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Vianočné 
prekvapenia 
pre všetky 
vekové kategórie.

Máte radi vianočnú atmosféru? 
Pripravte sa na najkrajšie sviatky 
v roku už teraz! Vyberte si z našej 
širokej ponuky štýlových vianočných 
ozdôb či Originálneho príslušenstva 
z kategórie Lifestyle. 

VIANOČNÁ OZDOBA 
BEETLE
Ručne vyrobená sklenená ozdoba v tvare 
„Chrobáka“ bude skutočným klenotom na 
vašom vianočnom stromčeku. V darčekovej 
krabičke s vianočným motívom. 
Rozmery: 75 x 35 x 35 mm. Materiál: sklo.

Farba: medená. Obj. číslo: 35D087790B  
Cena: € 6,48

Farba: červená. Obj. číslo: 18D087790A
Cena: € 7,06

VIANOČNÁ OZDOBA 
BULLI
Skutočný retro pocit zažijete s touto ručne 
maľovanou sklenenou ozdobou v tvare 
VW Bulli T1. Balené v darčekovej krabičke 
s vianočným motívom. 
Materiál: sklo. Farba: medená. 
Rozmery: 70 x 35 x 88 mm. 

Obj. číslo: 18D087790B
Cena: € 10,22

VIANOČNÁ GUĽA
Pre skutočných zberateľov: guľa s vianočným motívom a logom 
Volkswagen. V darčekovom balení vrátane závesného popruhu. 
Farba: biela. Materiál: porcelán. Priemer: 60 mm. 

Obj. číslo: 18D087790
Cena: € 18,67

SVETELNÁ REŤAZ BULLI
Rôznofarebná svetelná reťaz s 20 LED žiarovkami v tvare mini 3D 
autíčok Bulli. Autíčka vyrobené z plastu v matnom dizajne vyžarujú 
jemné a príjemné svetlo. Či už doma, na záhrade alebo 
pri kempingu, svetelná reťaz sa dá použiť naozaj kdekoľvek. 
Dĺžka reťaze: 3 m. Veľkosť svietiaceho autíčka: 7 x 3,5 x 2,5 cm. 
Batéria: 3 x AAA (nie je súčasťou balenia). 

Obj. číslo: KUKBULC01
Cena: € 20,16

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, 
maximálne odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby 
sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.

Originálne príslušenstvo Volkswagen 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 

alebo do vypredania zásob.

32



Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, 
maximálne odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby 
sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.

PRÍVESOK SWAROVSKI®
Kovový prívesok v tvare srdca s logom Volkswagen 
vykladaný kamienkami Swarovski®. 
Materiál: zinok. Rozmery: 60 x 20 mm. 

Obj. číslo: 33D087010A
Cena: € 9,60

NÁRAMKOVÉ HODINKY 
Náramkové hodinky s plochým, matne brúseným 
oceľovým telom. Strieborno-biely ciferník s decentným 
nápisom Volkswagen. S troma ručičkami 
a ukazovateľom dátumu. Je možné si striedať 
náramok z hladkej čiernej kože alebo z milánskej 
ocele. Priemer: 40 mm. Vodotesnosť: 5 ATM. 
Farba: strieborná. Materiál: oceľ, nerezová oceľ, koža.

Obj. číslo: 33D050800C
Cena: € 88,42

PÁNSKE NÁRAMKOVÉ HODINKY 
S CHRONOGRAFOM
Pánsky chronograf v potápačskom štýle s troma 
ručičkami a ukazovateľom dátumu. Čierna kovová 
otočná luneta a čierny ciferník s logom 
Volkswagen. Remienok: čierny nylon. 
Priemer: 44 mm. 

Obj. číslo: 000050830N
Cena: € 63,84

PLETENÁ ČIAPKA
Moderná pletená unisex čiapka v melírovanom štýle. Rebrovaná 
obruba pre pohodlné nosenie. Gumová etiketa s logom 
Volkswagen vpredu. Farba: sivá. Materiál: 100 % polyakryl. 

Obj. číslo: 33D084303
Cena: € 16,18

NÁRAMOK
Prívesky v tvare loga VW, srdca a strážneho anjela 
zavesené na drobných karabínkach. S malým 
kovovým štítkom s nápisom Volkswagen. 
Zapínanie na karabínku. Farba: strieborná. 
Materiál: nerezová oceľ (leštená). Dĺžka: 20 cm.

