
Originál patrí k zime.

Úžitkové
vozidlá
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BEZPEČNOSTNÁ
KONTROLA VOZIDLA.
CESTU NEZMENÍME, ALE PRIPRAVÍME 
NA ŇU VAŠE VOZIDLO.



Rezervujte si termín už dnes. Tešíme sa na Vás!

*maximálna odporúčaná cena s DPH.

Úžitkové
vozidlá

Podmienky použitia šeku:

Šek obsahuje zľavu na max. 2 ks 

(pravý a ľavý) predných 

Volkswagen Originálnych tlmičov 

pruženia.

Zľava platí na Volkswagen 

Originálne diely.

Zľavu na diely je možné 

využiť iba v prípade montáže 

v autorizovanom servise 

Volkswagen.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2012. 20%

Volkswagen Originálne

predné tlmiče pruženia

Číslo šeku: 5

Číslo šeku: 5

Tlmiče pruženia sú súčasťou celého 

zavesenia kolies a výrazne ovplyvňujú jazdné 

vlastnosti vozidla. Ich primárnou funkciou je 

zabezpečenie dobrého kontaktu pneumatík 

s vozovkou. Na nerovnom povrchu sa preto 

musia postarať o to, aby kolesá od vozovky 

neodskakovali a nestrácali tým priľnavosť 

k povrchu vozovky. Kontrola tlmičov sa 

odporúča každých 20 000 km.

Ušetríte 

Šeková knižka Volkswagen 2016

Šek, ktorý platí vám!

Pre zákazníka s VIN číslom:

500€*

*  Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.

Číslo šekovej knižky:

V16

Úžitkové
vozidlá

Hodnota šekov

15,00 €*

Na nedostatky, ktoré odhalil náš check, 
použite jednoducho šek!
Viac o Šekovej knižke Volkswagen sa dozviete na strane 14.

Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú nielen na vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto 
preventívnu prehliadku u vášho servisného partnera. Pri Volkswagen Bezpečnostnej kontrole vozidla skontrolujeme váš 
Volkswagen bod po bode a upozorníme vás na prípadné nedostatky.

Skontrolujeme vám:
motor, spojku, prevodovku, pohon nápravy, stav pneumatík / kolies, tlmiče pruženia, brzdový systém, výfukový systém, 

chladiaci systém, stav motorového oleja, osvetlenie, klaksón, stav batérie, podvozok (vizuálna kontrola), karosériu, stierače, 

čelné sklo, lekárničku
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PONUKA PLATÍ PRE VOZIDLÁ VYROBENÉ DO 31. 12. 2012.

Top cena.
Overená
kvalita.

Ekonomický
balík

EKONOMICKÉ BALÍKY ZAHŔŇAJÚ:

20 % 10 %+
zľavu na Ekonomicky 
výhodný diel 
Volkswagen

zľavu na prácu 
kvalifikovaného 
servisného personálu

ORIGINÁLNE, KVALITNÉ A ZÁROVEŇ CENOVO VÝHODNÉ. 

MYSLITE EKONOMICKY. 
EKONOMICKY VÝHODNÉ 
DIELY VOLKSWAGEN. 

Doprajte tú najvyššiu kvalitu originálu aj vášmu vozidlu, hoci už možno nie je 
najmladšie. Ekonomicky výhodné diely z kvalitných materiálov v zaujímavom 
cenovom zvýhodnení a prvotriedny výkon kvalifikovaného servisného personálu. 
S nami bude vaša cesta spoľahlivá a bezpečná v každom smere.

