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max.
50 kg

02 – 03

VOLKSWAGEN PŘÍSLUŠENSTVÍ. 

100 %
Každý produkt z řady Originální příslušenství Volkswagen®  
je vyvíjen souběžně s vozidlem a vyrábí se z kvalitních 
materiálů pomocí nejmodernějších technologických procesů. 
Teprve po přísných bezpečnostních zkouškách, přesahujících 
zákonem předepsané standardy, najdete tyto originální 
produkty v sortimentu Originálního příslušenství  
Volkswagen®. Abyste byli spokojení a v bezpečí.
Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.

PIKTOGRAMY VLASTNOSTÍ PRODUKTU.
Všude, kde uvidíte některý z těchto symbolů, Vás chceme upozornit na některou zvláštnost našeho produktu.  
Všechny podrobnosti najdete na záložce na zadní straně obálky.

Montáž  
bez nářadí

Použitelný pro 
většinu modelů

Možnost  
výběru barvy

Volkswagen 
City-Crash-Test

Inovace  
výrobku

Šetrný k životnímu 
prostředí

Úsporný Recyklovatelný

Nosnost

Zušlechtění disků

Vozy v tomto katalogu jsou vyobrazeny i s jiným příslušenstvím nebo zvláštní výbavou.  
Tyto součásti ani případně zobrazené dekorační prvky nejsou zahrnuty do rozsahu dodávky příslušného popisovaného produktu.

VOLKSWAGEN.





04 – 05 Sport & design

SPORT & DESIGN

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo:
Střešní spoiler strana 06, ozdobná lišta s chromovým  
vzhledem strana 06, kolo z lehké slitiny Syenit strana 12

PROŽÍVÁ TO, CO MILUJE: 
SPORTOVNÍHO DUCHA.
Dovolte svému vozu Polo plně prožít jeho sportovní stránku: s Originálním 
příslušenstvím Volkswagen®. To znamená ještě lepší ovladatelnost a dynamiku 
pro Vašeho malého siláka. Víc všeho, co Vám nadělí spoustu sportovního 
potěšení. Tak už se jenom připoutat a vystartovat rovnou do života!



VOLKSWAGEN ORIGINAL STŘEŠNÍ SPOILER
Střešní spoiler nejen dobře vypadá, ale je také účinný. Jeho decentní sportovní vzhled výrazně zkrášlí záďovou část vozu  
a současně zlepší jeho aerodynamiku. Je opatřený základním nátěrem, který lze přelakovat podle odstínu vozu.

Obj. č. 6R0 071 646 GRU

VOLKSWAGEN ORIGINAL OZDOBNÁ LIŠTA 
S CHROMOVÝM VZHLEDEM
Atraktivní lišta s lesklým chromovým vzhledem není 
jen atraktivní upoutávkou, nýbrž i účinnou ochranou 
hrany zadních výklopných dveří. Jednoduchá 
montáž se provádí nalepením na spodní hranu 
zadních výklopných dveří.

Obj. č. 6R0 071 360

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
KONCOVKA NA TLUMIČ VÝFUKU
Projevte sportovního ducha! Koncovka na tlumič výfuku 
Volkswagen Original vylepší záď vašeho vozu. Skosený  
tvar a vysoce leštěná nerezová ocel z ní dělají skutečnou 
upoutávku. 

Obj. č. 6R0 071 910



06 – 07

VOLKSWAGEN ORIGINAL PRAHOVÁ LIŠTA Z NEREZ OCELI
Individuální ochrana hran pro Polo: Prahové lišty z kvalitní nerezové oceli  
s nápisem Polo nejen chrání namáhanou nástupní zónu, ale jsou i výrazným 
dekoračním prvkem. 1 sada = 4 ks. Přední a zadní. 

Obj. č. 6R3 071 303     Pro 2dveřové provedení (1 sada = 2 ks) 
Obj. č. 6R4 071 303  Pro 4dveřové (1 sada = 4 ks)

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
SADA SPORTOVNÍCH PEDÁLŮ
Tyto neklouzavé sportovní nástavce na pedály 
z kartáčované ušlechtilé oceli, které se snadno 
připevňují, zaujmou kvalitním designem, zatímco 
neklouzavý potah na povrchu zvyšuje přilnavost.  
Pro mechanickou převodovku.

Obj. č. 8N1 064 200

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
SADA SPORTOVNÍCH PEDÁLŮ R-LINE
Tyto sportovní nástavce na pedály jsou zhotovené 
z kartáčované ušlechtilé oceli, snadno se připevňují 
a zaujmou svým sportovním designem R-Line.  
Neklouzavý potah na povrchu zajišťuje optimální 
přilnavost. Pro mechanickou převodovku.

Obj. č. JNV 711 001

VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO  
V CARBONOVÉM PROVEDENÍ
Vnitřní zpětné zrcátko Volkswagen Original dodá vozu 
velmi snadno extravagantní vzhled. Vnitřní zrcátko lze  
za to stávající ve vozidle snadno vyměnit. Pouze pro 
vozidla s vnitřním zpětným zrcátkem manuálně  
zastínitelným.

Obj. č. 000 072 548 Z57

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
SADA KRYTŮ VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Poutavou a efektivní ochranu nabízejí kryty zrcátek 
Volkswagen Original v karbonovém provedení. Můžete  
je snadno a rychle namontovat na standardní vnější 
zpětná zrcátka. 1 sada = 2 kryty.

