
Žite prítomnosťou, 
objavujte nové
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

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

32



Život je 
pohyb
Bezpečnostná kontrola 
vozidla

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. Dostupný pre všetky modely Volkswagen. 
Ceny vybraných modelov:

Polo obj. č. 2G0071126 € 193,30

Golf obj. č. 5H4071126 € 235,62

Tiguan obj. č. 5QF071151 € 168,82

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

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*

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Život je pohyb

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na volkswagen.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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Kryt kľúča
Silikónový kryt na 3-tlačidlový kľúč v dizajne GTI 
pre model Golf VII MQB.

obj. č. 000087012ALGCA € 5,96

Termoska
Termoska z nerezovej ocele s decentným logom Volkswagen. 
Spodná časť termosky slúži zároveň ako veko na hrnček. 
Rozmery: 33 x 8,5 x 8,5 cm (D x Š x V). Objem: 750 ml.   

obj. č. 000069604T € 23,05

Slnečné okuliare 
Trendy slnečné okuliare v štýle GTI s čiernymi plastovými 
bočnicami, mäkkým povrchom a čiernymi sklíčkami. 
Na pravej bočnici sú napísané súradnice, ktoré definujú 
miesto, na ktorom sa dokopy montuje karoséria a motor. 
Na ľavej bočnici a na pravom sklíčku je nápis GTI. 
Materiál: polykarbonát (PC). Farba: čierna. 

obj. č. 5HV087900 € 8,98

Multifunkčná šatka
Tunelová šatka z jemného úpletu, ktorá sa dá nosiť ako šál, 
čiapka, čelenka alebo ochrana úst. Vo farbách typických pre 
kolekciu GTI. Potlač loga GTI na hornom okraji. Materiál: 95 % 
bavlna, 5 % elastan. Dá sa prať v práčke na 60 °C.

červená obj. č. 5HV084303A 645  € 10,00

čierna obj. č. 5HV084303A 041 € 10,00

Plážová osuška
Táto osuška má ideálnu veľkosť do sauny alebo ako podložka 
na ležadlo. Vrchná strana je z mäkkého velúru a je kompletne 
potlačená, spodná jednofarebná biela. V hornom ľavom rohu 
je zapracované malé vrecko na zips – tu môžete bezpečne 
uložiť drobné mince, kľúče alebo mobil. Červený ripsový pás 
s potlačou „Close before race!“. Štítok s údajmi o údržbe slúži 
zároveň ako pútko. 

obj. č. 000084501D 041 € 37,08

Cestovný kufor GTI
Taký, ako samotná značka GTI – dynamický a obratný. Dizajn 
v štýle GTI s voštinovou štruktúrou a logom GTI na prednej 
strane. Typická červená farba GTI vo vnútri a na zipse. 
Materiál: polykarbonát. Farba: čierna, červená. Objem: 33 l. 
Rozmery: 55 x 37 x 20 cm.

obj. č. 5HV087301  041 € 160,14

Dáždnik
Vysokokvalitný, plne automatický skladací dáždnik v dizajne 
GTI. Čierny poťah z polyesteru s vrstvou teflónu, čierna 
konštrukcia a plastová rukoväť s logom Volkswagen. Biela 
celoplošná potlač písmen GTI na jednom paneli, biela potlač 
loga GTI vrátane súradníc a textu „Made by Volkswagen“ 
na protiľahlom paneli. Vrátane puzdra s potlačou loga GTI. 
Priemer striešky: 95 cm. 

obj. č. 5HV087602 € 30,10

Športový vak
Vak so šnúrkovým sťahovaním s logom 
GTI. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: červená, čierne šnúrky. 
Rozmery: 35 x 45 cm. 

obj. č. 5HV087318A € 5,96

Športová taška
Polstrovaný vrchný materiál, tiahlo zipsu s červenými 
kontrastnými pruhmi. S dĺžkovo nastaviteľným 
a odnímateľným ramenným popruhom, 2 vnútornými 
priehradkami, 2 vonkajšími priehradkami a vystuženým 
dnom. Materiál: 100 % polyester. Farba: čierna. 
Rozmery: 48 x 28 x 20 cm (D x Š x V). 

obj. č. 5HV087318 € 56,21

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.

