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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.


