
Haszonjárművek

Volkswagen Haszonjárművek szervizinfo
2022. ősz-tél
A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2022. október 1. – 2023. február 28.

Ismerje meg Volkswagen Haszonjárművek 
márkaszervizünk ajánlatait!

Igényelje téli indítóakkumulátor garanciánkat!



vwh.hu

Az új, teljesen 
elektromos ID. Buzz

Az ID. Buzz modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása: 24,6 - 19,8 kWh/100 km, 
CO2-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek 
megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre 
vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, 
a 715/20007EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, 
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű jellemzők (pl. környezeti feltételek) 
is befolyásolják. A képen szereplő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.

Az ikonikus Bulli elődök formatervein alapuló ID. Buzz és ID. Buzz Cargo a modern 
arányokat ötvözi az innovatív technológiával. Az új modellek fenntartható mobilitási 
megoldások egész sorát kínálják, és ikonikus mosolyuk a megújult fénydizájnnak 
köszönhetően most még emlékezetesebb. Az ID. Buzz a családi élményekhez kínál 
egy intelligens és barátságos útitársat, az ID. Buzz Cargo pedig újragondolt rakterével 
és okos tárolókoncepcióival emeli új szintre a vállalkozását.
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Márkaszervizünk ajánlatai
Vizsgáltassa át autóját márkaszervizünkben! ajánlott  

fogyasztói ár 

Menetbiztonsági átvizsgálás
Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés,  

az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel.

15 000 Ft
D22WELCOME

Menetbiztonsági átvizsgálás külső mosással
Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés, az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel,  

külső mosással.

18 500 Ft
D22MENBIZM

Welcome back! menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés értékelőlappal, javaslatokkal, 15 000 forintos levásárolható szervizkuponnal.

15 000 Ft
D22WELCOMEKUPON

Használtautó vásárlás előtti állapotfelmérés 
Használt Volkswagen megvásárlása előtt ajánlott szakszerű állapotfelmérés. Érdeklődjön márkaszervizünkben!

29 000 Ft

E-autó menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés elektromos autókhoz.

29 000 Ft
D22BEVCHECK

Rendszeres teendők

Fényszóró ellenőrzés és beállítás
A jármű fényszóróinak gyári paraméterek szerinti beállítása.

ÉRDEKLŐDJÖN  
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

AdBlue utántöltés
Szakszerű, biztonságos utántöltés.

ÉRDEKLŐDJÖN  
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

Szezonális teendők

Kerékcsere csomag
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

12 000 Ft
D22KEREK

Gumiabroncs-csere csomag
4 db gumiabroncs átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

22 000 Ft
D22GUMI

Keréktárolási csomag
4 db kerék tárolása 6 hónapra.

12 000 Ft
D22TAROL

Kiemelt ajánlatunk

Téli indítóakkumulátor garancia 
Műszeres vizsgálattal ellenőrizzük autója indítóakkumulátorának állapotát. Ha a vizsgálat során megfelelőnek ta-

láljuk, vállaljuk, hogy ha mégis meghibásodik tél végéig, akkor díjmentesen kicseréljük. A részletekért keresse 

márkaszervizét!

4990 Ft
AKKUGAR

Éves szerviz műszaki vizsgával és Mobilitásgaranciával 
Csomagajánlatunk igénybevételével egyszerre intézheti autójának éves szervizét, lejáró hatósági műszaki 

 vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia szolgáltatás meghosszabbítását.

SZERVIZ 4+

-20 000 Ft



Márkaszervizeink listáját  
megtalálja a vwh.hu oldalon,  

illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON:  
06-80-204-143

A szerviz-, tartozék- és alkatrészajánlatok nem minden márkaszervizben érhetők el. A konkrét ajánlatok részletes tartalmáról és elérhetőségé-
ről érdeklődjön Volkswagen márkaszervizében! Kiadványunk célja, hogy az érdeklődőknek kivonatos áttekintést adjon. Felhívjuk ezért a figyel-
met a következőkre: Kiadványunk tartalma nem vásárlásra való felhívás és nem ajánlattétel. A kiadványban szereplő információk nem teljes kö-
rűek, a képek csupán illusztrációk. A feltüntetett árak – kötelező érvénnyel nem bíró – ajánlott fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák az 
esetlegesen felmerülő szerelési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkaszervizek önállóan határozzák meg, a ajánlott 
ártól eltérhetnek. A feltüntetett adatok a 2022. október 1. és 2023. február 28. közötti időszakra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a 
kiadványban foglaltakat (beleértve például a meghosszabbítást, az árváltoztatást, illetve egyes termékek törlését is) előzetes értesítés nélkül 
megváltoztassuk. Az aktuális információkat a vwh.hu oldalon tekintheti meg. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért, illetve a vwh.hu 
weboldal akadálytalan és folyamatos elérhetőségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. A kiadás dátuma: 2022. szeptember

Kínálatunkban további ezernyi tartozék szerepel.  
Kérje a 2022 őszi-téli ingyenes Tartozék Trend katalógust márkakereskedőjétől!

TARTOZÉKKATALÓGUS VOLKSWAGEN, AUDI,  SEAT, 
CUPRA ÉS ŠKODA MÁRKÁJÚ GÉPKOCSIKHOZ

2022 ŐSZ–TÉL


