Oryginalny płyn do spryskiwaczy Volkswagen
– zalety:
+ Duża wydajność
+ Bardzo dobra zgodność materiałów
+ Dostosowany do dyszy spryskiwacza

Jakość,
aż błyszczy
o każdej porze roku

+ Zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia
+ Przyjemny zapach

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…

Oryginalny płyn
do spryskiwaczy Volkswagen...

→→ Nieograniczona widoczność jezdni jest podstawowym

…… dostępny jest jako koncentrat (ochrona przed zamarznięciem

warunkiem bezpiecznej jazdy. Jeżeli szyba jest zabrudzona,

do –70°C) i jako gotowa mieszanka (ochrona przed zamarznięciem

zagrożenia na drodze mogą być zbyt późno lub w najgorszym

do –21°C). Istnieje również produkt na lato o podwyższonej

przypadku w ogóle niezauważone. Płyn do czyszczenia szyb

zawartości czynników aktywnych powierzchniowo, które

razem z wycieraczką usuwa smugi z przedniej szyby.

pomagają usuwać pozostałości po insektach na przedniej szybie.

→→ Bez środka czyszczącego pióra wycieraczek mogą jedynie

rozcierać zabrudzenia, co jeszcze bardziej ogranicza widoczność.
→→ Gdy płyn do spryskiwaczy nie ma odpowiednich właściwości,

może zamarznąć w zbiorniku, przewodach, dyszach
spryskiwacza lub bezpośrednio na szybie. Gdy zamarznie,
pogarsza to widoczność przez oblodzenie lub efekt smug.
→→ Płyn do spryskiwaczy nie może oddziaływać na lakier, gumy

wycieraczek czy inne materiały, z którymi ma styczność.
Ryzyku matowienia podlega szczególnie obudowa reflektorów.
→→ Płyn do czyszczenia szyb powinien być regularnie uzupełniany.

…… usuwa bez trudu tłuste plamy po oleju czy wosku.
…… w postaci koncentratu jest wyjątkowo odporny na zamarzanie.

Jest bardzo wydajny i w krótkim czasie zwracają się koszty.
…… gwarantuje doskonałą zgodność ze wszystkimi materiałami

używanymi w samochodach Volkswagen.
…… posiada wysoką płynność (o niskiej lepkości), dlatego najlepiej

nadaje się do dysz spryskiwaczy Volkswagen.
…… zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia, co mogłoby

prowadzić do zatamowania dysz spryskiwaczy lub przewodów.
…… jest bardzo ekologiczny, zrezygnowano w nim z zastosowania

niejonowych czynników aktywnych powierzchniowo.
…… ma przyjemny zapach.

