
Serwis 
i akcesoria
Oferta specjalna
Luty – Maj 2023

Auto Wimar Centrum Sp. z o.o. 

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 09.00 – 18.00
Sob. 09.00 – 14.00

Czyszczenie klimatyzacji
z wymianą filtra 
przeciwpyłkowego

od 360 zł*

* Cena części + cena usługi.
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Pomiar geometrii kół 
oraz kontrola zawieszenia  
i układu kierowniczego

Zakres:
–  sprawdzenie stanu wahaczy,
–  kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
–  ocena stanu amortyzatorów,
–  sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym.

Nasza cena

od 245 zł

Usługa wymiany 
opon/kół

Nasza cena*

od 159 zł

Nasza cena*

od 99 zł

Usługa wymiany opon  
z wyważeniem 

Usługa wymiany kół  
z wyważeniem 

* Ceny dotyczą kół/opon o rozmiarze 16"



Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem
Volkswagen Serwis

Pakiety Przeglądów
dla samochodów używanych
Volkswagen
Pakiet Przeglądów Volkswagen to kompleksowe usługi 
serwisowe na najwyższym poziomie. Nabywając Pakiet, 
nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków 
na przeglądy w trakcie użytkowania samochodu.

Pakiet Przeglądów Volkswagen to:
– wygoda, 
– pełna przewidywalność kosztów utrzymania samochodu, 
– możliwość płatności w ratach, 
– gwarancja niezmienności ceny, 
– potencjalnie wyższa wartość samochodu przy odsprzedaży*.

Pakiety dostępne są na okres od 2 do 4 lat  
z różnymi limitami dystansu dla Volkswagenów  
nie starszych niż 7 lat.

Ceny Pakietu na okres 24 miesięcy  
lub dystans 40 000 km dla:
– modeli z roczników 2018, 2017  
   i starszych od: 2199 zł!**
– modeli z roczników 2019, 2020 
   i młodszych od: 2499 zł!**

*  Cena w ogłoszeniu wyższa o nawet 20% wg Raportu  
„Serwisowanie w ASO a cena samochodu”, autorstwa  
Związku Dealerów Samochodów oraz OTOMOTO, 2022 r.
** Dotyczy modeli: Polo, T-Cross.
Ceny nie dotyczą samochodów PHEV.
Możliwość rozłożenia na raty.

 
Szczegóły oraz pełna oferta dostępna u doradcy serwisowego.

OKAZJA!!!

Oferta Pakietu Przeglądów dla samochodów używanych Volkswagen przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial 
Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).



Oryginalne części Volkswagen

Zestawy piór wycieraczek przednich

Do wybranyh modeli: Nr kat.: Nasza cena 

Passat B8 3G1998002  207 zł
Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 8, Golf 8 Variant 5G1998002 188 zł

Super 
oferta  

z montażem 
w cenie!

Oryginalne części Volkswagen

Filtr oleju silnikowego
– wkład  
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli:
Polo 6, Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 7 Sportsvan, 
Jetta 6, T-Roc, Touran, Passat B8, Passat CC, 
Tiguan, Tiguan Allspace, Arteon, Sharan 2.

Wymiana rekomendowana co roku.Nasza cena

76 zł
Nr kat.: 03N115562B

Wymiana rekomendowana 
co 60 000 km. 

Oryginalne części Volkswagen

Filtr przeciwpyłkowy
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli: 
Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 7 Sportsvan,  
Golf 8, Touran, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, 
Passat B8, Arteon, Sharan 2.

Wymiana rekomendowana co roku.

04 Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Sprawdź u swojego Partnera Serwisowego.

Nasza cena

204 zł
Nr kat.: 5Q0819669

Nasza cena

260 zł
Nr kat.: 5Q0127177

Oryginalne części Volkswagen

Wkład filtra paliwa 
Oferta dotyczy wybranych wersji  
modeli: Polo 6, Golf 7, Golf 7 Variant,  
Golf 7 Sportsvan, Golf 8, Golf 8 Variant, 
Jetta 6, Touran NF, T-Roc, Tiguan NF,  
Tiguan Allspace, Passat B8, Passat CC,  
Arteon.
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Oryginalne części Volkswagen

Filtr przeciwpyłkowy
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli: 
Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 7 Sportsvan,  
Golf 8, Touran, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, 
Passat B8, Arteon, Sharan 2.

Wymiana rekomendowana co roku.

Oryginalne części Volkswagen

Akumulator
12 V, 70 Ah, 420 DIN.
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli: Golf 7,  
Golf 7 Variant, Golf 7 Sportsvan, Golf 8, Golf 8 Variant,  
Jetta 6, Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat B8,  
Arteon,  
Sharan 2.