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

Cestovný kufor Beetle
Praktický 4-kolesový kufor s potlačou motívu „Chrobáka“ 
v štýle Pop Art s historickým nápisom Volkswagen. Vo vnútri je 
priehradka zo sieťoviny, deliaca priečka a upevňovacie popruhy. 
Mäkká podšívka s historickým nápisom a znakom Volkswagen. 
Je vybavený bezpečnostným číselným zámkom TSA. Vhodný 
aj ako príručná batožina do lietadla. Materiál: ABS + PC film. 
Rozmery: 54 x 39 x 23 cm. Hmotnosť: 2,95 kg. Objem: 34 l.

obj. č. 311087301 € 119,86

Dáždnik
S týmto automatickým dáždnikom zostanete vždy v suchu. 
Poťahová látka z polyesteru s teflónovou úpravou, puzdro 
vyrobené z materiálu originálneho sedadla GTI „Clark” 
s nylonovou podšívkou. Priemer striešky: 95 cm.

obj. č. 5GB087602 € 25,00

Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov Volkswagen.
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Život je 
identita
Originálne diely 
Volkswagen®

Dekoratívna prahová lišta
Ešte viac individuality a ochrany pre vaše vozidlo poskytujú tieto nástupné 
lišty z eloxovaného hliníka. Lišty sú ozdobené nápismi modelu vozidla. 
Špecifikácia: 1 sada = 2 ks pre predné dvere. 
Dostupná pre všetky modely Volkswagen. Ceny vybraných modelov:

T-Cross obj. č. 2GM071303 € 95,47

Touran obj. č. 5QA071303 € 76,70

Tiguan obj. č. 5NA071303 € 77,72

Ochranná fólia prahov, čierna so striebornými pruhmi
Upúta každý pohľad pri nastupovaní do vozidla: čierna fólia so striebornými 
ozdobnými pruhmi nielen zlepšuje vzhľad prahov dverí vášho vozidla, ale tiež ich 
chráni pred poškriabaním. Precízne vyrezaná ochranná fólia nástupnej hrany sa 
jednoducho nalepí a dokonale zapasuje na svoje miesto. Každá sada obsahuje 4 ks 
prahovej fólie. Špecifikácia: 1 sada = 4 ks, pre predné aj zadné dvere.
Dostupná pre všetky modely Volkswagen. Ceny vybraných modelov: 

Golf obj. č. 5H0071310  ZMD € 72,83

T-Roc obj. č. 2GA071310A ZMD € 65,89

Passat obj. č. 3G0071310  BXF € 69,88

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

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®

Život je identita

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na volkswagen.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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Kryt kľúča
Silikónový kryt na 3-tlačidlový kľúč pre model Golf VII MQB.

obj. č. 000087012AN3H1 € 5,96

Pánske tričko
Pánske tričko zo single džerseja s okrúhlym výstrihom 
v regular fit strihu. Špeciálna lesklá potlač loga Volkswagen 
v tmavšej modrej farbe. Na krku z vnútornej strany žltý tkaný 
pásik s bielym nápisom Volkswagen a žlté logo VW. Žltý štítok 
s bielym logom VW na ľavom spodnom leme. Materiál: 100 % 
bavlna. Veľkosti: S – 3XL.

obj. č. 5H0084200A – F 287 € 23,26

Prívesok na kľúče
Smaltovaný prívesok na kľúče v tvare nového loga 
Volkswagen. Materiál: kov. Priemer: cca 37 mm. 

obj. č. 000087010BQ € 4,19

Osuška
Originálny uterák z vysokokvalitného mäkkého a hrubého 
bavlneného froté. Extra savý materiál. Votkané logo VW 
po celej ploche. S pútkom na zavesenie. Farba: modrá. 
Priemer: 140 cm.

obj. č. 5H0084500 € 36,11

Hrnček
Modrý porcelánový hrnček s novým logom Volkswagen. 
Vhodný aj do umývačky riadu. Výška: 10 cm. 

