
Objavte s nami
nové možnosti
Originálne diely a príslušenstvo
Volkswagen



Ste majiteľom staršieho vozidla? Nerobte kompromisy a zachovajte originál 
aj naďalej. Pretože iba tak zaistíte zachovanie hodnoty vášho vozidla čo najdlhšie 
na tej najvyššej možnej úrovni. Využite až 20 % zľavy na Originálne diely 
Volkswagen či 10 % zľavu na sadu Originálnych kompletných zimných 
kolies Volkswagen. 

Zľavové kupóny vám bezplatne poskytne 
váš servisný partner Volkswagen.

Zľavové kupóny 2021
na Originálne diely 
a príslušenstvo Volkswagen
Špeciálne zľavy pre majiteľov vozidiel vo veku 4+

volkswagen.skVolkswagen Servis
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Náš svet sa mení. 
Vychádzajúc z podivného 
a občas zložitého obdobia 
sa uberáme cestou k novému 
normálu. Otvárajú sa nové možnosti 
na objavovanie. Aby sme sa uistili, 
že využijete nové možnosti naplno, 
podporíme vás atraktívnymi zľavami 
na Originálne diely, príslušenstvo 
a lifestyle produkty Volkswagen.

04 Život je POHYB

08 Život je IDENTITA

12 Život je RODINA

16 Život je VÁŠEŇ

20 Život je ZMENA
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Život je 
pohyb
Bezpečnostná kontrola 
vozidla

Pripravte svoje vozidlo na leto
Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú nielen 
na vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto preventívnu prehliadku u vášho 
servisného partnera, aby ste mali istotu, že môžete spokojne vyraziť za letnými 
dobrodružstvami. Pri Bezpečnostnej kontrole Volkswagen skontrolujeme vaše 
vozidlo bod po bode a upozorníme vás na prípadné nedostatky. Záver kontroly 
potvrdíme aj skúšobnou jazdou.

Skontrolujeme vám:
motor, spojku, prevodovku, pohon nápravy, stav pneumatík / kolies, tmiče 
pruženia, brzdový systém, chladiaci systém, stav motorového oleja, osvetlenie, 
klaksón, stav batérie, podvozok (vizuálna kontrola), karosériu, stierače, čelné 
sklo, lekárničku

Vaše výhody: 
–  rozsiahla odborná kontrola s použitím najmodernejšieho špeciálneho náradia 

prispôsobeného vášmu vozidlu
–  väčšia istota: okamžite vás informujeme o všetkých nedostatkoch 

a pripravíme vhodnú ponuku na opravu
–  najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla aj v prípade jeho opätovného 

predaja vďaka optimálnemu servisu

*  Nárok na uplatnenie tejto zľavy získate len pri využití služby 
Bezpečnostná kontrola vozidla. Zľava platí len na diely skontrolované 
pri tejto službe. Presný popis dielov, na ktoré sa vzťahuje akcia, 
nájdete na volkswagen.sk alebo u našich autorizovaných servisných 
partnerov Volkswagen.

20 % zľava
na diely, ktoré
potrebujete vymeniť*
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Základný strešný nosič
Originálny základný strešný nosič Volkswagen je ideálnym základom pre všetky nadstavby. Nosič 
testovaný podľa prísnych noriem Volkswagen City Crash Plus je zhotovený z vysokokvalitného 
hliníkového profilu a možno naň jednoducho upevniť praktický strešný box, nosič bicyklov, nosič 
surfovacej dosky, či nosič lyží a snowboardov. Je dokonale kompatibilný s vaším vozidlom. 
Základný nosič možno uzamknúť a bezpečne ho tým zaistiť proti krádeži. Ceny vybraných modelov:

Caddy 5, Work Cargo, Work Kombi obj. č. 2K7071151 € 199,42

T6.1 California, Multivan, Transporter obj. č. 7H7071126 € 315,18

Crafter, e-Crafter obj. č. 2E0071126A € 272,34

Strešný box
Originálny strešný box má optimalizovaný aerodynamický tvar, ktorý redukuje 
nepríjemný hluk počas jazdy. Je prispôsobený modernej línii dizajnu nových modelov 
Volkswagen. Jednostranne otvárateľný box je vybavený systémom dvoch zámkov. 
Vďaka komfortnému posuvnému upevneniu sa strešný box dá niekoľkými pohybmi 
nainštalovať na základný strešný nosič. Strešný box je k dispozícii s objemom 
340 alebo 460 litrov.

Basic, čierna matná 340 l obj. č. 000071200 € 218,28

Basic, čierna matná 460 l obj. č. 000071200AC € 367,20

Comfort, čierna lesklá 340 l obj. č. 000071200AD € 470,22

Comfort, čierna lesklá 460 l obj. č. 000071200AE € 570,18

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Život je pohyb

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na vwuzitkove.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov Volkswagen. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter. Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú 
univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať 
doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 

Caddy 5, Work Cargo, Work Kombi obj. č. 2K7071126A € 151,98

Caddy 5 Maxi, Maxi Work Cargo, Maxi Work Kombi obj. č. 2K7071126C € 151,98

T6.1 Caravelle, Multivan, Transporter, Transporter Pritsche obj. č. 7H0071126E € 165,24

Rozšírenie k základnému strešnému nosiču
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Cestovná taška
Cestovná taška z recyklovaného polyesteru v tmavoolivovej 
farbe, vo vnútri polstrovaná v kontrastnej tmavomodrej farbe. 
Manžeta na rúčkach s 2 patentkami s logom Volkswagen 
umožňuje komfortné nosenie. Odnímateľný, dĺžkovo 
nastaviteľný ramenný popruh s kovovou karabínkou. Patentky 
dávajú taške zaoblený tvar, keď nie je úplne naplnená. Vonkajšie 
vrecko na zips, vo vnútri dve priehradky a jedna polstrovaná 
priehradka pre bezpečné uloženie notebooku alebo tabletu. 
Potlač v čiernej farbe: na prednej strane veľký nápis „T1 Bulli“, 
na zadnej strane nápis „Volkswagen“. Objem: 38 l. Nosnosť 
30 kg. Rozmery: 55 x 32 x 20 cm.

obj. č. 7E9087300 € 66,30

Kempingové ležadlo Heritage
Ležadlo s konštrukciou z bukového dreva. Vymeniteľný 
polyesterový poťah, odolný voči poveternostným vplyvom. 
Predná strana potlačená motívom T1, zadná strana biela. 
Farba: béžová, zelená.

