
Volkswagen Service®

OBUJTE SE  
DO ZIMY.
ZIMNÍ SERVIS VOLKSWAGEN

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Určeno pro vozy do stáří 4 let. 
Nabídka platí do 31. 12. 2018.



Originální příčníky Volkswagen jsou ideální systémovou základnou 
pro všechny nástavby. K dispozici pro všechny modely.

Držák s 3bodovým systémem uchycení je schopný bezpečně 
udržet zařízení o max. výšce, šířce, hloubce 158 x 78 x 7 mm.

Střešní box se vyznačuje inovativním předmontovaným 
rychloupínáním a inovativním systémem „DuoLift“, který 
umožňuje pohodlné otevírání z obou stran. Disponuje  
3bodovým centrálním zamykáním a je k dostání v černé  
barvě s vysokým leskem. Nosnost 75 kg.

Střešní nosiče a příčníky

Držák pro mobilní telefon 
 „SmartphoneClaw“

Střešní box na lyže a zavazadla Comfort

Originální příslušenství Volkswagen®

3G9071151

pro Passat Variant

5 074 Kč

000051435AG

1 464  Kč

460 L, 230 x 75 x 40 cm

000071200AE

15 019 Kč

340 L, 190 x 75 x 39 cm

000071200AD

13 998 Kč



Bližší informace o použitelnosti dílů a příslušenství pro konkrétní vozidlo Vám rád poskytne náš servisní poradce. Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

000096010A

191 Kč

000051443D

837 Kč

5NB061500  82V

pro Tiguan

1 847 Kč

Přesně lícující rohožky mají protiskluzovou spodní stranu  
a jsou snadno omyvatelné. S nápisem modelu vozidla.  
Sada 4 ks. K dispozici pro všechny modely.

Sada gumových koberců Premium

000051446S

pro Apple Lightning

903 Kč

K dispozici také v provedení pro micro-USB,  
nebo USB-C a v délce 30 cm, nebo 70 cm.

Premium USB adaptér

000096352L

461 Kč

Obsah balíčku: rozmrazovač (500 ml), zimní koncentrát  
do ostřikovačů (500 ml), čisticí prostředek na pryž (75 ml)  
a škrabka na led.

Sada zimní autokosmetiky

5QA061161

pro Touran

1 087 Kč

Vložka do zavazadlového prostoru chrání zavazadlový prostor  
před znečištěním a zabraňuje klouzání přepravovaného nákladu.  
S nápisem modelu vozidla. K dispozici pro všechny modely. 

Plastová vložka  
do zavazadlového prostoru

Šrabka na led  
se smetáčkem

Dvojitá USB nabíječka

Volkswagen DUCI (Double-USB-Charger-Insert)  
umožňuje díky vysokému výkonu 2 x 2,4A   
rychlé nabíjení Vašich zařízení  
přes dvě rozhraní USB.

Originální příslušenství Volkswagen®  
ještě výhodněji se slevovými poukazy Plus Plán.



Nástěnná nabíjecí stanice Webasto Pure Wallbox nabízí 
škálovatelný nabíjecí výkon od 3,7 kW (1fázový a 16 A) 
do 11 kW (3fázový a 16 A).

Wallbox

 

  Lamela spojky

Bližší informace o použitelnosti dílů a příslušenství pro konkrétní vozidlo Vám rád poskytne náš servisní poradce. Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

5GE054400

15 730  Kč

Originální díly Volkswagen®

N  10320102

H7-12V-55W

398 Kč

N  0177326

pro denní svícení / 21W

70 Kč

G  V00164M1

750 ml

214 Kč

Rozmrazovač oken

Halogenová žárovka 
LONGLIFE

Žárovky LONGLIFE

000915105FC

69AH/360A

5 925 Kč

000915105DG

72AH/380A

4 830 Kč

04E141031C

Vybrané motorizace  
modelů Golf, Polo

4 440 Kč

Startovací baterie  
s ukazatelem stavu



Volkswagen Pneuservis®

Náš Volkswagen Pneuservis poskytuje  
kompletní péči o pneumatiky.