Obj. číslo: 5TD050850A
Cena: € 27,50

Originálne príslušenstvo 

Volkswagen teraz 

až o 20 % výhodnejšie!
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PÁNSKA MIKINA
Klasická ale štýlová: mikina s kapucňou v modernej 
sivej farbe s vypraným efektom a s typickým 
klokaním vreckom. Na prednej strane dekoratívna 
červená slučková výšivka GTI. Vnútorná strana 
kapucne je podšitá károvanou látkou GTI „Clark“. 
So širokou plochou červenou šnúrkou. Materiál: 
100 % bavlna. Farba: sivá. Veľkosti: S – 3XL. 

Veľkosti: S – 3XL. Obj. číslo: 5KA084130A – F
Cena: € 71,04

„BOMBER“ BUNDA
Výrazná pilotská bunda s čiernymi raglánovými 
rukávmi a červeným trupom. Vpredu na ľavej strane 
biely nápis GTI ako 3D potlač. Podšívka s troma 
rozličnými vzormi. Materiál: 100 % polyester. 
Farba: antracitová, červená. Veľkosti: S – 3XL.

Obj. číslo: 5KA084003A – F
Cena: € 86,30

KRAVATA
Hodvábna kravata z originálnej károvanej látky 
sedadiel GTI. Materiál: 100 % hodváb, podšívka 
100 % polyester. Farba: čierna, biela, červená. 
Rozmery: 150 x 8 cm.

Obj. číslo: 231084320
Cena: € 30,38

KRYT NA IPHONE
Kryt v matne čiernom dizajne s fóliovou potlačou 
GTI One a decentným nápisom GTI. Vhodný pre 
iPhone 7/8. Materiál: plast.

Obj. číslo: 5GM051708
Cena: € 10,22

KRYT NA IPHONE
Kryt v obľúbenom dizajne GTI „Clark“ s decentným 
nápisom GTI na hornom okraji. Vhodný pre iPhone 
7/8. Materiál: plast. Farba: čierna, červená, biela.

Obj. číslo: 5KA051708
Cena: € 10,22

PRÍVESKY
Dvojdielna sada príveskov s karabínkami. Nápis GTI na 
červeno lakovanej platničke z ušľachtilej ocele, autíčko 
Golf 1 GTI z ušľachtilej ocele. Oba prívesky sa dajú 
pripnúť na náramok. Materiál: ušľachtilá oceľ. Veľkosť 
nápisu: cca 18 x 8 mm. Veľkosť autíčka: cca 22 x 7 mm.

Obj. číslo: 5KA050850
Cena: € 34,32

ŠATKA 
Jemná a štýlová šatka na krk v dizajne GTI. Potlač 
so zväčšeným káro vzorom GTI „Clark“. S vyšitým 
červeným nápisom GTI. Rozmery: 200 x 90 cm. 

Obj. číslo: 5KA084331
Cena: € 15,17

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, 
maximálne odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby 
sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.
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PÁNSKA BUNDA
Bunda s kapucňou v kombinácii bielej a sivej melírovanej farby. Výrazný červený 
predný zips s logom GTI na tiahle a na chrbte veľká potlač „GTI Challenge Your Limits“. 
Šikmé bočné vrecká vpredu. Materiál: 100 % bavlna. Farba: biela, sivá, červená. 
Veľkosti: S–3XL.

Obj. číslo: 5KA084002A – F
Cena: € 81,22

SKLADACIA CHLADIACA TAŠKA
Chladiaca taška s vekom v designe GTI. Dá sa zložiť 
na malú tašku a nosiť ju pomocou ramenného 
popruhu. Vo vnútri sú dve sieťové vrecká. Bez 
chladiacich vložek udrží taška obsah v chlade 
približne 3 - 4 hodiny. 