Obj. č. 6R0 072 530 Z57

VOLKSWAGEN ORIGINAL KRYTY VENTILŮ
Dodávají individuální charakter až do nejmenšího detailu.
Čtyři kryty ventilů s vyraženým logem Volkswagen chrání ventily
před prachem, špínou a vlhkem. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 000 071 215 A  Pro hliníkové ventily 
Obj. č. 000 071 215  Pro gumové/ocelové ventily

Sport & design





08 – 09Kola z lehkých slitin & kompletní kola

KOLA Z LEHKÝCH SLITIN & KOMPLETNÍ KOLA

NEVYNALÉZÁME KOLO. 
VYTVÁŘÍME KRÁSNĚJŠÍ KOLA.
Kolo je kulaté. To je jasně dané. Proto svoje inženýrství i svoji kreativitu  
raději zaměřujeme na méně pevně dané parametry. Například na design.  
Aby Vám Originální příslušenství Volkswagen® nabízelo stále nové možnosti 
individualizace Vašeho vozu Polo. A to v prvotřídní kvalitě a s optimální 
bezpečností.

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo:
Kolo z lehké slitiny Syenit strana 12



VĚDĚT, NA ČEM ZÁLEŽÍ.
NAŠE VÝROBNÍ KNOW-HOW.

VYTRVALOSTNÍ EXTRÉMNÍ SPORTOVCI. 
VYBRANÉ PRÉMIOVÉ PNEUMATIKY.

Naše kompletní kola nabízejí všechno, co představuje Originální příslušenství 
Volkswagen®: nejvyšší kvalitu, maximální bezpečnost a aktuální design. Málokterý 
díl má takovou zodpovědnost jako kolo. Jak za bezpečnost jízdy, tak za celkový 
vzhled vozidla. S naším sortimentem kompletních kol Vám nabízíme výběr,  
na který se můžete stoprocentně spolehnout. V každém ohledu.

Kompletní kola z řady Originálního příslušenství Volkswagen® jsou perfektně 
sladěná s příslušnými modely vozů Volkswagen. Na základě dlouholeté zkušenosti 
sestavují naši vývojáři optimální kombinace kol a pneumatik pro jednotlivá vozidla  
a zajišťují, aby splňovala vysoké nároky značky Volkswagen na kvalitu a bezpečnost. 
Hlavní roli při tom hraje testování technické kompatibility – vedle zatížení  
na nápravu se zohledňují i varianty motoru a dimenzování brzd.

Během své průměrné životnosti pneumatika jedenkrát objede 
celý svět a při tom představuje spojení vozidla se silnicí. Musí  
být dimenzovaná na nejrůznější jízdní podmínky a současně  
poskytovat velkou míru spolehlivosti – prvotřídní kvalita  
pneumatik je pro nás proto absolutně nutná. Díky naší  
spolupráci s předními výrobci špičkových pneumatik Vám  
naše kompletní kola vždy zajišťují optimální kontakt  
s vozovkou – na každém metru.

SPOLEHLIVÁ
KOMPLETNÍ  KOLA.
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PERFEKTNÍ SOUHRA. 
MONTÁŽ KOMPLETNÍCH KOL.

PROJDOU JEN NEJLEPŠÍ.  
KOLA VOLKSWAGEN ORIGINAL Z LEHKÉ SLITINY.

Plně automatizovaná montáž se provádí na nejmodernějších výrobních 
zařízeních – kolo a pneumatika se zde spojí do kvalitního kompletu. Precizní 
výroba při kontrolované teplotě zajišťuje konstantně vysokou kvalitu našich 
kompletních kol – a poskytuje Vám další jednoznačné výhody:

•  perfektní měření obvodového a bočního házení každého kola
•   individuální kontrola zbytkové nevyváženosti
•   správné skladování kompletních kol až do expedice

• Zkoušky pevnosti testují zatížení kola při přetížení,  
 nárazech a v zatáčkách.
• Materiál a povrchy se testují na odolnost proti tahu,  
 roztažnosti, poškrábání a korozi.
• Při zkouškách na vozidle se kompletní kola testují  
 v tvrdých podmínkách zkušební tratě.
• Dlouhodobé zkoušky na dvouosé zkušební stolici  
 simulují maximální zatížení.

Jednoduše oskenujte QR-kód a hned se 
ponoříte do celého světa kol z lehkých 
slitin a kompletních kol ze sortimentu 
Originálního příslušenství Volkswagen®.

KOMPLETNÍ  KOLA.

Kola z lehkých slitin & kompletní kola



VOLKSWAGEN ORIGINAL 
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

GOAL
17 palců, stříbrná Briliant 

Obj. č. 6Q1 071 497 666

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

SYENIT
16 palců, černá  

Obj. č. 6R0 071 496 AX1 
 

16 palců, antracit, leštěná
Obj. č. 6R0 071 496 16Z 

K dispozici také jako kompletní 
letní kolo. 

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

MOTORSPORT
17 palců, černá 

Obj. č. 6R0 071 497 AX1
K dispozici také jako kompletní 

letní kolo. 

17 palců, bílá 
Obj. č. 6R0 071 497 Y9C

17 palců, antracit 
Obj. č. 6R0 071 497 16Z

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

ZIRKONIA
15 palců, stříbrná Briliant  

Obj. č. 6R0 071 495 8Z8

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

SIMA
15 palců, stříbrná Briliant  
Obj. č. 6R0 071 495 A 8Z8

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

ASPEN
15 palců, stříbrná Briliant 
Obj. č. 6R0 071 495 B 8Z8

K dispozici také jako kompletní 
zimní kolo. 

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KRYTY KOL

15 palců, stříbrná Briliant 
Obj. č. 6R0 071 455

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KRYTY KOL

14 palců, stříbrná Briliant 
Obj. č. 6Q0 071 454

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KRYTY KOL

14 palců, stříbrná 
Obj. č. 6R0 071 454

Kompletní nabídku vhodných pneumatik získáte  
u Vašeho prodejního a servisního partnera Volkswagen.

Speciální, velmi odolné lakování zaručuje použitelnost  
všech kol z lehké slitiny pro zimní podmínky.
Přesně dodržujte podmínky a pokyny podle certifikátu TÜV.