Pre dospelých:
Nosnosť: cca do 100 kg. Rozmery: 140 x 58 x 2,8 cm (D x Š x V). 

obj. č. 7E9069635 € 59,27

Pre deti:
Nosnosť: cca do 40 kg. Rozmery: 130 x 50 x 2,8 cm (D x Š x V).  

obj. č. 7E9069635A € 37,13

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Držiak na vajíčka
Ručne vyrobený držiak na vajíčka v tvare modelu VW Bulli. 
Pod strešným nosičom je ukrytá soľnička. Farba: modrá, farebný 
vzor. Materiál: porcelán. Rozmery: 130 x 65 mm.

obj. č. 7E9069644 € 20,04

Sada šálok na espresso
Niečo pre milovníkov kávy: sada 4 šálok na espresso 
s motívom predného pohľadu na Bulli v štyroch veselých 
farebných kombináciách. Podšálky s nápisom Volkswagen.

obj. č. KUKBUTA50 € 31,78
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Sada chladiacich vložiek
Štýlová sada dvoch chladiacich vložiek v tvaru mikrobusu T1 
na opakované použitie. Zabezpečujú chladenie až na 12 hodín. 
Farba: bledomodrá. Rozmery: 17 x 2 x 8,2 cm. 

obj. č. 7E9065403 € 13,01

Sťahovací vak
Športový vak s klasickým motívom Bulli vyrobený 
zo 100 % bavlny. S čiernymi bavlnenými šnúrkami. 
Farba: bledomodrá. Rozmery: 35 x 45 cm. 

obj. č. 7E9087318 € 5,96

Dáždnik
Tyčový dáždnik s modrou potlačou motívu T1 a troma rôznymi 
sloganmi. S automatickým otváraním a vetruodolným 
systémom. Oceľová tyč, konštrukcia zo sklolaminátu v čiernej 
farbe, čierne drevené madlo. Špičky lúčov v svetlomodrej 
farbe. Priemer striešky: 105 cm. Dĺžka: 870 mm.

obj. č. 7E9087600 € 21,01

Plážová taška
Bledomodrá taška z recyklovateľného materiálu 
s popruhmi v kontrastnej tmavomodrej farbe. Tašku 
možno zvrchu kompletne uzavrieť pomocou zipsu. 
Vo vnútri dve priehradky: jedna otvorená priehradka 
z imitácie neoprénu v oranžovej farbe so sieťovinou 
a druhá vnútorná priehradka so zipsom. Potlač 
v kontrastnej tmavomodrej farbe: z jednej strany 
nápis „Time To Get Out“ s cabrio motívom, z druhej 
strany retro kompas. Materiál: polyester. Objem: 25 l. 
Nosnosť: 10 kg. Rozmery: 50 x 37 x 18 cm (Š x V x H). 

obj. č. 7E9087317 € 36,11

Život je pohyb
Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Skladacia eko taška
Nákupná taška z tenkého polyesteru na prenášanie vašich 
nákupov či iných potrebných vecí. Taška je poskladaná v malom 
obale v štýle prednej kapoty VW Bulli. S motívom množstva 
malých Bulli v rôznych farbách. Objem: cca 15 l. Nosnosť: 15 kg. 
Rozmery: 67 x 43 x 6 cm.

modrá obj. č. KUKBUSB22 € 8,16

viacfarebná obj. č. KUKBUSB23 € 8,16

Taška na toaletné potreby
Toaletná taška v dizajne VW Bulli je ideálnym spoločníkom 
na vašich cestách. S viacerými praktickými priehradkami 
na zips. Tašku je možné postaviť a vďaka háčiku aj zavesiť. 
Materiál: 100 % polyester. Rozmery: 23 x 16 x 25 cm.

obj. č. 5DB087317A € 21,01
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Život je 
identita
Originálne diely 
Volkswagen®

Váš Volkswagen je tvorený veľkým počtom originálnych dielov, ktoré sa 
každodenným používaním vozidla prirodzene opotrebovávajú. Okrem toho sa 
nikto z nás niekedy nevyhne nečakaným situáciám na cestách. Ak treba 
na vašom aute niečo vymeniť alebo opraviť, mali by ste sa vždy rozhodnúť 
pre Originálne diely Volkswagen®.

Originálne diely sú navrhnuté výrobcom priamo pre daný typ vozidla, 
v potrebnej rozmerovej presnosti a dodržaním správneho technologického 
postupu. Navyše sú starostlivo a dlhodobo testované. Na originálne diely 
poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja alebo montáže 
v autorizovanom servise. Ich vysoká kvalita znamená aj dlhší interval výmeny 
dielov, a tak z dlhodobého hľadiska šetríte aj nemalé finančné prostriedky.

Výhody Originálnych dielov Volkswagen®:
• majú špičkovú kvalitu
• sú maximálne spoľahlivé
• 100 % funkčné a bezpečné
• majú dlhú životnosť
•  sú identické s pôvodnými dielmi v novom vozidle
•  perfektne sedia, čím skracujú dobu montáže
• sú pravidelne inovované
•  prechádzajú náročnými testami podľa noriem Volkswagen

Navštívte autorizovaného servisného partnera Volkswagen a nechajte si vymeniť 
vaše pôvodné stierače. Získate tak 20 % zľavu na úplne nové Originálne stierače 
Volkswagen.

Originálne stierače Volkswagen sú prispôsobené veľkosti a ohybu čelného skla 
vášho vozidla. Aj pri rôznych rýchlostiach si udržiavajú konštantnú prítlačnú silu, 
nevydávajú žiadne rušivé zvuky a na rozdiel od bežných stieračov poskytujú ešte 
vyšší výkon stierania.

20 % zľava
na Originálne aero stierače 
Volkswagen®
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Dekoratívna lišta na dvere batožinového priestoru
Originálna lišta Volkswagen v chrómovom lesku pre zadné dvere batožinového 
priestoru dodá vozidlu luxusný a elegantný vzhľad a zároveň slúži ako ochrana hrán. 
Rýchlo a ľahko sa nalepí na spodný okraj dverí (nie pre krídlové dvere). 
Farba: chrómová strieborná. 