Oryginalne części Volkswagen

Świece zapłonowe
Oferta dotyczy wybranych wersji 
modeli: Golf 7, Golf 7 Sportsvan,  
Golf 8, Golf 8 Variant, Touran, 
T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, 
Passat B8, Arteon.

Nasza cena

 138 zł
Nr kat.: 05E905602

Oryginalne części Volkswagen

Płyn hamulcowy 
Od stanu płynu hamulcowego  
zależy prawidłowe funkcjonowanie  
układu i Twoje bezpieczeństwo,  
dlatego tak ważna jest jego  
regularna wymiana. 
Pojemnik: 1 litr.

Nasza cena

 80 zł
Nr kat.: B000750M3

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
to: 94,99 zł

Nasza cena

 1209 zł
Nr kat.: 000915105FC

OKAZJA!!!

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Sprawdź u swojego Partnera Serwisowego.



06  

Ubezpieczenie opon Volkswagen Samochody Osobowe pomaga 
w następujących przypadkach:
– uszkodzenie opon spowodowane przez przebicie ostrymi 
 przedmiotami podczas jazdy,
– uszkodzenie opon spowodowane przez jasno zidentyfikowane 
 uderzenie w krawężnik,
– wandalizm, czyli celowe uszkodzenie opon przez osoby trzecie.

Jak korzystać z ubezpieczenia opon:
1. Miej zawsze w samochodzie certyfikat ubezpieczenia opon, 
 który został przekazany przy sprzedaży opon lub kół.
2. Gdy opona ulegnie uszkodzeniu w wyniku jednego 
 z trzech warunków objętych ubezpieczeniem, przywieź ją  
 do Autoryzowanego Serwisu Grupy Volkswagen wraz  
 z certyfikatem ubezpieczenia.
3. Gdy opona zostanie zniszczona w wyniku wandalizmu, 
 okaż dodatkowo kopię policyjnego raportu. 
4.  Korzystaj z rekompensaty!
 
Ochrona nie obejmuje opon, które są:
–  zamontowane w pojazdach o masie całkowitej 
 przekraczającej 5,9 t,
–  używane w pojazdach związanych z realizacją prac 
 budowlano-montażowych,
–  używane w samochodach szkolących kierowców,  
 usługach kurierskich, taksówkach, innych płatnych 
 przewozach pasażerskich lub samochodach do wynajęcia 
 krótkoterminowego.

Miesiące  
od zakupu 0 - 12 >12 - 24 >24 - 36

Rekompensata 100% 50% 25%
 kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT   

Obliczenie wartości rezydualnej:

Ubezpieczenie opon Volkswagen  
ma wiele zalet

Ubezpieczenie

opon
do 3 LAT

w cenie opon i kół
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Więcej informacji w Autoryzowanym Serwisie Volkswagen Samochody Osobowe,  
biorącym udział w programie. Ubezpieczenie obowiązuje zarówno przy zakupie 
kompletnych kół, jak i samych opon i dodatkowo obejmuje koszt wymiany uszkodzonej 
opony na nową.



Continental  
Con WinterContact
215/55 R17 XL 98V 
Zimowa
ZTW216557VCZ00
Cena: 830 zł
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Golf 8, Golf 8 Variant 
GAVIA 17"
6,5J x 17 ET 46
Continental  
WinterContact TS 850 
205/50 R17 93V XL
5H0073527  8Z8 – prawe
5H0073627  8Z8 – lewe 

Tiguan, Tiguan Allspace
MERANO 17"
6,5J x 17 ET 38
BridgestoneBlizzak LM005 
215/65 R17 99H
5NA073567E 8Z8 – prawe
5NA073667E 8Z8 – lewe
 

Opony i oryginalne  
koła zimowe 
Volkswagena

Pełna oferta kół zimowych na: 
volkswagen.pl/kola-i-opony
oraz na: vw-sklep.pl

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen oraz na stronie www.vw-sklep.pl lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony.

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. 
W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 

Continental 0355654

C1205/50 R 17 93 V XL

71 dB

BRIDGESTONE 19601

C1215/65 R17 99 H

71 dB

Continental 0355659

C1215/55 R 17 98 V XL

71 dB
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Dynamiczne kołpaki
Dynamiczna funkcja obrotu kołpaka zapewnia 
właściwe (czytelne w ruchu) ułożenie logo VW 
w każdej pozycji koła. Pasują do samochodów 
Volkswagen z fabrycznymi obręczami ze stopu 
metali lekkich 5G0601171 XQI.
Średnica wewnętrzna ok. 53 mm.
Średnica zewnętrzna ok. 66 mm.
Nr art.: 000071213D

