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Doprajte vášmu vozidlu preventívnu prehliadku u servisného partnera 
Volkswagen, aby ste mali istotu, že môžete bezpečne vyraziť za akýmkoľvek letným 
dobrodružstvom. V rámci prehliadky urobíme vizuálnu kontrolu všetkých dôležitých 
funkčných častí vášho vozidla a na záver vykonáme aj skúšobnú jazdu.

Spoľahnite sa na náš profesionálny autorizovaný servis Volkswagen 
a rezervujte si termín čo najskôr!

volkswagen.sk

Volkswagen Servis
Slnka je čoraz viac, teploty stúpajú 
vyššie a počasie je stále krajšie: je čas 
pripraviť svoje vozidlo Volkswagen 
na novú letnú sezónu. Máme pre vás 
ponuku, ktorá vám dokonale sadne – 
atraktívne zľavy na originálne diely 
a praktické doplnky pre vaše cesty 
za novými dobrodružstvami, ako 
napríklad nosiče bicyklov či prepravné 
boxy. A čerešničkou na torte sú naše 
kolekcie lifestyle príslušenstva vhodné 
na akúkoľvek príležitosť.
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Zľavové kupóny
Volkswagen 2022
Špeciálne zľavy pre majiteľov 
vozidiel vo veku 4+

Zhlboka 
sa nadýchnite
Originálny servis a filtre klimatizácie 
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. 

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. 

Máte problém s alergiami? 
Vyskúšajte naše 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.

Máme pre vás Zľavové kupóny Volkswagen na rok 2022 obsahujúce zľavy 
na Originálne diely a príslušenstvo Volkswagen. Akcia je určená pre vozidlá
vyrobené do 31. 12. 2018.

Rozhodnite sa pre bezpečnosť bez kompromisov – vysoká kvalita, optimálna 
funkčnosť, rozmerová presnosť a dlhá životnosť. Pretože iba tak zaistíte 
zachovanie hodnoty vášho vozidla čo najdlhšie na tej najvyššej možnej úrovni.

Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v príslušných kupónoch 
získate zľavu 20 %* na:

– Originálne brzdové kotúče (predné a zadné)
– Originálne brzdové platničky (predné a zadné)
– Originálne náboje a ložiská nábojov kolies
– Originálne prvky náprav
– Originálne prvky riadenia
– Originálne rozvody
– Originálnu autobatériu
– Originálne xenónové výbojky
– Originálne stierače a aero stierače
– Originálnu spojkovú sadu
– Originálny zotrvačník
– Originálny katalyzátor
– Originálny filter pevných častíc

Okrem toho získate zľavu 10 %* na sadu Originálnych kompletných zimných 
kolies, ktorá platí pre všetky vozidlá (bez obmedzenia veku).

Naskenujte smartfónom QR kód, zadajte VIN číslo vášho 
vozidla a jednoducho si overte nárok na túto akciu.

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner môže poskytnúť akúkoľvek 
ďalšiu vlastnú zľavu. Účasť autorizovaných servisných partnerov Volkswagen na akcii je dobrovoľná. Kupóny 
na Originálne diely a príslušenstvo Volkswagen je možné uplatniť iba v prípade ich montáže v autorizovanom 
servise Volkswagen.
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Transport 
Flexibilné transportné riešenia

Základný strešný nosič
Ideálny základ pre všetky nadstavby. Originálny nosič zhotovený z vysokokvalitného 
hliníkového profilu je testovaný podľa prísnych noriem Volkswagen City Crash Plus 
a možno naň jednoducho upevniť nosič bicyklov, nosič lyží a snowboardov, nosič 
surfovacej dosky alebo tiež praktický strešný box. Je dokonale kompatibilný s vaším 
vozidlom. Možno ho bezpečne uzamknúť a zaistiť proti krádeži. K dispozícii 
pre viacero modelov Volkswagen. 

Ceny pre vybrané modely:
Taigo obj. č. 2G7071151 € 291,00 € 247,36 
Tiguan obj. č. 5QF071151 € 200,40 € 170,34 
Touareg obj. č. 760071151 € 324,96 € 276,22

Strešný box
Originálny strešný box má optimalizovaný, aerodynamický tvar, ktorý maximálne 
redukuje rušivé zvuky počas jazdy. Je prispôsobený modernej dizajnovej línii nových 
modelov Volkswagen. Jednostranne otvárateľný box je vybavený systémom dvoch 
zámkov. Strešný box Comfort je vybavený až 3-bodovým centrálnym uzamykacím 
mechanizmom a vďaka inovatívnemu systému „DuoLift“ sa dá otvárať z obidvoch 
strán. Boxy sú k dispozícii v čiernej matnej alebo lesklej farbe a na výber je objem 
340 alebo 460 litrov.

Basic, čierna matná 340 l obj. č. 000071200 € 270,00 € 229,50 
Basic, čierna matná 460 l obj. č. 000071200AC € 432,00 € 367,20 
Comfort, čierna lesklá 340 l obj. č. 000071200AD € 636,00 € 540,60 
Comfort, čierna lesklá 460 l obj. č. 000071200AE € 726,00 € 617,10

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 obzvlášt šetrná vďaka pogumovanej upínacej podložke 
a špeciálnej ochrane z gumy pre kovové svorky na upínacích popruhoch. 

obj. č. 000071120HA € 131,40 € 111,70

Nosič bicyklov na strechu
Originálny nosič Volkswagen na prepravu bicyklov vo vzpriamenej polohe na streche 
vozidla zaujme jedinečne navrhnutým držiakom rámu a koľajnicou na kolesá, ktoré 
automaticky zaisťujú správne umiestnenie bicykla. Nosič bicyklov umožňuje bezpečné 
uzamknutie bicyklov k strešnému nosiču a možno ho ľahko a rýchlo premontovať 
z jednej strany vozidla na druhú bez použitia dodatočného náradia. Vďaka testu 
City Crash Plus spĺňa držiak na bicykel najvyššie štandardy značky Volkswagen. 

