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Pro maximální pohodu při jízdě je důležitá správná 
výška rámu. Měřte přesně a dodržujte následující 
rady: Má-li kolo odpruženou sedlovku, měli byste 
zvolit rám asi o 5 cm menší. Jestliže je zjištěná 
hodnota mezi dvěma velikostmi, platí následující 
doporučení: Při sportovním způsobu jízdy byste měli 
zvolit menší rám. Pro cykloturisty jsou vhodné spíše 
větší rámy. 

HORSKÁ KOLA 

výška těla           výška rámu

do 180 cm 52 cm

nad 180 cm 56 cm

MĚSTSKÁ A TREKINGOVÁ KOLA 

výška těla výška rámu

155 – 165 cm 45 – 48 cm

165 – 175 cm 50 – 52 cm

nad 175 cm 56 cm
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MĚSTO. VENKOV. HORY. 
KAM POJEDEME DNES?
Tak vážně. Existuje něco krásnějšího, než se pohybovat po světě na bicyklu?    
Ve sluneční záři se vznášet nad asfaltem. Jednoduše si vyjet do přírody, 
kamkoliv chcete. Být volní. Přesně k tomu byla vyvinuta jízdní kola v nabídce 
Volkswagen. A všechno, čím se vyznačuje značka Volkswagen, mají i naše 
kola: vysokou kvalitu, dlouhou životnost, spolehlivost, moderní design.     
A abyste si mohli všude užít maximální požitek z jízdy, nabízí značka 
Volkswagen i originální nosiče a držáky na jízdní kola, díky kterým můžete     
svá jízdní kola bezpečně a komfortně přepravit na libovolné místo.
Uvidíte: všechno se tu perfektně hodí k sobě. Tak jedem!

ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠKA RÁMU.
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KDYŽ HORY VOLAJÍ.

HORYHORY

HORSKÉ KOLO, 29 PALCŮ 
29 palcové horské kolo kategorie Hardtail se díky 
velkým kolům perfektně hodí do terénu – snadno 
na něm překonáte malé překážky jako kameny      
a kořeny. Kolo poskytuje optimální záběr a valivý 
odpor a vysokou stabilitu při jízdě.

HORSKÉ KOLO, 27,5 PALCŮ
Sportovní horské kolo 650B sleduje aktuální trend    
ve velikosti kol a přesvědčuje svými dobrým záběrem 
a nízkým valivým odporem i optimální obratností.    
Je vybaveno mimo jiné hydroformovaným hliníkovým 
rámem, hydraulickými kotoučovými brzdami
a odpruženou vidlicí Suntour s hydraulickým 
zamykáním na řídítkách. HORSKÉ KOLO, 29 PALCŮ

barva: černá
brzdy: hydraulická kotoučová brzda vpředu i vzadu 
kazeta: Shimano CS-HG
řazení: 30-stupňové Shimano XT
páčky řazení: Shimano
převodník: Shimano FC-M 522
řetěz: CN-HG54 
přesmykač: Shimano FD-M 610
náboj přední: Shimano HB-M 3050 
náboj zadní: Shimano FH-M 3050
ráfky: vícekomorové hliníkové
pláště: Schwalbe Smart Sam
vidlice: Suntour XCR se zamykáním na řídítkách
materiál: hliník

výška rámu 52 cm · 000.050.230.BJ.041 
výška rámu   56 cm   · 000.050.230.BF.041

HORSKÉ KOLO, 27,5 PALCŮ 

barva: černá/modrá
brzdy: hydraulická kotoučová brzda vpředu i vzadu 
kazeta: Shimano CS-HG 200-9
řazení: 27-Gang Shimano Deore
páčky řazení:  Shimano SL-M 370
převodník:  Shimano FC-M 371
řetěz: CN-HG 53
přesmykač: Shimano
ráfky: vícekomorové hliníkové
pláště: Schwalbe Smart Sam
vidlice: Suntour, hydraulická nastavitelná 
materiál: hliník

výška rámu 48 cm · 000.050.230.BG.041 
výška rámu    52 cm  ·  000.050.230.BH.041
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KOLO PRO VŠECHNY PŘÍPADY.
TREKINGTREKING

TREKINGOVÉ KOLO DÁMSKÉ 

TREKINGOVÉ KOLO PÁNSKÉ 

TREKINGOVÉ KOLO 

Na dámském nebo pánském trekingovém kole se sportovně-elegantním 
designem se vám výborně pojede po asfaltu, kamenné dlažbě i hrbolatých 
cyklostezkách. Odpružená sedlovka, komfortní sedlo a odpružená vidlice 
poskytují optimální pohodlí při jízdě. 24-stupňová řadicí sada Shimano Deore 
umožňuje lehké a přesné řazení, hydraulické kotoučové brzdy zajišťují 
optimální brzdný účinek.

barva: černá
osvětlení: LED světla (vpředu i vzadu) s funkcí parkovacího světla (zadní)   
brzdy: hydraulická kotoučová brzda vpředu i vzadu
ozubená kola: Shimano
řazení: 24-Gang Shimano Deore
páčky řazení: Shimano
převodník: Shimano FC-TY 701
řetěz: Z-92
přesmykač: Shimano

sedlovka: hliník, odpružená
náboj (přední: Shimano HB-DH
náboj (zadní): Shimano FH-RM
ráfky: vícekomorové hliníkové
pláště: Schwalbe Road Cruiser Lite
vidlice: Suntour NEX-DS
materiál: hliník

dámské, výška rámu 48 cm · 000.050.210.G .041 
dámské, výška rámu   52 cm  · 000.050.210.H .041

pánské, výška rámu  52 cm · 000.050.211.J .041 
pánské, výška rámu  56 cm · 000.050.211.H .041
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MĚSTO JE VAŠE.
MĚSTOMĚSTO