T6.1 California, Caravelle, Multivan, Transporter obj. č. 7E0071360 € 67,84

Ochranná fólia prahov
Upúta každý pohľad pri nastupovaní do vozidla: ochranná fólia nielen zlepšuje vzhľad 
prahov dverí vášho vozidla, ale tiež ich chráni pred poškriabaním. Rozmerovo presná 
ochranná fólia nástupnej hrany sa jednoducho nalepí a dokonale sadne na svoje 
miesto. Ceny vybraných modelov:

T6.1 California, Caravelle, Multivan, Transporter, Transporter Pritsche
čierna  obj. č. 7E0071310  19A  € 38,30

Caddy 5, Work Cargo, Work Kombi
čierna so striebornými pruhmi obj. č. 2K8071310  ZMD  € 91,50

Caddy 5 Maxi, Maxi Work Cargo, Maxi Work Kombi
čierna so striebornými pruhmi obj. č. 2K8071310A ZMD € 90,28

Dynamické krytky kolies
Podčiarknite váš imidž práve týmto štýlovým detailom na vašich nových kolesách. 
Originálne dynamické krytky kolies Volkswagen s novým logom zabezpečia, že logo 
zostáva stále v rovnakej polohe aj pri točení kolies. Sada pozostáva zo 4 ks krytiek.

obj. č. 000071213D € 105,06

Kávovar na espresso
Vychytávka pre každé auto. Nie vždy máte možnosť kúpiť si dobré espresso s veľkou 
penou – napríklad, keď ste práve v dopravnej zápche, na dovolenkových cestách, po dlhej 
prechádzke v lese, či večer cestou domov. Riešením je táto espresso sada, ktorá zahŕňa: 
espresso kávovar, 2 nerozbitné espresso šálky, obrúsok, 25 kávových kapsúl a k tomu 
odolné puzdro pre skladovanie a prepravu. Na fixovanie plných šálok s kávou sú určené 
špeciálne výrezy v puzdre. Espresso stroj je vhodný pre štandardné ESE kávové kapsule. 
Rozmery: 31,5 x 10 x 29,5 cm. Vhodné pre každé vozidlo s 12 V zásuvkou.

obj. č. 000069641 € 210,12

Život je identita

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na vwuzitkove.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov Volkswagen. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter. 
Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného 
partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 
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Pikniková deka
Hebká a ľahká deka. Spodná strana odpudzuje vodu. Vrátane 
uška pre pohodlný prenos zrolovanej deky. Na hornej strane 
obrovská potlač motívu T1 v rôznych odtienoch modrej. 
Materiá: 100 % polyester. Rozmery: 200 x 160 cm. 

obj. č. 7E9084509 € 30,10

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Smaltovaný hrnček „Bulliparade“
Štýlový smaltovaný hrnček v retro dizajne s motívom VW Bulli 
v rôznych farebných prevedeniach na tmavomodrom pozadí 
vám zaručene vyčaruje tú správnu nostalgickú náladu. 
Je prakticky nerozbitný, preto je ideálnym doplnkom 
na kempovanie alebo piknik v prírode. Vďaka smaltovanému 
povrchu sa ľahko čistí a jeho údržba je veľmi jednoduchá. 
Zabalený v darčekovej krabičke. Rozmery: 9,5 x 8,5 cm. 
Objem: 500 ml. 

obj. č. KUKBUTA17 € 10,92

Osuška T1 “Time to get out”
Osuška z kvalitného froté materiálu (450 g/m²). S motívom T1 
vytvarovaného pomocu striedania krátkeho a dlhého vlasu. 
Výrobca: Möve. Materiál: 100 % bavlna. Öko-Tex Standard 
100. Vyrobené v Nemecku. Rozmery: 180 x 100 cm. 

obj. č. 7E9084500 € 33,10

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
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Smaltovaný hrnček
Ikonický smaltovaný hrnček v rôznych prevedeniach retro 
motívu VW Bulli. Ideálny na pikniky, kempovanie alebo 
na záhradnú grilovačku. Absolútny „must have“ 
pre veľkomestských kovbojov a svetobežníkov. Materiál: 
smaltovaný oceľový plech. Balený v darčekovej krabičke.

Bulli obj. č. KUKBUTA12 € 10,92

On the road obj. č. KUKBUTA11 € 10,92

Highway 1 obj. č. KUKBUTA14 € 10,92

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Šiltovka „Time to get out“
Unisex šiltovka olivovej farby z kartáčovaného materiálu. 
Spodná strana šiltu je modrá. Na prednom paneli výšivka 
kompasovej ružice, na zadnej strane vyšitý historický nápis 
Volkswagen. Vnútro šiltovky v kontrastných farbách. 
Materiál: 100 % bavlna.    

obj. č. 7E9084300A € 19,02

Prívesok na kľúče s názvom modelu
Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou. 
S vygravírovaným názvom modelu vozidla Volkswagen.

Caddy obj. č. 000087010M YPN € 6,94  
Caravelle obj. č. 000087010ACYPN € 6,94 
Multivan obj. č. 000087010AAYPN € 6,94 
Transporter obj. č. 000087010APYCC € 6,94 
Amarok obj. č. 000087010L YPN € 6,94

Fleesová deka „Bulliparade“
Pohodlná fleecová deka s prehliadkou rôznych farebných 
prevedení modelu VW Bulli a retro nápisom Volkswagen. 
Z kvalitného, pevného a mäkkého materiálu 100 % polar 
fleece (240 g/m²). V rozmere 150 x 200 cm sa skvele hodí 
aj pre dvoch. Dodávané so zladenou nylonovou taškou 
so šnúrkou.

obj. č. KUKBUFL02 € 36,56

Život je identita

Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.
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Život je 
rodina
Zhlboka sa nadýchnite
vďaka Originálnych filtrom Volkswagen

Doprajte si čistý vzduch pri každej jazde. Hlavne počas dovolenkovej sezóny 
čaká klimatizáciu vášho vozidla najväčší nápor. Originálne peľové filtre 
Volkswagen zabezpečia pravidelný prívod čerstvého vzduchu do interiéru 
vozidla, zachytia množstvo škodlivín či alergénov a zároveň účinne ochránia 
klimatizačný systém vášho vozidla pred znečistením. Navštívte svojho 
najbližšieho servisného partnera Volkswagen a využite možnosť výmeny filtra 
pri kompletnom servise klimatizácie. 