obj. č. 000071128F € 139,20 € 118,32

Nosič kajaku
Originálny nosič kajaku Volkswagen bol vyvinutý špeciálne na prepravu kajakov 
s hmotnosťou do 25 kg. Kajaky možno týmto spôsobom bezpečne prepravovať 
na streche vozidla, bez možnosti skĺznutia či pohybu. 

obj. č. 1K0071127A € 123,60 € 105,06

Nosič bicyklov Compact II a III na ťažné zariadenie
Najmenší, najľahší a najkompaktnejší vo svojej triede pre pohodlnú prepravu 2 alebo 
3 bicyklov. Pre montáž na ťažné zariadenie s priemerom hlavice 50 mm (neplatí 
pre hliníkovú hlavicu). Vďaka skladaciemu systému sa zadné svetlá, koľajnice bicyklov 
a rám nosiča dajú kompletne zložiť a uložiť v batožinovom priestore. Pomocou 
inovatívneho nožného pedála ho je možné mimoriadne ľahko odklopiť aj 
s upevnenými bicyklami, takže batožinový priestor zostane ľahko prístupný. 
Pri zdvihnutí sa nosič zaistí automaticky. Vrátane praktickej prenosnej tašky. 

Na prepravu 2 bicyklov obj. č. 3C0071105B € 784,80 € 667,08 
Na prepravu 3 bicyklov obj. č. 3C0071105C € 828,24 € 704,00

Nosič bicyklov Premium na ťažné zariadenie
Nosič pre prepravu 2 bicyklov alebo elektrobicyklov zaujme svojou odľahčenou 
konštrukciou a inovatívnym upevnením. Na vozidlo sa automaticky pripevní 
jednoduchým nasadením kolmo na guľovú hlavu a následným sklopením nadol. Nový 
patentovaný uzáver bez páčok umožňuje jednoduchú montáž bez vynaloženia väčšej 
sily. Vďaka inovatívnym odnímateľným rozperám s poistkou proti krádeži je obsluha 
nosiča naozaj jednoduchá. Vďaka veľkému uhlu odklopenia pomocou nožného pedála 
zostane batožinový priestor aj pri vozidlách s veľkými výklopnými dverami stále dobre 
prístupný. Nosič je možné kompletne zložiť a uložiť do batožinového priestoru. 
Je vybavený originálnym držiakom poznávacej značky s nápisom Volkswagen. 
Voliteľne možno doobjednať prepravnú tašku pre ochranu nosiča a tiež nájazdovú 
koľajnicu pre ľahké nakladanie ťažkých bicyklov. 

obj. č. 000071105J € 871,20 € 740,52

Jednoducho sa spoľahnite – aby ste si mohli vziať so sebou na cesty všetko, 

čo máte radi a čo by ste mohli potrebovať. Preto sme vyvinuli inteligentné 

systémy, ktoré do seba optimálne zapadajú a ideálne sa dopĺňajú, a tak poskytujú 

vhodné riešenia takmer na každý účel. Pre váš jednoduchší život.

Originálne príslušenstvo Transport

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 
Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Pre uvedené produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise Volkswagen. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného 
servisného partnera Volkswagen. Zoznam partnerov nájdete na www.volkswagen.sk.
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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: háčik na tašky, vešiak na šaty, sklopný stolík, držiak pre Apple iPad 2 – 4, 
iPad mini alebo držiak pre Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1. Základný držiak sa upevní 
jednoduchým priskrutkovaním medzi podpery hlavovej opierky, doplnkové nástavce 
sa pripevnia jednoduchým systémom nacvaknutia.

Základný držiak  obj. č. 000061122 € 27,72 € 23,57

Sklopný stolík obj. č. 000061124 € 138,00 € 117,30

Háčik na tašky obj. č. 000061126B €41,22 € 35,04

Vešiak na šaty obj. č. 000061127B € 72,84 € 61,92

Držiak pre iPad 2 – 4 obj. č. 000061125A € 172,20 € 146,38

Držiak pre iPad Mini 1 – 3 obj. č. 000061125B € 158,40 € 134,64

Držiak pre Galaxy Tab 3/4 10.1“ obj. č. 000061125D € 172,20 € 146,38

Originálne príslušenstvo Komfort a ochrana

Naše autosedačky chránia vaše ratolesti nielen v prípade zadnej alebo čelnej 

kolízie s iným vozidlom, ale aj pri bočnom náraze. Spĺňajú všetky zákonné normy 

a požiadavky, dokonca ich prekračujú. Okrem toho sú testované našimi 

bezpečnostnými expertmi v rámci procesu vývoja vozidla. Vďaka technológii ISOFIX 

je ich inštalácia veľmi rýchla a jednoduchá. A tiež ďalšie doplnky pre pohodlie 

na cestách s vašou rodinou. 

Komfort a ochrana 
Príslušenstvo pre rodinu 01 Detská autosedačka a nosič i-SIZE

Pre bezpečnú prepravu najmenších členov vašej rodiny – od narodenia až do 15 
mesiacov (83 cm / 13 kg). Systém pozostáva zo základne „Flex Base i-SENSE“ 
a špeciálne navrhnutého detského nosiča „i-SIZE“. Po pripevnení základne k vozidlu 
možno detský nosič „i-SIZE“ jednoducho namontovať a opäť demontovať jediným 
kliknutím, so slnečnou clonou alebo bez nej. Vďaka praktickej funkcii otáčania o 90° 
sa priloženie a pripútanie či odopnutie a vybratie bábätka stane doslova „detskou 
hrou“. Detský nosič je vo vozidle otočený proti smeru jazdy. Okrem funkcie otáčania je 
možné základňu nastaviť aj do jedného zo štyroch uhlov sklonu. 