obj. č. 000069601BR € 7,50

Multifunkčná šatka
Naozaj všestranná: Mäkký, jemne pletený rukáv môžete nosiť 
ako šatku, čiapku, čelenku alebo tvárovú masku. Materiál: 
95 % bavlna, 5 % elastan. Farba: modrá. Rozmery: 50 x 25 cm.

obj. č. 5H0084303A € 10,00

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Zmenšený model Golf 8
Stále skvelé, aj v miniatúrnej podobe. Golf 8 vám  
možní vychutnať si pocit z úplne nového Golfu aj doma 
či v kancelárii. Farba: Lemon Yellow Metallic. Mierka: 1 : 43.

obj. č. 5H0099300  10W € 30,10

Unisex mikina
Unisex mikina so zdrsneným mäkkým vnútrom a mierne 
lesklou potlačou. Vpredu veľká efektná potlač číslice „8“, 
ktorá predstavuje Golf 8. generácie. Žltý tkaný pásik na krku 
s bielym nápisom Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: svetlosivý melír. Velkosti: XS – 3XL.

obj. č. 5H0084131, A – E 573 € 48,19

Šiltovka
Šiltovka v klasickom strihu s mierne prehnutým šiltom v sivej 
melanž farbe. Zboku efektná lesklá potlač číslice „8“. Voľne 
nastaviteľná veľkosť vďaka kovovému zadnému uzáveru. 
So žltým štítkom s logom Volkswagen na zadnej strane. 
Z vnútornej strany žltý pásik s potlačou loga Volkswagen. 
Materiál: 100 % bavlna.     

obj. č. 5H0084300A € 17,45

Vak
Módny vak sa šnúrkovým sťahovaním. Vďaka vonkajšej vrstve 
PU je pevný a vodoodpudivý. Šnúrkou možno vak stiahnuť 
a zavrieť a možno ho nosiť ako batoh. Na prednej strane 
potlač s veľkou číslicou „8“. Žltý štítok s logom Volkswagen. 
Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou. Objem: 12 l. 
Nosnosť: 8 kg. Rozmery: 35 x 45 cm. 

obj. č. 5H0087318 € 8,68

Dámske tričko
Dámske tričko s okrúhlym výstrihom z ľahkého single džerseja 
v žiarivo žltej farbe v ležérnom strihu. Lesklá potlač veľkej 
číslice „8“ znázorňuje 8. generáciu vozidla Golf. Na krku 
z vnútornej strany žltý tkaný pásik s bielym nápisom 
Volkswagen a žlté logo VW. Žltý štítok s bielym logom VW 
na ľavom spodnom leme. Materiál: 100 % bavlna. 
Veľkosti: XS – XXL. 

obj. č. 5H0084210, A – E 655 23,26€ 

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 x 32 x 32 cm.

obj. č. 5H0087300 € 33,16

Život je identita

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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Život je 
rodina
Zhlboka sa nadýchnite
vďaka Originálnych filtrom Volkswagen

Detská autosedačka G0 Plus ISOFIX
Dokonalá ochrana a komfort pre novorodencov a batoľatá do 13 kg alebo 15 
mesiacov. Vďaka upevňovaciemu systému ISOFIX je detská autosedačka pevne 
spojená s karosériou vozidla, možno ju však tiež upevniť pomocou 3-bodového 
bezpečnostného pásu. Dieťa je v autosedačke bezpečne pripútané výškovo 
nastaviteľným 5-bodovým pásom. Súčasťou je polohovateľná rukoväť na prenášanie, 
ľahko odnímateľný a prateľný látkový poťah, rovnako ako výškovo nastaviteľná 
vstavaná autosedačka a slnečná clona. Pre inštaláciu proti smeru jazdy.

do 13 kg obj. č. 5G0019907A € 411,06
K dispozícii aj ďalšie druhy autosedačiek pre rôzne vekové kategórie.