Servis klimatizácie zahŕňa:
– napojenie na systém
– odsatie starého oleja a zbytku chladiva
– vákuovanie systému
– podtlakový test tesnosti kontrastnou UV látkou
– naplnenie systému novým olejom a chladiacim médiom
– kontrola funkcie klimatizácie
– meranie účinnosti chladenia
– tlač protokolu o naplnení klimatizácie
– výmena filtra klimatizácie
–  vyčistenie rozvodov ventilácie a výparníka klimatizácie Originálnymi 

prípravkami Volkswagen

Pravidelnou údržbou klimatizácie získate:
– lepší filtračný účinok pri zachytávaní peľu, prachu, mikroorganizmov, sadzí
– lepší výhľad cez menej zarosené čelné sklo
– lepšiu ochranu pred všetkým, čo dráždi oči a dýchacie cesty
– lepšiu koncentráciu vodiča aj pri dlhších jazdách

Kompletný servis klimatizácie odporúčame vykonávať pravidelne každých 
12 mesiacov. 

Využite servis klimatizácie u autorizovaného servisného 
partnera Volkswagen a získajte 20 % zľavu na Originálny peľový 
filter Volkswagen. Zľava platí iba v prípade výmeny filtra 
v autorizovanom servise Volkswagen.

20 % zľava
na Originálny peľový filter 
Volkswagen

Trápia vás alergie? 
Vyskúšajte antialergénne filtre Volkswagen.
Antialergénny filter poskytuje zvýšenú ochranu proti alergénom, baktériám, plesniam a drobným 
časticiam v ovzduší. Absorbuje alergény a zabraňuje preniknutiu baktérií a plesní do interiéru 
vozidla. To zabezpečí nielen čistejší vzduch, menšiu únavu a viac pozornosti vodiča, ale aj zdravšie 
prostredie pre spolucestujúcich vo vozidle.
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Detská autosedačka G1 ISOFIX DUO Plus
Táto bezpečnostná detská autosedačka ponúka optimálnu ochranu a komfort pre deti 
od 8 mesiacov do cca 4 rokov, čo zodpovedá telesnej hmotnosti zhruba od 9 do 18 kg. 
Autosedačku môžete používať v každom vozidle s upevňovacím systémom „Top 
Tether“. Pásy v tvare trakov možno pohodlne výškovo upravovať, poťahy je možné 
ľahko zvliecť a vyprať. Škrupinu autosedačky možno zaaretovať v 3 uhlových 
nastaveniach. Súčásťou balenia je aj upevňovací pás pre napojenie Top Tether.

9 – 18 kg obj. č. 5H0019909 € 400,86
K dispozícii aj ďalšie druhy autosedačiek pre rôzne vekové kategórie.

Chladiaci a teplo udržiavajúci box
Chladené nápoje v sparnom lete či teplé jedlo po štyroch hodinách jazdy? 
S energeticky efektívnym Originálnym boxom Volkswagen na udržiavanie chladu či 
tepla to nie je žiadny problém. Upevňuje sa pomocou 3-bodového bežpečnostného 
pásu. Ponúka tak nevyhnutnú bezpečnosť a čo možno najväčší komfort. Energetická 
trieda A ++. Objem: 24 litrov. Vhodný aj pre fľaše s objemom 2 l. Napájanie: 12 V. 
Vrátane ochrany proti vybitiu batérie a vymeniteľným izolačným vekom.

obj. č. 000065400F € 156,06

Modulárny cestovný a komfortný systém 
Modulárny cestovný a komfortný systém ponúka veľa možností, ako urobiť cestovanie 
jednoduchším a pohodlnejším. Základný držiak môže byť spojený s nasledujúcimi 
nástavcami: univerzálny háčik, vešiak na šaty, sklopný stolík, držiak pre Apple iPad 2 - 
4, iPad mini a iPad Air, držiak pre Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 či držiak na GoPro® 
kameru. Upevnenie základného držiaku sa vykonáva jednoduchým priskrutkovaním 
medzi podpery hlavovej opierky. Ceny vybraných modulov:

Základný držiak   obj. č. 000061122A € 18,26

Sklopný stolík   obj. č. 000061124 € 89,46

Držiak pre Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ obj. č. 000061125D € 146,38

Bezpečnostný popruh pre psa
Maximálna bezpečnosť a sofistikovaný dizajn. Popruh vyvinutý v spolupráci 
s veterinármi sa uchytáva k bezpečnostnému pásu. Vyrobený z odolnej polyesterovej 
tkaniny, spony sú z kvalitnej ocele. Mäkké polstrovanie na tlakových bodoch, 
s reflexnými prvkami. Vhodný pre prevoz vačších psov. Testovaný TÜV v súlade 
s normou ECE R 17. Veľkosti: S – XL. 

Veľkosť S  obj. č. 15380100 € 42,64

Veľkosť M  obj. č. 15380000 € 53,35

Veľkosť L  obj. č. 15380200 € 64,06

Veľkosť XL  obj. č. 15380300 € 66,71

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Život je rodina

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na vwuzitkove.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov Volkswagen. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter. 
Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného 
partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 
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Detská šiltovka, fialová
Šiltovka pre deti vo veku 2 – 6 rokov (pre obvod hlavy 
45 – 52 cm). Voľne nastaviteľná veľkosť. Materiál: 100 % bavlna.  

obj. č. KUKHT590 € 19,13

Detská šiltovka, žltá
Žltá retro šiltovka pre deti s historickým motívom Bulli T1. 
S nastaviteľným obvodom a sponou Volkswagen v kontrastnej 
farbe. Potný pásik vo vnútri, ktorý je ľahko polstrovaný 
a 4 obšité otvory na vetranie zaručujú príjemné nosenie. 
Vnútro šiltovky je podšité bavlnou. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: žltá.

obj. č. 7E0084300B € 16,02

Detská plyšová deka
Plyšová deka od značky Sigikid vhodná na maznanie 
a upokojenie dieťaťa z obzvlášť mäkkého a jemného zamatového 
materiálu. Stuhy a uzly po bokoch poskytujú rôzne možnosti 
uchopenia pre najmenších. Zabudovaná praskajúca fólia 
poskytuje akustické podnety. S modelmi Bulli  a „Chrobáka“. 
Vhodné aj pre úplne najmenšie bábätká. Materiál: 100 % 
mikropolyester. Možno prať v práčke na 30 °C, vydrží aj časté 
pranie. Rozmery: 19 x 19 cm. Testovania akreditovanými 
skúšobnými ústavmi počas vývoja a výroby produktu zaisťujú 
bezpečnosť v súlade so smernicou o hračkách 2009/48/ES. 

