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Hvorfor er 
Volkswagen 
Service mere 
værd?

Den sparer vores mekanikere for en masse tid og 
dig for besvær. Vores testere, er som de eneste, 
direkte forbundet med Volkswagen i Tyskland og er 
altid opdateret med den nyeste viden – specielt til 
din bil. Dens job er at sørge for, at din Volkswagen 
fortsat kører som en Volkswagen, og kun den, kan 
gøre dette. 

VI HAR DET, DE ANDRE LÆNGES EFTER.
Viden er vejen frem. Din bil er fyldt med avance-
ret elektronik og mekanik, der kræver langt mere 
end olieskifts og værktøj. Derfor har vi avancerede 
diagnosetestere udviklet kun til din Volkswagen. 
Når du får serviceret din Volkswagen hos en auto-
riseret Volkswagen Partner, får du altså samtidig en 
garanti for, at din bil er gennemtjekket, og hvis en 
opdatering er nødvendig, får du det nyeste software 
fra Volkswagen AG.

KVALITET ER BILLIGST I LÆNGDEN.
Specialuddannende mekanikere, originale reserve-
dele og diagnosetestere med den nyeste software 
er ikke det eneste du får glæde af ved en Volks- 
wagen Partner.  Du får nemlig også et stempel i  
servicehæftet, som forøger bilens værdi. Det er 
nemlig en vigtig faktor at lade din Volkswagen 
forblive en Volkswagen, hvis du en dag vil sælge 
eller bytte den til en ny. Vores ekspertise fås ikke 
andre steder og sørger for at din Volkswagen kører 
længere og sikrere på vejene. 

God service og tryghed er ikke de eneste fordele  
ved at vælge en autoriseret Volkswagen Partner,  
når din bil skal på værksted eller til service. Når du 
vælger en autoriseret Volkswagen Partner, får du  
ikke kun glæde af specialuddannede mekanikere og 
originale reservedele, du får også gavn af vores  
elektroniske fejlfinder. 

Vil du tjekke om din Volkswagen kører som den skal?

KOM NED OG FÅ EN DIALOGMODTAGELSE TIL 0 KR,-*

*Få en gratis Dialogmodtagelse i forbindelse med enten service eller reparation.


