техническа повреда да получите помощ както в страната, така и в чужбина. „Гаранция за мобилност“ обхваща услуги като
пътна помощ на място, репатриране на автомобила, предоставяне на заместващ автомобил или осигуряване на нощувка в
хотел, в случай че техническото състояние на Вашия автомобил не позволява да продължите пътуването си. Програмата важи
за всички Volkswagen леки и Volkswagen Лекотоварни автомобили до 3,5 т с междуосие до 3800 мм при спазване на
посочените от Volkswagen AG и Порше БГ условия.

Програма
Сервиз 4+
За да сте винаги доволни и Вашият Volkswagen да си остане истински Volkswagen.
Volkswagen Сервиз.

Предложенията са налични във всеки Volkswagen оторизиран сервиз на територията на страната. Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не
носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Повече информация за всички предложения по програмата ще откриете във Вашия Volkswagen сервиз, както и на
volkswagen.bg, съответно vw-lekotovarni.bg.
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