obj. č. 11A019900 € 418,80 € 355,98

Detská autosedačka i-SIZE Kidfix
Vaše deti vo veku od 3,5 do 11 rokov (100 až 150 cm/ 15 až 36 kg) si s detskou 
autosedačkou „i-SIZE Kidfix“ vždy užívajú pohodlnú a bezpečnú cestu. Starostlivo 
umiestnené vetracie otvory zaisťujú efektívnu cirkuláciu vzduchu, aby sa vaše dieťa 
vždy cítilo dobre aj pri dlhších cestách. Špeciálne vytvarovaný sedák pre optimálnu 
ochranu v prípade kolízie, jednoducho nastaviteľná ergonomická opierka hlavy 
a odnímateľný poťah. Inovatívny prvok SecureGuard poskytuje extra ochranu brušku 
vášho dieťaťa vďaka dodatočnému zapínaniu na štvrtý bezpečnostný pás. Opierka 
chrbta je odnímateľná a zaisťuje väčšiu flexibilitu pre deti nad 138 cm.  
Detská autosedačka je dostupná aj v extra športovej verzii GTI s rovnako vysokým 
štandardom komfortu a bezpečnosti.

i-SIZE Kidfix obj. č. 11A019906 € 410,40 € 348,84 
i-SIZE Kidfix GTI obj. č. 5HV019906 € 422,40 € 359,04

Ochranná podložka pod detskú autosedačku
Znečistené a opotrebované sedadlá sú minulosťou. Táto protišmyková a ľahko 
umývateľná podložka vám pomôže udržať vaše auto čisté za každých okolností. 
Možno ju bez problémov použiť v kombinácii so všetkými Originálnymi detskými 
autosedačkami Volkswagen vrátane ISOFIX alebo i-SIZE. Skladá sa z dvoch častí - 
z chrániča sedadla a chrániča operadla, ktorý možno upevniť k tyčiam hlavovej 
opierky. Táto kombinácia je veľmi vhodná pre prepravu detí v polohe proti smeru 
jazdy. Tri integrované sieťové vrecká slúžia na ukladanie rôznych drobností. 
Farba: sivá / čierna.

obj. č. 000019819C € 34,02 € 28,92

Chladiaci a teplo udržiavajúci box
Chladené nápoje v sparnom lete či teplé jedlo po štyroch hodinách jazdy? S týmto 
energeticky efektívnym boxom žiadny problém. Box má objem cca 24 litrov, je doň 
vložené izolačné veko, ktoré sa stará o správnu teplotu. Vhodný aj pre bezproblémové 
uloženie a transport stojacich fliaš s objemom 2 litre. Napájanie buď cez 12 V pripojenie 
vo vozidle alebo 230 V doma či v hoteli. Dodávané vrátane ochrany proti vybitiu batérie, 
dodatočného izolačného veka ako možnosť výmeny za chladiace veko. Upevňuje sa 
pomocou 3-bodového bežpečnostného pásu. Energetická trieda A ++.

obj. č. 000065400F € 183,60 € 156,06

02 Detská autosedačka i-SIZE Dualfix
Originálna autosedačka „i-SIZE Dualfix“ je vhodná pre novorodencov a deti do veku 
4 rokov (105 cm / 18 kg). S funkciou otáčania o 360° – sedadlo môže smerovať 
v smere aj proti smeru jazdy. Vďaka dvanástim polohám sedadla a množstvu možností 
nastavenia rastie autosedačka spolu s vaším dieťaťom, vďaka čomu bude vaším 
spoľahlivým spoločníkom na niekoľko rokov. Vďaka inovatívnym bezpečnostným 
funkciám, ako je ochrana proti bočnému nárazu SICT alebo systém Pivot Link ISOFIX, 
je váš malý pasažier vždy dobre chránený. 

obj. č. 11A019902 € 712,80 € 605,88

03 Detská autosedačka i-SIZE Trifix 
Volkswagen „i-SIZE Trifix“ je prvá detská sedačka pre väčšie deti a je ideálne 
prispôsobená potrebám detí s výškou od 76 do 105 cm. Vďaka vstavanému systému 
ISOFIX a Top Tether je jej inštalácia veľmi jednoduchá a pohodlná. Vylepšený 
podsedák zaisťuje, že vaše dieťa má dostatok priestoru počas svojho rastu – od 15 
mesiacov do približne 4 rokov (76 až 105 cm / až do 18 kg). Celkovo 4 nastaviteľné 
polohy ponúkajú vysoký komfort pre vašich najmenších pasažierov. Upevňovacie body 
ISOFIX sú integrované priamo do autosedačky a ponechávajú tak detský nosič 
a základňu voľnú pre mladších bratov alebo sestry.

obj. č. 11A019909 € 447,60 € 380,46

01 02 03

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 
Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Pre uvedené produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise Volkswagen. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného 
servisného partnera Volkswagen. Zoznam partnerov nájdete na www.volkswagen.sk.
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Originálne príslušenstvo Komfort a ochrana

Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Pre našich štvornohých miláčikov robíme 

toho naozaj veľa. A keďže sú neoddeliteľnou súčasťou našej rodiny, berieme ich 

so sebou aj na cesty. Vďaka Originálnemu príslušenstvu Volkswagen na prepravu 

psov sa aj váš pes bude cítiť na cestách vždy v pohode a zároveň v bezpečí.

Komfort a ochrana 
Príslušenstvo pre prepravu psov

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. Testovaný TÜV v súlade s normou ECE R 17. Veľkosti: S – L. 

veľ. S obj. č. 15380100 € 60,48 € 51,41 
veľ. M obj. č. 15380000 € 75,00 € 63,76 
veľ. L obj. č. 15380200 € 90,84 € 77,22

Rohož do batožinového priestoru
Praktická a pevná rohož do batožinového priestoru s nápisom modelu vozidla chráni 
batožinový priestor pred bežným znečistením a zabraňuje neželanému pohybu 
prepravovaného nákladu počas jazdy. Zvýšený okraj zabraňuje vyliatiu tekutín 
na podlahu vozidla. Je rozmerovo presná a ľahko sa udržuje. Farba: čierna. 
Materiál: PE. K dispozícii vo viacerých verziách a pre viacero modelov Volkswagen.

