
1) Co to są części Economy? 

 

Części Economy to rodzina produktów koncernu Volkswagen, skierowana  do posiadaczy samochodów 
starszych niż  4 lata. Linii a produktów Ecoonomy to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy 
cenią sobie jakość oryginalnych części Grupy Volkswagen,  a zarazem są szczególnie wrażliwi na cenę części 
i usług. Pakiety ekonomiczne umożliwiają ekonomiczną naprawę, której cena jest znacznie niższa niż przy 
wykorzystaniu Oryginalnych części. Jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo i funkcjonalność 
użytkowania, podobnie jak ich Oryginalne odpowiedniki. Części Economy zostały opracowane zgodnie z 
najwyższymi standardami, w ramach ściśle określonych i sprawdzonych procesów rozwoju, zatwierdzania 
przed wprowadzeniem do produkcji oraz wytwarzania. Inteligentny projekt podzespołów Economy 
umożliwia oszczędność kosztów bez żadnych kompromisów pod względem bezpieczeństwa i 
funkcjonalności. 

Drogi Kierowco! Części Economy, sa dostępne w ramach atrakcyjnych pakietów ekonomicznych wraz z 
montażem, które oferują poszczególne marki w grupie Volkswagen. Zapytaj o swoje rabaty na części i 
usługi. 

Jeśli posiadasz auto marki Škoda, zapytaj swojego Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škoda,              
o Program „4Service”. 
 
 

2) Dlaczego warto skorzystać z przygotowanych rozwiązań? 

 

Części Economy mają wiele zalet, które zapewniają ich optymalne działanie, maksymalne bezpieczeństwo i 
długą żywotność. Ze względu na swoje korzystne ceny są one interesującą alternatywą dla naszych 
Oryginalnych części.  

Cechy asortymentu: 

 Rodzina produktów koncernu Volkswagen przeznaczona dla samochodów starszych niż 4 lata. 

 Produkcja opiera się na specjalnym procesie rozwoju. 

 Aktualna, zmodyfikowana specyfikacja produktu dostosowana do wieku samochodu. 

 Dwa lata gwarancji. 

 Części economy  nie sa stosowane podczas napraw gwarancyjnych nowych samochodów  

 Rosnący asortyment ukierunkowany na utrzymanie stanu technicznego i aktualne zużycie. 

Zalety asortymentu: 

 Konkurencyjne ceny  atrakcyjne dla klientów 
Prawdziwa oszczędność: koszty naprawy są zdecydowanie niższe, dzięki zastosowaniu części 
Economy. 

 Gwarantowane doskonałe działanie 
Zmodyfikowane odpowiednio do wieku samochodu specyfikacje produktów seryjnych z 
wykorzystaniem technologicznej kompetencji marek koncernu Volkswagen. Długoletnie 
doświadczenie z odpowiednimi modelami samochodów. 

 Wysoki poziom jakości 
Rozwój i produkcja według standardów światowego koncernu Volkswagen. 

 Wyłączna droga dystrybucji  
Stała jakość dzięki wyłącznej dystrybucji przez Partnerów Serwisowych 
 

 



 

Technologia 

Zastosowane rozwiązania technologiczne, odpowiedni dobór materiałów oraz zmniejszenie różnorodności 
wariantów umożliwiły znacząca oszczędność kosztów. Dzięki temu asortyment linii Economy dostępny jest 
w niższych cenach niż Części Oryginalne. Jednocześnie części Economy zapewniają odpowiednie 
bezpieczeństwo oraz funkcjonalność użytkowania. 

Każdy produkt należący do rodziny części Economy, jest dokładnie badany pod kątem obniżenia kosztów 
produkcji w stosunku do oryginalnych części, a jednocześnie optymalnego zachowania wszystkich ważnych 
funkcji technicznych i jakościowych w przypadku napraw odpowiednich do stopnia zużycia.  

W przypadku wielu produktów podstawą jest wykorzystanie szerokich doświadczeń zebranych na 
milionach samochodów oraz inteligentne modyfikacje techniczne części seryjnej przez naszych inżynierów z 
działu rozwoju produktu. 

Przy procesie powstawania produktu ważną rolę odgrywają zatem następujące czynniki: 

 know-how zebrany podczas rozwoju nowych samochodów i doświadczenia zgromadzone 
na podstawie milionów sprzedanych samochodów, 

 zmiany właściwości konstrukcyjnych, 

 zmiany zastosowanych materiałów, 

 redukcja różnorodności wariantów. 

Co to dokładnie oznacza? Poniżej przedstawiamy przykłady obniżenia koszów. 

Przykład akumulatora rozruchowego: 

W odróżnieniu od oryginalnego akumulatora rozruchowego 
zredukowana została masa wkładu ołowiowego akumulatorów 
rozruchowych Economy. 
 
W porównaniu z produktami konkurencyjnymi, masa wkładu 
ołowiowego zachowuje wysoki poziom. 
 
Wszystkie funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo (magiczne 
oko, obustronne otwory odpowietrzania itp.) są takie same, jak 
w oryginalnym akumulatorze rozruchowym. 
 
Przykład układów wydechowych: 

Układy wydechowe naszych nowych samochodów są ekstremalnie  
trwałe i mają długą żywotność. 
 
Przy starszych samochodach otrzymujemy pewną swobodę, którą 
wykorzystujemy stosując części Economy. 
 

1) Oryginalne układy wydechowe wykonane są ze stali nierdzewnej. 
2) Układy wydechowe Economy wykonane są z aluminiowanej blachy  

stalowej. Grubość materiału użytego do produkcji układów 
wydechowych Economy jest znacznie większa, niż w produktach  
konkurencyjnych. Elementy widoczne, które mają wpływ na stylistykę, 
są wykonane ze stali nierdzewnej także przy częściach economy.  

 

 



 

Przykład tłumików: 

Zgodnie z zasadą konstrukcji modułowych, komponenty mają 
zmienioną geometrię.  
 
Dzięki ujednoliceniu podstawowej geometrii tłumiki Economy 
mogą być stosowane do wielu samochodów.  
 
Choć dopasowanie do przestrzeni nie jest perfekcyjne, to 
oszczędność kosztów jest wysoka, ponieważ potrzebnych jest 
mniej części ekskluzywnych, pasujących tylko do jednego modelu. 
 
Emisje hałasu są zgodne ze standardem Volkswagena, który 
znacznie przewyższa poziom wyznaczony w prawie i poziom  
reprezentowany przez konkurencję. 
 
Niskie ceny dzięki inteligentnym rozwiązaniom! 

 

 

3) Co każdy kierowca powinien wiedzieć ? 

 

 Wraz z postępującym zużyciem mocno obciążonych części, jak na przykład klocki hamulcowe, 
tłumiki i amortyzatory, zmniejsza się bezpieczeństwo samochodu. 

 Mobilność jest ważna dla każdego. Gdy samochód jest uszkodzony, musi być szybko i fachowo 
naprawiony. Dla posiadaczy nowych samochodów ważną rolę odgrywa przy tym także zachowanie 
wartości auta. Dla właścicieli starszych pojazdów najczęściej ważne jest tylko przywrócenie 
właściwego stanu technicznego samochodu. 

 Dla starszych samochodów racjonalnym rozwiązaniem są części Economy. Są one dostosowane 
do potrzeb starszych aut i dbają o zachowanie aktualnej wartości samochodu.  

 Przy opracowywaniu asortymentu Economy dokładnie sprawdzano, gdzie można obniżyć koszty 
produkcji, bez negatywnego wpływu na ich bezpieczeństwo i funkcje. 

 

 

 

 