VOLKSWAGEN ORIGINAL
KOLO Z LEHKÉ SLITINY

MALLORY
17 palců, stříbrná Sterling 
Obj. č. 6R0 071 497 A 88Z

Atraktivní letní kola z lehké slitiny 
přesvědčují nadčasovým vzhledem 
a vysokou kvalitou. 

Naše zimní kola se velice snadno 
čistí a výborně se hodí pro použití 
sněhových řetězů.
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UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vpravo:
Kolo z lehké slitiny Syenit, antracit, leštěný Kola z lehkých slitin & kompletní kola





14 – 15Komunikace

KOMUNIKACE

JE OTEVŘENÝ PRO COKOLIV. 
OD SMARTPHONU POD HARDROCK.
Je krásné, když se lze chlubit takovou otevřeností. Díky Originálnímu 
příslušenství Volkswagen®, které osvěžujícím způsobem rozšíří komunikační 
schopnosti Vašeho vozu Polo. Například pro Váš smartphone. Nebo pro přímo 
nekonečnou nabídku digitálního rádia. Užijte si novou otevřenost: s hightech  
a univerzální kompatibilitou „Made by“ Originální příslušenství Volkswagen®.

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo:
Přídavné zařízení DAB+ strana 17



ZVUKOVÝ SYSTÉM PLUG & PLAY
Sytý zvuk pro Váš vůz se zvukovým systémem z řady Originálního příslušenství Volkswagen®. Systém tvoří zesilovač s integrovaným digitálním  
zvukovým procesorem o celkovém výkonu 300 Watt sinus / 480 Watt hudba a s výkonným subwooferem. Vedle požitku z hudby na nejvyšší úrovni 
nabízí nastavení zvuku podle požadavků vozidla a řidiče, optimálně přizpůsobené pro vybavení daného vozu. Systém využívá vestavěné reproduktory 
vozidla a montuje se do prohlubně pro rezervní kolo.

Obj. č. 000 051 419



16 – 17

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ DAB+ 
Příjem DAB+ pro všechna autorádia! S přídavnou sadou DAB+ lze přijímat DAB+ 
(digitalradio plus) každým RDS rádiem. Díky rozšíření stávajícího autorádia  
o přijímač DAB+ získáte přístup k velké nabídce digitálních rozhlasových stanic. 
Spojení s autorádiem je bezdrátové pomocí FM transmiteru. Obsluha pomocí 
přiloženého dálkového ovladače, harmonicky integrovaného do interiéru vozidla,  
je snadná, uživatelsky přívětivá a intuitivní. Pomocí zástrčky AUX-In v přístroji lze 
napojit další externí zdroje audiosignálu, např. přehrávač mp3 nebo iPod. 

Obj. č. 000 063 212

HANDSFREE SADA PRO BLUETOOTH
Zařízení Handsfree PhoneKit umožňuje telefonovat během jízdy. Díky vynechání 
málokdy využívaných přídavných funkcí se můžete soustředit na to podstatné:  
na jízdu. Jedinou viditelnou část sady, osvětlené dálkové ovládání se 3 tlačítky, 
které umožňuje velice snadnou obsluhu, lze snadno nainstalovat do vozidla. 
Přehled adaptérových kabelů najdete v přiloženém ceníku.

Obj. č. 000 051 433 L

Komunikace





18 – 19Transport

TRANSPORT

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo:
základní střešní nosič strana 22, nosič jízdního kola strana 22, 
kolo z lehké slitiny Syenit strana 12

VŠECHNO SI BERE S SEBOU. 
PROTOŽE MŮŽE.
Dobrých příležitostí je jako písku v moři. Jen se musí důsledně využívat.  
Zní to jednoduše – a přesně takové to i je. S transportními systémy z řady 
Originálního příslušenství Volkswagen®. Prostě si spolehlivě a systematicky  
brát s sebou všechno, co je potřeba k využití dobré příležitosti.  
A už jste přímo uprostřed krásného života. Protože můžete.

Více informací o kolekci jízdních kol Volkswagen  
naleznete na www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle





20 – 21Transport

PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ VÍC: JEŠTĚ VÍC.

KVALITA ZNAMENÁ, 
KDYŽ TO PROSTĚ SEDÍ.

SPOKOJENOST BEZ KOMPROMISŮ.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLKSWAGEN®.
PROTOŽE ORIGINÁLNÍ KVALITA SE VŽDY VYPLATÍ.

Například víc šikovných přepravních možností. Nebo více ověřené bezpečnosti. 
Nebo jednoduše víc důvěrně známé kvality Originálního příslušenství  
Volkswagen®. Víc důvěry, kterou originál nedostal darem, ale kterou si musí 
každý den znovu zasloužit. S materiály, které jsou lépe zkombinované,  
s designem, který lépe vypadá, a s funkcemi, které nabízejí lepší možnosti.  
Nebo zkrátka: s jasným nárokem každý den udělat dobré ještě lepším.
Hezčím, funkčnějším a bezpečnějším.

ORIGINÁLNÍ KVALITA
SE VŽDY VYPLATÍ:
· absolutní tvarová a rozměrová přesnost
· intenzivně testovaná bezpečnost
· jednoduchá montáž a demontáž
· promyšlená systémová řešení
· design splňující vysoké nároky

Tvrdší, přísnější, širší, delší – testovací metody značky Volkswagen přesahují  
zákonem předepsané požadavky. Jak pro materiál, tak pro testy v laboratoři  
a nakonec na zkušebním polygonu. Jen 100% kvalita může nést označení  
Volkswagen Original. Bez kompromisů.

Laboratorní testování: zkouška koroze, odolnosti proti UV záření, ekologické 
nezávadnosti a mnoho dalších laboratorních testů zjišťuje všechny relevantní 
vlastnosti materiálů. Pro optimální zpracování. 