Ceny pre vybrané modely:
T-Cross    obj. č. 2GM061161 € 69,36 € 58,96 
Tiguan obj. č. 5NA061161 € 74,76 € 63,55 
Touareg obj. č. 760061161 € 108,48 € 92,21

Obojstranná rohož do batožinového priestoru
Vyrobená z pevnej, vysokokvalitnej tkaniny, ktorá chráni batožinový priestor pred 
nečistotami. Spodná strana má plastové výčnelky zabraňujúce neželanému šmýkaniu 
nákladu. Zároveň má vyklápaciu časť na prekrytie nakladacej hrany nárazníka, čím ho 
chráni pred poškodením. Veľmi dobre poslúži aj ako ochrana pri vstupe psa 
do batožinového priestoru. Farba: čierna. Materiál: vrchná strana z velúru, spodná 
strana z plastu. K dispozícii pre viacero modelov Volkswagen.

Ceny pre vybrané modely:
Taigo obj. č. 2G7061210 € 111,00 € 94,36 
Golf Variant/Alltrack obj. č. 5H9061210 € 135,60 € 115,26 
Tiguan obj. č. 5NA061210 € 129,96 € 110,47

Ochranná lišta nakladacej hrany
Ochrana nakladacej hrany ochráni nakladaciu hranu nárazníka pred neželaným 
poškriabaním a znečistením pri nakladaní a vykladaní nákladu z batožinového 
priestoru, ale tiež pri preprave psov. Dá sa jednoducho a rýchlo nalepiť. Materiál: 
plast. Farba: čierna, strieborná alebo karbónový vzhľad. K dispozícii pre viacero 
modelov Volkswagen.

Ceny pre vybrané modely:
Touran obj. č. 5QA061195  € 138,60 € 117,82
Tiguan obj. č. 5NA061195A € 149,76 € 127,30
Passat Variant/Alltrack obj. č. 3G9061195  € 105,96 € 90,07

Ochranný poťah na zadné sedadlá
Poťah sedadla chráni zadné sedadlo a zadnú časť predných sedadiel pred 
poškriabaním, vlhkosťou a nečistotami. Umožní vám pohodlne prepravovať 
domáceho miláčika a vaše vozidlo zostane dlhšie čisté.

obj. č. 50444000 € 74,76 € 63,55

Deliaca mreža
Originálna deliaca mreža Volkswagen efektívne oddeľuje priestor pre cestujúcich 
od batožinového priestoru, čo najviac oceníte, keď sú na palube vaši domáci 
miláčikovia. K dispozícii pre viacero modelov Volkswagen.

Ceny pre vybrané modely:
Sharan obj. č. 7N0017221B € 318,48 € 270,71 
Tiguan obj. č. 5NA017221 € 228,60 € 194,32 
Touran obj. č. 5QA017221 € 356,16 € 302,74

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 
Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Pre uvedené produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise Volkswagen. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného 
servisného partnera Volkswagen. Zoznam partnerov nájdete na www.volkswagen.sk.
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Konektivita vozidla je pre nás všetko, čo súvisí s pripojením. Vďaka našim systémom 

môžete byť vždy v kontakte so svojím vozidlom a môžete využívať najrôznejšie 

funkcie, ktoré vám ešte viac spríjemnia jazdu vozidlom Volkswagen.

Konektivita 
Presne podľa vašich potrieb

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.

Ceny vybraných produktov:
USB-A na USB-C, 70 cm obj č. 000051446BP € 40,80 € 34,68
USB-C na USB-C, 30 cm obj č. 000051446AD € 33,60 € 28,56
USB-C na Lightning, 70 cm obj č. 000051446BB € 47,64 € 40,50

Nabíjací kábel
Kábel svieti a tak vizualizuje proces nabíjania. Pre napájacie zdroje s pripojením typu 
USB-A. Pre koncové zariadenia s pripojením Lightning (Apple), Micro-USB (Android) 
a USB-C (Android).

obj. č. 5H0087703E € 21,00 € 17,86

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 × 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 € 39,48 € 33,56

DataPlug k We Connect Go
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 € 58,44 € 49,68

Wallbox VW ID.Charger AC
Moderné nabíjacie stanice Wallbox pre vozidlá ID. rodiny Volkswagen od spoločnosti 
Elli ponúkajú inovatívny a efektívny systém nabíjania s nabíjacím výkonom až 11 kW. 
Integrovaný nabíjací kábel rôznych dĺžok. Individuálne sa prispôsobia každej 
požiadavke inštalácie a potrebám používania. V troch variantoch výbavy – Charger, 
Charger Connect a Charger Pro. 

ID.Charger AC, 4,5 m obj. č. MOON11214 € 847,20 € 660,00

ID.Charger AC, 7,5 m obj. č. MOON11224 € 903,60 € 738,60

ID.Charger Connect AC, 4,5 m obj. č. MOON12214 € 1242,00 € 953,40 

ID.Charger Connect AC, 7,5 m obj. č. MOON12224 € 1302,00 € 1032,00

ID.Charger Pro AC, 4,5 m obj. č. MOON13214 € 1584,00 € 1412,40

ID.Charger Pro AC, 7,5 m obj. č. MOON13224 € 1638,00 € 1472,40

Moon Wallbox Connect 
Vďaka intuitívnemu ovládaniu a variabilným možnostiam autentifikácie je POWER 
Wallbox Connect univerzálne použiteľný. Vyššie nabíjacie kapacity a vyššia účinnosť 
v porovnaní s bežnou domácou zásuvkou. Vrátane nabíjacieho kábla.

obj. č. MOON3M802 € 1584,00 € 1186,20

Sada POWER2Go 2.0
Cestovná nabíjacia stanica disponuje automatizovaným odosielaním správ o nabíjaní. 
Umožňuje komplexný prehľad o týždenne a mesačne nabitej energii, ako aj 
výsledných nákladoch. Nabíjací výkon a časy nabíjania je možné pohodlne ovládať 
prostredníctvom aplikácie. Vďaka integrovanému modulu WLAN je možné kábel 
pripojiť priamo k internetu a ovládať ho online odkiaľkoľvek. Optimalizovaný dizajn 
a štruktúra kábla, tenší kábel a vylepšené adaptéry zaisťujú menšiu hmotnosť, ľahšiu 
manipuláciu a vyššiu bezpečnosť. 

obj. č. MOON12502052 € 1506,00 € 1312,80

Originálne príslušenstvo Konektivita

Nabíjacie stanice pre e-vozidlá 
teraz o 10 až 25 %* výhodnejšie!