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Zestaw nakrętek na wentyle 
Zestaw nakrętek na wentyle z logo VW skutecznie 
chronią wentyle przed kurzem, zanieczyszczeniami 
i wilgocią. Przeznaczone do zaworów gumowych.  
Komplet = 4 sztuki.
Nr art.: 000071215E

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Zestaw śrub 
zabezpieczających 
Komplet śrub zabezpieczających obręcze  
ze stopów metali lekkich przed kradzieżą. 
Kolor: srebrny. 
M14 x 1,5 x 27. 
Nr art.: 000071597D
M14 x 1,5 x 35. 
Nr art.: 000071599B

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Akcesoria 
do kół

←  Pełną ofertę i ceny 
        sprawdź na vw-sklep.pl

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Zestaw pokrowców na koła
Wykonany z wysokiej jakości poliestru. Wyposażony w mocne  
uchwyty oraz kieszenie na śruby. W komplecie 4 sztuki.
Na koła 18". Maksymalny obwód koła 2100 mm. 
Nr kat.: 000073900
Na koła 21". Maksymalny obwód koła 2350 mm.
Nr kat.: 000073900E



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Oryginalne kosmetyki 
Volkswagen

01 02 03 04 05

06

07

08

09

Środki czyszczące  
do ekranu, poj. 10,5 ml
01 |   Kolor opakowania: różowy. 
Nr art.: 000096311ADL19

02 |   Kolor opakowania: żółty. 
Nr art.: 000096311AD655
 
03 |   Kolor opakowania: szary. 
Nr art.: 000096311AD573

04 |   Kolor opakowania: granatowy. 
Nr art.: 000096311AD530
 
05 |   Kolor opakowania: turkusowy. 
Nr art.: 000096311AD3H1

06 |   Preparat do czyszczenia  
i pielęgnacji kokpitu
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000096307G

07 |   Preparat do czyszczenia 
chromu, aluminium i stali
Butelka, poj. 250 ml.
Nr art.: 000096319D

08 |   Preparat do usuwania owadów
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000096300B

09 |   Środek czyszczący do ekranów
i wyświetlaczy w płynie
Poj. 200 ml.
Nr art.: 000096311AE

↑  Pełną ofertę i ceny 
        sprawdź na vw-sklep.pl

09Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.
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... którzy podzielili się doświadczeniem użytkowania swoich samochodów  
i akcesoriów podczas codziennego życia. Wśród nich małżeństwo fotografów  
z Gorzowa Wielkopolskiego i Mistrzyni Baristów z Olsztyna.
Zobacz, co im podoba się w naszych produktach i dlaczego zdecydowali się  
postawić na Volkswagena!

Poznaj fanów marki Volkswagen

Wejdź na stronę www.volkswagen.pl/fani  
i zobacz filmy dotyczące:
– akcesoriów transportowych,
– opon sezonowych vs. całorocznych,
– akcesoriów do podróży z dzieckiem,
– akcesoriów codziennych,
– kosmetyki samochodowej,
– serwisu skrzyni biegów DSG,
– czyszczenia klimatyzacji,
– kontroli i geometrii zawieszenia.

Zeskanuj poniższy kod QR 
by wejść na naszą stronę 
internetową:

Więcej na: 

www.volkswagen.pl/fani
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ASOKorzyści z serwisowania Twojego Volkswagena  
w naszym autoryzowanym serwisie są większe  
niż Ci się wydaje. Poznaj je i wybieraj świadomie!

→  Komfortowe serwisowanie to wygodne poczekalnie, samochód zastępczy na życzenie  
 czy usługi door-to-door*.

→  Profesjonalne wyposażenie warsztatu i aktualne oprogramowanie do serwisowania  
 Twojego samochodu.

→  Obsługa przez przeszkolonych mechaników zgodnie z technologią producenta.

→  Wykorzystywanie oryginalnych części zgodnie z zaleceniami producenta.

→  Gwarancja Mobilności, czyli assistance po wykonanym przeglądzie zgodnie z zaleceniami.

→  Twoja ocena naszego serwisu ma znaczenia – to dzięki niej doskonalimy nasze procesy 
 i stajemy się lepsi.

→  Gwarancja na części.

→  Historia serwisowa ma wpływ na wartość Twojego Volkswagena – badania pokazują,  
 że serwisując w ASO łatwiej o odsprzedaż z wyższą ceną**.

 

Dbamy o Twoją wygodę i spokój.  
Zapewniamy sprawność Twojego Volkswagena.

 

  * O możliwość realizacji tej usługi zapytaj doradcę serwisowego.
** Cena w ogłoszeniu wyższa o nawet 20% wg Raportu „Serwisowanie w ASO a cena samochodu”, autorstwa Związku Dealerów Samochodów oraz OTOMOTO, 2022 r.