obj. č. 7E9084413 € 27,08

Autíčko na hranie „Karavan“ od firmy 
Playmobil
Veľa zábavy pre deti od 5 rokov. Karavan ponúka veľký úložný 
priestor a je vybavené časťou na sedenie, minikuchyňou, 
plochou na ležanie. Dodáva sa s množstvom príslušenstva – 
kufor, cestovná taška, mapa, fotoaparát so šnúrkou, 
2 vankúše, fľaša, 2 šálky, 2 kefky na zuby, kefa na vlasy, tuba, 
2 konzervy, box na chleba, balenie sušienok, balenie mlieka. 
Obsahuje celkovo 74 dielov. Figúrky: žena, muž. 
Farba: červená, biela. Rozmery: 25 x 11 x 13 cm (D x Š x V). 

obj. č. 7E9087511A € 50,18

Pokladnička
Aj šetriť sa dá štýlovo: ručne maľovaná keramická pokladnička 
v tvare modelu Bulli v pestrom „hippie“ štýle v dvoch 
farebných prevedeniach. Zvrchu je otvor pre vhadzovanie 
mincí, zdola otvárateľný uzáver s gumovou zátkou. 
Rozmery: 22 x 9 x 9,5 cm (D x Š x V).

bledomodrá obj. č. 7E9087709  18R € 21,01

zelená obj. č. KUKBUMB14 € 27,44

Vkladacie puzzle
Obľúbené vkladacie puzzle z dreva so 7 modelmi vozidiel 
Volkswagen. Jednotlivé diely majú rukoväte z dreva. Puzzle 
je zabalené v priesvitnom obale. Vyrobené v spolupráci 
so značkovým výrobcom Gollnest & Kiesel. Pre deti 
od cca 12 mesiacov. Rozmery: 30 x 21 x 8 cm.

obj. č. 1H9087528A € 10,97
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Detská plážová osuška
Vyrobená zo 100 % polyesterového mikrovlákna, super 
mäkká, ľahká a rýchloschnúca. Možno ju prať v práčke. 
Rozmery: 70 x 150 cm.

obj. č. KUKBGG1642 € 18,31

Plyšový mikrobus
Kópia mikrobusu z extra mäkkého plyšu. Dá sa použiť aj ako 
vankúš. Materiál: 100 % plyš Soft Velboa, výplň z polyesterovej 
vaty. Farba: bordová, béžová. Rozmery: 29 x 14 x 17 cm.

obj. č. 7E9087511 € 29,08

Detské pončo na kúpanie
Super mäkké a ľahké detské kúpacie pončo s kapucňou 
vyrobené z rýchloschnúceho polyesteru je dokonalým 
spoločníkom na výlety k vode. Rozmery: 60 x 120 cm.

obj. č. KUKBGG1641 € 18,31

Vankúš na sedenie
Pevný, vodu odpudzujúci vankúš na sedenie či podloženie chrbta 
s farebne ladiacim vnútorným vankúšom. Vymeniteľný vonkajší 
poťah je kompletne potlačený kultovým motívom T1 „Time to 
Get Out“. Kombináciou dvoch vankúšov (sedadlo a chrbtová 
opierka) možno docieliť pohodlnú polohu pri sedení. Vďaka putku 
možno vankúš pohodlne prenášať. Povrch odpudzujúci vodu 
a nečistoty možno úplne jednoducho čistiť vlhkou handričkou. 
Zips poťahu je zakrytý, takže nezavadzia pri sedení. 
Materiál podšívky: 100 % polyester. Výplň: 100 % polyester. 
Rozmery: 50 x 50 x 8,5 cm (D x Š x V). 

obj. č. 7E9069691 € 20,04

Detské tričko s dlhým rukávom
Detské tričko s dlhým rukávom a gombíkovou lištou 
s 3 gombíkmi z imitácie parožia. Vpredu veľká potlač T1 
v tmavočervenej farbe, potlač kompasovej ružice na ľavom 
zadnom leme. Farebný prúžok na vnútornej strane lemu 
a historický nápis Volkswagen vzadu v časti šije. Príjemný 
komfort nosenia vďaka zdrsnenému povrchu. Ramenné švy 
posunuté dopredu. Materiál: 100 % organická bavlna. 
Farba: bordová. Veľkosti: 116/122, 128/134, 140/146, 152/158.

obj. č. 7E9084152A – D 645 € 25,04

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Život je rodina

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť 
od skutočnosti. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Lietajúci tanier
Veľký a kvalitný lietajúci tanier s dobrými letovými 
vlastnosťami je ideálnym spoločníkom pre vonkajšie hry 
a zábavu. Potlačený retro motívom „Chrobák kabriolet“. 
Farby: modrá, červená, biela. Materiál: polypropylén (PP). 
Rozmery: 26 x 26 x 3 cm (D x Š x V).

obj. č. 7E9050523 € 10,00
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Život je 
vášeň
Spoľahnite sa na nás za každých okolností. 
Náš profesionálny Volkswagen Servis.

Aby ste si vy mohli s vášňou užívať zážitok z jazdy, my sa postaráme o vaše 
vozidlo. Zo širokého spektra servisných služieb zostavíme pre vás balík na mieru, 
vďaka čomu budete neustále mobilní. Presne tak, ako si to želáte. A všetko, 
na čom sa dohodneme, starostlivo splníme v tej najvyššej kvalite. Výhody pre vás:

Normované procesy
Všetky pracovné úkony sú normované výrobcom a zákazník platí len čiastku 
danú týmito normami. Každá oprava prebieha podľa technologických postupov 
a noriem značky Volkswagen.

Preškolený personál
Všetci naši mechanici, servisní poradcovia a servisní technici sú pravidelne 
školení. Vzdelávanie nášho servisného personálu však nekončí tým, že úspešne 
absolvujú skúšky - s každým novým modelom prichádza aj používanie nových 
technológií, dielenského vybavenia a materiálov.

100 % záruka na prácu a diely
Na všetky vykonané práce v našom autorizovanom servise Volkswagen 
a samozrejme na všetky Originálne diely Volkswagen®, ktoré boli použité 
pri oprave, sa vzťahuje záruka 2 roky.

Zvýhodnené akciové ponuky
Špeciálne servisné akcie na prácu, diely a príslušenstvo.