Zľava na diel platí iba v prípade montáže v autorizovanom servise.  
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VZDUCHOVÝ FILTER

-20% -10%

-20% -10%

-20% -10%

-20% -10%

-20% -10%

EGR VENTIL

PALIVOVÝ FILTER XENÓNOVÉ VÝBOJKY

-20% -10%

FILTER
PEVNÝCH ČASTÍC

ZAPAĽOVACIE 
A ŽHAVIACE SVIEČKY

-20% -10%

PRACHOVÝ 
A PEĽOVÝ FILTER
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www.vwuzitkove.sk

Viac informácií o novinkách nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo kontaktujte svojho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Kombinovaná spotreba paliva: 4,2 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 109 – 177 g/km. Obrázky vozidla sú ilustračné. Volkswagen Úžitkové vozidlá

Caddy Alltrack.
Pripravený na nové zážitky.

Len ten, kto si stanoví neobyčajné ciele, objaví vždy niečo nové. 
Caddy Alltrack vás pri tom bude sprevádzať a vždy vám poskytne kúsok slobody s porciou dovolenky.

Na želanie je dodávaný pohon všetkých kolies 4MOTION, ktorý svojou suverénnou trakciou na ceste i mimo nej ideálne dopĺňa terénny vzhľad 
modelu. Spolu so sériovým ABS optimalizovaným pre jazdu po nespevnenom povrchu umožňuje bezpečnú jazdu aj po zlých cestách. Okrem 
toho je pre Caddy Alltrack k dispozícii už v sériovej výbave široké spektrum najmodernejších asistenčných systémov ako Front Assist alebo 
City Emergency Brake či množstvo systémov infotainmentu.

VW LNF Caddy Alltrack inzercia 297x210mm.indd   1 17.8.2016   14:43
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ŠIROKÁ PONUKA KOMPLETNÝCH ZIMNÝCH KOLIES V EXKLUZÍVNYCH 
DIZAJNOVÝCH PREVEDENIACH. 

ŠTÝLOVO A ORIGINÁLNE AJ V ZIME. 

Aspen

Caddy, Caddy Maxi, Caddy Panel Van, Caddy Kombi, T6 Multivan, T6 Transporter, T6 Caravelle, T6 California, T5 Multivan, 
T5 Transporter, T5 Caravelle, T5 California, Amarok

Aldo

Canberra

Amarok

Durban

Amarok

S nami zažiarite aj vtedy, keď sú cesty pokryté snehom alebo snehovou kašou. Kompletné zimné kolesá z kategórie 
Originálne príslušenstvo Volkswagen dokonale korešpondujú s vaším vozidlom a s vašou osobnosťou. 
Jednoducho sa čistia a sú veľmi odolné, najmä voči soli a posypu. 

O prípadných požiadavkách, obmedzeniach a vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u vášho autorizovaného servisného partnera.

NÁŠ 
BESTSELLER

Volkswagen Originálna taška na kolesá

Na uskladnenie kolies do 18".

Obj. číslo: 000073900

Na uskladnenie kolies do 21".

Obj. číslo: 000073900C ENF

T6 Multivan, T6 Transporter, T6 Caravelle,  
T6 California, T5 Multivan, T5 Transporter,  
T5 Caravelle, T5 California
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ORIGINÁLNA STAROSTLIVOSŤ A TRANSPORTNÉ RIEŠENIA.

Originálny rozmrazovač skiel 

s rozprašovačom

Zamrznuté sklá sú rozmrazené behom 

sekundy. Čistiaci prostriedok zabráni aj 

rýchlej opätovnej námraze a postará sa 

o čistý výhľad bez šmúh. Vhodný aj pre 

vnútorné strany okien. Objem 500 ml.

Obj. číslo: 000096322B

VOLKSWAGEN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO 
TERAZ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.
DOPRAJTE SI POHODLIE A KOMFORT NA CESTÁCH. 

