
Serwis 
i akcesoria
Oferta specjalna
Luty – Maj 2023

Auto-Gazda 

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 08.00 – 18.00
Sob. 08.00 – 14.00

Czyszczenie klimatyzacji
z wymianą filtra 
przeciwpyłkowego

od 450 zł*

* Cena części + cena usługi.



02  

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 300 zł

Usługa wymiany 
opon/kół

Nasza cena*

od 250 zł

Nasza cena*

od 150 zł

Usługa wymiany opon  
z wyważeniem 

Usługa wymiany kół  
z wyważeniem 

* Ceny dotyczą kół/opon o rozmiarze 16"
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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: 1300 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: 600 zł

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

Model: Golf 2.0 TDI
Lata produkcji: 2012-2019

Cena od: 1300 zł

Model: Tiguan 2.0 TDI
Lata produkcji: 2015 ->

Cena od: 750 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-Gazda 
ul. Warszawska 330, Bielsko-Biała   
tel.: 334448801
www.auto-gazda.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
2050 zł

TYŁ Tiguan, Passat B8, Arteon 

JZW698601BB
1850 zł

Dla wybranych modeli: Nasza cena
(część + usługa)

PRZÓD Touran, Tiguan, Passat B8, Arteon  
 

5Q0698151AH
1050 zł

TYŁ Tiguan, Passat B8, Arteon 

3Q0698451J
850 zł


