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Få styr på din biløkonomi med en Service– og Reparationsaftale.
For at opnå tryghed tegner de fleste forsikringer. Nogle flere end andre. De fleste er
dækket ind mod indbo, tyveri, ulykke, brand etc. Mange mennesker har oprettet en
budgetkonto i banken, hvor der hver måned trækkes et beløb på lønkontoen til de
faste udgifter, således at det bliver nemmere at overskue familiens økonomi.
Nu kan du kan også sikre dig mod både kendte og uforudsete udgifter til din Volks–
wagen, hvad enten det er en personbil eller en varevogn, og uanset om du benytter den
privat eller erhvervsmæssigt, blot den anvendes til alm. person– eller varetransport.
Med en aftale, der omfatter både serviceeftersyn og reparation, får du dermed lettere
ved at overskue dine udgifter til bilen. Du betaler simpelthen et fast beløb én gang om
måneden.

En sikkerhed.
Har du oplevet, at ferien var ved at ryge i vasken, fordi du skulle betale en større
reparation af bilen? Den slags ubehagelige overraskelser behøver du ikke være nervøs
for mere, hvis du tegner en Service- og Reparationsaftale.
Du kan desuden tilkøbe ekstra services. Montering af nye dæk, når de gamle er slidt ned.
Vinterdæk inkl. af- og påmontering og opbevaring. Erstatningsbil, når bilen er til service.
Eller hente/bringe-service, som sørger for transport til og fra værkstedet, når din bil skal
have service.

Priser og oprettelse.
Du er altid velkommen til at kontakte din Volkswagen Partner, for at høre nærmere eller
på vores hjemmeside www.volkswagen.dk/service, hvor du selv kan beregne prisen og
bestille aftalen.
De oplyste priser forudsætter, at aftalen indgås ved bilens 1. indregistrerings-dato.
Aftalen kan tegnes op til 60 måneder, regnet fra bilens 1. indregistreringsdato, og op
til 300.000 kilometer. Hvis dit kørselsbehov ændrer sig, kan aftalen reguleres, og du
bestemmer selv betalingsfrekvensen.
Fortryder du, kan du sige aftalen op med blot en måneds varsel.
Aftalen kan tegnes helt frem til 1. serviceeftersyn.

Hvad er dækket af en service og reparationsaftale?
Service inkl. arbejdsløn, reservedele og olie, der
skal skiftes i forbindelse med producentens foreskrevne service og vedligeholdelsesplaner.
Udbedringer af fejl, som er forårsaget af mekaniske
svigt og/eller normalt slid på:
· Motor, gearkasse og differentiale
· Elektronik, computere, instrumenter
· Bremser, inklusiv slid
· Turbo, udstødning og katalysator
· Kobling
· Drivaksler, støddæmpere og ophæng
· Viskerblade
· Pærer
· Batteri og generator
· Starter
Sommer- og vinterdæk, erstatningsbil ved
service hente- bringeservice, klima -og ekstra
varmeanlæg, navigation, DVD/TV systemer er
alle optioner, som kan tilkøbes aftalen.

Hvad er ikke dækket.
Reparationer, som eksempelvis vil være omfattet af en
normal dansk kaskoforsikring.
· Lygter, spejle og glas
· Karosseri og lak
· Indtræk, interiør og sæder
· Eftermonteret udstyr
· Dæk (som dog kan tilbydes mod en merpris)
· Udefra kommende skader (tyveri, hærværk
punkteringer og lignende)
· Olie og øvrige væsker i mellem eftersyn
Find din nærmeste Volkswagen Partner og hør
nærmere: www.volkswagen.dk/forhandler