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 
Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Pre uvedené produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise Volkswagen. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného 
servisného partnera Volkswagen. Zoznam partnerov nájdete na www.volkswagen.sk.
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*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Kolekcia Volkswagen

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 

Unisex mikina
Mikina z amerického fleecu s veľkou reliéfnou potlačou loga 
VW na hrudi. Priemer loga je pri veľ. XS – S cca 13 cm, 
pri veľ. M – L cca 17 cm, pri veľ. XL – 3XL cca 20 cm. Kapucňa 
s mäkkou podšívkou zo single džerseja. Šnúrka so šírkou 
cca 1,5 cm je farebne zladená s prešívanými koncami. 
Mierne predsadené ramenné švy. Žltý šijový pás s bielym 
nápisom Volkswagen, žltý štítok s logom VW. Materiál: 
100 % organická bavlna. Veľkosť: XS – 3XL.

obj. č. 5H1084130, A – F  573 € 57,84 € 49,16

Model Beetle, 
polícia 
Zmenšený model policajného „Chrobáka“ z roku 1966. 
S pohyblivými kolesami. Vhodné pre deti od 36 mesiacov. 
Farba: čierna, biela. Mierka: 1:24. 

obj. č. 1H2099303 € 23,58 € 20,04

Ruksak
Priestranný a pevný ruksak vyrobený v spolupráci s firmou 
VAUDE. Ekologický, funkčný a vyrobený z udržateľných 
materiálov. Ekologická úprava: vodoodpudivá úprava bez 
použitia ekologicky škodlivých fluórovaných uhľovodíkov 
(PFC). V prevedení „lodné vrece“ so sťahovacou hornou časťou 
s prackou. Niekoľko vnútorných a vonkajších vreciek, z časti 
chránených proti krádeži. Polstrovaná priehradka na tablet 
do veľkosti 10“ a polstrovaná priehradka na smartfón. Krúžok 
na kľúče vo vnútri šetrí čas pri hľadaní. Vďaka zosilnenému dnu 
je batoh veľmi odolný. Svetlosivá potlač loga VW a VAUDE 
na prednej strane. Certifikácia Green Button (nezávislý štátny 
certifikát zohľadňujúci 26 sociálnych a ekologických kritérií). 
Visačka s informáciami o certifikáte a firme VAUDE. 
Farba: čierna. Materiál vnútra materiál: 100 % polyamid 
potiahnutý PU vrstvou. Rozmery: 24 × 28 × 56 cm 
(d × š × v). Objem: 30 l. 

obj. č. 1H4087318 € 59,04 € 50,18

Kolekcia
VOLKSWAGEN

Dámske tričko
Dámske tričko zo single džerseja vo voľnejšom, mierne zúženom 
strihu s okrúhlym výstrihom. Reliéfna 3D potlač loga VW 
na hrudi. Mäkká penová vložka zaisťuje stabilitu reliéfu. Priemer 
loga je pri veľ. XS – M cca 13 cm, pri veľ. L – XXL cca 17 cm. 
Žltý šijový pás s bielym nápisom Volkswagen, žlté logo VW 
na vnútornej strane šije. Farba: sivá melanž. Materiál: 100 % 
organická bavlna. Veľkosť: XS – XXL.

obj. č. 5H1084210, A – F  573 € 31,80 € 27,04

Pánske tričko
Pánske tričko v regular fit strihu s okrúhlym výstrihom zo single 
džerseja v odtieni sivá melanž. Mierne predsadené ramenné švy. 
Reliéfna 3D potlač loga VW na hrudi. Priemer loga je pri 
veľ. S – L cca 17 cm, pri veľ. XL – 3XL cca 20 cm. Žltý šijový pás 
s bielym nápisom Volkswagen, žltá potlač loga VW z vnútornej 
strany šije. Materiál: 100 % organická bavlna. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 5H1084200A – F 573 € x31,80 € 27,04

Šiltovka
5-panelová unisex šiltovka v odtieni sivej melanž farby. 
Reliéfne 3D logo VW vpredu. Potítko vo vnútri v sivej farbe, 
vnútorné žlté pásy s bielym nápisom Volkswagen. Kovová 
spona na zadnej strane s vyrazeným logom VW. Materiál: 
100 % organická bavlna.

obj. č. 5H1084300 € 27,12 € 23,05

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

Kolekcia Golf 8

Zmenšený model 
Golf 8
Stále skvelý, aj keď iba v miniatúrnej podobe. Golf 8 vám 
umožní vychutnať si pocit z úplne nového Golfu aj doma či 
v kancelárii. Materiál: zinková zliatina. Farba: Lemon Yellow 
Metallic. Mierka: 1 : 43.

obj. č. 5H0099300  10W € 35,40 € 30,10

Golf 8 Šnúrka na krk
Šnúrka na kľúče so štýlovou celoplošnou potlačou číslice „8“ 
a otočnou karabínkou. Materiál: 100 % polyester. Farba: modrá.

obj. č. 5H0087610 € 9,94 € 8,45

Cestovná taška
Sem si zbalíte naozaj všetko: športová cestovná taška 
s viacerými priehradkami a štýlovou potlačou číslice „8“. 
S vystuženým nastaviteľným ramenným popruhom. Má objem 
40 litrov a unesie až 15 kg. Materiál: 100 % polyester s PVC 
vrstvou. Farba: sivý melír. Rozmery: 60 × 32 × 32 cm.

