
Vyrazte s nami za dobrodružstvom. 

Úžitkové
vozidlá



2 3

Rezervujte si termín už dnes. Tešíme sa na Vás!

*maximálna odporúčaná cena s DPH.

BEZPEČNOSTNÁ
KONTROLA VOZIDLA.
PRIPRAVTE SA NA CESTY ZA DOBRODRUŽSTVOM! 

15,00 €*

Na nedostatky, ktoré odhalil náš check, 
použite jednoducho šek!
Otočte stranu a zistite viac o šekovej knižke.

Či už vaše úžitkové vozidlo využívate pri práci alebo na cestách za letným oddychom a zážitkami, najdôležitejšie je, aby bolo 
bezpečné. Doprajte mu preto po zime preventívnu prehliadku u vášho servisného partnera. Pri Volkswagen Bezpečnostnej 
kontrole vozidla skontrolujeme váš Volkswagen bod po bode a upozorníme vás na prípadné nedostatky.

Skontrolujeme vám:
motor, spojku, prevodovku, pohon nápravy, stav pneumatík / kolies, tlmiče pruženia, brzdový systém, výfukový systém, 

chladiaci systém, stav motorového oleja, osvetlenie, klaksón, stav batérie, podvozok (vizuálna kontrola), karosériu, stierače, 

čelné sklo, lekárničku

www.vwuzitkove.sk

Nový Amarok rozumie mužom. 
Teraz s novým, silnejším motorom V6 a pohonom všetkých kolies 4MOTION. 

Nový Amarok má tie správne rozmery. Nielenže má najširšiu ložnú plochu vo svojej triede, množstvo miesta a pohodlia v kabíne,
ale ponúka aj najväčší výkon vďaka silnému motoru V6 s 550 Nm, 8-stupňovú automatickú prevodovku a najväčšiu prípustnú hmotnosť 
prívesu až do 3,5 tony. Dohodnite si skúšobnú jazdu u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá.

AJ PRE MUŽOV SÚ DÔLEŽITÉ 
VNÚTORNÉ HODNOTY:VNÚTORNÉ HODN

Kombinovaná spotreba paliva: 7,5 – 7,8 l/100 km, emisie CO2: 196 – 204 g/km. Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen 
Úžitkové vozidlá. Fotografia je ilustračná. 

Youtube | Volkswagen Úžitkové vozidlá Facebook | Volkswagen Úžitkové vozidlá

VW LNF Amarok inzercia 297x210.indd   1 7.11.2016   16:10

20
%

Ušetríte 
Podmienky použitia šeku:

Šek platí na 1 ks 

Originálnej zadnej časti výfuku.

Zľava platí na Volkswagen 

Originálne diely.

Zľavu na diely je možné 

využiť iba v prípade montáže 

v autorizovanom servise 

Volkswagen.

Volkswagen Originálna

zadná časť výfuku

Číslo šeku: 10

Číslo šeku: 10

Ak máte pocit, že pri každom silnejšom zošliapnutí 

plynového pedálu vám „bublá“ výfuk, je na čase 

ho vymeniť. Cieľom tlmičov výfuku je zmierniť 

a uvoľniť silné impulzy (výbuchy) vychádzajúce 

zo spaľovacej komory takým spôsobom, aby sa 

zabezpečilo neprekročenie určeného stupňa 

hluku. Kvalitný materiál zabraňuje úniku plynov 

zo spaľovania do interiéru vozidla a zároveň eliminuje 

riziko vzniku požiaru.

Platí pre vozidlá vyrobené

do 31. 12. 2013
Úžitkové

vozidlá

Šeková knižka

Volkswagen 2017

Na veku záleží!

Číslo šekovej knižky:

Úžitkové
vozidlá

*  Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.

Pre zákazníka s VIN číslom:
V17

500
€

Hodnota 
šekov

*
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PONUKA PLATÍ PRE VOZIDLÁ VYROBENÉ DO 31. 12. 2013.

Top cena.
Overená
kvalita.

