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NALAĎTE 
ZIMNÍ REŽIM.
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Volkswagen Service®
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Objem 340 litrů (délka 190 cm) nebo 460 litrů 
(délka 230 cm). Barevné provedení: lesklá 
černá, s nápisem Volkswagen. Otevírání ze 
dvou stran, uzamykatelný.

Pro všechny modely od 13 699 Kč

Střešní box na lyže  
a zavazadla Comfort

Určeno pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy. 
Montáž na střešní nosiče nebo příčníky.  
Uzamykatelný, díky širokým otvíracím  
tlačítkům lze snadno obsluhovat i v rukavicích.

Nosič lyží a snowboardu

1S4071126 Up! 5dv. verze (2012–2018)

6R0071126 Polo (2010–2017)

5N0071126 Tiguan bez ližin (2007–2015)

Pro všechny modely od 2 907 Kč

Platí do vyprodání zásob.990 Kč

Střešní nosiče  
pro modely up!, Polo a Tiguan

Originální příslušenství Volkswagen® 
Vysoká kvalita do nejmenšího detailu.

Akční nabídka
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Pozn.: Bližší informace o použitelnosti příslušenství pro konkrétní vozidlo Vám rád poskytne náš servisní poradce. Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH a jsou platné do 5. 11. 2017.

2 verze koncovek: micro USB a Apple Lightning,  
vysoká kvalita zpracování kabelu a konektorů.

Připevnění na základní modul Travel & Comfort  
systém, možnost 360° rotace, připojení k displeji  
vozidla (přes AppConnect).

Indukční nabíjecí kryt pro bezdrátové nabíjení  
telefonu Apple iPhone 6/6S dle standardu Qi, 
jen pro vozy s výbavou pro bezdrátové nabíjení.

S úchytnými body a nápisem modelu vozidla.
Sada gumových koberců Premium Plastová vložka  

do zavazadlového prostoru

od 760 Kč

Pro všechny modely od 1 834 Kč Pro všechny modely od 1 389 Kč

000061125J 2 955 Kč

000051435AE 2 358 Kč

Premium USB adaptér 

Držák na GoPro kameru

Obal pro bezdrátové  
nabíjení pro iPhone 6/6S

Dlouhodobě zlevněno



Volkswagen Pneuservis. 
All inclusive.
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Náš  Volkswagen Pneuservis 
poskytuje kompletní péči  
o pneumatiky. Poradíme  
a namontujeme nejvhodnější 
pneumatiky s PneuGarancí  
pro Váš vůz. Nabízíme také  
jejich uskladnění, očištění,  
ošetření a zdarma ekologickou 
recyklaci nežádoucích starých 
pneumatik. 
 
Volkswagen pneuservis  
je All inclusive služba  
pro Vás, naše zákazníky.

Pro majitele vozů Volkswagen poskytujeme  
zdarma zpětný odběr použitých pneumatik.

Ekologie

Pneuservis Volkswagen přirozeně také znamená vyvážení, montáž, ošetření  
a uskladnění zimních, resp. letních pneumatik za příznivou cenu.

Servis a uskladnění

U nás máte jistotu, že dostanete optimální pneumatiky pro model 
Vašeho vozu. Můžete si vybrat z velké nabídky renomovaných 
výrobců pneumatik a originálních kompletních kol.

Prodej

All inclusive.
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AirStop® s integrovanou uzavírací technologií Seal,  
které nově značka nabízí ve své servisní síti. Jestliže  
najedete např. na hřebík, speciální uzavírací hmota  
(Seal) uvnitř pneumatiky obalí toto cizí těleso* hned 
při vpichu, utěsní propíchnutý kanál a umožní tak  
dojetí až do servisu. Neztrácíte při tom navyklý jízdní  
komfort, nemusíte ani snižovat rychlost. Tato  
technologie funguje dokonce i při několikanásobném 
současném poškození běhounu. * Vpichy o průměru do 5 mm v běhounu    

   pneumatiky.

Méně defektů pneumatik. 
Více mobility.

Volkswagen PneuGarance.