Dlouhodobý provoz: krátká trasa, rychlá jízda nebo různě obtížné profily  
tratě – tady se testuje odolnost při trvalém zatížení.

Zkušební polygon: zkušební jízdy s maximálním zrychlením v podélném i příčném 
směru, např. při otáčení volantem, plném brzdění nebo jízdě po hrbolaté dlažbě, 
neustále extrémně prověřují vlastnosti transportního příslušenství



max.
17 kg

max.
70 kg

VOLKSWAGEN ORIGINAL ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČ
Dobré vybavení na cestu – díky transportním systémům z řady 
Originálního příslušenství Volkswagen®. Jejich základem je 
základní střešní nosič z aerodynamicky tvarovaného hliníkového 
profilu, na který lze obratem ruky připevnit např. držáky  
na surfové prkno, jízdní kolo, lyže a snowboardy nebo  
praktické střešní boxy. Základní nosič je kompletně smontovaný 
a testovaný nejen testem City-Crash1, ale navíc i podle 
přísnějších podmínek testu Volkswagen City-Crash Plus. 
Aerodynamický profil se snadno namontuje  
a minimalizuje hluk způsobovaný větrem.

Obj. č. 6R0 071 126  Pro 4dveřové provedení 
Obj. č. 6R3 071 126  Pro 2dveřové provedení

VOLKSWAGEN ORIGINAL NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA
Aerodynamický držák na jízdní kolo z plastu odolného vůči  
UV záření se montuje na základní střešní nosiče pomocí 
chromovaných ocelových úchytek. Díky samonastavovací  
funkci jízdní kolo automaticky vklouzne rovně do upínky kola. 
Obě ruce tak máte volné pro upevnění. Kompletně smontovaný 
držák je uzamykatelný a testovaný nejen testem City-Crash1,  
ale navíc i podle přísnějších podmínek testu Volkswagen 
City-Crash Plus. Maximální nosnost: 17 kg.

Obj. č. 6Q0 071 128 A

DRŽÁK SURFOVÉHO PRKNA
Tak se Váš surf dostane bezpečně k cíli: pogumované plochy 
pro surfové prkno a speciální ochranný povlak na kovových 
přezkách upínacích popruhů zajistí zvlášť šetrnou přepravu. 
Vhodný pro surf s dvoudílným stěžněm.

Obj. č. 000 071 120 HA

Interní nárazové zkoušky se ve firmě Volkswagen provádějí při větších rychlostech a zrychleních než požadují normy DIN 75302 a ISO/PAS 11154  
i tzv. „City-Crash“ – protože Volkswagen zastává přesvědčení, že jeho vlastní „City-Crash Plus“ ve 30 km/h a s přetížením střechy o 20 % je blíže  
realitě než hodnota požadovaná podle DIN a ISO. Posledně jmenovaná zkouška má simulovat typickou nehodu způsobenou najetím v městském  
provozu v malé rychlosti cca 17 km/h. Provádí ji „Stiftung Warentest“ a „ADAC“, není však předepsaná zákonem.

CITY CRASH TEST. PROTOŽE BEZPEČNÉ JE LEPŠÍ.

1 City-Crash testováno podle ISO/PAS 11154



max.
25 kg

22 – 23Transport

VOLKSWAGEN ORIGINAL NOSIČ KAJAKU
Žádné posouvání, žádné kymácení: nosič kajaku byl speciálně 
vyvinutý pro kajaky do 25 kg a zajišťuje jejich optimální 
přepravu na střeše vozidla. Silné popruhy zajišťují bezpečné 
upevnění kajaku.

Obj. č. 1K0 071 127 A

VOLKSWAGEN ORIGINAL VAK NA LYŽE
(Na obrázku s ukládací taškou)
Praktický vak na lyže slouží k ochraně a přepravě až čtyř párů
lyží s holemi ve střešním boxu nebo uvnitř vozu, kde se popruh
zaklapne do zámku bezpečnostního pásu.
Vak na lyže lze úsporně sbalit do ukládacího obalu.

Obj. č. 00V 061 202 Vak na lyže 
Obj. č. 00V 061 201  Ukládací taška

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ KOMFORT
Přepravujte na střeše svého auta pohodlně a bezpečně až šest 
párů lyží nebo až čtyři snowboardy. Uzamykatelný nosič lyží  
a snowboardů lze jednoduše namontovat na příčníky nebo  
na základní střešní nosič. Díky širokým otevíracím tlačítkům  
a výsuvné funkci lze držák lyží snadno obsluhovat i v rukavicích. 
Vhodný i pro wakeboard. Další provedení najdete v ceníku.

UPOZORNĚNÍ
Držák na lyže a snowboardy lze velmi 
jednoduše obsluhovat díky praktické 
výsuvné funkci.



max.
75 kg

max.
50 kg

STŘEŠNÍ BOX, ČERNÝ MATNÝ
Nový střešní box o objemu cca 340 litrů má optimalizovaný, aerodynamický 
tvar, který minimalizuje hluk za jízdy. Střešní box je designově přizpůsoben 
moderní linii nových modelů Volkswagen. Je jednostranně otevíratelný, 
vybavený 2bodovým zámkem. Díky komfortnímu uchycení jej lze velmi 
snadno namontovat na základní střešní nosič.

Obj. č. 000 071 200

VOLKSWAGEN ORIGINAL STŘEŠNÍ BOX
Aerodynamický střešní box přesvědčí minimálním hlukem za jízdy a snadnou 
a rychlou montáží pomocí rychloupínacího systému. Na nosič se zafixuje 
pumpovacím pohybem rychloupínáků. Další vychytávky: pohodlné a snadné 
otevírání z obou stran díky inovativnímu systému „DuoLift“, vpředu i vzadu 
umístěným plynovým pružinám a optimální ochraně proti krádeži pomocí 
tříbodového centrálního zamykání. Střešní box vyrobený z termoplastu 
DUROKAM® je odolný proti UV záření, lehký, tvarově stabilní, odolný proti 
nárazu a má dlouhou životnost. Max. nosnost je 75 kg. Barva: titan-metallic. 
Přehled všech provedení Vám nabídne Váš prodejní nebo servisní partner 
Volkswagen.