Ekonomický
balík

EKONOMICKÉ BALÍKY ZAHŔŇAJÚ:

20 % 10 %+
zľavu na Ekonomicky 
výhodný diel 
Volkswagen

zľavu na prácu 
kvalifikovaného 
servisného personálu

Doprajte tú najvyššiu kvalitu originálu aj vášmu úžitkovému vozidlu, hoci už možno 
nie je najmladšie. Ekonomicky výhodné diely z kvalitných materiálov v zaujímavom 
cenovom zvýhodnení v spojení s prvotriednym výkonom kvalifikovaného servisného 
personálu. S nami budú vaše cesty spoľahlivé a bezpečné v každom smere.

Zľava na diel platí iba v prípade montáže v autorizovanom servise.  

-20% -10%

VÝMENA 
ČELNÉHO SKLA

-20% -10%

PRACHOVÝ 
A PEĽOVÝ FILTER

-20% -10% -20% -10%-20% -10%

KOMPLETNÝ SERVIS 
KLIMATIZÁCIE

ZADNÝ
TLMIČ NÁRAZOV

PREDNÝ
TLMIČ NÁRAZOV

ORIGINÁLNE, KVALITNÉ A CENOVO VÝHODNÉ. 
EKONOMICKÉ BALÍKY VOLKSWAGEN. 
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Originálny strešný box

Dizajnovo moderný box je odolný voči odlietajúcim kamienkom 

a neprepustí ani UV žiarenie. Aerodynamický tvar výrazne redukuje 

odpor vzduchu, čím dochádza k minimalizovaniu hluku počas jazdy. 

Aj napriek svojej nízkej hmotnosti je stabilný a pevne uchytený 

na streche. Inovatívny systém DuoLift umožňuje pohodlné otváranie 

z oboch strán. Vďaka 3-bodovému centrálnemu zamykaniu je plne 

zabezpečený proti vykradnutiu.  

Basic, čierna matná

340 litrov, d x š x v: 190 x 75 x 39 cm, Obj. číslo: 000071200

460 litrov, d x š x v: 230 x 75 x 38 cm, Obj. číslo: 000071200AC

Komfort, čierna lesklá, rýchloupínací systém 

340 litrov, d x š x v: 190x75x39 cm, Obj. číslo: 000071200AD

460 litrov, d x š x v: 230x75x38 cm, Obj. číslo: 000071200AE

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen Caddy

Uzamykateľný nosič striebornej farby z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu 

so snímateľnými krytmi z plastu. Na nosič možno namontovať napr. držiak bicyklov, 

držiak surfovacej dosky, držiak kajaku alebo praktický strešný box. Sada 2 ks. 

Odporúčame dodržiavať maximálne prípustné zaťaženie strechy vášho vozidla.

pre CADDY 2016> (Kasten/Kombi/Maxi/Maxi Kasten/Maxi Kombi) bez pozdĺžnych nosníkov 

Obj. číslo: 2K0071126

pre Caddy 2016> (Kasten/Kombi/Maxi Kasten/Maxi Kombi) s pozdĺžnymi nosníkmi

Obj. číslo: 2K5071151B

Originálny nosič surfov 

pre montáž na strechu

Obj. číslo: 000071120HA

Originálny držiak kajaku

pre 1 kajak do 25 kg

Obj. číslo: 1K0071127A

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 10 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.

TRANSPORT A STAROSTLIVOSŤ.
SPONTÁNNE SA ROZHODNÚŤ, VŠETKO VZIAŤ SO SEBOU 
A JEDNODUCHO VYRAZIŤ. KAM LEN ČLOVEK CHCE. 

Originálny nosič bicyklov 

pre montáž na strechu 

Obj. číslo: 6Q0071128A

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen T5

Ideálny nástroj na rozšírenie úložných možností vášho vozidla.  

