Oryginalny akumulator Volkswagen
– zalety:
+ Gwarancja rozruchu na zimno przy temperaturze do –25°C
+ Nie wymaga konserwacji
+ Charakteryzuje się bardzo długą żywotnością

W pełni
naładowany
zawsze pod prądem

+ Posiada wbudowane wskaźniki zużycia (wskaźnik poziomu kwasu)

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…

Oryginalny akumulator Volkswagen…

→→ Akumulator to podstawowe źródło energii przy uruchamianiu

…… zapewnia gwarancję rozruchu przy temperaturze nawet

silnika; służy jednocześnie jako magazyn wytwarzanej

do –25°C oraz wysoką niezawodność latem dzięki niewielkiemu

przez alternator energii podczas jazdy.

zużyciu wody.

→→ Elektronika pokładowa jest coraz bardziej powszechna.

Coraz więcej urządzeń sterujących i odbiorników energii
jest podłączonych do pokładowej sieci elektrycznej.
→→ Moc akumulatorów spada znacznie przy niskich temperaturach.

Z drugiej strony w zimie uruchamianie sinika oraz urządzeń
zasilanych elektrycznie, jak oświetlenie, dmuchawy
czy ogrzewanie wymaga dużo energii.
→→ Szczególnie w przypadku ruchu na krótkich odcinkach może

się okazać, że auto zużywa więcej prądu z akumulatora,
niż alternator może ponownie dostarczyć.
→→ Statystyki pokazują, że akumulatory to najczęstsza przyczyna

awarii – i to nie tylko w starszych samochodach.
→→ Wysoka temperatura i długie okresy postoju doprowadzają

do samorozładowania akumulatora i skracają jego żywotność.
→→ Akumulator to jedna z podstawowych części ulegających

zużyciu. Volkswagen zaleca wymienianie go co 4 lata.

…… nie wymaga absolutnie żadnej konserwacji.
…… nie ma skłonności do samorozładowania podczas całej

żywotności.
…… ma wbudowany wskaźnik poziomu kwasu.
…… wyznacza standardy żywotności, bowiem stosuje się w nim

jedynie materiały wysokiej jakości, co zapewnia doskonały
stosunek wartości do ceny. Na Oryginalny akumulator
Volkswagen otrzymują Państwo 2 lata gwarancji.

