
Volkswagen FlottaSzerviz.
Flottájuk tudja, mi a jó neki.

Senki nem ért nálunk jobban a Volkswagenekhez,  
ezért vagyunk mi a legjobb választás flottájuk szervizelésére.



2 Volkswagen FlottaSzerviz

Üdvözli a Volkswagen FlottaSzerviz.

Gazdaságosan és hatékonyan működik vállalkozásuk a járműparkot illetően is? Amíg autóik 
működnek, nyereséget termelnek. Előbb-utóbb azonban fel kell keresni velük a szervizt,  akár  
egy kötelező ellenőrzés, egy kopó alkatrész cseréje, akár egy karosszériaelem sérülése miatt. 

Volkswagen FlottaSzervizünkkel biztosítjuk, hogy ezek az események ne jelentsenek jelentős  
kiesést. Rugalmas időponttervezéssel és azonnali cseregépkocsival gondoskodunk arról, hogy  
a munkából kieső autó a lehető leghamarabb újra használható legyen. Személyes ügyfélszolgálat-
tal, Volkswagen Eredeti Alkatrészekkel® és a legjobb minőségű szervizzel állunk rendelkezésükre.

Egyedülálló tapasztalatunknak köszönhetően Önök mindebből csak annyit fognak észrevenni,  
hogy járműparkjuk megbízhatóbban működik, és több idejük lesz a vállalkozásukkal foglalkozni.  
Ahogyan ennek működnie kell.
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Volkswagen FlottaSzerviz.
Bármilyen méretű flotta esetén megéri.

Mobilitás nagy léptékben

Hatékonyabb mobilitásra van szükségük?  
Várja cégükett a Volkswagen FlottaSzerviz – exkluzív szerviz, exkluzív előnyökkel:

 → Vállalkozásuk igényeire szabott ügyintézés, rugalmas időpontegyeztetés
 → Személyes ügyfélszolgálat állandó kapcsolattartóval
 → Egyedi feltételek
 → Maximális kényelem (az adminisztáció átvállalása,  

karbantartás, ápolás, javítás és cseregépjármű biztosítása)
 → Költség- és időmegtakarítás
 → Gazdaságosság
 → Cégük megítélésének javítása a reprezentatív, ápolt, innovatív,  

környezetbarát járműparknak köszönhetően

A Volkswagen FlottaSzerviz bármilyen méretű flotta esetén megéri – az egynél több  
Volkswagennel rendelkező kisvállalkozásoktól a jelentős járműparkkal rendelkező nagyvállalatokig.

Tekintsék át Volkswagen FlottaSzerviz szolgáltatásunk legfontosabb jellemzőit és kérjenek  
részletes ajánlatot FlottaSzerviz tanácsadójuktól! 
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„Szünetmentes áramellátó berendezések  
és rendszerek értékesítésével foglalkozunk,  
így a szervizeseinknek szüntelenül mobilnak  
kell lenniük.”
Gál Balázs ügyvezető, EXTOR Kft.
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Volkswagen  
FlottaSzerviz. 
Folyamatos mobilitást  
biztosítunk.
Mindig akkor történik baj egy autóval,  
amikor a legnagyobb szükség lenne rá.  
Azt viszont senki sem engedheti meg 
magának, hogy ügyfeleit megvárakoztas-
sa. A Volkswagen FlottaSzerviz segítsé-
gével elkerülhetik a kellemetlen helyzete-
ket.
Hozom-viszem szolgáltatás
Ne vesztegesse az idejét. Nem kell hozzánk eljönnie, ha  
szervizelni kell valamelyik gépjárművét – mi megyünk el Önök-
höz. Elhozzuk az érintett autókat, és a szerviz elvégzése után, 
előre egyeztetett időpontban visszavisszük. Ha kívánja, ezzel  
egy időben megfelelő cseregépkocsikat is viszünk, hogy 
zökkenőmentesen folytatódhasson a munka.

