Oryginalne elementy nadwozia Volkswagen
– zalety:
+ Dokładne dopasowanie
+ Gwarancja wszystkich funkcji, np. bezpieczeństwo pasywne
+ Utrzymanie wysokiej sztywności nadwozia

Świeżo
wytłoczone
dla Twojego Volkswagena

+ Wysoka jakość wykonania
+ Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne

Dlaczego warto wybrać oryginalne części?
Oryginalne części Volkswagen®
−− wykonane zgodnie ze specyfiką części użytych w produkcji
nowego samochodu,
−− gwarantują, że wszystkie elementy pojazdu perfekcyjnie
ze sobą pasują,
−− zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa,
niezawodności i wydajności.
Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem.
Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl

Pełna oferta Oryginalnych części Volkswagen®
u Twojego Partnera serwisowego Volkswagen
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Czy wiesz, że…

Oryginalne elementy nadwozia Volkswagen...

→→ Elementy nadwozia to coś więcej niż tylko kształt typowy

…… powstają jednocześnie z procesem projektowania pojazdu

dla modelu. To kosztownie skonstruowane, wielozadaniowe

i wyróżniają się konstrukcją dopasowaną i skalkulowaną

elementy samochodu. Mają przede wszystkim zapewnić

dokładnie dla każdego modelu.

bezpieczeństwo pasażerów oraz innych użytkowników dróg.
→→ Im mniejsza jest podatność karoserii na „skrętność boczną”

tym większa jest jej sztywność, dzięki czemu samochód
bezpieczniej pokonuje nierówności jezdni oraz szybkie zakręty.
→→ Oprócz pasa bezpieczeństwa oraz poduszki powietrznej

do najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo
bierne należy odporna na odkształcenia kabina pasażerska oraz
strefa kontrolowanego zgniotu z przodu i z tyłu. Pochłaniają
one podczas wypadku największą ilość energii zderzenia.
→→ Dobra aerodynamika zmniejsza opór powietrza, a tym samym

…… gwarantują optymalne dobranie materiałów konstrukcyjnych tak,

aby uzyskać masę pojazdu, aerodynamikę oraz szczególne
własności bezpieczeństwa pasywnego zgodnie z wytycznymi serii.
…… zapewniają oryginalną stylistykę pojazdu w przypadku naprawy.
…… gwarantują sztywność nadwozia, co zapewnia bezpieczeństwo,

komfort oraz wytrzymałość samochodu.
…… w połączeniu z oryginalnymi lakierami firmy Volkswagen

są podstawą gwarancji antykorozyjnej.
…… dzięki różnym powłokom i starannie nanoszonym

zużycie konstrukcji pojazdu. Pomaga w tym również niska masa.

zabezpieczeniom złączeń karoserii, zapewniają skuteczną

Obie te własności zależą od sposobu wykonania nadwozia.

ochronę przed korozją, a tym samym długi okres trwałości.

→→ Części nieoryginalne mogą się odkształcać w nietypowy sposób,

co może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów oraz innych
użytkowników drogi.
→→ Niewystarczająca dokładność wykonania nieoryginalnych

części może doprowadzić do kosztownych napraw wtórnych.

…… można je łatwo zamontować w krótkim czasie, co ogranicza

koszty napraw.