Obj. číslo: 1H3087311
Cena: € 28,08

CESTOVNÝ KUFOR
Textilný kufor v dizajne GTI so štyrmi dvojitými kolieskami. 
Vpredu priehradka na zips v dizajne sedadiel GTI „Clark“, 
v hornej časti kontrastný materiál s voštinovou štruktúrou. 
S vyšitým obrázkom pretekára GTI. Všetky zipsy 
s červeným nápisom GTI. Z vnútornej strany veka 
priehradka na košele a 2 upevňovacie popruhy v hlavnej 
časti. Vnútorná podšívka potlačená nápisom GTI. 
S bezpečnostným zámkom TSA. Kufor je vhodný aj ako 
príručná batožina do lietadla.

Obj. číslo: 5KA087301
Cena: € 131,04

PÁNSKE TRIČKO
Tričko s krátkym rukávom zo single džerseja v klasickom 
strihu. S trojrozmerným veľkým nápisom GTI vpredu. 
V bočnom švíku vložená červená gumová etiketa GTI. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: čierna. Veľkosti: S – XXL.

Obj. číslo: 5KA084200A – E RDM
Cena: € 25,30

ŠPORTOVÁ TAŠKA
Praktická športová cestovná taška s módnym vzorom v štýle sedadiel GTI „Clark“. 
S veľkým bielym nápisom GTI vpredu. S odnímateľným ramenným popruhom a dvoma 
rukoväťami zo syntetickej kože. Tri vonkajšie vrecká, dve na zips. Vo vnútri viacero 
priehradiek na perá, mobilný telefón, karty a pod. Stabilné dno so štyrmi čiernymi 
gumovými nožičkami, ktoré chránia tašku pred nečistotami. Nosnosť: 20 kg. 
Materiál: 100 % polyester, koženka. Rozmery: 62 x 23 x 32 cm. 

Obj. číslo: 5KA087318
Cena: € 60,77

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané maloobchodné 
ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť 
od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.

CHLADIACA TAŠKA
Udržte to v chlade štýlovo: na udržanie obsahu v chlade je 
taška izolovaná polyetylénovou penou a hliníkovou fóliou. 
So zipsom na uzatvorenie a zosilneným dnom a držadlami 
pre pohodlnejšie prenášanie. Objem: šesť 1-litrových fliaš. 
Materiál: polyesterová tkanina. 
Farba: čierna. Rozmery: 25 x 30 cm.

Obj. číslo: 5KA087311
Cena: € 20,59
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ČIAPKA
Pletená unisex čiapka s historickým erbom 
mesta Wolfsburg. Farba: tmavomodrá. 
Materiál: 50 % bavlna, 50 % akryl.

Obj. číslo: 311084303
Cena: € 13,15

PRÍVESOK NA KĽÚČE 
„ERB WOLFSBURG“
Prívesok, ktorý jednoducho musíte mať! 
Prívesok s erbom mesta Wolfsburg 
vyrobený metódou glazovania. Na 
kovovom krúžku je vyrytý nápis 
Volkswagen. Materiál: kov. Farba: čierna. 
Rozmery: 70 x 30 mm. 

Obj. číslo: 311087010A
Cena: € 9,60

MANŽETOVÉ GOMBÍKY 
BEETLE
Pripravené na výmenu: elegantné 
manžetové gombíky v tvare kolies 
legendárneho „Chrobáka“. S praktickým 
otočným spojovníkom na zadnej strane pre 
ľahké navlečenie a bezpečné upevnenie 
na košeľu. Materiál: ušľachtilá oceľ 
(leštená). Priemer: 1,7 cm. 

Obj. číslo: 311084322
Cena: € 37,30

TAŠKA WEEKENDER 
Štýlová taška má na jednej strane potlač 
motívu „Chrobáka“ a na druhej strane 
historické logo Volkswagen. Taška je 
vyrobená z plátna, rukoväť a ramenný 
popruh z imitácie kože. Ramenný popruh je 
vystužený, kovové nity sú s logom 
Volkswagen. Historické logo Volkswagen aj 
na vnútornej podšívke. Podšívka: 100 % 
polyester. Rozmery: 49 x 25 x 29 cm.  

Obj. číslo: 311087300
Cena: € 50,78

PÁNSKA PREŠÍVANÁ BUNDA
Prešívaná bunda so stojatým golierom z vysokokvalitnej 
prešívanej textílie. Golier je vo vnútri z pleteniny. Na pravom 
rukáve je nášivka s historickým erbom mesta Wolfsburg, 
na náprsnom vrecku je výšivka historického nápisu Volkswagen. 
Bunda má dve vonkajšie a dve vnútorné vrecká. Farba: 
tmavomodrá. Materiál: 100 % polyester. Veľkosti: S – 3XL. 

