
Originálne vianočné darčeky



Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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.

Šál
Dvojfarebný šál – z jednej strany sivý, z druhej 
strany v kontrastnej modrej farbe. S vyšitým logom 
Volkswagen a s modrým pásikom na okraji. 
Materiál: 100 % polyakryl. Rozmery: 200 x 28 cm. 

Obj. číslo: 33D084330
Cena: € 21,70

Prívesok na kľúče
Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou. 
S vygravírovaným logom Volkswagen alebo názvom 
modelu vozidla.

logo Volkswagen Obj. číslo: 000087010BMYPN 
Beetle Obj. číslo: 000087010P YPN 
up! Obj. číslo: 000087010AEYPN 
Polo Obj. číslo: 000087010T YPN 
Golf Obj. číslo: 000087010R YPN 
Golf Sportsvan Obj. číslo: 5G0087010  JKA 
T-Cross Obj. číslo: 2GM087010 
T-Roc Obj. číslo: 2GA087010 
Jetta Obj. číslo: 000087010Q YPN 
Scirocco Obj. číslo: 000087010H YPN 
Arteon Obj. číslo: 3G8087010A YPN 
Passat Obj. číslo: 000087010N YPN 
Tiguan Obj. číslo: 000087010S YPN 
Touareg Obj. číslo: 000087010ADYPN 
Touran Obj. číslo: 5TA087010  YCC 
Amarok Obj. číslo: 000087010L YPN 
Caddy Obj. číslo: 000087010M YPN 
Caravelle Obj. číslo: 000087010ACYPN 
Multivan Obj. číslo: 000087010AAYPN 
Transporter Obj. číslo: 000087010APYCC
Cena: € 7,49

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 kovový 
náramok s milánskym vzorom alebo náramok z hladkej 
čiernej kože. Priemer: 40 mm. Vodotesnosť: 5 ATM. 
Farba: strieborná. Materiál: oceľ, nerezová oceľ, koža.

Obj. číslo: 33D050800C
Cena: € 85,06

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: € 62,40

Čiapka
Pletená čiapka vo Volkswagen modrej farbe. Žltý štítok s logom 
Volkswagen. Farba: modrá. Materiál: 50 % bavlna, 50 % akryl. 
Veľkosť: univerzálna. 

Obj. číslo: 5H0084303
Cena: € 15,98

Dáždnik
Vetru odolný skladací mini dáždnik FARE® AOC 
v čiernej farbe s logom Volkswagen. Dáždnik má 
automatické otváranie a zatváranie, rám 
s pochrómovanou oceľovou tyčou a niklové koncovky. 
Materiál poťahu: 100 % polyesterový pongee. 
Rozmery: priemer dáždnika cca 97 cm, dĺžka 
zloženého dáždnika cca 28 cm. Hmotnosť: cca 345 g. 

Obj. číslo: 000087602P
Cena: € 14,11

Originálne príslušenstvo 
Volkswagen teraz 
až o 20 % výhodnejšie!

Kolekcia Volkswagen
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Šiltovka
Biela šiltovka s novým logom Volkswagen. 
Veľkosť: univerzálna. Materiál: 100 % bavlna. 

Obj. číslo: 000084300AT084
Cena: € 7,49

Osuška
Biela osuška z kvalitného froté materiálu od značky 
Möve. Veľkosť: 80 x 150 cm, 440 g/m². Spĺňa normu 
Öko-Tex Standard 100. Materiál: bavlna. 

Obj. číslo: 000084501E 084
Cena: € 17,90

Peňaženka
Čierna peňaženka z jemnej kože napa s vyrazeným 
logom Volkswagen. Obsahuje 6 priehradiek na karty 
a doklady.
Rozmery: 12,5 x 9,5 cm. 

Obj. číslo: 000087400L 041
Cena: € 20,74

Šnúrka na krk
Svetlomodrá šnúrka na krk s odopínateľnou koncovkou 
a bezpečnostným uzáverom s logom Volkswagen. 
Materiál: nylon. Šírka: 25 mm. 