12 Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 

Z dbałości o porządek w swoim   
Volkswagenie

Do wybranych modeli: Nr art.:

Do różnych modeli VW 5N0065111

Golf 7/Passat B8 Var./Alltrack 3C9065110

Golf 7 Var. 1K9065111

Touran A6 7-osob. 1T0065111

Passat B7/B8 Lim./CC 3C5065110

Akcesoria Volkswagen
Dywaniki tekstylne 
•  perfekcyjnie dopasowane,  
•  ochrona przed przetarciem w miejscu  
 oparcia obcasów, 
•  powłoka antypoślizgowa dywaników  
 tylnych,
•  kolor: czerń satynowa.
W komplecie: przednie i tylne, 4 szt. 

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Dywaniki gumowe 
•  krawędź w kształcie litery U zabezpiecza  
 przed rozprzestrzenianiem się brudu  
 i wilgoci,
•  skuteczny system mocowania  
 uniemożliwia przesuwanie się dywaników.
W komplecie: dywaniki przednie i tylne, 4 szt. 

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Systemy siatek bagażnika  

Do wybranych modeli: Wariant: Nr art.:

T-Cross Premium 2GM061500  82V

T-Roc Premium 2GA061500  82V

T-Roc Plus 2GA061550  041

Passat B8 Premium 3G1061500A 82V

Arteon Premium 3G8061500  82V

Nowy Tiguan Premium 5NB061500  82V

Do wybranych modeli: Wariant: Nr art.:

Golf 7 Optimat 5G1061445  WGK

Golf 7/7GP Plus 5G1061404  WGK

T-Roc Premium 2GA061270  WGK

T-Roc Plus 2GA061404  WGK

T-Roc Optimat 2GA061445  WGK

Passat B8 Premium 3G1061270  WGK

Passat B8 Plus 3G1061404  WGK

ID.4 Optimat 11B061445  WGK



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 13Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 

01 I  02

01 |   Folie progowe czarno-srebrne  
Tylne i przednie. T-Roc.  
Nr art.: 2GA071310A ZMD

02 |   Folie progowe czarno-srebrne  
Tylne i przednie. T-Cross.    
Nr art.: 2GM071310

03 |   Listwy progowe  
Aluminiowe, przednie. T-Roc.  
Nr art.: 2GA071303

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Listwa ochronna na zderzak 
Nowy Tiguan/Tiguan Allspace. 
Nr art.: 5NA061195A

Passat B8 Variant.
Nr art.: 3G9061195

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Folia ochronna na zderzak 
Tiguan. 
Nr art.: 5NA061197

03

Pełną ofertę i ceny  → 
sprawdź na vw-sklep.pl
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Przewody Premium USB
Specjalnie zaprojektowane do łączenia smartfona  
lub innych urządzeń przenośnych z systemem Infotainment 
firmy Volkswagen. Kable mają powłokę tekstylną wysokiej 
jakości i chromowane metalowe wtyczki, na których 
umieszczono logo Volkswagena. Dzięki nim możliwe jest 
korzystanie m.in. z takich funkcji, jak CarPlay w AppConnect 
lub np. ładowanie podłączonego urządzenia.  
Kolor: czarny/srebrny.

01 |   Przewód Premium USB-A na USB-C  
Długość: 70 cm.
Nr kat.: 000051446BP

02 |   Przewód Premium USB-C na USB-C 
Długość: 70 cm.
Nr kat.: 000051446BC

03 |   Przewód Premium USB-A na Apple Light 
Długość: 30 cm.
Nr kat.: 000051446AR

Oryginalne akcesoria Volkswagen

e-kabel do ładowania samochodów 
elektrycznych
Kabel doładowania samochodów elektrycznych w domu  
przy użyciu standardowego gniazdka 230 V.
Typ: Mode 2 EU.
Długość całkowita, m: 6,0.
Połączenie: 1-fazowe.
Prąd, A: 10.
Od strony infrastruktury złącza: typ E/F, kolor czarny.
Od strony pojazdu z urządzeniem wtykowym: typ 2, kolor żółty.
Moc ładowania, maks. kW: 2,3.
Napięcie sieciowe: 230 V AC.
W komplecie: kabel, torba oraz instrukcja obsługi. 
Nr art.: 000054412

0201 03

←  Pełną ofertę i ceny 
        sprawdź na vw-sklep.pl

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 



Neutralizator zapachu kun
Jego użycie jest niezbędne  
dla zapewnienia skuteczności 
zastosowania innych środków 
odstraszających kuny (nr kat. 000054780).  
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr kat.: 000054780A

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 15

 

Odstraszacze 
 kun

Wytwarzane przez nie pulsujące, bardzo intensywne  
sinusoidalne ultradźwięki – niesłyszalne dla człowieka  
– są podobne do naturalnych odgłosów wydawanych  
przez dzikie zwierzęta jako ostrzeżenie lub oznaka  
przestrachu, a przez kuny odbierane jako szczególnie 
nieprzyjemne.