Originální kvalita, za kterou ručíme. 
PneuGarance je poskytována už při zakoupení jedné  
pneumatiky a je platná po dobu tří let, přičemž limitem  
je hloubka desénu 5 mm. Vztahuje se na neopravitelná  
poškození vzniklá při běžném provozu, včetně najetí  
na obrubník. Pokud máte platnou doživotní Záruku  
mobility, můžete využít i odtah do nejbližšího  
autorizovaného servisu Volkswagen. Garanci můžete  
uplatnit u kteréhokoli autorizovaného partnera  
Volkswagen v České republice.

Od listopadu 2012 musí být podle nařízení Evropské  
Unie označeny všechny nové pneumatiky prodávané  
v EU standardizovanými štítky. Štítky konečnému  
zákazníkovi poskytnou základní přehledné informace  
a mohou být prvním vodítkem při rozhodování o výběru  
nové pneumatiky. Díky označení, které vypadá podobně 
jako například u ledniček či jiných spotřebičů, tak  
každý na první pohled snadno zjistí vliv pneumatiky  
na spotřebu paliva, přilnavost pneumatiky za mokra  
a klasifikaci hluku výrobku.

Štítek EU pro pneumatiky.



Nabídka kompletních kol a pneumatik. 
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ZTW185605TLP30 Barum 185/60 R15 84T 
Bar Polaris 3 F/C/71/2 1 078 Kč

ZTW195655TLP30 Barum 195/65 R15 91T 
Bar Polaris 3 F/C/71/2 1 038 Kč

ZTW205556HCP3A Continental 205/55 R16 91H 
Con WinterContact TS 830P E/C/72/2 2 280 Kč

ZTW209656TNWC0 Nokian Tyres 205/65 R16 107/105T C 
Nok WR C3 C/E/72/2 2 723 Kč

Naše kompletní zimní kola se velice snadno čistí  
a výborně se hodí pro použití se sněhovými řetězy.

Nabídka zimních pneumatik.

Sada originálních zimních kol Volkswagen s disky z lehkých slitin.

Passat 17“

3G0073227 8Z8

10 808 Kč

Continental 215/55 R17 98V XL
WINTERCONTACT TS 850 P

Touran 16“

5TA073226B 8Z8

7 799 Kč

Continental 205/60 R16 96H XL
WINTERCONTACT TS 830 P

Golf, Golf Variant,
Golf Sportsvan 15“

5G0073565 8Z8  / pravá strana

5G0073665  8Z8  / levá strana

5 060 Kč

Bridgestone 195/65 R15 91T
BLIZZAK LM-001 EVO 



 
 

 
  

12V 92AH 520A AGM 000915105CE 10 636 Kč 8 509 Kč
12V 105AH 580A AGM 000915105CF 13 186 Kč 10 549 Kč
12V 110AH 520A 000915105DL 7 801 Kč 6 241 Kč

PŮVODNÍ CENA AKČNÍ CENA

Nabídka startovacích baterií.

Originální díly Volkswagen. 
Kvalita a profesionalita.

Sada stírátek pro čelní sklo.
Při koupi sady stírátek získáte  
jako bonus 1 l koncentrátu  
pro zimní směs do ostřikovačů  
za 1 Kč.

Akce
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Akce -20 % na

vybrané baterie.



PŮVODNÍ CENA AKČNÍ CENA

Automatický deštník Golf

1H8087600 466 Kč 396 Kč

VW Brouk z roku 1960 na surfařské téma má  
nepřeberné množství detailů, které lze postavit  
z 1167 dílků.

Lego Beetle

6R5099320 3 023 Kč

Stan je voděodolný, s UV ochranou,  
vhodný pro použití venku i uvnitř.  
Rozměry: 160x63x70 cm 

Dětský stan T1 
v designu Hippie

1H9069616 1 662 Kč

Otvor pro vhazování peněz je nad zadním sklem. 
Kasičku lze otevřít zespodu. Rozměry: 22x9x9 cm

Kasička Beetle

111087709 663 Kč

Pár klíčenek v podobě servisního  
technika Volkswagen - muže a ženy.  

Sada přívěsků

1H9087010 192 Kč

Sleva 15 %

Volkswagen Lifestyle.
Svět Volkswagen.