Obj. číslo: 000087610AHOHN
Cena: € 3,70

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

Obj. číslo: 000087010BQ
Cena: € 4,66

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. číslo: 5H0084200A – F 287
Cena: € 24,53

Unisex mikina
Modrá mikina s okrúhlym výstrihom a rebrovanými 
manžetami z amerického flísu s mäkkým 
kartáčovaným vnútrom. Modrá potlač loga VW 
na hrudi špeciálnou lesklou technikou. Z vnútornej 
strany krku 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. číslo: 5H0084131A – F 287
Cena: € 41,57

Ruksak s osvetlením a systémom Call-Alert 
Ľahký a pevný batoh s integrovaným osvetlením pomocou 
4 červených LED pásikov. Súčasťou je nabíjateľná batéria Li-Ion 
800 mAh, ktorá pri nepretržitej prevádzke vydrží svietiť cca 7,5 h. 
Vrátane systému Call-Alert = upozornenie na volanie s Bluetooth 
pripojením, integrovaného v pravom ramennom popruhu 
a systému Smart-Charging = funkcia externého nabíjanie vo vnútri 
batohu s možnosťou pripojenia cez powerbank (nie je súčasťou 
balenia), integrovaného v ľavom ramennom popruhu. Ruksak 
obsahuje dve vnútorné priehradky s bezpečnostnou ochrannou 
fóliou RFID, integrovanú pláštenku vo vrecku na zips, dve bočné 
a dve predné vrecká na zips. S pútkom na zavesenie a vnútorným 
vreckom pre pitný vak. Z vonkajšej aj vnútornej strany potlač loga 
Volkswagen. Vyrobené v spolupráci so značkou Swissdigital. 
Materiál: polyester. Rozmery: 28 x 46 x 15 cm. 

Obj. číslo: 33D087329A
Cena: € 141,12Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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!

Kolekcia New Volkswagen
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8Pánska bunda

Nepremokavá módna prechodná bunda parka z ľahkého 
materiálu s kapucňou. Rukávy s mriežkovaným vzorom 
(Cross-Hatch). Veľká potlač čísla „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. 

Veľkosti: S – 3XL. Obj. číslo: 5H0084003A – F 287
Cena: € 122,40

Šiltovka

Šiltovka v klasickom strihu s mierne prehnutým šiltom v sivej 
melanž farbe. Zboku efektná lesklá potlač číslice 8, ktorá 
predstavuje Golf 8. generácie. 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. číslo: 5H0084300A 
Cena: € 18,86

Cestovná taška

Športová cestovná taška s odnímateľným, nastaviteľným 
a vystuženým ramenným popruhom. Vnútro tašky je 
z odolného materiálu s vodoodpudivým PVC povrchnom. 
Ramenný popruh s tkaným nápisom Volkswagen. 
Rukoväte v tom istom štýle, kombinované v hornej časti 
s polstrovaním a suchým zipsom. Uzatváracie vrecká 
so suchým zipsom po oboch stranách a spredu medzi 
rukoväťami. Tiahla zipsov s nápisom Volkswagen. Lesklá 
potlač číslice „8“ na prednej strane predstavuje Golf 8. 
generácie. Žltý štítok s logom Volkswagen. 
Materiál: 100 % polyester s PVC. 

Obj. číslo: 5H0087300
Cena: € 34,94

Dámske tričko

Dámske tričko s okrúhlym výstrihom z ľahkého single 
džerseja v žiarivo žltej farbe v ležérnom strihu. Lesklá 
potlač veľkého čísla „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. číslo: 5H0084210,A – E 655
Cena: € 24,53

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. číslo: 5H0087318
Cena: € 9,41

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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!

Kolekcia Golf 8
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IDSkladacia eko taška

Multifunkčná taška vo farbách ID.3 kamufláž 
pri príležitosti svetovej premiéry tohto modelu. 
Z recyklovaného materiálu z PET fliaš (190T RPET 
polyester). Dá sa pohodlne zložiť a zafixovať pružným 
putkom. S dvoma extra dlhými rukoväťami 
na prenášanie, ktoré možno použiť aj ako ramenné 
popruhy. 