Prídavné vnútorné spätné zrkadlo
Majte lepší prehľad a deti pod kontrolou na zadných sedadlách vo vozidle: prídavné 
vnútorné spätné zrkadlo sa dá pomocou prísavky upevniť na predné sklo alebo 
prístrojovú dosku. Vďaka integrovanému flexibilnému kĺbu sa dá individuálne 
nastaviť smerom do kabíny, na premávku alebo pre parkovanie.

obj. č. 000072549A € 15,05

Ochranný poťah na zadné sedadlá pre prepravu psa
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 € 51,31

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. 000061122 € 18,26

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

Držiak pre iPad 2-4  obj. č. 000061125A € 146,38

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

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

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.

Život je rodina

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na volkswagen.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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Popruh na detský cumlík
Vždy perfektne pripútaný: držiak na cumlík s logom GTI 
a čierno-červeným popruhom má ľahko ovládateľný posuvný 
uzáver, ktorý pevne sedí na šatách alebo na detskom kočíku. 
Cumlík sa zavesí na silikónový krúžok. Materiál: plast (ABS), 
popruh 100 % nylon. Farba: čierna, červená.

obj. č. 5GB084410  041 € 6,98

Organizér na zadné sedadlo Ted Turbo
Sladkosti, obľúbené hračky, pastelky, knižky, sendvič či fľaša 
s obľúbenou limonádou. S týmto veselým farebným 
organizérom budú mať pri cestovaní vaše deti na zadných 
sedadlách všetko potrebné vždy po ruke. Organizér sa dá veľmi 
ľahko pripevniť nastaviteľným pásom na hlavovú opierku 
sedadla. Slúži tiež ako ochrana zadnej strany predného 
sedadla. Materiál: 100 % polyester. Farba: modrá. 
Rozmery: 47,5 x 68,5 cm.

obj. č. 5DA087571A € 29,48

Sada podbradníkov
Sada 2 ks detských podbradníkov s integrovanou ochranou proti 
vlhkosti v dizajne GTI s papierovou preložkou. Verzia 1: červené 
lemovanie s potlačou „Schmutzfänger“ (lapač nečistôt) a logom 
GTI, na zadnej strane voštinový dizajn s logom GTI. Verzia 2: šedé 
lemovanie s potlačou „Schmutzfänger“ (lapač nečistôt) a logom 
GTI, na zadnej strane voštinový dizajn s logom GTI.

obj. č. 1H1084411 € 15,00

Plyšová hračka Ted Turbo
Tento mäkkučký plyšák sa určite stane obľúbenou hračkou 
vašich detí. Vyrobený v spolupráci s kvalitnou značkou Sigikid. 
Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester. Materiál výplne: 
polyesterová vata. Dá sa prať do 30 °C. Dĺžka: 32 cm.

obj. č. 000087576B AQG € 23,57

Detské tričko
Prúžkované tričko s krátkym rukávom z príjemne mäkkého 
džerseja. S aplikáciou Junior Beetle vpredu. Dva patenty 
na ramene uľahčujú obliekanie a vyzliekanie. Materiál: 95 % 
bavlna, 5 % elastan. Farba: modrá, biela. Veľkosti: 68/74, 
80/86, 92/98.

obj. č. 5DA084400, A, B € 18,88

Plyšový medvedík
Plyšová hračka výrobcu Sigikid z neobyčajne mäkkého 
a zamatovo hebkého materiálu. Vďaka dlhým rukám a nohám 
sa na tomto plyšovom zvieratku Sigikid všetko „hojdá a kýve“. 
Čierne plastové oči sú bezpečne umiestnené sa západkami 
nazadnej strane, tmavomodrý šál s logom Volkswagen. Náplň 
z mäkkej polyesterovej vaty. Medvedík vie dokonca aj sám 
sedieť. Možno ho bez problémov prať v práčke pri teplote 
30 °C. Pre deti od 12 mesiacov.

obj. č. 5H0087576 € 34,12

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 € 78,74

Juniorská štvorkolka alltrack
Štvorkolka s extra širokými a veľkými kolesami. Dobrá 
priľnavosť a nízka hlučnosť vďaka profilu offroad a kolesám 
z mäkkého plastu. Vrátane klaksónu a malej tajnej zásuvky 
na odkladanie vecí. Materiál: plast. Farba: čierna.

