
 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Polo 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Polo modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 120,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Polo modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Polo modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                     sākot no                                                 312,00 € 
 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Golf 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Golf modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 120,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Golf modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Golf modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                     sākot no  312,00 € 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Jetta 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Jetta modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 120,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Jetta modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Jetta modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                    sākot no  312,00 € 
 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Passat 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Passat modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 120,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Passat modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Passat modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                 sākot no  312,00 € 
 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Tiguan 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Tiguan modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 125,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Tiguan modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Tiguan modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                 sākot no  320,00 € 
 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Touran 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Touran modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 120,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Touran modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Touran modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                sākot no  312,00 € 
 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Sharan 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Sharan modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 120,00 € 

Automātiskās DSG transmisijas eļļas maiņa   

VW Sharan modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 199,00 € 

Zobsiksnas komplekta maiņa  

VW Sharan modeļiem, vecākiem par 5 gadiem (atkarībā no dzinēja koda)                                                 sākot no  312,00 € 
 
 



 

Piedāvājums ietver Volkswagen oriģinālās rezerves daļas ar uzstādīšanu oficiālā Volkswagen servisā līdz 31.12.2021. vai jauna piedāvājuma izdošanai.  
Norādītajām cenām un piedāvājuma klāstam ir informatīvs raksturs, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  
Līdz ar jauna piedāvājuma izdošanu visas iepriekš izdotās versijas nav spēkā. Piedāvājumā uzrādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. 

 

Touareg 
Cena EUR ar PVN 

 

Tehniskā apkope, iekļaujot eļļu, eļļas filtru, pārbaudes darbus un Mobilitātes garantiju  

VW Touareg modeļiem, vecākiem par 5 gadiem 203,00 € 
 
 
 