Obj. číslo: 10A087703B 
Cena: € 4,66

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. číslo: 10A069604 
Cena: € 14,11

Hrnček

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

Obj. číslo: 10A087703C 
Cena: € 6,53

Prívesok na kľúče

Silikónový prívesok s kovovým krúžkom. S nápisom 
„NOW YOU CAN.“. Rozmery: 95 x 6 x 1,8 mm. 

Obj. číslo: 10A087013 
Cena: € 7,49

Ponožky

Ponožky vo farbách ID.3 kamufláž pri príležitosti jeho 
svetovej premiéry. Materiál: 75 % bavlna, 20 % 
polyamid, 5 % elastan.  

Veľkosti: 39 – 42, 43 – 46. Obj. číslo: 10A084361A – B 
Cena: € 9,41

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. 

Veľkosti: XS – 3XL. Obj. číslo: 10A084210, A – E  8XP 
Cena: € 24,53

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.

Veľkosti: S – 3XL. Obj. číslo: 10A084200A – F 530 
Cena: € 24,53

Pánska bunda

Hybridná pánska bunda s prešívanými vložkami vpredu 
a vzadu. Tmavomodrá so špirálovým zipsom 
v kontrastnej bledomodrej farbe. Kapucňa so zarážkami 
a elastickými šnúrkami v kontrastnej farbe. Elastické 
manžety na spodnom okraji, rukávoch aj kapucni. 
Bočné vrecká. Potlač nápisu „ID.“ v hornej časti chrbta. 
Materiál: 100 % softshell, 100 % merino vlna.

Veľkosti: S – 3XL. Obj. číslo: 10A084008A – F 530 
Cena: € 94,56

Pánske tričko

Pánske tričko v sivej melanž farbe v modernom 
raglánovom strihu. Vpredu hexagónová potlač 
s nápisom „NOW YOU CAN.“, vzadu nápis „ID.“. 
Materiál: 75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % elastan. 

Veľkosti: S – 3XL. Obj. číslo: 10A084200A – F 8XP 
Cena: € 24,53

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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!

Kolekcia ID.3
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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 nylónovou podšívkou. 
Priemer striešky: 95 cm.

Obj. číslo: 5GB087602
Cena: € 27,36

Ľadvinka
Super ľahká ľadvinka sa nosí okolo pása alebo podľa 
aktuálneho trendu – diagonálne cez hornú časť tela. 
Dĺžkovo nastaviteľný popruh s votkaným opakovaným 
nápisom GTI je zakončený sponou, zadná strana je 
vystužená pre pohodlné nosenie. S 2 vreckami na zips 
s tiahlami GTI. Hlavná priehradka ponúka dostatok 
priestoru pre peňaženku, mobil alebo kľúče, menšie 
vrecko sa hodí na lístky, poukážky či doklady k vozidlu. 
Farba: čierna. Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: 30 x 15 x 8 cm.

Obj. číslo: 5HV087314
Cena: € 14,11

Prívesok na kľúče 
Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU 
kožou. S vygravírovaným nápisom GTI.

Obj. číslo: 000087010F YPN
Cena: € 7,49

Prívesok na kľúče 
Prívesok z pletených kožených šnúrok so strieborným 
uzáverom. Na krúžku je vygravírovaný nápis 
Volkswagen. Farba: červená, čierna. Materiál: kov, 
koža. Rozmery: 83 x 16 mm. 

Obj. číslo: 5HV087010
Cena: € 12,24

Kryt na iPhone
Matný čierny povrch v kombinácii s lesklou 
štruktúrovanou voštinovou potlačou GTI. S malým 
nápisom GTI. Návrh: Volkswagen Design. Vhodný 
pre iPhone 7/8. Materiál: plast.

Obj. číslo: 5G1087315A
Cena: € 8,59

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: € 10,32

Hrnček
Doprajte si silnú rannú kávu s hrnčekom v dizajne GTI. 
Materiál: New Bone China. Obsah: 0,37 l. 
Výška: 9,3 cm. Farba: čierna / červená.