Originálna rohož do batožinového priestoru

pre Volkswagen Caddy Maxi Life (5 a 7-sedadlová verzia) 2K5061161

pre Volkswagen Caddy Maxi Life (7-sedadlová verzia) 2K3061160

pre Volkswagen T6, penová verzia 7E5061160

pre Volkswagen T6, pevná verzia 7E5061161

predné zadné

pre Volkswagen Amarok bez rozšírených podblatníkov 2H0075111D 2H0075101B

pre Volkswagen Amarok s rozšírenými podblatníkmi 2H0075111E 2H0075101C

pre Volkswagen Caddy (Kasten/Kombi/Maxi Kasten/Maxi Kombi),

krátky rázvor

1T0075111 2K5075101

pre Volkswagen Caddy (Kasten/Kombi/Maxi Kasten/Maxi Kombi),

dlhý rázvor

1T0075111 2K5075101A

pre Volkswagen T6 7H0075111 7F0075101

pre Volkswagen Crafter, krátky rázvor 2E0075111 2E0075106

pre Volkswagen Crafter, stredný a dlhý rázvor 2E0075111 2E0075101

pre Volkswagen Crafter, dvojkolesie vzadu 2E0075111 2E0075108

Vhodnosť použitia lapačov nečistôt pre vaše auto si overte u vášho autorizovaného servisného partnera.

Originálne lapače nečistôt

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen T6

Ideálny nástroj na rozšírenie úložných možností vášho vozidla.  

Nie je vhodný pre vysokú či stredne vysokú strechu.

pre Volkswagen T6 so strešnou lištou, nie pre zvýšenú strechu, sada 2 ks 7H0071126A

pre Volkswagen T6 bez strešnej lišty, nie pre zvýšenú strechu, sada 2 ks 7H0071126

pre Volkswagen T6 so strešnou lištou, 1 ks pre 7H0071126A 7H0071126EA

pre Volkswagen T6 bez strešnej lišty, 1 ks pre 7H0071126 7H0071126E

Pojazdný valec pre T profil nosiča, pre upevnenie na zadný nosník nosiča, 

uľahčuje nakladanie

6K9071192 

Originálna zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát

Svojím zložením je plne prispôsobená vášmu vozidlu. 

Veľmi účinná pri odstraňovaní typicky zimných nečistôt 

ako sú olej, sadze a zvyšky soli. Nepoškodzuje gumičky 

stieračov. Objem: 500 ml.

Obj. číslo: 000096319B

Originálna zimná zmes do ostrekovačov

Vhodná do mrazov až do -25 °C. Objem: 3 l.

Obj. číslo: 000096321C
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Originálny strešný box

Ideálny nástroj na rozšírenie úložných možností vášho vozidla. Vďaka svojmu 

aerodynamickému tvaru výrazne redukuje odpor vzduchu, čím minimalizuje aj nepríjemný hluk 

počas jazdy. Použité materiály robia tento Originálny strešný box odolným voči odlietajúcim 

kamienkom a neprepustí ani UV žiarenie. Strešný box je stabilný a pevne uchytený na streche 

aj napriek svojej nízkej hmotnosti. Vďaka systému DuoLift je možné ho otvárať z oboch strán 

a pomocou 3-bodového centrálneho zamykania je zabezpečený proti vykradnutiu.

Strešný box 340 l

– vonkajšie rozmery: 190 x 75 x 39 cm (DxŠxV)

– vnútorné rozmery: 178 x 65 x 37 cm (DxŠxV)

Obj. číslo: 000071200AA 

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen Caddy

Originálne základné nosiče striebornej farby z aerodynamicky tvarovaného 

hliníkového profilu so snímateľnými krytmi z plastu. Mechanika z pozinkovaného 

oceľového plechu s ochranným náterom. Uzamykateľný. Sada 2 ks. 