Obj. číslo: 311084008A – F 530
Cena: € 86,30

PÁNSKE TRIČKO
Tmavomodré tričko s digitálnou potlačou „Chrobáka“ v štýle 
Pop Art. Historický nápis Volkswagen na ľavom leme rukáva. 
Materiál: 100 % bavlna. Veľkosti: S – 3XL.

Obj. číslo: 311084200A – F ZZ4
Cena: € 25,30

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. číslo: 311087301
Cena: € 117,12

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, 
maximálne odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby 
sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.

RUKSAK 
Elegantný a zároveň športový ruksak 
s remienkami v koženom vzhľade 
a vystuženými ramennými popruhmi. Hlavná 
priehradka so šnúrkou, extra vystužený 
oddiel na tablet alebo 15 palcový notebook. 
S vyšitým historickým logom Volkswagen. 
Ozdobné spony sú magnetické. Podšívka 
s motívom „Chrobáka“. Farba: tmavomodrá. 
Materiál: imitácia kože, plátno, kov. 
Podšívka: 100 % polyester. 
Rozmery: 42 x 30 x 17 cm.

Obj. číslo: 311087329
Cena: € 55,68
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VANKÚŠ
Spi, Bulli, spi. Červený vankúš so štýlovou 
potlačou historickej tradície. Odnímateľný 
poťah na zips. Výplň aj obliečka sa dajú 
prať. Materiál obliečky: 100 % bavlna. 
Výplň: polyesterová vata. Farba: červená. 
Rozmery: 50 x 50 cm.

Obj. číslo: 7E0084508
Cena: € 14,59

SADA ŠÁLOK NA ESPRESSO
Z týchto šálok s motívom VW Bulli si kávu 
vychutnáte ešte viac. Sada 2 šálok s podšálkami 
vo farebnej kombinácii modro-biela a červeno-
biela. Podšálky s nápisom Volkswagen. 
Rozmery: výška šálky 6,5 cm, priemer podšálky 
11 cm. Zabalené v darčekovej krabičke. 

Obj. číslo: KUKBUTA51
Cena: € 14,69

POKLADNIČKA
Aj šetrenie môže byť štýlové: ručne vyrobená pokladnička v tvare 
modelu Bulli v pestrom hippie dizajne v dvoch farebných 
variantoch. Materiál: keramika. Rozmery: 22 x 9 x 9,5 cm.

Farba: červená. Obj. číslo: 211087709B 2K2 
Farba: tmavomodrá. Obj. číslo: 211087709E

Cena: € 18,34

PÁNSKE TRIČKO „WRC“
Tričko s krátkym rukávom a nápisom „Hard to beat“ 
zobrazuje vozidlá Polo R WRC, ktoré štyrikrát za sebou 
vyhrali majstrovstvá sveta v automobilových súťažiach 
World Rally Championship. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: off white.

Veľkosti: S – 3XL. Obj. číslo: 5NG084200A – F 084
Cena: € 29,38

NÁHRDELNÍK S PRÍVESKOM
Tyrkysový náhrdelník s príveskom v tvare VW Bulli. 
Dĺžku náhrdelníka je možné ľubovoľne nastaviť. Vzadu 
je malé logo Volkswagen. T1 Bus má 4 kamienky 
Swarovski® na svetlometoch. Dĺžka: 44 cm.

Obj. číslo: 33D050850A
Cena: € 53,95

SMALTOVANÝ HRNČEK
Máte radi Volkswagen Bus? Tak to hrdo 
ukážte! Hrnček s originálnym milostným 
vyznaním. Materiál: smalt. Farba: biela. 
Objem: 0,25 l. Výška: 80 mm.

Obj. číslo: 7E0069601
Cena: € 10,22

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne 
odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité 
v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. 
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.
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LEGO STAVEBNICA VW T1 
„KARAVAN“
Zažite nostalgickú jazdu do minulosti: s klasickým 
karavanom VW T1 z roku 1962. Stavebnica LEGO 
pozostáva z 1 334 dielov. Karavan je vybavený 
legendárnym deleným výklopným oknom Safari 
a vysúvacou strechou. Rozmery: 30 x 14 cm. 

