Lichidul de spălare a parbrizului Original
Volkswagen – avantajele dumneavoastră
+ Putere mare de curăţare
+ Compatibilitate foarte bună cu materialele

Vizibilitate perfectă
în orice sezon

+ Compatibil cu utilizarea cu duze de tip evantai
+ Reduce riscul depunerilor de calcar
+ Miros plăcut

Optaţi pentru Piese Originale
Piesele Originale Volkswagen®
−− au aceeaşi calitate ca şi piesele utilizate în procesul de
fabricaţie al autovehiculului dumneavoastră,
−− înseamnă o funcţionare continuă şi concomitentă a tuturor
componentelor şi
−− vă oferă cel mai bun nivel posibil de securitate, fiabilitate şi
performanţă.
Pentru ca Volkswagen-ul dumneavoastră să rămână un
Volkswagen.
Mai multe informaţii pe:
www.volkswagen.ro/service_volkswagen

Cumpăraţi cu încredere de la distribuitorul
dumneavoastră Volkswagen

Piese Originale Volkswagen®

Ştiaţi că?
→→ Vizibilitatea nerestricţionată asupra drumului are o contribuţie

esenţială la siguranţa traficului? Dacă parbrizul este murdar,

Lichidul de spălare a parbrizului Original
Volkswagen …
…… este disponibil în formă concentrată (protecţie la îngheţ până la

este posibil ca pericolele să nu fie observate decât atunci când

-70 °C) şi în formă de produs gata amestecat (protecţie la îngheţ

este prea târziu sau - în cel mai rău caz - deloc. În combinaţie cu

până la -21°C). De asemenea, este disponibil şi un produs pentru

ştergătoarele, lichidul de spălare curăţă murdăria de pe parbriz.

vară, cu un conţinut crescut de detergent – destinat îndepărtării

→→ Fără lichidul de spălare a parbrizului, ştergătoarele doar

împrăştie mizeria, de obicei rezultatul fiind o restricţionare
şi mai mare a vizibilităţii?
→→ Dacă lichidul de spălare a parbrizului nu conţine substanţă anti-

îngheţ, acesta poate îngheţa în rezervor, în furtunurile conectoare,
duzele de pulverizare sau chiar direct pe parbriz? Dacă îngheaţă
pe parbriz, efectele de îngheţare şi distorsionare afectează şi mai
mult vizibilitatea.
→→ Lichidul de spălare a parbrizului nu trebuie să deterioreze

vopseaua, cauciucul lamelelor ştergătoarelor şi alte materiale
cu care intră în contact? Carcasele farurilor, în special, sunt
supuse riscului de fisurare.
→→ Rezervorul pentru lichidul de spălare a parbrizului trebuie

reumplut imediat când se goleşte?

urmelor de insecte de pe parbriz.
…… are proprietăţi foarte puternice de curăţare, îndepărtând fără

efort chiar şi reziduurile de ceară sau uleioase.
…… în formă concentrată are o capacitate foarte mare de acţionare

anti-îngheţ. Concentratul are un raport foarte bun calitate-preţ.
…… este compatibil cu toate materialele ce se regăsesc la modelele

Volkswagen.
…… are o fluiditate ridicată, fiind ideal pentru utilizarea cu duzele de

tip evantai, folosite la modelele Volkswagen.
…… reduce riscul depunerilor de calcar, care pot bloca duzele şi

furtunurile.
…… este produs cu un grad mare de atenţie faţă de mediul încon-

jurător, deoarece nu sunt utilizaţi niciun fel de detergenţi nonionizaţi.
…… are un parfum plăcut.