obj. č. 5TD087510  041 € 69,94

Odrážací bicykel
Trénuje zmysel pre rovnováhu, pohyblivosť a koordináciu. 
Výškové nastavenie sedadla do 3 pozícií, sedlo s mäkkou 
plochou pre sedenie z materiálu EVA. Gumové kolesá s hrubým 
profilom pre optimálne použitie aj na nespevnenom povrchu. 
Rám z brezovej preglejky, čierne madlá z mäkkého TPE. Farba: 
čierna, červená. Výška sedla: 37 – 43 cm. Telesná výška: 
cca 95 – 105 cm. Dĺžka kroku: cca 38 – 45 cm. Celkové 
zaťaženie: 30 kg. Hmotnosť: 3,5 kg. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

obj. č. 1H2050251 € 81,40

Autíčko na hranie „Chrobák“ od firmy 
Playmobil
Veľa zábavy pre deti od 5 rokov. Vozidlo je vybavené strešným 
nosičom a ďalším príslušenstvom - kufor, chladiaci box, 
surfovacia doska, slnečník, uterák, hromada piesku, hrad 
z piesku, kýblik, hrable a lopatka na piesok, šiltovka, 3 fľaše. 
Obsah: 52 dielov. Figúrky: žena, muž, dieťa. 
Rozmery: 23,5 x 10,5 x 10,5 cm (D x Š x V). 

obj. č. 7E9087511B € 40,14

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. Vekové odporúčanie: 8 – 14 rokov. 

obj. č. 5HV084300A 645 € 20,04

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

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.
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Život je 
vášeň
Spoľahnite sa na nás za každých okolností. 
Náš profesionálny Volkswagen Servis.

Nosič bicyklov „Compact III“ na ťažné zariadenie
Originálny nosič bicyklov Volkswagen Compact III je malý, ľahký a kompaktný. Dokáže 
prepravovať až tri bicykle. Vďaka skladaciemu systému možno zadné svetlá, koľajnice 
pre bicykle a rám nosiča kompletne zložiť a uložiť napríklad do batožinového 
priestoru. Pomocou novovyvinutého nožného pedála je jeho odklopenie aj 
s upevnenými bicyklami obzvlášť jednoduché, takže batožinový priestor zostane 
dostupný. Pri zaklapnutí sa nosič automaticky zaistí. Vrátane praktickej transportnej 
tašky. K dispozícii aj ďalšie druhy nosičov na bicykle.

obj. č. 3C0071105C € 685,44

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 umývateľná. Špecifikácia: Farba: čierna. 
Materiál: polyetylén (PE). Pre vozidlá so základnou alebo variabilnou podlahou 
batožinového priestoru. Dostupná pre všetky modely Volkswagen. Ceny vybraných 
modelov: 

T-Cross obj. č. 2GM061161A € 54,06

Golf obj. č. 5H0061161 € 62,94

Touran obj. č. 5QA061161 € 66,82

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 alebo karbónový vzhľad. Dostupná pre všetky modely Volkswagen. 
Ceny vybraných modelov:

T-Cross strieborná obj. č. 2GM061195 € 95,17

Golf čierna obj. č. 5H0061195A € 123,94

Golf karbónový vzhľad obj. č. 5H0061195B € 133,62

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

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®

Život je vášeň

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na volkswagen.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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Šnúrka na krk
Tkaná šnúrka s bezpečnostným uzáverom. Čierny podklad 
s opakovaným červeným nápisom GTI, na zadnej strane 
v inverznom štýle. Kvalitná karabínka je so šnúrkou spojená 
uchytením zo syntetickej kože s reliéfnou potlačkou loga 
Volkswagen. Vrátane krúžku na kľúče a gumičky (na karty 
a podobne). Materiál: 100 % polyester. Hrúbka: 1 mm. 
Rozmery: 900 x 25 mm. 

obj. č. 5KA087610 € 5,26

Vankúš
Vankúš s originálnym poťahom sedadiel GTI – z prednej strany 
v károvanom dizajne, zo zadnej strany v čiernej farbe. 
S našitým emblémom s logom GTI. Poťah na vankúš má 
otváranie na zips a možno ho prať v práčke na 30 °C. 
Výplň: polyesterová vata. Rozmery: 50 x 50 cm. 