UPOZORNĚNÍ
Inovativní systém DuoLift umožňuje 
bezproblémové otevírání střešního 
boxu z obou stran.



max.
50 kg

24 – 25Transport

STŘEŠNÍ BOX URBAN LOADER
Nový, inovativní střešní box Urban Loader s rozšířeným objemem tvoří přídavný nákladový prostor a výborně se hodí pro přepravu nákupů, tašek, kufrů, kočárků, 
golfových bagů a dalších věcí denní potřeby. Objem střešního boxu lze podle potřeby rychle a snadno zvětšit z 300 na 500 litrů. Pomocí zipu lze box pro 
vykládku a nakládku otevřít z obou stran. Inteligentní kloubový ocelový rám se dvěma pružinami umožňuje snadné otevírání a zavírání.  
Max. nosnost: 50 kg. Barva: stříbrná.

Obj. č. 000 071 200 B JKA



max.
60 kg

VOLKSWAGEN ORIGINAL NOSIČ JÍZDNÍCH KOL COMPACT II, SKLÁDACÍ
Kompaktní skládací nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení vážící jen 14 kg je vyroben v Německu.  
Pojme dvě jízdní kola o celkovém zatížení až 60 kg. Díky upevnění pomocí patentovaného rychloupínání 
nepotřebuje nastavování. Pneumatiky jízdních kol se připevní praktickým ráčnovým systémem a zajistí  
v kolejničkách. Pomocí nového nožního spínače lze nosič jízdních kol i s připevněnými koly pohodlně  
sklopit dolů tak, aby zadní výklopné dveře zůstaly přístupné. Kompletně složený nosič lze snadno uložit  
do zavazadlového prostoru. Na vyžádání můžete získat i nosič na tři jízdní kola. Je vhodný i pro  
přepravu elektrokol. Nosič jízdních kol lze kompaktně a čistě uložit v přepravní tašce z velmi pevného  
materiálu, která je součástí dodávky. Ve složeném stavu: 24 x 58 x 62 cm (pro 2 jízdní kola).

Obj. č. 3C0 071 105 B  Compact II, pro 2 jízdní kola 
Obj. č. 3C0 071 105 C  Compact III, pro 3 jízdní kola (bez vyobrazení)

UPOZORNĚNÍ
Jedním sešlápnutím nožní páky se nosič sklopí  
a zavazadlový prostor je volně přístupný.

UPOZORNĚNÍ
Nosič jízdních kol lze několika  
málo pohyby složit. Zadní světla  
se sklopí dovnitř nosiče, aby byla  
při přepravě dobře chráněná.



max.
60 kg

26 – 27Transport

VOLKSWAGEN ORIGINAL NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA HLAVU TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
Klidně a bez obav si můžete vzít s sebou až dvě jízdní kola. Jednoduchý mechanismus s rychloupínací svorkou 
umožňuje rychlou montáž na kulovou hlavu tažného zařízení bez nářadí. Otevření dveří zavazadlového prostoru 
není díky skládání nosiče žádným problémem. Uzamykatelné stavěcí šrouby zajišťují přepravovaná kola proti 
krádeži. Snadná manipulace.

Obj. č. 3C0 071 105 A  Nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení 
Obj. č. 3C0 071 109 A  Rozšiřovací sada pro třetí kolo

VOLKSWAGEN ORIGINAL TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S ELEKTRICKOU SADOU
Ať je to přívěs na člun, obytný přívěs nebo nákladní přívěs – pro přepravu  
přívěsu potřebujete vždy praktické tažné zařízení. K dispozici je pevná varianta. 
13pólová elektrická sada k tažnému zařízení je perfektně sladěná s prvky řízení, 
zaručuje vysokou spolehlivost systému a navíc podporuje stabilizační program 
pro přívěs (stabilizace soupravy).

Obj. č. 6C0 092 103 Pevné, včetně elektrické sady





28 – 29Komfort & ochrana

KOMFORT & OCHRANA

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo:
dětská sedačka G2-3 ISOFIX strana 30, 
ochranný potah sedadel strana 31, sluneční clona strana 34

BEZPEČNOST DĚLÁ KRÁSNOU. 
A KRÁSU BEZPEČNOU.
Jak bezpečná může být krása? A jak krásně lze dosáhnout bezpečí?  
Docela jednoduše: na 100 procent. Tak akorát pro všechno, co nám doopravdy leží 
na srdci. Rozhodněte se pro intenzivně testovanou kvalitu a vychutnejte si bezpečně 
nejkrásnější užitnou hodnotu – s Originálním příslušenstvím Volkswagen®.



Hrací strojek, kousací kroužky, obrázková knížka, slabikář – každý věk má svoje vlastní malé nebo velké milníky. A každý krok  
ve vývoji svoje vlastní výzvy. I proto jsme pro každý věk vyvinuli zvláštní autosedačku. Takovou, aby přesně vyhovovala věku,  
pohyblivosti i hmotnosti dítěte. Všechny přesvědčují vysokým  komfortem sezení a jednoduchou manipulací.  
Všechny potahy jsou snadno snímatelné a dají se prát při 30°C. A to nejdůležitější: Vaše dítě se poveze bezpečně.