Obj. číslo: 211099320  BL9
Cena: € 122,40

LEGO STAVEBNICA 
„CHROBÁK“
Verná LEGO zmenšenina legendárneho vozidla VW 
„Chrobák“ z roku 1960 pozostáva z 1 167 dielov. 
Predná kapota, dvere batožinového priestoru a všetky 
dvere sa dajú otvárať. Na streche vozidla je pripevnený 
surf a chladiaci box. Rozmery: 29 x 12 x 15 cm. 

Obj. číslo: 6R5099320
Cena: € 111,36

PUZZLE
Drevené vkladacie puzzle so 7 motívmi osobných 
a úžitkových vozidiel Volkswagen. Jedlotlivé diely majú 
rukoväte z dreva. Puzzle je zabalené v priesvitnom obale. 
Výrobca: Gollnest & Kiesel. Rozmery: 30 x 21 x 8 cm. 

Obj. číslo: 1H9087528
Cena: € 9,31

SÁNKY
Športové sánky v štýle GTI. S originálnym voštinovým 
vzorom a logom Volkswagen. Pre 2 osoby. 
Rozmery: 90 x 45 x 20 cm. Pre deti od 6 rokov. 

Obj. číslo: 1H0050504
Cena: € 65,66

DARČEKOVÝ SET PRE BÁBÄTKÁ
Výbava pre budúcich pretekárov: set s podbradníkom 
a detskými ponožkami v roztomilom dizajne kolekcie 
Motorsport. Podbradník má suchý zips okolo krku a dá 
sa používať z oboch strán. Ponožky majú gumové 
protišmykové prvky. Podbradník: 100 % bavlna. 
Ponožky: 75 % bavlna, 23 % polyakryl, 2 % elastan. 
Veľkosť: univerzálna.

Obj. číslo: 5DA084415
Cena: € 20,21

DUPAČKY „PRETEKÁRSKA 
KOMBINÉZA“
Pre budúcich šampiónov: mäkké detské dupačky 
s dlhým rukávom a malým stojacim golierom. 3D potlač 
nápisu GTI na prsiach, na chrbte nápis „Living Legend 
– New born“. Priebežná gombíková lišta pre ľahké 
obliekanie a vyzliekanie. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: biela, sivá, červená.

Veľkosť: 68/74. Obj. číslo: 5KA084401  RDM 
Veľkosť: 80/86. Obj. číslo: 5KA084401A RDM 
Cena: € 30,38

DETSKÉ ODRÁŽADLO JUNIOR 
BEETLE
Odrážadlo pre deti vo veku od 12 mesiacov. Kvalitné 
gumové kolesá zabezpečujú dostatočne komfortnú 
a tichú jazdu. S pohodlným čalúneným sedadlom. 
Materiál: polyetylén. 

Farba: biela. Obj. číslo: 5DA087510 
Cena: € 92,74

Farba: antracitová. Obj. číslo: 5C0087500B 71N
Cena: € 87,55

PRÍVES PRE ODRÁŽADLO 
JUNIOR BEETLE
Stačí pripojiť a ide sa! S týmto elegantným bielym 
prívesom si môže malý pretekár vziať so sebou 
na cesty aj väčší náklad. Rovnako ako odrážadlo je 
vybavený gumovými kolesami pre tichý chod. 
Materiál: polyetylén.

Obj. číslo: 5DA087502
Cena: € 43,20

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne 
odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité 
v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. 
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.volkswagen.sk.

Originálne príslušenstvo 

Volkswagen teraz 

až o 20 % výhodnejšie!
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Viac Originálneho príslušenstva Volkswagen nájdete 
na www.volkswagen.sk a www.vwuzitkove.sk alebo 
u vášho autorizovaného servisného partnera.

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú 
nezáväzné, maximálne odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien 
a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa 
líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok 
nájdete na www.volkswagen.sk.

AudiSlovenskoAby to bol vždy váš Volkswagen www.volkswagen.sk www.vwuzitkove.sk