Odstraszacz kun KK M2700  
Ultradźwiękowy generator fal materiałowych, 
pobudzający do drgań kopułę na urządzeniu.
Zasięg działania: 360°, dociera w każdy zakątek  
komory silnika, z którego widoczna jest kopuła 
odstraszacza.
Zużycie prądu: < 2 mA. 
Napięcie robocze: 12 V = (11....14 V akumulator 
samochodowy).
Wymiary, mm: ok. 85 x 53 x 42 (bez przyłączy kabla).
Koszt montażu: wg indywidualnej stawki 
roboczogodziny Partnera Serwisowego.
Nr art.: 000054651A

Odstraszacz kun KK M5700N  
M5700N łączy w sobie 3 mechanizmy odstraszające. 
6 wodoszczelnych głośników emituje głośne, pulsujące,  
naturalne ultradźwięki (fale sinusoidalne) przez rozbudowane  
metalowe membrany. Około 200 V do 300 V wysokiego  
napięcia jest podłączonych do membran, które w kontakcie  
z kuną lub innym małym zwierzęciem rażą je silnym  
(dla zwierzęcia) wstrząsem elektrycznym, które skutecznie  
odstraszają zwierzę, ale go nie zabijają.  
W nocy odstraszaniu służą pulsujące 2 diody LED (= 12).
Nr art.: 000054650G

Preparat do ochrony  
przed kunami
Można stosować również w domu  
na strychu/poddaszu.
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000054780
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Belki bagażnika dachowego/na relingi dachowe

1  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. 
   Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h  
   i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Do wybranych modeli: Opis art.: Nr art.:

Belki 
bagażnika 
dachowego

Passat Lim. B8
System bazowy umożliwiający mocowanie wszystkich 
przystawek, np. uchwytów na rowery, na deskę 
snowboardową i windsurfingową, czy bagażnika 
dachowego typu box. Spełnia normy City Crash1. 
Mocowanie na dachu. Zabezpieczenie antykradzieżowe.  
Kolor: srebrny. Zestaw = 2 szt. 

3G0071126

Arteon 3G8071126

Belki 
bagażnika 
dachowego 
na relingi

T-Cross Stanowią podstawę dla wszystkich przystawek 
transportowych, są wytrzymałe, lekkie, dają się łatwo 
zamocować do relingów dachowych. Uzyskały nie tylko 
dobre wyniki w testach City Crash1, ale też spełniają 
bardziej surowe wymogi testu Volkswagen City Crash 
Plus1. Zabezpieczenie antykradzieżowe. 

2GM071151

Tiguan Allspace 5NL071151

Więcej możliwości
↑  Pełną ofertę i ceny 
        sprawdź na vw-sklep.pl

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 



1  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. 
   Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h  
   i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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Akcesoria Volkswagen

Box dachowy BASIC 340 l  
Otwierany z jednej strony. 2-punktowy system zamykania. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.), mm: 1900 x 790 x 390.
Maks. obciążenie: 50 kg. 
Ciężar wł.: 19 kg. 
Kolor: czarny matowy.
Nr art.: 000071200

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Box dachowy Comfort 460 l  
Załadunek z obydwu stron, system duolift, centralne 
3-punktowe zamykanie. 
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x gł.), mm: 2300 x 750 x 400.
Maks. obciążenie: 75 kg. 
Ciężar własny: 23 kg. 
Kolor: czarny z połyskiem.
Nr art.: 000071200AE

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Bagażniki rowerowe Compact  
i Basic Flex
Prosty montaż na główce haka holowniczego.  
Umożliwiają łatwe oraz bezpieczne przewożenie  
2 lub 3 rowerów. Są wyposażone w zamek  
zabezpieczający przed kradzieżą. 
Maks. obciążenie Compact II: 60 kg. 
Maks. obciążenie Compact III: 54 kg. 
01 |  Nr art.: 3C0071105B – Compact II
02 |  Nr art.: 3C0071105C – Compact III
03 |  Nr art.: 000071105G – Basic Flex

01

03

02

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Mata pod fotelik z ochroną oparcia
Możliwość zastosowania na siedzeniach  
z systemem ISOFIX.
Nr art.: 000019819C