Nie je vhodný pre vysokú či stredne vysokú strechu.

pre Volkswagen T5 bez strešnej lišty, sada 2 ks 7H0071126

pre Volkswagen T5 bez strešnej lišty, 1 ks pre 7H0071126 7H0071126E

pre Volkswagen T5 so strešnou lištou, sada 2 ks 7H0071126A

pre Volkswagen T5 bez strešnej lišty, 1 ks pre 7H0071126A 7H0071126EA

Pojazdný valec pre T profil nosiča, pre upevnenie na zadný nosník nosiča, 

uľahčuje nakladanie

6K9071192 

Originálna sada jarnej ošetrovacej kozmetiky

Dôkladný kozmetický program pre čistenie auta v osvedčenej 

kvalite Volkswagen.

Obj. číslo: 000096355D

Originálny čistič skiel

koncentrát 250 ml

Obj. číslo: 000096311M

Originálna letná zmes 

na čistenie skiel

3 000 ml

Obj. číslo: 000096321B

Originálna sada 

na čistenie diskov

Obj. číslo: 000096353D

Obsah balenia:

– kefa na čistenie diskov 

– handra z mikrovlákna 

– odstraňovač hmyzu 500 ml 

– údržba interiéru 500 ml 

–  čistiaci prostriedok na disky 

500 ml
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Pokladnička Bulli

Aj šetriť sa dá štýlovo! Pokladnička v tvare modelu 

Bulli vo farebnej kombinácii biela / tmavomodrá 

s kvetinovým vzorom. Zvrchu sa nachádza otvor 

pre vhadzovanie mincí, zdola otvárateľný uzáver 

na ich vybratie v prípade potreby. Materiál: keramika. 

Rozmery: 220 x 90 x 100 mm. 

Obj. číslo: 211087709E

Držiak na vajíčka Bulli

Tento štýlový držiak na vajíčka v tvare modelu Bulli v pestrom 

štýle „hippies” by nemal chýbať na žiadnom raňajkovom stole! 

Otvor na umiestnenie vajíčka je ukrytý pod surfom na streche. 

Limitovaná edícia. Materiál: porcelán. 

Rozmery: 130 x 65 x 65 mm. 

Obj. číslo: 211069644A AUN

Vankúš Bulli

Skutočne originálny oddych. Červený 

bavlnený vankúš s potlačou historického 

modelu Bulli. S odnímateľným poťahom 

na zips. Výplň aj poťah vankúša sa dajú 

prať. Materiál: 100% bavlna, materiál 

výplne: polyesterová vata. Farba: červená. 

Rozmery: 50 x 50 cm.

Obj. číslo: 7E0084508

Prívesok na kľúče Bulli

Tmavomodrý prívesok z pravej kože. Z jednej strany 

s reliéfnou potlačou modelu T1, z druhej strany s logom 

Volkswagen. Materiál: kov / koža. 

Obj. číslo: 7E0087013

Prívesok na kľúče mini meter “Tough Work”

Skvelý pomocník vo chvíľach, keď potrebujete niečo 

urgentne zmerať. Prívesok na kľúče v štýle bieleho 

skladacieho mini metra s nápisom „Tough Work” a logom 

Volkswagen. Merací rozsah: 0,5 m. 

Rozmery: 65 x 25 x 15 mm. 

Materiál: plast.

Obj. číslo: 2K0087013B

Detská šiltovka Bulli

Veselá žltá šiltovka pre deti s historickou potlačou T1 

na šilte. Veľkosť nastaviteľná vďaka uzáveru s logom 

Volkswagen. Vo vnútri ľahko vystužená so štyrmi 

otvormi pre dostatočnú ventiláciu. 

Materiál: 100% bavlna.

Obj. číslo: 7E0084300B

Šiltovka Bulli

Originál – už od roku 1950. Pohodlná šiltovka 

s klasickým tlačeným motívom. Vo vnútri ľahko 

vystužená so štyrmi otvormi pre ventiláciu. S remienkom 

na reguláciu veľkosti so sponou s logom Volkswagen. 

Materiál: 100 % bavlna. Farba: sivá.

Obj. číslo: 7E0084300A

Pikniková deka Bulli

Urobte si Originálny piknik v prírode! 

Nostalgická pikniková deka s motívom 

Bulli. Spodná strana odpudzuje vodu. 

Deka sa dá zrolovať a prenášať pomocou 

pohodlnej rukoväte. 