01 VOLKSWAGEN ORIGINAL G0 PLUS ISOFIX
Vysoká ochrana a komfort pro novorozence a děti  
do 15 měsíců nebo 13 kilogramů: díky upevňovacímu 
systému ISOFIX je tato dětská sedačka základním rámem 
pevně spojená s karoserií vozidla, bez systému ISOFIX  
ji však lze použít i s každým tříbodovým pásem. Výškově 
nastavitelný pětibodový zádržný pás dítě v sedačce 
bezpečně zafixuje. Dalšími vychytávkami je nastavitelné 
držadlo, snadno odnímatelný a pratelný textilní potah, 
výškově nastavitelná vložka a sluneční clona.

Obj. č. 5G0 019 907  Se systémem ISOFIX 
Obj. č. 5G0 019 900  Bez systému ISOFIX

02 VOLKSWAGEN ORIGINAL  
G1 ISOFIX DUO PLUS TOP TETHER
Bezpečnost a pohodlné sezení pro děti od 9 do 18 kg  
(od 8 měsíců do cca 4 let). Jak zádržný pás, tak spací 
opěrka jsou výškově nastavitelné. Mimoto lze nastavit 
několik poloh sezení. Kromě osvědčeného aretování  
pomocí připojení ISOFIX se dá sedačka v příslušně  
vybavených vozidlech zajistit v zavazadlovém 
prostoru pomocí upevnění „Top-Tether“, které  
zajistí vyšší bezpečnost.

Obj. č. 5G0 019 909 A

03/04 VOLKSWAGEN ORIGINAL G2-3 ISOFIT
Děti od tří do dvanácti let (15 až 36 kg) budou cestovat 
bezpečně a pohodlně díky výškově nastavitelné opěrce  
na spaní a individuálnímu nastavení výšky a sklonu sedáku 
podle potřeb dítěte. Sedačka se upevňuje na body ISOFIX  
ve vozidle. Dítě je v sedačce zajištěno tříbodovým pásem.  
Také v provedení GTI.

Obj. č. 5G0 019 906  (obrázek 03) 
Obj. č. 1KV 019 903 A  A Dětská sedačka GTI (obrázek 04)

01 02 03 04

BEZPEČÍ PRO MLADOU GENERACI.



30 – 31

VOLKSWAGEN ORIGINAL OCHRANNÝ POTAH SEDADEL
Optimální ochrana pro choulostivá sedadla: ochranný potah sedadel z neklouzavého  
materiálu se snadno čistí a chrání před znečištěním a odřením, např. dětskou sedačkou.  
Praktické kapsy ze síťoviny navíc nabízejí přídavný úložný prostor. Lze použít i na sedačky ISOFIX.

Obj. č. 000 019 819

VOLKSWAGEN ORIGINAL VNITŘNÍ PŘÍDAVNÉ ZRCÁTKO
Lepší přehled a kontrolu dětí na zadních sedadlech umožňuje vnitřní 
přídavné zrcátko. Je připevněno přísavkou na čelní sklo nebo na palubní 
desku. Díky flexibilnímu kloubu může být libovolně nastaveno jak  
v interiéru vozu, tak při parkování.

Obj. č. 000 072 549 A

Komfort & ochrana



VOLKSWAGEN ORIGINAL  
VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Ta sedí: ochranná vložka do zavazadlového prostoru  
s nápisem Golf je omyvatelná, protiskluzná a odolná proti
kyselinám, tím hravě udrží zavazadlový prostor v čistotě.  
Se zvýšeným okrajem po celém obvodu, vysokým cca 4 cm.

Obj. č. 6R0 061 161

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
PĚNOVÁ VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Tak lehká a pružná může být ochrana na míru: protiskluzná 
vložka je tvarovaná přesně podle obrysů zavazadlového 
prostoru a spolehlivě ho chrání. Pokud se nepoužívá,  
snadno ji srolujete a uschováte. 

Obj. č. 6R0 061 160  Pro Polo se standardním  
 zavazadlovým prostorem 
Obj. č. 6R0 061 160 A  Pro Polo se zvětšeným  
 zavazadlovým prostorem

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Pevná a odolná síť je ideální pro všechny menší a středně  
velké předměty, které by měly raději zůstat na svém místě.  
Síť se připevňuje do sériově montovaných upínacích ok  
v zavazadlovém prostoru.

Obj. č. 5N0 065 111

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
TRANSPARENTNÍ OCHRANNÁ FÓLIE  
NA HRANU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
(bez vyobrazení)
Transparentní ochranná fólie má přesné rozměry a brání 
poškození laku při nakládání a vykládání zavazadlového
prostoru. Lepí se na hranu zadního nárazníku.

Obj. č. 6C0 061 197



32 – 33

VOLKSWAGEN ORIGINAL DĚLICÍ MŘÍŽ
Mřížová přepážka odděluje zavazadlový prostor od prostoru  
pro cestující mezi zádovým opěradlem a stropem kabiny.  
Pevné ocelové pletivo, opatřené černým práškovým lakem,  
lze snadno a pohodlně upevnit za zadní sedadla. Montáž  
je snadná a bez vrtání. I s dělicí mříží lze nadále používat  
kryt zavazadlového prostoru.

Obj. č. 6R0 017 221

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
UPEVŇOVACÍ MODUL DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Pomocí upevňovacího modulu Volkswagen Original  
můžete flexibilně rozdělit zavazadlový prostor svého vozu  
a řepravované předměty zajistit proti posunutí. Upevňovací 
modul do zavazadlového prostoru lze volně umístit podél 
vnějších hran podlážky a zajistit teleskopickou tyčí.  
Pro Polo s variabilní úložnou podlážkou.

Obj. č. 000 061 166

VOLKSWAGEN ORIGINAL VANA  
DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S DĚLÍCÍMI PRVKY
Vysoká vana do zavazadlového prostoru s nápisem Polo  
je robustní, odolná proti kyselinám a vhodná pro všechno,  
co při přepravě rádo zanechává stopy, např. špinavé boty  
nebo rostliny. Vana chrání zavazadlový prostor před jakýmkoliv 
znečištěním a díky hladkému plastovému povrchu s širokými 
drážkami se snadno čistí.