Obj. číslo: KUKGTITA01 a KUKGTITA02
Cena: € 8,35

Hrnček „GTI One“ 
Červený porcelánový hrnček s vygravírovaným 
motívom modelu „GTI One”. Červený nápis GTI 
na vnútornom okraji. Vhodný do umývačky riadu. 
Objem: 0,35 l.

Obj. číslo: 5KA069601A
Cena: € 13,15

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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!

Kolekcia GTI
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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. číslo: 5KA087610
Cena: € 5,62

Termopohár
Termopohár GTI s dvojitou stenou a lesklým 
povrchom v červenej Tornádo farbe. S laserovo 
vygravírovaným strieborným nápisom GTI. Vákuum 
udržiava nápoj horúci alebo studený (podľa potreby). 
Vhodný aj do umývačky riadu. Objem: 0,4 l. Výška: 
18,5 cm. Materiál: ušľachtilá oceľ. Farba: Tornádo 
červená, strieborná.

Obj. číslo: 5KA069604
Cena: € 28,32

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. Materiál: polynylon, hliník, polyester. 
Rozmery: 55 x 40 x 23 cm.

Obj. číslo: 5KA087301
Cena: € 131,52

Dáždnik
Automatický dáždnik s káro potlačou poťahov sedadiel GTI 
„Clark“ s automatickým otváracím mechanizmom, 
8 čiernymi koľajničkami a kovovými špičkami. Intarzia loga 
Volkswagen na rukoväti a etiketa s nápisom GTI. 
Farba: čierna, sivá, červená. Materiál: polyester. Materiál 
rukoväte: plast. Priemer striešky: 110 cm. Dĺžka: 94 cm.

Obj. číslo: 5KA087600
Cena: € 38,74

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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 s otváračom na fľaše
Dizajnový kúsok v štýle GTI štýlovo ozdobí
vaše kľúče a zároveň v prípade potreby vie poslúžiť 
aj ako otvárač fliaš. V tvare červeného šesťuholníka 
v čiernom ráme a bielym logom GTI. Pod logom 
malý nápis „Since 1976“. Rozmery: 6 x 4,5 x 0,4 cm.

Obj. číslo: KUKGTIKH41
Cena: € 9,94

Hrnček „GTI Clark“ 
Porcelánový hrnček v dizajne poťahovej látky sedadiel GTI 
„Clark“. Vnútorný okraj hrnčeka je potlačený nápisom 
GTI vo farbe Tornado červená. Objem: 0,35 l. Vhodný 
aj do umývačky riadu. Farba: čierna, červená, biela.

Obj. číslo: 5KA069601
Cena: € 11,28

Pohár To Go na opakované použitie
Skvelou udržateľnou alternatívou k jednorazovým 
pohárom je tento pohár v dizajne GTI. Silikónový rukáv 
napomáha lepšiemu držaniu pohára a chráni ruky pred 
jeho horúcim obsahom. Materiál: 45 % bambus, 35 % 
kukuričný prášok, 20 % melamín. Objem: 475 ml. 

Obj. číslo: 5HV069601
Cena: € 8,45

Originálne príslušenstvo 
Volkswagen teraz 
až o 20 % výhodnejšie!

Kolekcia GTI
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Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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: € 52,03

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

Obj. číslo: 33D087010A
Cena: € 10,32

Prívesok na kľúče Beetle
Prívesok na kľúče s trojrozmerným modelom 
„Chrobáka” v mierke 1:87. Materiál: zinkový 
tlakový odliatok. Dĺžka: 10 cm. Farba: strieborná. 

Obj. číslo: 311087010
Cena: € 15,07

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: € 7,49

Farba: červená. Obj. číslo: 18D087790A
Cena: € 6,53

Hrnček
Smaltovaný retro hrnček s motívom Bulli. 
Objem: 500 ml.