Volkswagen dla dzieci

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Piłka nożna VW  
Zgodna ze specyfikacjami FIFA/DFB.  
W komplecie metalowa igła/wentyl.  
Kolor: biały, granatowy i niebieski.
Waga, g: 400-440.
Średnica, mm: 222.
Materiał: TPU (poliuretan termoplastyczny).
Nr art.: 5H0050540  284



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 19

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Beetle zabawka  
Garbus z otwieranymi drzwiami  
i napędem sprężynowym. 
Długość: 12 cm. Kolor: czerwony.
Nr art.: 111087511

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Fotelik Kidfix i-SIZE
Dla dzieci w wieku od 3,5 do 12 lat  
i wzroście 100-150 cm.
Nr art.: 11A019906

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Fotelik Trifix i-SIZE
Dla dzieci w wieku od 15 do 48 miesięcy  
(wzrost 76-105 cm) i wadze 18 kg.
Montaż zgodnie z kierunkiem jazdy.
Nr art.: 11A019909

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Golf 1 GTI 1983  
Model w skali 1:18. 
Kolor: biały.
Nr art.: 191099302  084

Pełną ofertę i ceny  → 
sprawdź na vw-sklep.pl

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.



Oryginalne akcesoria Volkswagen 

Brelok DRIVE SAFE!    
Anioł ze stali nierdzewnej. Jedna 
strona matowa szczotkowana, druga 
polerowana. Napis „Drive safe!”. 
Na kółku również metalowe nowe  
logo VW.
Długość, mm: 70.
Nr art.: 7E9087010

20

↑  Pełną ofertę i ceny 
        sprawdź na vw-sklep.pl

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Brelok z żetonem do koszyka  
w kształcie logo VW    
Nr art.: 000087010BT

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Brelok VW    
Czarno-srebrny z nowym logo VW.
Nr art.: 000087010BQ

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Brelok VW    
Metalowy z nowym logo VW.
Nr art.: 000087010BN

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Kubek termiczny VW 
Nowe logo VW. Dzięki podwójnym ściankom doskonale 
utrzymuje temperaturę zimnego lub gorącego napoju.
Pojemność, l: 0,4.
Materiał: stal nierdzewna.
Kolor: granatowy matowy/biały.
Nr art.: 5H0069604

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Brelok VW    
Z nowym logo VW. 
Materiał: skóra/metal.
Nr art.: 000087011K

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Koc „Snug in my Bug”
Miękki kocyk z mikropolaru do otulenia w jesienne  
wieczory. Na wierzchu motyw Beetle, na spodzie  
gładki, kremowo-biały. Obramowanie ozdobnym  
ściegiem overlock.
Materiał: 100% poliester.
Wymiary (dł. x szer.), cm: 150 x 130.
Kolor: czerwony/niebieski/biały.
Nr art.: 1H4084503

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Pojemnik składany VW  
NOWOŚĆ
Maks. obciążeni do 30 kg, wodoodporny. 
Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. x wys.), cm: 50 × 32 x 27,5.
Kolor: antracytowy/srebrny.
Nr art.: 5H0061104

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Parasol VW  
Składany. Z nowym logo VW.
Kolor: czarny.
Nr art.: 000087602P

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Portfel VW  
Materiał: skóra. 
Wymiary (dł. x wys.), cm: 12,5 × 9,5.
Kolor: czarny.
Nr art.: 000087400L 041

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 
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Oryginalne akcesoria  
Volkswagen

Zegarek solarny ID
Czarny zegarek uniseks z kolekcji ID wyposażony jest 
w wysokiej jakości japoński mechanizm z napędem 
solarnym i wykonany z naturalnych, ekologicznych 
materiałów. Zegarek ma średnicę 40 mm oraz 
wskazówki dla godzin, minut i sekund. Zdobiony 
logiem ID na tarczy oraz logiem VW na denku. 
Materiał: drewno sandałowe i drewno naturalne 
(koperta), satynowana stal nierdzewna (denko),  
skóra wegańska (pasek), stal nierdzewna (zapięcie).
Kolor paska i tarczy: czarny.
Napęd/producent mechanizmu zegarka: solarny/Seiko.
Średnica, mm: 40.
Wodoszczelność, atm: 3. 
Nr art.: 11G050800

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Słuchawki Bluetooth® ID  
ze stacją ładowania w etui
Niebieskie słuchawki Bluetooth® z kolekcji ID, ze stacją 
ładowania i wkładkami do uszu w 3 rozmiarach, 
naładujesz wciagu ok. 1,5 godziny, za pomocą 
przewodu USB lub bezprzewodowo (Qi). Są odporne  
na zabrudzenia i wodę (IP44). 
Przewód USB znajduje się w komplecie.
Kolor: niebieski.
Złącze: Bluetooth®.
Czas pracy, godz.: 20.
Czas ładowania, godz.: 1,5. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm: 60 x 40 x 29.
Pojemność jednej słuchawki, mAh: 50; etui ładujące.
Rodzaj baterii: litowo-jonowa.
Nr art.: 11G087626