Obj. č. 6R0 061 162

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku nahoře: Cestovní brašna Weekender strana 43
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VOLKSWAGEN ORIGINAL SLUNEČNÍ CLONA
Někdy prostě nastane situace, kdy by mělo slunce zůstat raději venku. Například když jsou mezi pasažéry na zadním 
sedadle děti nebo psi. Originální sluneční clonu Volkswagen lze použít jako optimální ochranu proti slunci i jako tepelnou 
izolaci – aniž by snižovala bezpečnost dopravního provozu. Lze ji použít se zavřeným i otevřeným oknem.  
Sada se skládá z protisluneční ochrany pro zadní sklo a zadních bočních skel.

Obj. č. 6R3 064 365  Sluneční clona pro zadní boční skla a zadní sklo (Sada pro 2dveřové provedení) 
Obj. č. 6R4 064 365  Sluneční clona pro zadní boční skla a zadní sklo (Sada pro 4dveřové provedení)

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
KOBEREČKY PRO KAŽDÉ POČASÍ 
Aby podlaha zůstala v každém ročním období čistá: sada  
tvarově a rozměrově přesných a odolných koberečků 
s vyraženým nápisem Polo na předních dílech zadržuje nejen 
špínu a vlhkost, ale kromě toho je i výrazně lehčí než obvyklé 
pryžové koberečky, omezuje zápach a je 100% recyklovatelná. 
Integrovaný systém protiskluzného upevnění pevně spojí přední 
koberečky s podlahou. Barva: černá. Přehled všech provedení  
najdete v přiloženém ceníku.

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
FÓLIE NA PRAHOVÉ LIŠTY TRANSPARENTNÍ
Jako neviditelný ochranný štít lze na lakované prahové lišty 
upevnit tyto přesně tvarované, originální transparentní ochranné 
fólie Volkswagen. Aby škrábance už neměly šanci – a Vy měli ještě 
dlouho radost při každém nastupování.

Obj. č. 6R3 071 310 908  Pro 2dveřové provedení (1 sada = 2 kusy) 
Obj. č. 6R4 071 310 908  Pro 4dveřové provedení (1 sada = 4 kusy)

DETAIL
Optimální struktura pro ochranu proti slunci  
a pro tepelnou izolaci



34 – 35

VOLKSWAGEN ORIGINAL LAPAČE NEČISTOT 
Chraňte pomocí těchto velmi odolných lapačů nečistot své 
vlastní i za Vámi jedoucí vozidlo před zvířenou nečistotou, 
nebezpečnými odletujícími kaménky i rozstřikováním vody. 
Přehled všech provedení najdete v přiloženém ceníku.

VOLKSWAGEN ORIGINAL DVEŘNÍ DEFLEKTORY 
Optimální větrání kabiny vozidla přispívá spolu s lepším vnitřním 
klimatem k Vašemu jízdnímu komfortu. Vychutnejte si čerstvý 
cirkulující vzduch, i když prší nebo sněží, a za horkých dní 
zabraňte pootevřením okénka nepříjemnému hromadění tepla. 
Snadná péče a mytí aut – odolné deflektory jsou vyrobeny  
z vysoce kvalitního recyklovatelného akrylátu, snadno se udržují, 
jsou použitelné i v mycích linkách.  
Barva: kouřově šedá. 1 sada = 2 ks. 

Obj. č. 6R3 072 193 HU3  Pro 2dveřové provedení (Bez vyobrazení) 
Obj. č. 6R0 072 193  Pro 4dveřové provedení

VOLKSWAGEN ORIGINAL TEXTILNÍ KOBERCE OPTIMAT
Textilní koberce „Optimat“ spojují vlastnosti gumovýchrohoží  
s elegancí textilních koberců. Okraj ve tvaru U dokonale  
a bezpečně zadržuje špínu a vlhkost. Přední koberce jsou 
neklouzavě připevněné k podlaze pomocí integrovaného 
upínacího systému. S nápisem Polo na předních kobercích.  
1 sada = 4 kusy. Přední a zadní. 

Obj. č. 6R1 061 445 WGK

VOLKSWAGEN ORIGINAL TEXTILNÍ KOBERCE PREMIUM 
Kvalitní textilní koberce z odolného, hustě tkaného veluru jsou 
optimálně přizpůsobeny vozu. Na rubu mají povlak odolný proti 
otěru. Přední koberce jsou opatřeny nápisem Polo a protiskluzným 
pevněním k podlaze. Barva: černá. Přehled všech  
provedení najdete v přiloženém ceníku.

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
OCHRANNÉ FÓLIE NA PRAHOVÉ LIŠTY ČERNÉ/STŘÍBRNÉ
Vysoce kvalitní ochranné fólie chrání lakované prahové lišty  
a dávají Vašemu vozu osobitý ráz.

Obj. č. 6R3 071 310 041  Pro 2dveřové provedení (1 sada = 2 kusy) 
Obj. č. 6R4 071 310 041  Pro 4dveřové provedení (1 sada = 4 kusy) 
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KÁVOVAR NA ESPRESSO „VOLKSWAGEN EDITION“  
VČETNĚ KÁVOVÝCH KAPSLÍ
Milovníci espressa, pozor: teď už nemusíte cestou odbočovat na nejbližší 
odpočívadlo, když si chcete vychutnat dobré espresso. S touto mobilní 
sadou máte svůj malý kávový bar vždy s sebou na palubě. Kávovar se napájí  
ze zásuvky 12 V v kabině vozu. Sada mimoto obsahuje dva nerozbitné šálky  
na espresso, ubrousek, 25 kávových kapslí a hezké a praktické pouzdro  
na celou sadu.