 
Pozn.: Bližší informace o použitelnosti příslušenství pro konkrétní vozidlo Vám rád poskytne náš servisní poradce. Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH a jsou platné do 5. 11. 2017.8
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Svěřte se do péče odborníků!

Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné  
následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví.  
A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě  
u skutečných odborníků. Pokud nás necháte  
Váš vůz připravit pro technickou kontrolu a měření  
emisí, nabízíme Vám možnost provedení samotné  
technické kontroly v nezávislé STK stanici zdarma.

Volkswagen STK Service 

Možnost STK  

a emisí zdarma.*

* V případě splnění podmínek uvedených na 
   www.volkswagen.cz.

             Prioritou je vždy bezpečnost. Jízda 
v zimních podmínkách klade vysoké nároky jak 
na vaše vozidlo, tak na vaše jízdní schopnosti. 
Ujistěte se proto, že jste na tyto podmínky  
dobře připraveni.

Jezděte vždy jen na zimních pneumatikách. 
Zimní pneumatiky vám zaručují jízdní bezpečnost, 
protože mají lepší přilnavost, brzdné vlastnosti 
a jízdní stabilitu na povrchu pokrytém ledem, 
sněhem nebo sněhovou břečkou.

Před jízdou vždy odstraňte námrazu a sníh  
ze všech oken, abyste dobře viděli – tankový 
průzor může způsobit značné problémy.

Zkontrolujte, zda nejsou stírače přimrzlé ke 
sklu. Stírače hrají důležitou roli v bezpečnosti, 
přes rozmazané šmouhy nebudete dobře vidět. 
Vyměňte je proto vždy dříve, než bude pozdě.

Nesnažte se zahřívat motor během na prázdno  
při stání vozidla. Pomalou jízdou se motor  
a posléze i automobil zahřejí rychleji.

Pokud se vám při rozjezdu protáčejí kola, zkuste 

se rozjet na druhý či třetí rychlostní stupeň. 
Spojku pouštějte zvolna a plyn přidávejte citlivě.

Gumové koberečky mohou posloužit i pro 
nouzový rozjezd při zapadnutí ve sněhu.

Když potřebujete předjet pomalejší nebo  
stojící vozidlo a mezi pruhy je namrzlý pás, 
přejíždějte jej bez plynu a s vyšlápnutou spojkou.

Při jízdě do zasněženého kopce se snažte jet  
na co nejvyšší rychlostí stupeň, jaký motor ještě 
zvládne. Díky tomu se na kola přenáší méně 
točivého momentu a pak tolik neprokluzují.  
Pozor na zhasnutí motoru, pokud zastavíte, 
většinou uklouzaný kopec bez řetězů či  
pohonu 4x4 nevyjedete.

Při jízdě z kopce naopak využívejte brzdění 
motorem (podřazujte dříve) a občas jemným 
přibrzděním snižujte rychlost vozidla.

Nepodceňujte pravidelné servisní prohlídky,  
kde vám provedou kontrolu systémů důležitých 
pro bezpečnost, jako jsou brzdy, pneumatiky, 
řízení a světla.

Jízda v zimních podmínkách 



NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2 
169 00  Praha 6
Tel.: 224 395 123
E-mail: servis.st@nhcar.cz
www.nhcar.cz

Broumarská 1503 
198 00  Praha 9
Tel.: 281 021 611
E-mail: servis.cm@nhcar.cz
www.nhcar.cz

Otevírací doba servisu 
Po–Pá  07.00–18.00 
So  08.00–12.00 

Otevírací doba servisu 
Po–Pá  07.00–18.00 
So  08.00–12.00 

Volkswagen Service®

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

Zimní servisní prohlídka 

 299 Kč

brzdovou soustavu

výfukový systém 

kola a pneumatiky 

uskladnění kol přes zimní sezónu / 499 Kč 

přezutí vozu / 499 Kč 

stěrače a ostřikovače

stav baterie

klínový / rozvodový řemen

provozní kapaliny

chladicí systém 

světla včetně  
správného nastavení

kontrola geometrie bez seřízení / 499 Kč 


