Volkswagen Eredeti Karosszériaelemek
– az Ön pluszpontjai
+ Méretpontosan illeszkedő forma
+ Az összes funkció biztosítása, például passzív biztonság
+ A karosszéria magas fokú merevségének megtartása
+ Magas szintű kidolgozási minőség
+ Az átrozsdásodás elleni garancia megtartása

Ezért ragaszkodjon Ön is az Eredetihez
Volkswagen Eredeti Alkatrészek®
−− minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása
során használt alkatrészek minőségével,
−− biztosítják, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is tökéletes összhangban legyen,
−− ennek köszönhetően a lehető legmagasabb szintű biztonságot,
megbízhatóságot és teljesítményt nyújtják Önnek.
Azért, hogy az Ön Volkswagenje Volkswagen is maradjon.
További információk: www.volkswagen.hu

Önnek ezt a vásárlási biztonságot hivatalos
Volkswagen márkakereskedője szavatolja
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Frissen préselve

az Ön Volkswagenjének

Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Tudta Ön?
→→ A karosszériaelemek nem csupán formát adnak az adott modell-

nek. Ezek a jármű igényesen megtervezett elemei, amelyek
számos feladatot látnak el. Ezek között az első helyen a jármű
utasainak és a közlekedés többi résztvevőjének védelme áll.
→→ Minél kevésbé „csavarodik” egy jármű az egyenetlen útfelülete-

ken vagy a gyors kanyarokban, annál nagyobb a „torziós merevsége”, és annál biztonságosabb a kezelhetősége.
→→ A biztonsági övek és a légzsákok mellett a legfontosabb passzív

biztonsági jellemzők közé tartozik a „merev” utascella (utastér),
valamint a jármű elején és hátulján található gyűrődési zónák.
Balesetkor ezek gondoskodnak az ütközési energia nagyon fontos védelmet nyújtó elnyeléséről.
→→ A jó aerodinamikai tulajdonságok csökkentik a légellenállást,

és ezzel a jármű fogyasztását. Ezt a jármű kis súlya is támogatja.
A karosszéria döntően befolyásolja mindkét tulajdonságot.
→→ Az idegen karosszériaelemek eltérő gyűrődési tulajdonságai →

veszélyeztethetik az utasok és a közlekedés többi résztvevőjének
biztonságát.
→→ Az idegen karosszériaelemek illeszkedési pontatlanságai →

költséges utómunkákat tehetnek szükségessé.

A Volkswagen Eredeti Karosszériaelemek …
…… a jármű fejlesztése során kerülnek megtervezésre, és garantálják

a minden egyes járműmodellhez méretpontosan illeszkedő
formákat.
…… különböző anyagokból álló szerkezete optimális a jármű súlya,

az aerodinamikai tulajdonságok és a gyári előírások szerinti, →
különleges passzív biztonsági jellemzők szempontjából.
…… javítás esetén megőrzik a jármű eredeti formatervét.
…… a jármű többi karosszériaelemével összhangban magas fokú

karosszériamerevséget biztosítanak, és ezzel gondoskodnak →
a jármű biztonságáról, kényelméről és tartósságáról.
…… a Volkswagen Eredeti fényezési anyagokkal kombinálva megtart-

ják az átrozsdásodás elleni garanciát. (Amennyiben a javítást
szakszervizben végezték)
…… a különböző felületi rétegeknek és a hegesztési varratok gondo-

san felvitt tömítésének köszönhetően hatékony korrózió elleni
védelmet, és ezzel együtt hosszú élettartamot biztosítanak.
…… rövid idő alatt problémamentesen felszerelhetőek, és ennek →

köszönhetően csökkentik a javítási költségeket.