obj. č. 5H0087300 € 46,02 € 39,12

Šiltovka
Šiltovka v klasickom strihu s mierne prehnutým šiltom v sivej 
melanž farbe. Zboku efektná lesklá potlač číslice „8“, 
odkazujúca na Golf 8. generácie. Voľne nastaviteľná veľkosť 
s kovovým zadným uzáverom. Žltý štítok s logom Volkswagen 
na zadnej strane. Z vnútornej strany žltý pásik s potlačou loga 
Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna. 
Veľkosť: univerzálna.

obj. č. 5H0084300A € 22,56 € 19,18

Pánska bunda
Nepremokavá módna prechodná bunda parka z ľahkého 
materiálu s kapucňou. Rukávy s mriežkovaným vzorom (Cross-
Hatch). Veľká potlač číslice „8“ na pravej strane hrude. Všetky 
hlavné vnútorné švy oživené kontrastným prúžkom žltej farby. 
Bez podšívky. Dve veľké vonkajšie vrecká, jedno náprsné vrecko 
so zipsom. Konce rukávov so suchým zipsom pre správne 
nastavenie šírky. Nápis Volkswagen na tiahle zipsu 
a na vnútornom okraji kapucne. Materiál: 100 % polyester. 
Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 5H0084003A – F 287 € 153,00 € 130,06

Pánske tričko
Pánske tričko s neformálnou potlačou v regular fit strihu. 
Žltý tkaný pásik na krku s bielym nápisom Volkswagen. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: svetlosivý melír. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 5H0084200A – F 573 € 32,40 € 27,54

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 
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Kolekcia R

Fľaša na pitie
Fľaša na pitie v inovatívnom dizajne s nepriepustným uzáverom. 
Po naplnení sa dá použiť aj ako činka. Farba: antracitová, čierna. 
Materiál: tritan. Rozmery: výška 24,5 cm, priemer 7,5 cm. 
Objem: 0,55 l.

obj. č. 5H6069601A € 23,04 € 19,58

Unisex mikina
Čierna mikina s potlačou Pikes Peak s technickými údajmi trate. 
Potlač Pikes Peak je prekrytá logom R a nápisom „Pikes Peak 
Hill Climb“. Pravý rukáv s logom „Charged to the Peak“ 
a štartovným číslom 94. Ľavý rukáv s ID. logom. 
Materiál: 100 % bavlna. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 5H6084130A – F € 87,48 € 74,36

Multifunkčná šatka
Všestranná tunelová šatka z jemného úpletu, ktorú možno nosiť 
ako šatku, čiapku, čelenku alebo tvárovú masku. S potlačou loga 
R na hornom okraji. Farba: čierna. Materiál: 95 % bavlna, 
5 % elastan. Rozmery: 50 × 25 cm. 

obj. č. 5H6084303 € 14,10 € 11,99

Prívesok na kľúče
Prívesok na kľúče s vystúpeným logom R a s laserovým 
gravírovaním Volkswagen. Farba: strieborná. Materiál: 
zinková zliatina. Rozmery: 6 × 2,6 × 0,4 cm.  

obj. č. 5H6087010 € 22,38 € 19,02

Šiltovka
Štýlová unisex šiltovka so spodnou stranou šiltu v karbónovom 
vzhľade a vyvýšeným vyšívaným logom R. Nastaviteľná veľkosť 
s kovovým uzáverom. Modré kontrastné prešívanie na šilte. 
Farba: čierna. Materiál: 100 % polyester. Materiál podšívky: 
100 % bavlna. Veľkosť: univerzálna.

obj. č. 5H6084300 € 28,32 € 24,07

Pánske tričko
„Preteky až do oblakov“: tričko s potlačou pretekárskej dráhy 
Pikes Peak s technickými informáciami a nápisom. Pravý rukáv 
s logom „Charged to the Peak“ a štartovným číslom plne 
elektrického modelu ID. R a štartovným číslom 94 na pravom 
rukáve, ľavý rukáv s ID. logom. Farba: čierna. Materiál: 100 % 
bavlna. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 5H6084200A – F 041 € 31,08 € 26,42

Dámske tričko
Čierne tričko s potlačou závodnej dráhy legendárnych horských 
pretekov Pikes Peak s technickými údajmi trate. Potlač Pikes 
Peak je prekrytá logom R a nápisom „Pikes Peak Hill Climb“. 
Pravý rukáv s logom „Charged to the Peak“ a štartovným číslom 
plne elektrického modelu ID. R, ktorý sa takto zapísal 
do histórie motoristického športu. Ľavý rukáv s ID. logom. 
Materiál: 100 % bavlna. Veľkosť: XS – XXL.

obj. č. 5H6084210, A – E 041 € 32,40 € 27,54

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 
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Kolekcia ID.

Termoska
Dvojstenná vákuovo izolovaná fľaša na pitie z nerezovej ocele. 
Matný povrch s lesklou mäkkou potlačou „NOW YOU CAN.“ 
Vákuové tesnenie udržuje tekutiny horúce 8 hodín a chladné 
až 12 hodín. Bez obsahu BPA. Objem: 0,5 l. 

obj. č. 10A069604 € 18,84 € 16,02

Ponožky ID.4
Ponožky vo farbe kamufláže ID.4 pri príležitosti jeho svetovej 
premiéry. Materiál: 70 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % nylon. 
Veľkosť: 39 – 42, 43 – 46. 

obj. č. 1H2084361D, E € 11,76 € 10,00

Dámske tričko
Dámske tričko v sivej melanž farbe s rukávmi a límcom 
v kontrastnej žltej farbe. Strih mierne zvýrazňujúci kontúry 
postavy, zadný diel predĺžený a zaoblený, mierne spadnuté 
ramená. Širší golier s rebrovaným vzorom. Potlač ID.3 
na rukáve, vpredu na pravej strane pŕs nápis „NOW YOU CAN.“. 
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester. Veľkosť: XS – XXL. 

obj. č. 10A084210, A – E 8XP € 31,86 € 27,08

Magnetky
Sada 4 kovových magnetiek s klipom. So štyrmi rôznymi 
motívmi vozidiel z radu ID. Materiál: kov. Základná farba: sivá. 
Rozmery: 36 × 30 × 21 mm. 