Zľavu získate pri akomkoľvek servisnom úkone u autorizovaného 
servisného partnera Volkswagen. Zľavu je možné využiť iba v prípade 
doplnenia kvapaliny AdBlue® v autorizovanom servise Volkswagen.
Certifikovanú kvapalinu AdBlue® podľa ISO 22241 nájdete v ponuke 
u všetkých autorizovaných servisných partnerov Volkswagen.

20 % zľava
na kvapalinu AdBlue®
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Nosič bicyklov na zadné výklopné dvere 
Originálny nosič Volkswagen Comfort na zadné výklopné dvere. Priestorovo úsporná 
preprava až 4 bicyklov na zadnej časti vozidla. Dodáva sa kompletne zmontovaný. 
Zadné dvere možno bez problémov otvoriť aj s namontovaným nosičom (bez 
bicyklov). Odnímateľné a uzamykateľné držiaky rámov bicyklov zaručujú pohodlné 
a bezpečné nakladanie. Jednoduché upevnenie vďaka komfortnému 
rýchloupínaciemu systému. Z dôvodu možných ďalších obmedzení konaktujte priamo 
svojho servisného partnera. Pre: T6.1 California, Caravelle, Multivan, Transporter.

obj. č. 7E0071104 € 457,98

Vanička do batožinového priestoru
Praktická vanička s extra vysokými okrajmi a nápisom modelu vozidla. Je tvarovo 
presná, pevná, praktická a ľahko sa čistí.  Špeciálne vyvýšený okraj vysoký 150 mm 
ochráni dno batožinového priestoru aj pred väčším znečistením alebo vyliatou 
tekutinou a zabraňuje neželanému pohybu prepravovaného nákladu počas jazdy. 

Caddy 5, Work Kombi obj. č. 2K7061162 € 255,00

T6.1 California, Caravelle, Multivan obj. č. 7H0061170 € 202,48

Ochranná lišta nakladacej hrany
Ochrana nakladacej hrany ochráni nakladaciu hranu nárazníka pred neželaným 
poškriabaním a znečistením pri nakladaní a vykladaní nákladu z batožinového 
priestoru. Dá sa jednoducho a rýchlo nalepiť. Materiál: umelá hmota. Farba: čierna / 
strieborná. Dostupná pre všetky modely Volkswagen. Ceny vybraných modelov:

Caddy 5, Work Cargo, Work Kombi, Caddy 5 Maxi, 
Maxi Work Cargo, Maxi Work Kombi
čierna obj. č. 2K7061195A € 105,06
strieborná obj. č. 2K7061195 € 105,06

T6.1 California, Caravelle, Multivan, Transporter
čierna obj. č. 7E0061195B € 114,76
strieborná obj. č. 7E0061195A € 109,14

Nosič surfovacej dosky
Vďaka tomuto originálnemu nosiču sa surfovacia doska dostane bezpečne do cieľa. 
Surfovaciu dosku a tiež oba stožiare pridržiava stabilné upevnenie. Preprava je 
obzvlášť šetrná vďaka pogumovanej upínacej podložke a špeciálnej ochrane z gumy 
pre kovové svorky na upínacích popruhoch. Vlastná hmotnosť: 1,1 kg.

obj. č. 000071120HA € 98,53

Nosič kajaku
Originálny nosič kajaku Volkswagen bol vyvinutý špeciálne na prepravu kajakov 
s hmotnosťou do 25 kg. Kajak možno týmto spôsobom bezpečne prepravovať 
na streche vozidla, bez možnosti skĺznutia či pohybu. Vlastná hmotnosť: 1,6 kg. 
Maximálna nosnosť: 25 kg. 

obj. č. 1K0071127A € 92,11

Život je vášeň

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na vwuzitkove.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov Volkswagen. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter. 
Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného 
partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 
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Pánske tričko s dlhým rukávom
Pánske tričko s dlhým rukávom a gombíkovou lištou s troma 
gombíkmi z imitácie parožia. Vpredu veľká potlač modelu T1 
v tmavoolivovej farbe. S farebným pútkom na leme 
a kompasovou ružicou na ľavom zadnom leme. Potlač nápisu 
Volkswagen na vonkajšej strane šije. Farebný prúžok na vnútornej 
strane šijového lemu. Príjemný komfort nosenia vďaka 
zdrsnenému povrchu. Ramenné švy posunuté dopredu.  
Materiál: 100 % organická bavlna. Veľkosti: S – 3XL.

obj. č. 7E9084132A – F  WN3 € 35,09

Prívesok na kľúče
Prívesok na kľúče v tvare legendárneho modelu 
T1 Bulli. Materiál: plast. Farba: červená, biela. 
Dĺžka: 60 mm.

obj. č.  2K0087010 € 3,92

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú 
už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte 
našich servisných partnerov Volkswagen.

Pánske tričko „World traveller“
Pánske tričko olivovej farby s krátkym rukávom. Veľká potlač 
T1 na prednej strane, kompasová ružica na pravom zadnom 
leme. Historický nápis „Volkswagen“ zvonku na šiji. Farebný 
prúžok na vnútornej strane šijového lemu, farebný štítok 
na leme pravého rukáva. Materiál: 100 % organická bavlna. 
Veľkosti: S – 3XL.

obj. č. 7E9084200A – F  WN3 € 26,06
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Smaltovaný hrnček „I  Bus“
Máte radi Volkswagen Bus? Tak to hrdo ukážte! Čaj alebo káva 
z tohto hrnčeka s originálnym milostným vyznaním bude 
chutiť zaručene lepšie. Materiál: smalt. Farba: biela. 
Objem: 0,25 l. Výška: 80 mm.

obj. č. 7E0069601 € 11,99

Pánske tričko
Bledomodré pánske tričko s krátkym rukávom. Veľká potlač T2 
pred táborákom vpredu, kompasová ružica na pravom zadnom 
leme. Historický nápis „Volkswagen“ zvonku na šiji. Farebný 
prúžok na vnútornej strane šijového lemu, farebný štítok 
na leme pravého rukáva. Materiál: 100 % organická bavlna. 
Veľkosti: S – 3XL.

obj. č. 7E9084200A – F D5E € 26,06

Magnetka 
Mäkká magnetka s motívom prednej časti VW T2 v červenej 
farbe. Rozmery: 6,5 x 7 cm.

