Volkswagen Eredeti Lengéscsillapítók
– az Ön pluszpontjai
+ Meggyőző kanyarstabilitás
+ Kiemelkedően biztonságos kormányozhatóság
+ Optimális tapadás
+ Kompatibilis az összes futóműalkatrésszel és vezetőt segítő
rendszerrel

+ Segít megelőzni a felesleges járulékos költségeket

Ezért ragaszkodjon Ön is az Eredetihez
Volkswagen Eredeti Alkatrészek®
−− minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása
során használt alkatrészek minőségével,
−− biztosítják, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is tökéletes összhangban legyen,
−− ennek köszönhetően a lehető legmagasabb szintű biztonságot,
megbízhatóságot és teljesítményt nyújtják Önnek.
Azért, hogy az Ön Volkswagenje Volkswagen is maradjon.
További információk: www.volkswagen.hu

Önnek ezt a vásárlási biztonságot hivatalos
Volkswagen márkakereskedője szavatolja
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Lecsillapítják

a kedélyeket

Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Tudta Ön?
→→ A lengéscsillapítók fontos biztonsági alkatrészek, amelyek →

a jármű stabil úttartását segítik.
→→ Elhasználódott lengéscsillapítók mellett vészfékezéskor jelentő-

sen megnő a fékút hossza.
→→ A hibás lengéscsillapítók miatt megnő a kerekek vízen történő

felúszásának veszélye (aquaplaning), a kormány rázkódik, →
a jármű érzékenyebbé válik az erős oldalszélre, és „hintázik”
az útegyenetlenségeken. Ezen felül a gumiabroncsok is hamarabb elkopnak.
→→ A vezetőt segítő rendszerek – mint például az ABS vagy az ESP –

csak akkor működnek megfelelően, ha a futóműtől pontos →
„információkat” kapnak. A tönkrement lengéscsillapítók meghamisítják ezeket az információkat. Hirtelen kitérő manőverek
esetén megnő a felborulás valószínűsége.
→→ Statisztikai kutatások alapján minden hetedik vezető hibás len-

géscsillapítókkal közlekedik. (Forrás: www.auto-reporter.net)
→→ A lengéscsillapítók nem máról holnapra kopnak el, hanem →

fokozatosan. Az egyre nagyobb mértékű romlást ezért gyakran
nem is veszik észre. A lengéscsillapítókat legkésőbb 60.000 és
80.000 km közötti futásteljesítménynél ellenőrizni kell.

Volkswagen Eredeti Lengéscsillapítók …
…… probléma nélkül, meggyőző kanyarstabilitással és kormányzási

biztonsággal egyenlítik ki a futóművet érő különböző terheléseket, amelyek például kanyarodáskor jelentkeznek.
…… magabiztosan reagálnak az útfelület bármilyen egyenetlensé-

gére, és a lengési energia gyors leépítésével optimalizálják →
a tapadást.
…… főleg vészfékezéskor segítik a jármű biztosabb úttartását, és →

ezzel – még maximális terhelés, utánfutó vontatása vagy maximális számú utas mellett is – javítják a jármű tapadását.
…… kitűnően illeszkednek a Volkswagen összes modelljéhez. →

Optimálisan együttműködnek a futómű összes alkatrészével, →
mint például a fékrendszerrel vagy a vezetőt segítő biztonsági
rendszerekkel.
…… meggátolják a futómű egyes alkatrészeinek túlzott igénybevé-

telét, és segítenek elkerülni ezek idő előtti kopását, például →
a gumiabroncsok esetében. Így megkímélik Önt a felesleges
járulékos költségektől.