MĚSTSKÉ KOLO

Hledáte elegantní městské kolo s turistickými kvalitami?            
S pohodlně nízkým nasedáním, odpruženou sedlovkou
a komfortním sedlem je tento cyitybike optimální dvoukolý 
partner ve městě i na venkově. Spolehlivé 7-stupňové řazení 
Shimano se zpáteční brzdou, výškově nastavitelný představec    
a osvětlení Trelock doplňují zážitek z jízdy.

barva: černá
osvětlení: LED světla (vpředu i vzadu) s funkcí parkovacího světla (zadní)   
brzdy: V-brzda vpředu i vzadu
řazení: 7-stupňové Shimano se zpáteční brzdou 
páčky řazení: otočné rukojeti Shimano 7-stupňové 
řetěz: Z-610RB
sedlo: CITY COMFORT
sedlovka: hliník, odpružená

náboj přední: Shimano HB-DH
náboj zadní: Shimano 7-stupňový se zpáteční brzdou 
ráfky: vícekomorové hliníkové
pláště: Schwalbe Road Cruiser Lite
vidlice: Suntour CR-8V
materiál: hliník

výška rámu  45 cm · 000.050.213.E .041 
výška rámu  50 cm · 000.050.213.G .041
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NEJLÉPE SEDÍ ORIGINÁL.
TRANSPORTTRANSPORT

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL COMPACT II
Na tažné zařízení upevňovaný, pouhých 14 kg vážící kompaktní skládací nosič 
unese dvě jízdní kola nebo elektrokola do 60 kg. Pomocí velkého nožního 
pedálu se dá i s naloženými koly sklopit dolů, aby byly dostupné zadní výklopné 
dveře. Dodávka zahrnuje i praktický úložný obal. U všech vozidel je použitelný  
až pro dvě jízdní kola. · 3C0.071.105.B

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL BASIC FLEX
Flexibilní nosič na kola s možností rozšíření, upevňovaný na tažné zařízení, 
umožňuje přepravu dvou jízdních kol s celkovou hmotností do 60 kg. Díky 
velké rozteči mezi ližinami se výborně hodí také pro přepravu elektrokol.  
Zvlášť velký úhel vyklopení zajišťuje přístup do zavazadlového prostoru – 
zejména u vozů Caddy a Multivan. Volitelné příslušenství: rozšiřovací sada
pro přepravu třetího kola a najížděcí lišta pro snazší nakládání. 

Nosič na kola  · 000.071.105.G  
Najížděcí lišta · 000.071.123  
Rozšiřovací sada pro 3. jízdní kolo

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA ZADNÍ VÝKLOPNÉ DVEŘE
(BEZ VYOBRAZENÍ)
Pomocí hliníkového nosiče kol na zadní výklopné dveře můžete svá jízdní kola 
úsporně přepravovat na zádi vozu. Nosič je dodáván smontovaný a díky tomu jej 
lze snadno a rychle instalovat.

Pro T6, až čtyři jízdní kola (na elektricky výklopné dveře) · 7E0.071.104A
Pro Sharan, až tři jízdní kola · 7N0.071.104 

Další modely nosičů na jízdní kola najdete na: www.volkswagen.cz

DRŽAK JÍZDNÍHO KOLA NA STŘECHU VOZIDLA
Aerodynamický držák na jízdní kola z plastu odolnému vůči UV záření 
se montuje pochromovanými ocelovými úchytkami na základní nosiče 
nebo příčníky. Díky samonastavovacímu upínání kolo automaticky 
vklouzne do držáku. Tak máte obě ruce volné pro jeho upevnění. 

 · 6Q0.071.128.A

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL COMPACT  III
V provedení jako Compact II, avšak pro tři kola. I s touto kapacitou je tento nosič 
na kola malý, dá se kompletně složit a pak snadno uložit do zavazadlového 
prostoru. Unese jízdní kola nebo elektrokola s celkovou hmotností do 54 kg. 
Dodávka zahrnuje i praktický úložný obal. U všech vozidel je použitelný až pro tři 
jízdní kola. · 3C0.071.105.C

Skládací nosič na jízdní kola vážící pouhých 13 kg je 
nejlehčí a nejmenší nosič ve své třídě. Lze ho bezpečně
a pevně připevnit na tažné zařízení a složený se přesně 
vejde do prohlubně pro náhradní kolo. Unese dvě jízdní 
kola nebo elektrokola o celkové hmotnosti do 60 kg
a i plně naložený dovoluje bez problémů otevřít zadní 
výklopné dveře. Pro Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, 
Golf Alltrack, Touran (5-sedadlový), Passat Varian
 a Passat Alltrack. Včetně kvalitního transportního obalu. 
Pro některé modely se doporučuje použít mezikus.   
 · 5G0.071.105

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL MICRO II – DO PROHLUBNĚ PRO NÁHRADNÍ KOLO

 000.071.109.B · 

Pro T6, až čtyři jízdní kola (nelze pro elektricky výklopné dveře) · 7E0.071.104



Originální příslušenství Volkswagen® 
Údaje o rozsahu dodávek, vzhledu, výkonech, rozměrech a váze 
odpovídají znalostem v době předání do tisku. V rámci dalšího vývoje 
produktů Volkswagen si vyhrazujeme změny rozsahu dodávek, designu 
a barvy bez předchozího oznámení. 
Tento papír byl vyroben z buničiny bělené bez chlóru.

Váš partner Volkswagen 

Originální příslušenství Volkswagen® 
Porsche Česká republika s.r.o.    
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 

www.volkswagen.cz
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