Materiál: polyester. Farba: modrá. 

Rozmery: 200 x 160 cm.

Obj. číslo: 7E0084509

Dáždnik T6 s panoramatickým obrázkom

Buďte Originál aj v daždi! Vetru odolný dáždnik s čiernou tyčou a rámom 

zo sklolaminátu. Zvonka tmavomodrý, znútra sivý s potlačou aktuálneho modelu T6. 

Základný vzor potlače sa skladá z rozličných jazykových verzií nápisu Volkswagen 

Úžitkové vozidlá. Poťah: nylón. Dĺžka: 97 cm. Priemer kupoly: 130 cm.

Obj. číslo: 7E0087600

Prívesok na kľúče Bulli

Plastový prívesok na kľúče v tvare legendárneho modelu 

Bulli T1. Rozmery: 60 mm. Materiál: plast.

Obj. číslo: 2K0087010

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera.

KOLEKCIA ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ
BULLI. TO NIE JE LEN AUTO. JE TO POSTOJ K ŽIVOTU. 
VYJADRITE NAPLNO SVOJU VÁŠEŇ.
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NA VEKU ZÁLEŽÍ!

Šekujte a súťažte o Volkswagen 

na víkend a ďalšie skvelé ceny!

Obrázok má len ilustračný charakter.

Vyplňte kontaktné údaje a okrem 

vašej osobnej šekovej knižky získavate 

aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! 

Vaša šeková knižka obsahuje unikátne 

číslo, ktoré je uvedené na každom 

šeku. Čím viac šekov využijete, tým 

sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky 

zaraďujete do súťaže o: 

2x  Volkswagen s plnou nádržou 

na víkend a Originálne 

príslušenstvo Volkswagen 

v hodnote 250 €

2x  Originálne príslušenstvo 

Volkswagen v hodnote 150 € 

2x  Originálne príslušenstvo 

Volkswagen v hodnote 100 € 

Odmeňujeme až 6 výhercov ročne!

Aby to bol vždy váš Volkswagen
www.vwuzitkove.sk

www.volkswagen.sk

VOLKSWAGEN VÁM PRINÁŠA ŠEKOVÚ KNIŽKU VOLKSWAGEN NA ROK 2017.
ŠPECIÁLNA PONUKA NAJMÄ PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL.

Šeková knižka Volkswagen 2017 obsahuje množstvo zliav na Originálne diely a Originálne príslušenstvo 
Volkswagen v celkovej hodnote až 500 €. Navyše máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho Volkswagen servisného partnera čo najskôr! 

  
Súťažte so Šekovou knižkou!

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 

získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka 

obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 

Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete do súťaže o: 

2x  Volkswagen s plnou nádržou na víkend 
a Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

2x  Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 
2x  Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 100 € 

Volkswagen Originálne
brzdové kotúče

Volkswagen Originálne
tyčky a čapy riadenia

Volkswagen Originálna
zadná časť výfuku

Volkswagen Originálne
tlmiče pruženia

Volkswagen Originálna
spojková sada

Volkswagen Originálna
štartovacia batéria

Volkswagen Originálne
xenónové výbojky

Volkswagen Originálne
stierače a Aero stierače

Sady letných a zimných 
pneumatík Continental

Sada kompletných zimných 
kolies Volkswagen

Volkswagen Originálne
brzdové platničky

Volkswagen Originálne
rozvody

Volkswagen Originálne
detské autosedačky

Volkswagen Originálne
náboje a ložiská nábojov kolies

Volkswagen Originálne
guľové čapy 
a tyčky stabilizátora

20
%

Ušetríte 

15
%

Ušetríte 

25
%

Ušetríte 



Vaše úžitkové vozidlo Volkswagen 
je Originál a zaslúži si Originálnu starostlivosť. 
Servis Volkswagen Úžitkové vozidlá.

AudiSlovenskoVolkswagen Úžitkové vozidlá

Váš partner Volkswagen Úžitkové vozidlá. 

www.vwuzitkove.sk

Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. 
Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. 
Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky majú len ilustračný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.vwuzitkove.sk