 →  A gépjárművek vagy a sofőrök szállítása  
a szervizbe és vissza

 →  Nincs időveszteség, munkatársai a saját feladataikkal  
foglalkozhatnak

Csereautó szolgáltatás
Ha egy gépkocsit nélkülözniük kell egy szervizidőpont vagy  
valamilyen előre nem látható esemény miatt, mi megfelelő 
csereautót bocsátunk rendelkezésükre, hogy cégük mobilitása 
folyamatos lehessen.   

 → A szervizben hagyott gépkocsi helyett mindig  
megfelelő csereautó  

 → Folyamatos mobilitás, hogy zökkenőmentesen  
foglalkozhasson ügyfeleikkel
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Volkswagen FlottaSzerviz. 
Tartsák ellenőrzés alatt a költségeket!
Átlátható költségek 

Tudják, hogy mennyibe kerül valójában vállalkozásuk mobilitása? A Volkswagen FlottaSzerviz  
átláthatóvá teszi a szervizköltségeket és könnyebbé a flottakezelést. Szolgáltatásunkat egyedileg  
cégük méretéhez és igényeihez, hogy ésszerű szinten tarthassák a költségeket.

Forduljanak bizalommal FlottaSzerviz tanácsadójukhoz,  
hogy állítson össze egyedi ajánlatot Önöknek!
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„Megbízható, biztonságos, 
gazdaságos – ezek voltak  
a legfontosabb szempontok  
a kiválasztásnál.”
Winkler Viktor ügyvezető, Claas Hungária Kft.
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Volkswagen FlottaSzerviz. 
Garantáltan eredeti minőség.
Magas színtű szakértelem
Volkswagen márkaszervizeinkben a legjobb kezekben vannak gépjárműveik: 
nálunk jobban senki sem ismeri a Volkswageneket.
Minden javítás szakszerűen, a gyártó által jóváhagyott előírások és normaidők 
szerint történik. A karosszériajavítási és fényezési munkálatokat a legmoder-
nebb eljárásokkal és gépekkel végezzük. 

Tapasztalatunk és hozzáértésünk biztosítja:
 → a járművek értéktarását  
 → a garancia érvényességét  
 → a Go! Mobilitásgarancia meghosszabbítását  
 → a balesetből származó sérülések esetén segítségnyújtást  

a biztosítóval történő egyszerű kárrendezésben

Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Kizárólag Volkswagen Eredeti Alkatrészeket® használunk. Ezek megfelelnek  
a kompromisszumok nélküli minőséggel kapcsolatos igényeinknek: működési  
biztonságuk ellenőrzött és a sorozatgyártással azonos minőségűek.

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® előnyei:
 → A legmodernebb technikai vívmányokat képviselik
 → A legmagasabb szintű minőségi előírások szerint készülnek
 → Kompromisszumok nélküli biztonságot nyújtanak
 → Tökéletesen illeszkednek a többi eredeti alkatrészhez
 → A teljes választék, több mint 300 000 eredeti alkatrész  

elérhető a Volkswagen modelleihez
 → Előnyös ár-érték arány
 → 2 év garancia minden új Volkswagen Eredeti Alkatrészre®

„Miután a divat világában dolgozom,  
az autóm esetében is fontos a megjelenés,  
és persze az is, hogy jó érzéssel üljek bele.”
Rezsdovics Kata termékmenedzser,  
Triumph International Kft. 
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Volkswagen FlottaSzerviz. 
Garantáltan eredeti minőség.
Magas színtű szakértelem
Volkswagen márkaszervizeinkben a legjobb kezekben vannak gépjárműveik: 
nálunk jobban senki sem ismeri a Volkswageneket.
Minden javítás szakszerűen, a gyártó által jóváhagyott előírások és normaidők 
szerint történik. A karosszériajavítási és fényezési munkálatokat a legmoder-
nebb eljárásokkal és gépekkel végezzük. 

