Oryginalne wycieraczki Volkswagen Aero
– zalety:
+ Doskonałe czyszczenie w każdych warunkach pogodowych
+ Stała jakość oczyszczania
+ Bardzo cicha praca bez zbędnych pisków i skrzypienia

Mistrzowie
przejrzystości

na każdą pogodę

+ Perfekcyjne czyszczenie przy każdej prędkości
+ Dostosowane do jazdy zimą

Dlaczego warto wybrać oryginalne części?
Oryginalne części Volkswagen®
−− wykonane zgodnie ze specyfiką części użytych w produkcji
nowego samochodu,
−− gwarantują, że wszystkie elementy pojazdu perfekcyjnie
ze sobą pasują,
−− zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa,
niezawodności i wydajności.
Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem.
Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl

Pełna oferta Oryginalnych części Volkswagen®
u Twojego Partnera serwisowego Volkswagen
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Czy wiesz, że…

Oryginalne wycieraczki Volkswagen Aero…

→→ Pióra wycieraczek w znacznym stopniu wpływają

…… doskonale sprawdzają się przy wszelkich rodzajach opadów

na bezpieczeństwo na drodze. Mimo tego, żadna inna część

i wszystkich temperaturach, pozostawiając przednią szybę

istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie skupia

bez smug.

na sobie tak niewiele uwagi.
→→ Zużycie tylnej wycieraczki jest takie samo jak przedniej.

Z tego względu powinny one być wymieniane razem.
→→ Pióra wycieraczek wykonują ciężką pracę. Przy przeciętnej

intensywności użytkowania guma wycieraczek na przedniej
szybie w ciągu pół roku pokonuje dystans około 800 km.
→→ Każda guma z czasem parcieje i staje się popękana lub twarda,

ponieważ ma na nią wpływ działanie światła słonecznego,
ozonu lub innych czynników środowiskowych.
→→ Krawędzie gumy wycieraczek na przedniej szybie mogą ulec

uszkodzeniu przez rozbite na szybie owady. Nie sprzyjają im także
niskie zimowe temperatury.
→→ Kiedy wycieraczki są uszkodzone mogą pozostawiać

na przedniej szybie smugi, zabrudzenia lub rozmazania
oraz trzeć lub skrzypieć.

…… dzięki specjalnym prowadnicom piór precyzyjnie dopasowanym

do wygięcia przedniej szyby, równomiernie rozkładają siłę
nacisku wycieraczki na całej długości.
…… oferują niezmienną jakość wycierania podczas ich całej

żywotności.
…… elastyczny gumowy grzbiet i szczególnie śliska powłoka

zapewniają bezgłośną pracę, bez niekomfortowego
skrzypienia i piszczenia.
…… dzięki perfekcyjnej aerodynamice spełniają oczekiwania

nawet przy dużych prędkościach.
…… dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości szczególnie

odpornych na działanie niskiej temperatury są dostosowane
do jazdy zimą.
…… są wyposażone we wskaźnik zużycia,

który informuje kierowcę o konieczności
wymiany piór wycieraczek.