obj. č. 5HV084508 € 27,08

Náramkové hodinky
Módne čierne plastové hodinky v dizajne GTI. Spodná strana krytu je zo saténovanej 
nerezovej ocele. Plastové sklo, čierny ciferník s voštinovým vzorom a červeným nápisom 
GTI. Číslice a indexy v bielej a červenej farbe v štýle otáčkomera nového GTI. Kvalitný 
japonský hodinový strojček. Vodotesné 3 ATM. Kvalitný gumený remienok s bielou 
potlačou so súradnicami, ktoré popisujú miesto, kde sa dokopy montujú karosérie 
a motory GTI. Čierna spona z brúsenej nerezovej ocele. Vhodné pre obvod zápästia 
od 16 do 21 cm. Priemer ciferníka: 42 mm. 

obj. č. 5HV050830 € 31,12

Multifunkčné náradie
Multifunkčné náradie vo vysoko lesklom prevedení v čiernom 
puzdre. Sada obsahuje: kliešte s rezačkou drôtu, pilníkom, 
pílkou, drážkovým a krížovým skrutkovačom, lámačom skla, 
adaptérom na bity s 9 bitmi, otváračom na fľaše, otváračom 
na konzervy a ostrou čepeľou. S kombinovanou funkciou 
núdzového rozbíjača skla. 

obj. č. 000087703NC € 36,11

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 € 20,04

Dámske tričko
Tričko s krátkym rukávom zo single džerseja je veľmi príjemné 
na nosenie. Vo voľnejšom, mierne rozšírenom strihu s jemne 
zaobleným spodným lemom. Na prednej strane výrazná 
trblietavá potlač nápisu GTI. Lem okolo krku má na vnútornej 
strane čierno-červenú pásku GTI. V bočnom šve gumová etiketa 
GTI. Materiál: 100 % bavlna. Farba: biela. Veľkosti: XS – XXL.

obj. č. 5KA084210, A – E € 26,06

Kempingové ležadlo
Skladací kovový rám, tri nastaviteľné polohy operadla. Textilný 
poťah s voštinovou potlačou a vankúšom s červeným nápisom 
GTI. Materiál poťahu: polyester. Rozmery: 86 x 63,9 x 101 cm 
(D x Š x V). Nosnosť: 100 kg.  

obj. č. 5HV069635 € 60,29

Pánske tričko
Biele tričko v regular fit strihu. Čierna, mierne vystúpená 
potlač súradníc GTI a textu „Made by Volkswagen“ na ľavej 
stane hrude. Veľká červená, mierne vystúpená potlač loga GTI 
na chrbte. Tkaný štítok GTI na zadnej strane trička. 
Materiál: 100 % bavlna. Veľkosti: S – 3XL. 

obj. č. 5HV084200A – F 084 € 26,06

Unisex mikina
Čierna mikina v regular fit strihu. Celoplošná voštinová potlač 
s logom GTI na prednej strane, tkaný štítok GTI na zadnej 
strane. Materiál: 70 % bavlna, 24 % polyester, 6 % elastan. 
Materiál podšívky: 100 % bavlna. Veľkosti: S – 3XL. 

obj. č. 5HV084130A – F 041 € 70,28

Hrnček
Pre správny štart do nového dňa: porcelánový hrnček 
GTI v matnej čiernej farbe s bielou potlačou písmen 
GTI so súradnicami. V spodnom riadku sa nachádza 
aj nápis „Made by Volkswagen“. Objem: 0,36 l. 
Vhodný aj do umývačky riadu.

obj. č.  5HV069601A € 20,04

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Život je vášeň

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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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 na connectgo.volkswagen-we.com/sk-sk/
compatibility-check/. 

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

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. Farba: chrómová strieborná. 