Tapasztalatunk és hozzáértésünk biztosítja:
 → a járművek értéktarását  
 → a garancia érvényességét  
 → a Go! Mobilitásgarancia meghosszabbítását  
 → a balesetből származó sérülések esetén segítségnyújtást  

a biztosítóval történő egyszerű kárrendezésben

Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Kizárólag Volkswagen Eredeti Alkatrészeket® használunk. Ezek megfelelnek  
a kompromisszumok nélküli minőséggel kapcsolatos igényeinknek: működési  
biztonságuk ellenőrzött és a sorozatgyártással azonos minőségűek.

Volkswagen Eredeti Alkatrészek® előnyei:
 → A legmodernebb technikai vívmányokat képviselik
 → A legmagasabb szintű minőségi előírások szerint készülnek
 → Kompromisszumok nélküli biztonságot nyújtanak
 → Tökéletesen illeszkednek a többi eredeti alkatrészhez
 → A teljes választék, több mint 300 000 eredeti alkatrész  

elérhető a Volkswagen modelleihez
 → Előnyös ár-érték arány
 → 2 év garancia minden új Volkswagen Eredeti Alkatrészre®

„Hogy miért a Volkswagen?  
31 ezer kilométernyi utat kezelünk,  
amit bármikor, bármilyen időjárási viszonyok 
között meg kell tudnunk közelíteni.”
Füleky Örs gépészeti és energetikai osztályvezető,  
Magyar Közút Kft. 
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Volkswagen FlottaSzerviz. 
Mindenben a rendelkezésére állunk.

Kimagasló minőségű szolgáltatások

Vannak szervizek – és van a Volkswagen márkaszerviz. A szolgáltatások olyan széles körét kínáljuk, amit nem 
lehet felülmúlni. Ezek mindegyike olyan szolgáltatás, amely garantálja járműparkjuk értéktartását, gazdaságos 
üzemeltetését és mobilitását. A felsorolt szolgáltatási elemek megállapodásonként változhatnak.  
Részletes ajánlatért forduljanak FlottaSzerviz tanácsadójukhoz!

Hozom-viszem
szolgáltatás

Csereautó 
szolgáltatás

Expressz
szerviz

Volkswagen
Clever Repair®

Keréktárolási
szolgáltatás

24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

Prémium 
Kerékszerviz

Gépjárművek
biztonsági 
ellenőrzése

Karosszéria-
javítás és 
fényezés

Klímakarbantartás

Üvegcsere

Karbantartó
szerviz

Műszaki
vizsgáztatás

Volkswagen Eredeti
Alkatrészek® és
tartozékok

Go! 
Mobilitás garancia

Roncsautók
forgalomból 
kivonása

Volkswagen
Eredeti 
Cserealkatrészek

goservice.hu

Ingyenesen letölthető 
Volkswagen Service  
mobilalkalmazás!
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A Volkswagen FlottaSzerviz előnyei.

 → 24 órás telefonos  
ügyfélszolgálat
Mindig rendelkezésére állunk.

 → FlottaSzerviz tanácsadó
Személyes kapcsolattartók.

 → Rugalmas időpontegyeztetés
Idejük fontos számunkra.

 → Kellemes körülmények
Wifi hozzáférés, televízió, magazinok, frissítők.

 → Hozom-viszem szolgáltatás
Az utaztatást, szállítást ránk bízhatják.

 → Csereautó szolgáltatás
Mobilitás folyamatosan.

 → Go! Mobilitásgarancia 
 szolgáltatás
Helyszíni segítségnyújtás defekt,  
baleset, járműfeltörés esetén is.

 → Átlátható költségek
FlottaSzerviz tanácsadóju egyedi  
ajánlatot készít. 

 → Minőségi Volkswagen szerviz
Senki nem ismeri nálunk jobban  
a Volkswageneket.

 → Volkswagen Eredeti Alkatrészek®

Autóikba mindig eredeti gyártású alkatrészek  
kerülnek.

 → A Volkswagen FlottaSzerviz  
az ideális választás
Garantáljuk cégük Volkswagen járműparkjának  
értéktartását, gazdaságos üzemeltetését és  
a folyamatos mobilitást.
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Volkswagen FlottaSzerviz.
Flottájuk tudja, mi a jó neki.