Odporúčame dodržiavať maximálne prípustné zaťaženie strechy vášho vozidla.

pre CADDY 2016> (Kasten/Kombi/Maxi Kasten/Maxi Kombi) bez pozdĺžnych nosníkov 

Obj. číslo: 2K0071126

pre Caddy 2016> (Kasten/Kombi/Maxi Kasten/Maxi Kombi) s pozdĺžnymi nosníkmi

Obj. číslo: 2K5071151B

Strešný box 460 l

– vonkajšie rozmery: 230 x 75 x 39 cm (DxŠxV)

– vnútorné rozmery: 218 x 65 x 37 cm (DxŠxV)

Obj. číslo: 000071200FA

Originálna sada zimnej ošetrovacej kozmetiky

Obsah balenia:

1 x nemrznúca zmes 500 ml

1 x rozmrazovač 500 ml

1 x ochrana gumených častí 75 ml

1 x škrabka na ľad

Obj. číslo: 000096352L

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera. 

Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Originálny základný nosič Volkswagen Amarok

Originálny základný nosič pre ložnú plochu, jedine v spojení s 2H7071793 

(koľajnicový systém pre ložnú plochu).

Obj. číslo: 2H0071151

Originálny koľajnicový systém pre ložnú plochu.

Obj. číslo: 2H7071793

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen Crafter

Sada 3 ks.

Obj. číslo: 2E0071126

Originálny samostatný základný nosič pre Volkswagen Crafter (k Originálnemu 

základnému strešnému nosiču 2E0071126).

Obj. číslo:2E0071126E

Škrabka na ľad s metličkou na sneh

Škrabka z pevného, hodnotného polystyrénu s modrou 

metličkou a modrým úchytom. Dĺžka 40 cm.

Obj. číslo: 000096010A
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Dáždnik

Automatický dáždnik odolný voči vetru s historickým nápisom Volkswagen. 

V tmavomodrej farbe s koženou rukoväťou. Priemer striešky: 110 cm. Dĺžka: 86 cm.

Obj. číslo: 000087600F 530

Taška

Štýlová taška z jemného bavlneného plátna s historickou výrobnou značkou 

Volkswagen po oboch stranách. Otvorením bočných strán sa dá kapacita tašky 

zväčšiť. Má malé vonkajšie vrecko na zips a dve vnútorné vrecká. 

Rozmery: 55 x 30 x 38 cm. Hlavný materiál: 100% bavlnené plátno. 

Dno tašky a rúčky sú z napa kože.

Obj. číslo: 000087304  HDM

VOLKSWAGEN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO 
TERAZ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

10
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NADČASOVO ŠTÝLOVÁ.

KOLEKCIA KLASSIK

Baseballová šiltovka

Dvojfarebná šesťpanelová unisex šiltovka vyrobená 

v spolupráci s firmou ARQUEONAUTAS. S 3D výšivkou 

historického nápisu Volkswagen na prednej strane. 

Voľne nastaviteľná veľkosť vďaka zadnému uzáveru 

s logom Volkswagen. 

Materiál: 100% bavlna.

Obj. číslo: 000084300ABXW8

Baseballová šiltovka

Tmavomodrá šesťpanelová unisex šiltovka vyrobená 

v spolupráci s firmou ARQUEONAUTAS. S historickou 

výrobnou značkou Volkswagen na prednej strane 

a s vyšitým historickým nápisom Volkswagen na šilte. 

Voľne nastaviteľná veľkosť vďaka uzáveru s logom 

Volkswagen. Materiál: 100% bavlna.

Obj. číslo: 6R5084300  530

Šnúrka na kľúče

Šnúrka v typických  farbách kolekcie Klassik – 

kombinácia tmavomodrej, vínovo červenej a béžovej 

farby. So štýlovou aplikáciou v tvare starého erbu 

mesta Wolfsburg. S karabínkou a držiakom na mobilný 

telefón. Materiál: polyester. Rozmery: 450 x 25 mm.

Obj. číslo: 000087610T 530

Autíčko so zotrvačníkom VW Bulli T1

Autíčko v tvare modelu T1 s otváracími 

dverami a zotrvačníkom pre deti 

od 3 rokov. Dĺžka: 12 cm. Výrobca: WELLY.

Obj. číslo: 211087511A

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera. 

Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.



12

Omaľovánka pre deti

24-stranová omaľovánka vo formáte A5 s originálnymi 

nákresmi modelov T1 až T6.  

Obj. číslo: 000087703ED

Držiak na vajíčka VW Bulli

Porcelánový držiak na vajíčka v tvare modelu VW Bulli 

v pestrom štýle “hippies” by nemal chýbať 

na žiadnom raňajkovom stole! Pod surfom na streche 

je otvor na umiestnenie vajíčka. Limitovaná edícia. 

Materiál: porcelán. Rozmery: 130 x 65 x 65 mm. 

Obj. číslo: 211069644A AUN

1. Vreckový nôž VW Bulli 

Červený vreckový nôž VW Bulli je vybavený nástrojmi ako šidlo / výstružník, vývrtka, 

veľký a malý nôž, nožnice, otvárač na fľaše so skrutkovačom, otvárač na konzervy 

s malým skrutkovačom. Eloxovaná hliníková rukoväť s reliéfnym povrchom, nástroje 

z nerezovej ocele. Rozmery (v zatvorenom stave): 93 x 45 x 14 mm. Hmotnosť: 145 g. 

Vreckový nôž je dodávaný v darčekovej krabičke so striebornou razbou v tvare Bulli 

siluety. S molitanovou vložkou vo vnútri. 

Obj. číslo: 231093889A

2. Prívesok na kľúče s názvom modelu

Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou.  

S vygravírovaným nápisom modelu Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Transporter  Obj. číslo: 000087010APYCC

Crafter   Obj. číslo: 000087010K YPN

Amarok   Obj. číslo: 000087010L YPN

Caddy   Obj. číslo: 000087010M YPN

3. Prívesok na kľúče VW Bulli 

Ľahká karabínka v tvare VW Bulli so sponou s logom Volkswagen 

a s nerezovým krúžkom na kľúče. Materiál: eloxovaný hliník. 

Rozmery: 80 x 40 mm.

Obj. číslo: 5DB087010

4. Prívesok na kľúče VW Bulli

Prívesok na kľúče s motívom VW Bulli v červeno-bielej kombinácii. 

Rozmery: 60 mm. Materiál: plast.

Obj. číslo: 2K0087010

5. Prívesok na kľúče “Tough Work”

Prívesok na kľúče v štýle bieleho skladacieho meracieho pásma 

s nápisom “Tough Work”. Meracie pásmo je vyrobené z plastu s dĺžkou 

0,5 m. Rozmery: 65 x 25 x 15 mm. Materiál: plast.

Obj. číslo: 2K0087013B

VOLKSWAGEN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO 
TERAZ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.
1

2

3

4

5
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Dáždnik s panoramatickým obrázkom

S týmto dáždnikom jednoznačne zažiarite! Na prvý 

pohľad klasická tmavomodrá farba, no po rozprestretí 

sa na vnútornej strane zobrazí impozantný 

panoramatický obrázok s modelmi úžitkových vozidiel 

Volkswagen. Dáždnik je dostatočne odolný voči vetru. 

Plastová soft-touch rukoväť. 

Priemer dáždnika: 130 cm. Materiál: sklolaminátová 

konštrukcia / látka z polyesteru. 

Obj. číslo: 000087600AXW8

Šiltovka VW Bulli

Bulli nie je len auto! Je to kult, ktorý vzbudzuje neustály 

obdiv a záujem svojej fanúšikovskej základne. Elegantná 

kombinácia tmavomodrej farby a bieleho kontrastného 

lemovania. S výrazným bielym logom modelu VW Bulli 

na prednej strane. Materiál: 100% bavlna.

Obj. číslo: 211084300274

Šnúrka na kľúče VW Amarok

Praktická a funkčná šnúrka pre fanúšikov modelu Amarok. Materiál: 100% polyester. 