ID.3  obj. č. 10A071360 € 63,35

ID.4  obj. č. 11A071360 € 63,35

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 volkswagen.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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Nabíjačka
Indukčná nabíjačka s textilným obalom v káro vzhľade GTI 
na bezdrôtové nabíjanie rôznych koncových zariadení. Nabíjací 
výkon až 10 W (5 V / 1 A, 9 V / 1,1 A), štandard Qi. Je možné pripojiť 
k štandardným USB zariadeniam. Vrátane USB kábla (1,5 m).

obj. č. 5HV087625 € 26,06

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

obj. č. 10A069604 € 13,57
Zmenšený model ID.3
Úplne prvé auto z ID. rodiny v podobe zmenšeného modelu 
s množstvom detailov. Výrobca: NOREV. Farba: Glacier White. 
Mierka: 1 : 43. 

obj. č. 10A099300  EK8 € 30,10

Ponožky
Ponožky vo farbách ID.3 kamufláž pri príležitosti svetovej 
premiéry tohto modelu. Materiál: 75 % bavlna, 20 % polyamid, 
5 % elastan. Veľkosti: 39 – 42, 43 – 46. 

39 – 42 obj. č. 10A084361A € 8,68

43 – 46 obj. č. 10A084361B € 8,68

Hrnček
Porcelánový hrnček v kamuflážovom vzhľade ID.3. 
S nápisom „NOW YOU CAN.“ Objem: 0,3 l.

obj. č. 10A087703C € 6,07

Batoh
Ľahký batoh v tvare päťuholníka vyrobený zo sieťovaného 
materiálu. Zips na vnútornej strane, nastaviteľné ramenné 
popruhy. Zapínanie na click systém s logom VW. ID. potlač. 
Materiál: 100 % polyester. Farba: tmavomodrá. 
Rozmery: 48 x 33 x 21 cm.

obj. č. 10A087329 € 36,11

Skladací dáždnik
Aj do dažďa s veselou náladou: automatický skladací dáždnik 
so systémom odolným proti vetru. Rukoväť s mäkkým 
povrchom. S ID. logom a celoplošnou potlačou 
v šesťuholníkovom dizajne. Vrátane ochranného obalu 
s bielym logom VW. Farba: žltá. Priemer striešky: 97 cm. 

obj. č. 10A087602 € 25,04

LED hodinky
Čierne náramkové LED hodinky s nápisom Volkswagen. 
Funkcie: hodiny, minúty, sekundy a dátum. Hodinky sú 
vodotesné do 3 ATM a majú plastový remienok. Balené 
v kovovom obale na šperky s logom Volkswagen. Materiál: 
hliník. Farba displeja: modrá. Rozmery: 40 x 45 mm (Š x V).

obj. č. 000050800AC € 40,14

Pánske funkčné tričko
Bezšvové funkčné pánske tričko pre optimálne pohodlie. 
Tkaný ID. šesťuholníkový vzor vpredu a vzadu. ID. logo 
na zadnej strane. Materiál: 68 % polyamid, 32 % polyester. 
Farba: tmavomodrá. Veľkosti: S – 3XL.

obj. č. 10A084203A – F 530 € 30,10

Šnúrka na krk
Žltá šnúrka na krk z recyklovaného PET materiálu. 
S celoplošnou potlačou nápisu ID. Materiál: polyester. 
Dĺžka: 50 cm. Šírka: 2,5 cm.

obj. č. 10A087610 € 2,70

Osuška
Plážová osuška z jemného froté materiálu pre chvíle oddychu. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: kamuflážový vzhľad ID.3. 
Rozmery: 180 x 125 cm. 

obj. č. 10A084501 € 30,10

Originálne príslušenstvo Volkswagen
teraz o 15 % výhodnejšie! 

Život je zmena

Originálne príslušenstvo
Volkswagen
teraz o 15 %
výhodnejšie! 

Dámska bunda
Ľahká prechodná dámska bunda v modernom dvojvrstvovom 
vzhľade. S kapucňou a dvoma bočnými vreckami na zips. ID. 
potlač v spodnej časti zadnej strany. Materiál: 100 % nylon. 
Farba: tyrkysová, biela. Veľkosti: XS – XXL.

obj. č. 10A084018, A – E 23A € 90,37

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.volkswagen.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.volkswagen.sk.


