VOLKSWAGEN BAKIM KAPSAMLARI
BAKIM 15.000 KM/YILDA BİR
1 Motor yağı ve yağ filtresi değişimi.
2 Hava filtresi değişimi.
3 Klima polen filtresi değişimi.

8 Ön ve arka fren balatalarının kontrolü. (Gerekirse değişimi ek ücrete tabidir.)
9 Fren sisteminin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü.
10 Fren hidroliği seviyesinin ve nem oranının kontrolü. (Trafiğe çıkış tarihinden itibaren 3 yıl sonra ve sonraki her 2 yılda bir fren hidroliği
değişimi gereklidir, ek ücrete tabidir. Nem oranına göre gerekirse daha önce değiştirilebilir.)
11 Egzoz sisteminin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü.
12 Şanzıman, aks ile direksiyon körüklerinin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü.
13 Lastiklerin aşınma ve hasar açısından görsel kontrolü, diş derinliklerinin ölçülmesi.
14 Lastik basınçlarının kontrolü ve gerekirse ayarlanması.
15 Kontrol lambaları, iç/dış aydınlatma, sinyal ve korna sisteminin işlev kontrolü.
16 Far ayarlarının kontrolü ve gerekirse ayarlanması.
17 Volkswagen özel teşhis cihazıyla araç sistemlerinin kontrolü.
18 Bakım aralığı göstergesinin sıfırlanması.
19 Gövde ile ek parçaların hasar ve korozyon açısından görsel kontrolü.
20 Test sürüşü.
21 Kalite kontrol.
EK OLARAK HER 30.000 KM/İKİ YILDA BİR
22 Dizel araçlarda yakıt filtresi değişimi. (Bazı modeller için 60.000 km’de)
23 V kayışı aşınma ve gerginlik kontrolü. (Gerekirse değişimi ek ücrete tabidir.)
EK OLARAK HER 60.000 KM/90.000 KM/120.000 KM/180.000 KM’DE
24 Benzinli araçlarda bujilerin değişimi. (Bazı modeller için 30.000 km’de)
25 Triger kayış seti değişimi. (Araç ve motor tipine göre periyodu ve set kapsamı değişiklik gösterir, yetkili servisinize danışınız.)

26 DSG şanzımanlı araçlarda (mekanik kavramalılar hariç) şanzıman yağı ve gerekiyorsa yağ filtresi değişimi. (Şanzıman tipine göre periyodu ve işlem kapsamı
değişiklik gösterir, yetkili servisinize danışınız.)
27 Haldex kavrama yağ değişimi. (Yalnızca 4 çeker araçlarda. Ek ücrete tabidir. Değişim periyodu km’den bağımsız 3 yılda birdir.)

120.000 KM/180.000 KM BAKIM SERVİSİ

7 Kapı, motor kaputu, bagaj kapağı menteşe ve sabitleyicilerinin yağlanması. (Kilit ve karşılıkları yağlanmaz, temiz ve kuru olması sağlanır.)

30.000 KM/İKİ YILDA BİR

6 Cam temizleme sıvısı seviyesi ile donma derecesinin kontrolü ve silecek fıskiye ayarı.

BAKIM 15.000 KM/YILDA BİR

5 Motor soğutma sıvısı seviyesi ile donma derecesinin kontrolü.

60.000 KM/90.000 KM/120.000 KM BAKIM SERVİSİ

4 Motor bölmesinde sıvı kaçaklarının görsel kontrolü.