obj. č. 1H2087703C € 11,71 € 9,96

Pánske funkčné šortky
Dvojvrstvové šortky s elastickým pásom a sťahovacou šnúrkou 
zaisťujú veľkú voľnosť pohybu. Šesťhranný výrez v tvare loga ID. 
vzadu. Farba: tmavomodrá. Materiál: vonkajšia látka: 
82 % polyester, 18 % elastan, materiál vnútorných nohavíc: 
92 % polyester, 8 % elastan. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 10A084398A – F 530 € 35,40 € 30,10

Model ID.3
Zmenšený model ID.3 s množstvom detailov. Materiál: zinková 
zliatina. Farba: tyrkysová. Výrobca: NOREV. Mierka: 1:43. 

obj. č. 10A099300  C6L € 35,40 € 30,10

Pánske tričko
Pánske tričko v tmavomodrej farbe v modernom širšom strihu 
so spadnutými ramenami, dlhšie krátke rukávy. Golier 
z rebrovaného úpletu. Vpredu hexagónová potlač s nápisom 
„ID.“. Materiál: 85 % nylon, 15 % elastan. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 10A084200A – F 530 € 31,86 € 27,08

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 

2120



Slúchadlá
Bezdrôtové slúchadlá s potlačou loga GTI. Kompatibilné 
so všetkými modernými smartfónmi cez Bluetooth 5.0. 
Funkcia handsfree. Doba prevádzky až 3 hodiny. Farba: čierna. 
Rozmery puzdra: 7 × 3,2 × 3,3 cm. Rozmery: 70 × 32 × 33 mm. 

obj. č. 5HV087626A € 41,28 € 35,09

Šľapky
Správne našliapnuté: šľapky s logom GTI a potlačou súradníc 
na podšitých priehlavkoch. Pohodlná mäkká stielka. Farba: 
čierna. Materiál: EVA pena. Veľkosť: 37/38 – 45/46.

obj. č. 5HV084350, A – D 041 € 30,60 € 26,02

Multifunkčná šatka
Tunelová šatka z jemného úpletu, ktorá sa dá nosiť ako šatka, 
čiapka, čelenka alebo tvárová maska. Vo farbách typických pre 
kolekciu GTI. Potlač loga GTI na hornom okraji. Farba: červená 
alebo čierna. Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan. 
Rozmery: 50 × 25 cm. 

červená  obj. č. 5HV084303A 645 € 14,10 € 11,99
čierna  obj. č. 5HV084303A 041 € 14,10 € 11,99

Pánske plavky
Plážový útok: vzdušné šortky s potlačou loga GTI tón v tóne 
perfektne sadnú vďaka šnúrke okolo pása. Vnútorná podšívka 
z tenkej sieťoviny. Bočné vrecká a tiež spevnené vrecko s logom 
a zapínaním na suchý zips. Rýchloschnúci materiál. Farba: 
červená. Materiál: 100 % polyester. Veľkosť: S – 3XL.

obj. č. 5HV084580A – F 645 € 41,28 €35,09

Dámske tričko
V jednoduchosti je krása: dámske ležérne tričko s krátkym 
rukávom. Potlač loga GTI vpredu, tkaný štítok GTI vzadu. Farba: 
biela. Materiál: 100 % bavlna. Veľkosť: XS – 2XL.

obj. č. 5HV084210  084, A – E 084 € 31,92 € 27,13

Pánske 
tričko
Štýlový dizajn bez kompromisov: veľké logo GTI ako vyvýšená, 
dvojfarebná potlač na hrudi. Votkaný štítok GTI vzadu. Regular 
fit strih. Farba: čierna. Materiál: 100 % bavlna. Veľkosť: S – 3XL. 

obj. č. 5HV084200A – F 041 € 31,92 € 27,13

Termohrnček
Ideálny na cesty: dvojplášťový termohrnček s matným čiernym 
povrchom a potlačou GTI súradníc. Vhodný aj do umývačky 
riadu. Farba: matná čierna. Materiál: nerezová oceľ. 
Rozmery: 18,5 cm. Objem: 0,4 l.

obj. č. 5HV069604 € 39,48 € 33,56

Ruksak
S troma vnútornými oddielmi a predným vreckom. Vpredu GTI 
logo a potlač súradníc GTI. Dĺžkovo nastaviteľné ramenné 
popruhy. Vystužené dno. Farba: čierna. Materiál: 100 % 
polyester. Rozmery: 30 × 45 × 13 cm.

obj. č. 5HV087327 € 54,30 € 46,15

Prívesok na kľúče
Prívesok s vyvýšeným logom GTI a súradnicami, ktoré popisujú 
miesto, kde sa dokopy montujú karosérie a motory GTI. Držiak 
na kľúče v tvare polovičnej voštiny. Farba: čierna, biela. 
Materiál: mäkké PVC. Rozmery: 8 × 3,5 × 0,6 cm.

obj. č. 5HV087013 € 10,56 € 8,98

Šiltovka 
Čierna baseballová šiltovka v dizajne GTI. Vystúpená potlač loga 
GTI so súradnicami a textom „Made by Volkswagen“ 
na prednom paneli. Na zadnej strane nastaviteľný remienok 
s kovovou sponou a vyrazeným logom Volkswagen. Obvod 
hlavy: 56 – 60 cm. Veľkosť: unisex. Materiál: 100 % polyester.

obj. č. 5HV084300  041 € 27,12 € 23,05

Slnečné okuliare
Športové slnečné okuliare s červeným vrchným rámom. 
Plastové sklá odolné voči rozbitiu. Možno osadiť aj dioptrické 
šošovky. Kategória filtra 3, UV filter 400. Vrátane puzdra 
na okuliare a handričky z mikrovlákna s logom GTI. Farba: 
antracitová. Materiál: nerezová oceľ, šošovky z polykarbonátu.