obj. č. KUKBUMT21 € 4,74

Smaltovaný hrnček „Legendary“
S týmto štýlovým hrnčekom v retro dizajne s logom VW Bulli 
Vintage na sivom pozadí zažijete skutočnú nostalgiu. 
Je ideálnym spoločníkom na kemping alebo piknik, pretože 
je prakticky nerozbitný. Vďaka smaltovanému povrchu ho 
je možné ľahko čistiť a jeho údržba je veľmi jednoduchá. 
Balený v darčekovej krabičke. Rozmery: 9,5 x 8,5 cm. 
Objem: 500 ml. 

obj. č. KUKBUTA16 € 10,92

Dámske tričko
Tričko s krátkym rukávom v bordovej farbe. Veľká potlač T1 
v tmavobordovej vpredu, kompasová ružica na pravom 
zadnom leme. Farebný prúžok na vnútornej strane šijového 
lemu, farebný štítok na leme pravého rukáva. Historický nápis 
„Volkswagen“ zvonku na šiji. Materiál: 95 % organická bavlna, 
5 % elastan. Veľkosti: XS – XXL.

obj. č. 7E9084210, A – E 645 € 25,04

Smaltovaný hrnček „Plážový život“
Smaltovaný retro hrnček s letným motívom VW Bulli. 
Objem: 500 ml.

obj. č.  KUKBUTA19 € 8,45

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Život je vášeň
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Život je 
zmena
Konektivita pre všetkých

DataPlug Volkswagen vysiela v reálnom čase dáta vozidla 
do smartfónu spárovaného cez Bluetooth. Po spojení s aplikáciou 
We Connect Go je možné na smartfóne analyzovať a zobrazovať veľké 
množstvo dát. DataPlug si nevyžaduje žiadny samostatný napájací 
zdroj – k jeho pripojeniu stačí zasunúť 16-pólový konektor 
do rozhrania OBD-2 vo vozidle. 

Obj. č.: 5GV051629M € 49,68

15 % zľava
na DataPlug

Vďaka We Connect Go máte vo svojom telefóne všetky 
dôležité informácie o vašom vozidle, servisných informáciách 
alebo spotrebe paliva. Systém automaticky zaznamenáva 
vaše cesty do digitálnej knihy jázd, pomáha vám 
optimalizovať váš štýl jazdy pomocou individuálnych analýz 
a vodičských výziev. Jednoducho pripojte DataPlug k vozidlu 
a stiahnite si aplikáciu We Connect Go*. Viac informácií 
získate u vášho servisného partnera Volkswagen.

*  Dostupnosť opísaných služieb závisí od typu vozidla a jeho výbavy. 
Overte si, prosím,  kompatibilitu vášho vozidla u našich autorizovaných 
servisných partnerov Volkswagen.
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15 % zľava
na DataPlug

Kábel USB Premium
Kábel USB Premium bol navrhnutý špeciálne pre pripojenie smartfónu alebo iného 
mobilného zariadenia k infotainment systému vášho vozidla Volkswagen. Dizajn kábla 
je optimálne prispôsobený interiéru vozidla. Dĺžka kábla je 30 cm alebo 70 cm. Kábel 
má kvalitný textilný povrch a pochrómované kovové konektory s logom Volkswagen. 
S týmto káblom je možné ideálne využívať funkcie ako GoogleAuto alebo MirrorLink® 
v rozhraní App-Connect. Samozrejmosťou je tiež nabíjanie pripojeného zariadenia. 
Dostupný vo variantoch USB-A / mikro USB, USB-A / Apple Lightning alebo USB-A / 
USB-C a USB-C / mikro USB, USB-C / Apple Lightning alebo USB-C / USB-C.

USB-A na micro USB, 30 cm obj. č. 000051446R € 28,76   

USB-A na micro USB, 70 cm obj. č. 000051446AF € 32,75   

USB-A na Apple Lightning, 30 cm obj. č. 000051446AR € 31,78  

USB-A na Apple Lightning, 70 cm obj. č. 000051446BN € 38,71 

USB-A na USB-C, 30 cm obj. č.  000051446AS € 27,79  

USB-A na USB-C, 70 cm obj. č. 000051446BP € 33,77   

USB-C na micro USB, 30 cm obj. č. 000051446AB € 27,79   

USB-C na micro USB, 70 cm obj. č. 000051446BA € 33,77  

USB-C na Apple Lightning, 70 cm obj. č. 000051446BB € 39,37  

USB-C na USB-C, 30 cm obj. č. 000051446AD € 27,79   

USB-C na USB-C, 70 cm obj. č. 000051446BC € 32,75

Nabíjací adaptér s dvoma USB portami
Nabíjací adaptér Volkswagen umožňuje rýchle nabíjanie vašich zariadení až cez dve 
rozhrania USB naraz. Stačí jednoducho zasunúť adaptér do otvoru pre zapaľovač. 
Vďaka svojmu špeciálnemu dizajnu sa zariadenie optimálne integruje do vášho 
vozidla. Biele LED podsvietenie nielen dobre vyzerá, ale tiež pomáha v tme rýchlo 
nájsť prípojku USB. Vďaka vysokému výkonu 2 x 2,4 A možno v režime rýchleho 
nabíjania nabíjať bez problémov aj väčšie zariadenia ako napr. tablety. Vďaka 
kvalitnému spracovaniu a odtieneniu jednotlivých komponentov nevznikajú skoro 
žiadne rušivé elektromagnetické polia, ktoré by negatívne ovplyvňovali funkcie 
vozidla ako napr. Kessy, DAB +, FM, AM, DVB-T atď.

obj. č. 000051443D € 32,69

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Život je zmena

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na vwuzitkove.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov Volkswagen. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter. Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. 
Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 
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Fľaša na pitie
Nerezová fľaša na pitie s motívom T1. Bambusový vrchnák 
s logom Volswagen, silikónové tesnenie a rukoväť. Objem: 0,5 l. 
Farba: strieborná. 

obj. č. 7E9069604 € 13,98

Termonádoba
Nerezová termonádoba na teplé jedlo alebo pitie. Udržuje 
pokrmy a nápoje teplé 9 hodín a studené až 16 hodín. 
S tlakovým ventilom pre ľahšie otváranie. 100 % zaistenie 
proti vyliatiu. Vhodné pre potraviny, chuťovo neutrálne, 
bez BPA. So skladacou lyžičkou. Objem náplne: 450 ml. 