Poradíme a namontujeme nejvhodnější  
pneumatiky s PneuGarancí pro Váš vůz.  
Nabízíme také jejich uskladnění,  
očištění, ošetření a zdarma ekologickou 
recyklaci nežádoucích starých pneumatik. 

Volkswagen pneuservis  
je All inclusive služba  
pro Vás, naše zákazníky.

U nás máte jistotu, že dostanete optimální 
pneumatiky pro model Vašeho vozu. Můžete si 
vybrat z velké nabídky renomovaných výrobců 
pneumatik a originálních kompletních kol.

Pneuservis Volkswagen přirozeně také 
znamená vyvážení, montáž, ošetření 
a uskladnění zimních, resp. letních 
pneumatik za příznivou cenu.

Pro majitele vozů Volkswagen poskytujeme  
zdarma zpětný odběr použitých pneumatik.

Prodej

Servis a uskladnění

Ekologie

Volkswagen PneuGarance.

PneuGarance je poskytována už při zakoupení  
jedné pneumatiky a je platná po dobu tří let,  
přičemž limitem je hloubka desénu 5 mm. 

Vztahuje se na neopravitelná poškození vzniklá  
při běžném provozu, včetně najetí na obrubník. 

Poukaz na služby  
Volkswagen Pneuservis

Poukaz je možné uplatnit na:

›   montáž pneumatik nebo kompletních kol na vozidlo
›   uskladnění pneumatik nebo kompletních kol
›   nákup pneumatik nebo kompletních kol

500 Kč

Volkswagen Service®

Pokud máte platnou doživotní Záruku mobility,  
můžete využít i odtah do nejbližšího autorizovaného  
servisu Volkswagen. 

Garanci můžete uplatnit u kteréhokoli autorizovaného  
partnera Volkswagen v České republice.

Tento poukaz lze využít v jakémkoliv autorizovaném servisu Volkswagen.  
Platnost poukazu do 31. 12. 2018.

při zakoupení  
4 ks nových  
pneumatik nebo 
kompletních kol



Sleva 15 %

Volkswagen Lifestyle®

Tritanová láhev na pití s nylonovou 
rukojetí. Láhev na pití je potištěna 
kárem Clark, nylonová rukojeť je 
opatřena potiskem GTI. Víko láhve  
je zabezpečeno proti úniku pití 
během převozu. Objem 0,65 l.

Láhev GTI

Velikost 68/74, 80/86.  Dupačky s velkým 
fototiskem na přední straně a štítek GTI 
v bočním švu. Speciální zpracování na 
ramenou a praktické zapínání na patentky 
v rozkroku pro snadné oblékání.

Dupačky GTI

Deštník s celoplošným potiskem  
vnější strany v designu GTI Clark,  
s automatickou otevírací mechanikou,  
8 černými výztuhami a kovovými špicemi. 
Potisk v designu GTI Clark prosvítá dovnitř. 

Deštník GTI

5KA087600

1 108 Kč

Kryt na iPhone je vhodný pro 
iPhone 7 a je proveden v designu  
GTI-Clark s dodatečným decentním 
nápisem GTI. 

Kryt - iPhone 7

5KA051708

303 Kč

Lehká čepice z dvouvrstvého bavlněného 
žerzeje s módním delším střihem.  
Vysoký komfort nošení díky podílu  
elastanu, boční tkaný štítek „We did it 
first“. Materiál: 95% bavlna, 5% elasten.

Čepice GTI

Měkký, bezešvý, jemný pletený tunel  
lze nosit jako šálu, čepici nebo čelenku. 
Kompletně potištěný voštinovým vzorem. 
Horní a spodní okraj potištěn logem „GTI 
PERFORMANCE“. Materiál: 100% polyester.

Multifunkční šátek

Porcelánový hrneček vč. ucha potištěného 
kolem dokola v designu GTI-Clark.  
Vnitřní okraj hrnku je potištěn nápisem 
GTI v barvě tornádové červené.

Hrnek GTI

5GB084303 041

442 Kč

5KA084303

219 Kč

5KA069601

303 Kč

5KA069601B

691 Kč

5GD084401-A RJ1

PŮVODNÍ CENA

691 Kč
AKČNÍ CENA

587 Kč

Volkswagen Lifestyle® ještě  
výhodněji se slevovými poukazy Plus Plán.



Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony,  
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen®  
a Originálního příslušenství  Volkswagen® pro osobní  
i užitkové vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé  
finanční prostředky. 

Nezapomeňte si vyzvednout svůj Plus plán v našem  
autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus pro Vás. Plus pro Váš vůz.

Nejlepší preventivní prohlídka je u skutečných odborníků.  
Náš servis je spojen se zajištěním známky z technické kontroly  
a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných  
závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného 
ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme Vám 
čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se 
stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu 
„STK pro chlapy“. 

Možnost STK  

a emisí zdarma.*

Nákup Lifestyle a reklamních  předmětů Volkswagen
Poukaz lze uplatnit při realizaci jednorázového nákupu Lifestyle a reklamních předmětů Volkswagen nad 2 000 Kč vč. DPH. 

Platnost poukazu do 31. 12. 2018.
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Nákup Originálního příslušenství Volkswagen® 

Poukaz lze uplatnit při realizaci jednorázového nákupu Originálního příslušenství Volkswagen®  

(bez ohledu na zakoupený počet) v celkové hodnotě nad 4 000 Kč vč. DPH. 

Poukaz nelze uplatnit na nákup zimních kompletních kol.

Platnost poukazu do 31. 12. 2018.
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PL00001

Výměna brzdových destiček / čelistí /  

kotoučů / válečků

Sleva se vztahuje na materiál i práci. Vztahuje se i na samostatnou výměnu jednotlivých komponentů,  

při nákupu originálních a Economy dílů u servisního partnera Volkswagen. 

Platnost poukazu do 31. 12. 2018.
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Výměna brzdové kapalin
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Máte hezkou sbírku? Zkontrolujte si 
stav čelního skla a zbavte se sbírky 
poškození ještě před dovolenou.

K výměně čelního skla  

originální stěrače za 1 Kč

Naše originální čelní skla Volkswagen mají skvělé optické 

vlastnosti, vysokou odolnost a pevnost, jsou rozměrově  

přesná, chrání před UV zářením a jsou velmi bezpečná.  

Výměnu zvládáme rychle a profesionálně. 

Zvýhodnění platí pro pojištěná i nepojištěná čelní skla  

Vašich užitkových vozů do 31. 12. 2018.

Plus Plán

Sada stírátek  
pro čelní sklo

STK Service

Výměna čelního skla

Při koupi sady stírátek získáte jako 
bonus 1 l koncentrátu pro zimní  
směs do ostřikovačů za 1 Kč.

Akce



Volkswagen Service®

brzdovou soustavu
  
výfukový systém 
 
kola a pneumatiky  

stěrače a ostřikovače
 

stav baterie
 

klínový / rozvodový řemen
 

klimatizaci
 

provozní kapaliny
 

chladicí systém 
 

světla včetně  
správného nastavení 

V rámci zimní servisní prohlídky provedeme pečlivou  
kontrolu technického stavu Vašeho vozu a zkontrolujeme:

299 Kč

Zimní servisní prohlídka

APLIKACE  
Volkswagen Connect®
Propojte svůj smartphone s DataPlugem a udělejte  
ze svého automobilu Volkswagen konektivní vůz. 

Naší Aplikaci Volkswagen Connect® můžete snadno 
využívat přes Bluetooth. Využijte možnost sledování 
informací o svém automobilu, stylu jízdy a nebo třeba 
nákladech na pohonné hmoty.

Volkswagen Connect® můžete zdarma  
stáhnout pro iOS, nebo Android.

V aplikaci naleznete celou řadu důležitých  
informací o Vašem voze a absolvovaných jízdách. 

Více informací naleznete naleznete na www.vwconnect.com/cs-cz  
nebo u našeho servisního poradce.

Auto Strakonice, spol. s r.o.
Řepice 122 
386 01 Strakonice
Tel.: 383 311 823
E-mail: servis@auto-strakonice.cz
www.auto-strakonice.cz

Otevírací doba servisu 
Po–Pá 07.00–16.30 
St 07.00–18.00 