obj. č. 5HV087900A 041 € 98,16 € 83,44

Detská unisex šiltovka
Červená detská baseballová šiltovka v dizajne GTI. Vyvýšená 
potlač loga GTI vrátane súradníc a textu „Made by Volkswagen“ 
na prednom paneli. Na zadnej strane čiapky nastaviteľný 
remienok s kovovou sponou a vyrazeným logom Volkswagen. 
Materiál: 100 % polyester. Obvod hlavy: 52 – 56 cm. Pre deti 
od cca 8 do 14 rokov.

obj. č. 5HV084300A 645 € 23,58 € 20,04

Kolekcia GTI

GTI

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 
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Kolekcia Heritage

Prívesok „Strážny anjel“
Štýlový prívesok z liateho zinku a nerezovej ocele. Z jednej 
strany matný, z druhej leštený. S nápisom „Drive Safe”. 
Rozmery: 70 × 40 mm.

obj. č. 7E9087010 € 9,36 € 7,96

Deka
Obzvlášť mäkká deka z mikroflísu s retro motívom Chrobáka. 
Originálna päťfarebná potlač z vrchnej strany, spodná strana 
jednofarebná - krémová. Po bokoch olemovaná ozdobným 
stehom. Farba: modrá, krémová, červená. Materiál: polyester. 
Rozmery: 150 × 130 cm.

obj. č. 7E9084503A € 33,00 € 28,06

Dámske tričko
Biele tričko s krátkym rukávom s výstrihom do V. Veľká potlač 
VW Chrobák vpredu, kompasová ružica na pravom zadnom 
leme. Farebný pásik na vnútornej strane šijového lemu, farebný 
štítok na leme pravého rukáva. Materiál: 95 % organická bavlna, 
5 % elastan. Veľkosť: XS – XXL.

obj. č. 7E9084210, A – E  084 € 31,92 € 27,13

Pánske 
tričko
Tričko s krátkym rukávom a veľkou potlačou modelu VW 
Chrobák na chrbte. Kompasová ružica na pravom zadnom 
leme, historický nápis Volkswagen na ľavej strane hrude. 
Farba: tmavomodrá. Materiál: 100 % organická bavlna. 
Veľkosť: S – 3XL. 

obj. č. 7E9084200A – F 530 € 31,80 € 27,04

Prívesok Swarovski®
Kovový prívesok v tvare srdca s logom Volkswagen. V srdci je 
vložených 5 Swarovski® kamienkov. Materiál: zinková zliatina. 
Rozmery: 60 × 20 mm.

obj. č. 7E9087010A € 15,30 € 13,01

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

obj. č. 7E9087317 € 43,68 € 37,13

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

obj. č. 7E9050523 € 15,30 € 13,01

Heritage

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 
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Kolekcia Deti

Čas pre 
rodinu

Plyšové zvieratko
Plyšová hračka od výrobcu Sigikid z neobyčajne mäkkého 
a zamatovo hebkého materiálu. Vďaka dlhým rukám a nohám 
sa na tomto plyšovom zvieratku Sigikid všetko „hojdá a kýve“. 
Plyšák vie dokonca aj sám sedieť. Čierne plastové oči sú 
bezpečne umiestnené západkami na zadnej strane. S logom 
Volkswagen na tmavomodrom šále. Náplň je z mäkkej 
polyesterovej vaty. Možno ho bez problémov prať v práčke 
pri teplote 30 °C. Pre deti od 12 mesiacov.

medvedík obj. č. 5H0087576 € 40,14 € 34,12 
zajačik obj. č. 5H0087576A € 31,86 € 27,08

Autíčko Beetle od Playmobil
Chrobák je vybavený strešným nosičom a ďalším 
príslušenstvom ako kufor, chladiaci box, surfovacia doska, 
slnečník, uterák, hromada piesku, hrad z piesku, kýblik, hrable 
a lopatka na piesok, šiltovka, 3 fľaše. Obsahuje celkovo 
52 dielov. Figúrky: žena, muž, dieťa. Rozmery: 23,5 × 10,5 × 
10,5 cm (D × Š × V). Pre deti od 5 rokov. 

obj. č. 7E9087511B € 47,22 € 40,14

Detské odrážadlo Junior 
Beetle
Odrážadlo pre deti vo veku od 12 mesiacov. Kvalitné gumové 
kolesá zabezpečujú dostatočne komfortnú a tichú jazdu. 
S pohodlným čalúnených sedadlom. Materiál: polyetylén. 

obj. č. 5DA087510 € 109,92 € 93,43

Dupačkový overal
GTI fanúšikom už odmala: detský overal v dizajne GTI. 
Veľká, zvislá potlač loga GTI na prednej strane a malý štítok 
GTI na zadnej strane. Zapínanie na patentné cvoky. 
Farba: červená. Materiál: 100 % bavlna. 
Veľkosť: 68/74, 80/86.

obj. č. 5HV084401, A 645 € 35,40 € 30,10

Sada detských ponožiek
Sada dvoch párov detských ponožiek v dizajne Volkswagen. 
Vyvýšená potlač motívu auta alebo log Volkswagen 
s protišmykovou funkciou na podrážke. Materiál: 80 % 
bavlna, 17 % polyamid, 3 % elastan. Farba: modro-biela 
a zelená. Veľkosť: pre deti do 6 mesiacov. 

obj. č. 1H4084404B 287 € 10,54 € 8,95

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. 

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 %* výhodnejšie! 
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Aby to bol vždy
váš Volkswagen

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. V katalógu sú uvedené ceny 
produktov pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané 
ceny v EUR vrátane DPH. Uvedená zľava je minimálna odporúčaná zľava pre zákazníka. Autorizovaný 
partner Volkswagen môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Účasť autorizovaných partnerov 
Volkswagen na akcii je dobrovoľná.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenách, dizajne, tvare 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, vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa 
informujte u autorizovaného partnera Volkswagen. 
Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. 

www.volkswagen.skVáš Volkswagen partner

Viac o akciách a špeciálnych 
ponukách pre vaše vozidlo