obj. č. 7E9069604A € 22,03

Prívesok na kľúče so žetónom
Prívesok na kľúče so žetónom do nákupného vozíka s motívom 
VW Bulli. Veľkosť žetónu zodpovedá veľkosti 1 € mince.

obj. č. 231087010B JKA € 2,96

Vrecková baterka
Multifunkčná vrecková baterka s integrovaným vreckovým 
nožíkom. Funkcie: nôž, nožničky, otvárač na konzervy, otvárač 
na fľaše, skrutkovač, maticový kľúč. Baterka má biele, jasné 
bodové LED svetlo s funkciou blikania a s nastaviteľnou 
polovičnou svietivosťou. Obsahuje tiež nôž na bezpečnostný 
pás a kladivko v prípade núdze. S logom „Tough Work“. 
Intenzita svetla: 60 lumenov. Farba: čierna, strieborná.

obj. č. 2K0069690A € 20,04

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Prívesok na kľúče
Vysokokvalitný prívesok na kľúče v tvare siluety modelu VW 
Bulli. Povrch z tvrdého emailu s nádhernou lesklou úpravou. 

čierna obj. č. KUKBUKH12  € 9,54 
ružová obj. č. KUKBUKH14 € 9,54
modrá obj. č. KUKBUKH13 € 9,54

Hriankovač
Nerezový hriankovač v štýlovom dizajne s vyrazeným nápisom 
T1 vpredu a individuálne nastaviteľným logom v dizajne T1 
vypečeným na hrianke. So 7 stupňami opečenia 
a automatickým centrovaním, čo zaistí rovnomerne opečené 
hrianky. Vyberateľná priehradka na omrvinky, protišmykové 
nožičky a navíjanie kábla. Dva otvory o veľkosti 13,5 x 3,3 x 
12,5 cm. Funkcie: rozmrazovanie (tlačidlo Frozen), ohrievanie 
(tlačidlo Reheat) s červenou kontrolkou, predčasné ukončenie 
opekania (tlačidlo Cancel), automatické vypnutie pri uviaznutí 
hrianky, integrovaná páčka pre nadvihnutie opečenej hrianky. 
Materiál: nerezová oceľ kartáčovaná. Rozmery: 26 x 15,5 x 
18,5 cm (D x Š x V). Výkon: 690-820 W, 220-240 V, 50 Hz. 
Výrobok je  certifikovaný „GS“ („geprüfte Sicherheit“ = 
bezpečnosť overená). 

obj. č. 7E9069641 € 70,28
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Doska na krájanie
Rozkladacia doska s nožom. Doska je z bambusu, nôž 
z nerezovej ocele s drevenou rukoväťou. S historickým 
nápisom Volkswagen na drevenej doske a rukoväti noža. 
Veľkosť noža: 32 cm so zvlneným výbrusom. 
Rozmery: 38 x 25 x 2,5 cm. 

obj. č. 7E9069602 € 27,08

Spací vak
Ľahučký spací vak s obrovskou potlačou motívu T1 v rôznych 
farebných odtieňoch modrej. Vnútorná strana v kontrastnej 
kaki farbe. Príjemne mäkký materiál. Koniec zipsu zmizne 
v „garáži“, aby sa zabránilo treniu o tvár alebo krk. Zips 
po celej dĺžke umožňuje úplné otvorenie spacáku, aby ho bolo 
možné použiť aj ako prikrývku (220 x 160 cm). Dva spacie vaky 
je možné spojiť a vytvoriť tak dvojitý spací vak. Historický 
nápis Volkswagen v ľavom hornom rohu. Vrátane 
kompresného vaku. Materiál: vonkajšia časť 100 % 
mikropolyester, podšívka 100 % polyester, výplň polyesterová 
vata. Rozmery: 220 x 80 cm. Možno prať v práčke pri 30 °C.

obj. č. 7E9069621 € 55,28

Zástera na grilovanie
Odolná zástera, ktoré sa dokonale hodí na grilovačku. PU 
vrstva na povrchu materiálu odpudzuje nečistoty a vlhkosť, 
takže prípadné škvrny možno jednoducho utrieť vlhkou 
handričkou. Rôzne kovové prvky podčiarkujú robustný vzhľad 
zástery. Popruh okolo krku so sponou na variabilné nastavenie 
dĺžky možno vďaka karabínkam úplne odopnúť, samostatne 
vyprať a dôkladne vyčistiť. Popruhy na zaviazanie v páse 
a veľké vsadené predné vrecko rozdelené na 3 časti. Vyrytý 
kovový emblém s retro kompasom, vpredu veľká potlač 
s motívom „T3 ohnisko“. Materiál: 100 % bavlna s PU vrstvou. 
Rozmery: 90 x 70 cm. Farba: červená. 

obj. č. 7E9084600 € 37,13

Sada nástrojov na grilovanie
Grilovacie náradie pozostávajúce z grilovacej obracačky, 
vidličky na mäso a grilovacích klieští. Drevené rukoväte 
s vyrazeným historickým nápisom Volkswagen. Grilovacia 
obracačka s reznou plochou a otváračom na fľaše. 
Rozmery: vidlička na mäso cca 37 cm, grilovacie kliešte 
cca 37 cm, grilovacia obracačka cca 40 cm. 
Materiál: nerezová oceľ leštená, rúčky z dreva. 

obj. č. 7E9069607 € 20,04

Život je zmena

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny 
v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.
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Váš Volkswagen je jedinečný. Zaslúži si originálnu starostlivosť, akú mu poskytne len autorizovaný 
Volkswagen partner. Nepremeškajte aktuálne novinky o prebiehajúcich akciách a výhodných ponukách 
a staňte sa naším fanúšikom. Získate tak praktické informácie ohľadom servisných služieb a zároveň 
máte možnosť súťažiť o skvelé Originálne príslušenstvo Volkswagen.

Chceme, aby to bol vždy
váš Volkswagen.

Aby to bol vždy váš Volkswagen Aby to bol vždy váš Volkswagen www.vwuzitkove.sk

Váš Volkswagen partner

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú 
nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Vyhradzujeme si 
právo na zmeny v cenách, dizajne, tvare, farbe a špecifikáciách uvedených produktov 
bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný 
charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. O prípadných požiadavkách, obmedzeniach 
a vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u svojho autorizovaného partnera 
Volkswagen. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok 
nájdete na www.vwuzitkove.sk.


