
Iba to 
najlepšie pre moje 
úžitkové vozidlo. 
Originálny motorový olej Volkswagen. 

Aj ten najlepší motorový olej sa časom opotrebuje. 
S naším olejovým servisom pre Volkswagen Úžitkové 
vozidlá zostane váš motor vždy v tej najlepšej forme. 

       Pre optimálnu ochranu vášho motora a maximálnu 
výkonnosť 

       
       Aj pri výmene olejového filtra a tesnenia používame 

výlučne Originálne diely Volkswagen®

      Náš olejový servis vám ponúkame aj ako 
Expres servis bez predchádzajúceho objednania

Zavolajte nám alebo jednoducho príďte – sme tu 
pre vás.
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Jednoduchá výmena.
Náš olejový servis.

Ako vodič úžitkového vozidla Volkswagen 
ste stavili na tú najvyššiu kvalitu. Nerobte 
nijaké kompromisy ani pri motorovom oleji: 
Originálny motorový olej Volkswagen bol 
vyvinutý špeciálne pre váš Volkswagen, a preto 
je optimálne prispôsobený požiadavkám vášho 
motora. Zabezpečuje maximálnu výkonnosť, 
šetrí palivo a chráni motor vášho vozidla.

Originálny motorový olej Volkswagen.
Vyvinutý špeciálne pre vaše 
úžitkové vozidlo Volkswagen.

NOVÝ 



Permanentne vysoký výkon.
Prečo sa máte rozhodnúť pre Originálny 

motorový olej Volkswagen?

Dlhý život pre váš motor!

Niekoľko tisíc otáčok za minútu, tlak vyše 10 ton 
na cm2 a teploty do 250 °C: je až neuveriteľné, čo 
musí motor zvládnuť pri každej jazde. Originálny 
motorový olej Volkswagen mu pri tom pomáha: 
rýchlo odvádza teplo, zachytáva škodlivé látky a 
redukuje trenie.

Perfektný partner: 
Originálny motorový 
olej Volkswagen 
je presne na mieru 
prispôsobený 
požiadavkám motorov 
Volkswagen. 

Originálny motorový olej Volkswagen spĺňa 
tie najvyššie nároky na predĺžené servisné 
intervaly aktuálnych motorov Volkswagen.

 Väčšia výdrž: 

Pri Originálnom motorovom oleji Volkswagen 
sa nemusíte rozhodovať, ktorý olej je ten 
najvhodnejší pre váš motor – už ho totiž máte!

 Väčšia bezpečnosť: 

Originálny motorový olej Volkswagen 
zabezpečuje maximálnu výkonnosť 
vášho motora.

 Lepší výkon: 

Originálny motorový olej Volkswagen čistí 
a chráni motor pred koróziou, znižuje jeho 
opotrebovanie, a tým predlžuje jeho životnosť.

 Väčšia ochrana: 

Originálny motorový olej Volkswagen 
šetrí palivo, redukuje emisie škodlivín, 
a tým šetrí životné prostredie.

 Väčšia efektívnosť: 