Obj. číslo: KUKBUTA19  
Cena: € 9,94

Magnetky
Sada magnetiek pozostáva z 9 rôznych retro 
motívov zo sveta Volkswagen. Jednotlivé 
magnetky majú rozmery 3 x 3 cm, výška magnetiek 
je cca 3 mm. Magnetky sú  potiahnuté epoxidovou 
živicou a majú mierne vypuklý povrch.

Obj. číslo: 231087703
Cena: € 5,62

Originálne príslušenstvo 
Volkswagen teraz 
až o 20 % výhodnejšie!

Kolekcia Klassik
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Detská kolekcia

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: € 10,32

Plyšový kamarát Ted Turbo
Tento mäkkučký plyšák sa určite stane obľúbenou 
hračkou vašich detí. Vyrobený v spolupráci s kvalitnou 
značkou Sigikid. Materiál: 80 % bavlna, 20 % plyš 
z mikrovlákna. Materiál výplne: polyesterová vata. 
Dá sa prať do 30 °C.

Obj. číslo: 000087576B AQG
Cena: € 24,53

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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.

Pokladnička
Aj šetrenie môže byť štýlové: ručne vyrobená 
pokladnička v tvare modelu Beetle alebo Bulli 
v pestrom hippie dizajne v dvoch farebných 
variantoch. Pokladnička sa dá zospodu kedykoľvek  
otvoriť. Materiál: keramika. Rozmery: 22 x 9 x 9,5 cm.

Farba: Červená. Obj. číslo: 211087709B 2K2 
Farba: Zelená. Obj. číslo: 211087709D AUN 
Farba: Žltá. Obj. číslo: 211087709C 18R 
Farba: Tmavomodrá. Obj. číslo: 211087709E
Cena: € 18,86

Beetle Obj. číslo: 111087709
Cena: € 23,57

Detský dupačkový overal
Mäkký detský dupačkový overal s dlhým rukávom 
a malým stojacim golierikom. Trup potlačený výrazne 
zväčšeným károm GTI „Clark“, červené rukávy. Praktické 
zapínanie po celej dĺžke overalu pre ľahké obliekanie 
a vyzliekanie.  Na ľavej strane hrude je malé červené 
logo GTI, vzadu výstižné heslo „MAKE SOME NOISE“. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: biela, sivá, červená.

Veľkosť: 68/74. Obj. číslo: 5KA084401  573 
Veľkosť: 80/86. Obj. číslo: 5KA084401A 573
Cena: € 29,28

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. číslo: 5DA084400 -B
Cena: € 20,74

Originálne príslušenstvo 
Volkswagen teraz 
až o 20 % výhodnejšie!
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Detská kolekcia

Originálne príslušenstvo 
Volkswagen teraz 
až o 20 % výhodnejšie!

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: € 112,80

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: € 19,78

Juniorská štvorkolka Alltrack
Napínavé preteky zaručené! 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. číslo: 5TD087510  041
Cena: € 82,27

Autíčko so zotrvačníkom
Autíčko v tvare T1 Bulli určite rozžiari každé detské očká. 
S otvárateľnými dverami a funkciou naťahovania 
pohybom dozadu. Farba: modrá, krémová. 
Výrobca: WELLY. Dĺžka: 12 cm. Pre deti od 3 rokov.

Obj. číslo: 211087511A
Cena: € 4,32

Organizér na zadné sedadlo
Vďaka farebnému organizéru na zadné sedadlo s 
motívom Ted Turbo majú vaše deti všetko na dosah. 
Súčasne je aj ochranou zadnej strany predného sedadla. 
Vonkajší lem v šachovnicovom štýle cieľovej vlajky. 
Organizér sa uchytí nastaviteľným pásom na hlavovú 
opierku sedadla a gumenou páskou na spodnej strane 
sedadla. Materiál: 100 % polyester. Farba: modrá. 
Rozmery: 47,5 x 68,5 cm.

Obj. číslo: 5DA087571A
Cena: € 28,18

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: € 85,06

Farba: antracitová. Obj. číslo: 5C0087500B 71N
Cena: € 82,27

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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.

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: € 66,14
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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 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 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.

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