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Głośnik Bluetooth® ID
Głośnik Bluteooth® w kolorze niebieskim obsługuje True 
Wireless Stereo (TWS): podłącz 2 głośniki i słuchaj muzyki 
stereo. Ładowanie przez przewód USB lub bezprzewodowo (Qi).
Odporny na kurz i zachlapanie (IP55).
W 65% z tworzywa sztucznego i w 35% z włókien ze słomy 
pszenicznej.
Czas pracy, godz.: do 25. 
Czas ładowania, godz.: 4.
Średnica, mm: 100.
Wysokość, mm: 110.
Maks. moc wyjściowa, W: 6.
Rodzaj baterii: litowo-jonowe.
Nr art.: 11G087621

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Etui do kart kredytowych
Nr art.: 11G087403



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 

Jazda samochodem wymaga od kierowcy ostrożności i umiejętności przewidywania. Łatwo jednak  
o nieoczekiwaną kolizję lub wypadek – a każda kolizja to uszkodzenia, które wymagają naprawy –  
profesjonalnej naprawy! Od jej poprawności zależy nie tylko wygląd samochodu, ale również jego sprawność  
oraz Państwa bezpieczeństwo. 
Dlatego przy naprawach blacharskich warto wybierać oryginalne podzespoły i autoryzowanych partnerów  
Grupy Volkswagen, dzięki którym przywrócony zostanie stan Twojego samochodu sprzed zdarzenia.

Pamiętajcie, 
macie Państwo pełne prawo do rzetelnej naprawy po zdarzeniu drogowym!  
Zgodnie z polskim prawem podczas likwidacji szkody z OC sprawcy lub AC  
z klauzulą o wykorzystaniu części oryginalnych ubezpieczyciel powinien  
dokonać naprawy z wykorzystaniem nowych oryginalnych części.

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że po kolizji, mają prawo do naprawy samochodu z użyciem oryginalnych części.  
Ubezpieczyciel naprawiać auto z użyciem zamienników może wyłącznie wtedy, gdy uszkodzone części były  
zamiennikami. Jeśli jednak uszkodzeniu uległa część oryginalna, ubezpieczyciel nie może zastąpić jej zamiennikiem  
bez Państwa zgody. 

Ze swoimi prawami warto zapoznać się na przygotowanej  
przez Volkswagen Group Polska stronie internetowej:

www.masz-prawo.com.pl

Warto znać swoje prawa
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Z kolekcji GTI

↑  Pełną ofertę i ceny 
        sprawdź na vw-sklep.pl

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Zegarek GTI, uniseks 
Modny zegarek z tworzywa w stylu GTI. 
Satynowana obudowa, szkło z tworzywa.  
Czarna tarcza z nadrukiem plastra miodu.  
Indeksy w kolorze białym. Wygląd nawiązuje  
do licznika GTI. Zasilanie: bateria z tlenkiem  
srebra (SR626SW). 
Klamra/obudowa: stal nierdzewna. 
Średnica, mm: 42.
Mechanizm kwarcowy.
Nr art.: 5HV050830A

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Kubek termiczny GTI 
Dzięki podwójnym ściankom i próżni  
pomiędzy nimi doskonale utrzymuje 
temperaturę zimnego lub gorącego  
napoju.
Pojemność, l: 0,4.
Materiał: stal nierdzewna.
Kolor: czarny matowy/biały.
Nr art.: 5HV069604

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Okulary przeciwsłoneczne GTI  
Modne okulary przeciwsłoneczne GTI w czarnej 
oprawie z wysokiej jakości tworzywa – z miękką 
w dotyku powierzchnią i czarnymi szkłami.  
Na prawym wsporniku znajdują się współrzędne 
opisujące miejsce, w którym następuje połączenie 
nadwozia i silnika samochodu w wersji GTI.  
Na lewym wsporniku oraz na prawym szkle 
widnieje logo GTI.
Nr kat.: 5HV087900

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Pojemnik składany GTI 
Maks. obciążenie do 30 kg, wodoodporny.
Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.), cm: 50 × 32 x 27,5.
Kolor: czarny/kratka clark. 
Nr art.: 5GV061104

