
Zdravíme Tě, zimo. Počítáme s Tebou, a proto jsme pro naše zákazníky připravili 
pestrou nabídku zimních pneumatik s bezplatnou PneuGarancí, výhodné servisní 
úkony s Originálními díly Volkswagen®, široký sortiment Originálního příslušenství 
Volkswagen® a zimní servisní prohlídku vozu v našem autorizovaném servisu. 
Nabídka platí do 31. 12. 2020. Tak ahoj, zimo. Jsme připraveni a těšíme se!

Váš servisní partner

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01 Zlín, Tel.: +420 577 057 100,
servis@eurocarzlin.cz, www.eurocarzlin.cz

Ahoj zimo. 
Těšíme se!
Zimní servis Volkswagen Servisní prohlídka  

vozu 299 Kč

Střešní box na lyže a zavazadla Comfort
Vyznačuje se inovativním předmontovaným rychloupínáním a systémem „DuoLift“, 
který umožňuje pohodlné otevírání z obou stran. Disponuje 3bodovým centrálním 
zamykáním a je k dostání v černé barvě s vysokým leskem. Nosnost 75 kg.

000071200AE | 460 L, 230 x 75 x 40 cm
15 250 Kč

000071200AD | 340 L, 190 x 75 x 39 cm
14 480 Kč

Střešní nosiče a příčníky
Originální příčníky Volkswagen jsou ideální 
systémovou základnou pro všechny 
nástavby. K dispozici pro všechny modely.

3G9071151 | Passat Variant
5 160 Kč

Sada gumových  
koberců Premium
Přesně lícující rohožky mají protiskluzovou 
spodní stranu a jsou snadno omyvatelné. 
Nápis s názvem modelu vozidla. Sada 4 ks. 
K dispozici pro všechny modely.

2K1061500B 82V | Caddy 4
2 170 Kč

Originální 
příslušenství 
Volkswagen®

Volkswagen 
lifestyle 

Kšiltovka GOLF 8
Klasická kšiltovka v barvě šedé melanž 
s mírně prohnutým kšiltem. Zadní kovové 
zapínání k nastavení šířky s vystouplým 
nápisem Volkswagen.

5H0084300A
540 Kč

Cestovní taška GOLF 8
Sportovní cestovní taška s odnímatelným, 
délkově nastavitelným ramenním popruhem 
a polstrováním.

5H0087300
1 030 Kč

Originální díly 
Volkswagen®

Baterie 70Ah/420A
Originální Baterie Volkswagen pro modely 
Arteon, Tiguan, Beetle, Golf, Golf Variant, 
Caddy, Crafter, od roku výroby 2012.

000915105DG
6 560 Kč

Vložka vzduchového filtru
Originální vložka vzduchového filtru 
Volkswagen pro modely Tiguan, Beetle, 
Caddy, Jetta, Passat, Touran, od roku 
výroby 2012.

1K0129620D
760 Kč

Zimní servisní prohlídka
V rámci zimní servisní prohlídky provedeme pečlivou kontrolu technického stavu 
Vašeho vozu a zkontrolujeme: 

299 Kč

· brzdovou soustavu
· výfukový systém 
· kola a pneumatiky 
· stěrače a ostřikovače
· stav baterie

· plochý / drážkový řemen
· klimatizaci a topení
· provozní kapaliny
· chladicí systém
· světla včetně správného nastavení