Obj. číslo: 2H1087610  AMW

Šnúrka na klúče VW Bulli 

Šnúrka modrosivej farby s bielym motívom VW Bulli pre všetkých milovníkov klasiky. 

Materiál: 100% polyester.

Obj. číslo: 211087610AMW

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera. 

Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Baseballová šiltovka VW Bulli 

Päťpanelová plátená baseballová unisex šiltovka 

tmavomodrej farby s kontrastnou bledomodrou 

potlačou a olemovaním. Voľne nastaviteľná veľkosť 

vďaka uzáveru s logom Volkswagen. 

Materiál: 100% bavlna.

Obj. číslo: 5DB084300
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ŠEK, KTORÝ PLATÍ VÁM.

Šekujte a súťažte o Volkswagen 

na víkend a ďalšie skvelé ceny!

Obrázok má len ilustračný charakter.

Vyplňte kontaktné údaje a okrem 

vašej osobnej šekovej knižky získavate 

aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! 

Vaša šeková knižka obsahuje unikátne 

číslo, ktoré je uvedené na každom 

šeku. Čím viac šekov využijete, tým 

sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky 

zaraďujete do súťaže o: 

2x  Volkswagen s plnou nádržou 

na víkend a Originálne 

príslušenstvo Volkswagen 

v hodnote 250 €

2x  Originálne príslušenstvo 

Volkswagen v hodnote 150 € 

2x  Originálne príslušenstvo 

Volkswagen v hodnote 100 € 

Odmeňujeme až 6 výhercov ročne!

AudiSlovensko
Aby to bol vždy váš Volkswagen

www.vwuzitkove.sk

www.volkswagen.sk

VOLKSWAGEN VÁM PRINÁŠA ŠEKOVÚ KNIŽKU VOLKSWAGEN NA ROK 2016.
ŠPECIÁLNA PONUKA PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL.

A AJ V ROKU 2017 SA MÔŽETE TEŠIŤ NA SVOJU OBĽÚBENÚ 
VOLKSWAGEN ŠEKOVÚ KNIŽKU U VÁŠHO VOLKSWAGEN PARTNERA.

Šeková knižka Volkswagen 2016 obsahuje množstvo zliav na Originálne diely a Originálne príslušenstvo 
Volkswagen v celkovej hodnote až 500 €. Navyše máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho Volkswagen servisného partnera čo najskôr! 

  
Súťažte so Šekovou knižkou!

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 

získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka 

obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 

Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete do súťaže o: 

2x  Volkswagen s plnou nádržou na víkend 
a Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

2x  Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 
2x  Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 100 € 
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Volkswagen Originálne
brzdové kotúče

Volkswagen Originálne
tyčky a čapy riadenia

Volkswagen Originálne
tlmiče pruženia

Volkswagen Originálna
spojková sada

* Celková hodnota šekovej knižky závisí 
od modelu vozidla a konkrétnych dielov, 
na ktoré sa tieto zľavy použijú.

Volkswagen Originálna
štartovacia batéria

Volkswagen Originálne
stierače a Aero stierače

Sady letných a zimných 
pneumatík Continental

Volkswagen sada 
zimných kompletných 
kolies

Volkswagen Originálne
brzdové platničky

Volkswagen Originálne
rozvody

Volkswagen Originálne
náboje a ložiská nábojov 
kolies

Volkswagen Originálne
guľové čapy 
a tyčky stabilizátora

20 %
Ušetríte 

15 %
Ušetríte 

25 %
Ušetríte 

500 €*

Hodnota šekov



Buďte originál. 
Ako vaše úžitkové vozidlo Volkswagen. 
Servis Volkswagen Úžitkové vozidlá.

AudiSlovenskoAuto pre rodinu

Váš partner Volkswagen Úžitkové vozidlá. 

www.vwuzitkove.sk

Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. 
Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. 
Zmena cien vyhradená. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu 
sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.vwuzitkove.sk