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Walizka GTI na 4 kółkach 
Lekka walizka w rozmiarze S wyposażona w gładko  
poruszające się 4 kółka oraz ergonomiczne uchwyty 
(górny i boczny). Front obudowy w sktrukurze plastra  
miodu. Wnętrze walizki wyściełane materiałem  
w kolorze czerwonym z logo GTI. Praktyczne przegrody  
zamykane zamkiem, zapięcia oraz pokrowiec np. na buty.  
Zamek szyfrowy TSA zabezpieczy rzeczy podczas podróży.
W zestawie pokrowiec ochronny z logo Volkswagena.
Wymiary (dł. x szer. x gł.), cm: 55 x 40 x 20.
Ciężar własny, kg: 2,8.
Pojemność, l: 33.
Materiał wierzchni: poliwęglan.
Kolor: czarny/czerwony.
Nr art.: 5HV087301 041

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Torba sportowo-weekendowa GTI  
Torba z dwiema przegrodami wewnątrz i dwiema 
kieszeniami zewnętrznymi. Ściągacz na suwak  
z kontrastowymi czerwonymi paskami. Regulowany 
i odpinany pasek na ramię. Wzmocnione dno.
Wymiary (gł. x szer. x wys.), mm: 200 x 480 x 280.
Materiał: 100% poliester.
Kolor: czarny/czerwony/biały.
Nr art.: 5HV087318

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 



11Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Oferta specjalna na akcesoria obowiązuje do końca maja 2023.

Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem
Volkswagen Serwis

Gwarancja Mobilności
Bezpiecznie, bez zmartwień, 
bezpłatnie

Świadczenia w ramach programu Gwarancja Mobilności pomogą Ci w razie awarii, wypadku, 
kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek: rozładowania 
akumulatora lub baterii w przypadku samochodów elektrycznych, uszkodzenia pojazdu  
przez gryzonie, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków służących  
do jego uruchomienia, przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania 
niewłaściwego paliwa. Innymi słowy – w niemalże każdej sytuacji, która uniemożliwi Ci 
bezpieczną kontynuację podróży samochodem.

Szczegółowe warunki programu Gwarancja Mobilności oraz zakres poszczególnych świadczeń zawarte są w dedykowanej broszurze  
lub u doradcy serwisowego.
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Wymiana oleju w skrzyni DSG
Zadbaj o skrzynię DSG w Twoim Volkswagenie.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (dotyczy skrzyń DSG  
z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże znaczenie:
– wydłuża żywotność tego podzespołu,
– utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
– oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.

Model: Passat 2.0 TDI
Lata produkcji: 2019-2020

Cena od: 1549 zł

Oryginalny olej silnikowy Volkswagen  
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika

• Większa efektywność dzięki mniejszemu tarciu  
 – dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika
• Wydłuża okresy między wymianami oleju  
 – dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości  
 popiołu i wskaźnikowi lepkości 0W
• Substancje dodatkowe utrzymują czystość silnika  
 i zapobiegają tworzeniu się szlamu.

Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego silnika.
Dzięki mniejszemu tarciu obniża zużycie paliwa.

Wymiana oleju silnikowego  
wraz z wymianą filtra oleju

Model: Golf 1.4 TSI
Lata produkcji: 2012-2019

Cena od: 699 zł

Więcej informacji o całej ofercie na stronie www.olejsilnikowyvw.pl

Model: Golf 2.0 TDI
Lata produkcji: 2012-2019

Cena od: 1549 zł

Model: Tiguan 2.0 TDI
Lata produkcji: 2015 ->

Cena od: 739 zł



Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Osobowe są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISP 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom
samochodów Volkswagen Samochody Osobowe sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności
zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO₂ lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.
Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO₂ sprawdź na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html.
Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Przedstawione ceny są cenami
sugerowanymi brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką informację.
Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.
Oferta ważna od 01.02 do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Styczeń 2023. Wyprodukowano w Polsce.

Autoryzowany Serwis Volkswagena

Auto Wimar Centrum Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 249b, Michałowice Opacz Kolonia 
tel.: 22 510-66-77
www.auto-wimar.pl

Oryginalne części Volkswagen

Zestawy klocków hamulcowych 
z wymianą   

Pakiet ekonomiczny Volkswagen

Zestawy hamulcowe z wymianą  
(4 klocki + 2 tarcze)

Dla wybranych modeli: Nasza cena
(część + usługa)

PRZÓD Touran, Tiguan, Passat B8 
 

JZW698302CG
od 1424 zł

TYŁ Tiguan, Passat B8, Arteon 

JZW698601BB
od 1349 zł

Dla wybranych modeli: Nasza cena
(część + usługa)

PRZÓD Touran, Tiguan, Passat B8, Arteon  
 

5Q0698151AH
od 949 zł

TYŁ Tiguan, Passat B8, Arteon 

3Q0698451J
od 939 zł