Obj. č. 000 069 641

VOLKSWAGEN ORIGINAL NÁDOBA NA ODPADKY
Nádoba na odpadky je šikovná pomůcka. Snadno se umístí  
do držáku na hrnek a podle potřeby zase snadno vyjme.  
Tak udržíte své auto příjemně čisté i při delších jízdách.

Obj. č. 000 061 142

POZNÁMKA
Díky pouzdru, které se dodává společně 
se sadou, ji lze jednoduše a bezpečně 
ukládat.



36 – 37

VOLKSWAGEN ORIGINAL RAMÍNKO NA ŠATY1

Stylové ramínko na šaty je ideální, když potřebujete převézt 
nepomačkané oblečení. Ramínko se jednoduše upevní  
na opěrku hlavy na předním sedadle. Pak si můžete košile,  
saka nebo jiné oblečení dovézt jednoduše pověšené  
a nepomačkané.

Obj. č. 00V 061 127

1 Lze použít v případě, že na zadním sedadle za ramínkem na šaty nesedí žádný cestující.

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
SNAKEY HÁČKY NA OPĚRKU HLAVY
Praktický hlídač pořádku v dvojitém balení: dvojdílná sada  
k upevnění na vzpěry opěrky hlavy na předních sedadlech. 
Přepravované předměty prostě zavěsíte na háčky a můžete jet.  
1 sada = 2 kusy

Obj. č. 000 061 126 A 041  Barva: černá (2 ks/ bez vyobrazení)

Obj. č. 000 061 126 UHS  Barva: Cornsilk béžová (2 ks)

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
KAPSA NA ODPADKY CLEAN SOLUTION
Taková čistá záležitost: kapsu na odpadky lze snadno upevnit 
na vzpěry hlavové opěrky na předních sedadlech. Po odebrání 
použitého sáčku se automaticky vytáhne nový. Dodávka 
obsahuje dvě role po 50 sáčcích.

Obj. č. 000 061 107

VOLKSWAGEN ORIGINAL CHLADICÍ A IZOLAČNÍ BOX
Dobře temperované občerstvení pro každou příležitost neustále na palubě.  
Box s energetickou třídou A++ se napájí v autě na 12 V nebo doma na 230 V.  
V boxu s obsahem cca 25 litrů lze i 2litrové láhve přepravovat ve svislé poloze.  
Součástí dodávky je chránič baterií před vybitím a výměnné izolační víko.

Obj. č. 000 065 400 F

Komfort & ochrana



VOLKSWAGEN ORIGINAL AUTOKOSMETIKA
Série autokosmetiky Volkswagen byla vyvinuta speciálně pro materiály Volkswagen, jak pro interiér, tak pro exteriér 
vozidla. Každý výrobek je certifikován dle ISO a také byl testován a schválen centrální laboratoří Volkswagen.  
Bližší informace k jednotlivým produktům najdete u Vašeho prodejního nebo servisního partnera. 

KANYSTR NA POHONNÉ HMOTY
Dlouhá trasa, žádná čerpací stanice? S pětilitrovým  
kanystrem na pohonné hmoty budete mít jistotu,  
pomůže vám překonat vzdálenost k nejbližší pumpě.  
Kanystr má dvě plnicí trubky, jednu na naftu  
a jednu na benzin.

Obj. č. 000 093 060

VOLKSWAGEN ORIGINAL REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÁ VEST
Výstražná vesta fluoreskující barvy s nápisem Volkswagen  
a signálními reflexními proužky je schválená podle normy  
DI N EN 471. Dodává se v textilním pouzdře s nápisem  
Volkswagen. Barva: oranžová.

Obj. č. 000 093 056 C 2LD

BEZPEČNOSTNÍ BALÍČEK PRO ODSTRANĚNÍ ZÁVAD
Bezpečnostní balíčky Volkswagen Original obsahují výběr 
užitečných bezpečnostních produktů, které můžete potřebovat 
při eventuální poruše. Produkty v jednotlivých sadách se 
dodávají vždy v odolných pouzdrech se zajišťovacími dvěma 
pruhy suchého zipu na spodní straně. Přehled všech sad  
najdete v přiloženém ceníku.

VOLKSWAGEN ORIGINAL SADA OBALŮ NA KOLA
Chraňte svá kola. Čtyři pevné obaly na kola a jedna  
kapsa na šrouby kol z kvalitního polyesteru. Pro pneumatiky  
a kompletní kola do rozměru 18 palců, šířky pneumatiky 245 
mm a obvodu pneumatiky 2 100 mm.

Obj. č. 000 073 900
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VOLKSWAGEN ORIGINAL TAŽNÉ LANO
Vždy bezpečně: tažné lano s certifikáty TÜV a DIN je určeno  
pro vozidla s celkovou hmotností do 2 500 kg.

Obj. č. 000 093 014

VOLKSWAGEN ORIGINAL VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
Inteligentně konstruovaný výstražný trojúhelník se zkušební 
značkou ECE zabere ve složeném stavu jen málo místa a díky 
sklopné kovové noze se snadno a rychle rozloží pro použití.

Obj. č. 000 093 057

VOLKSWAGEN ORIGINAL SNĚHOVÉ ŘETĚZY SNOX (POWERED BY PEWAG)
Inovativní systém Snox automaticky reguluje napětí sněhových řetězů a přizpůsobuje se aktuální 
rychlosti vozidla – tím zajišťuje velmi klidný chod. Když auto zastaví, uvolní se blokování. Sněhové 
řetězy tak lze demontovat v každé poloze pneumatiky. Dodávka zahrnuje i praktické pouzdro  
na přenášení. Nyní nově s funkcí „Quick-Release“ pro jednodušší demontáž řetězů.  
Přehled všech provedení naleznete v ceníku.

POZNÁMKA
Otevřené na jediné zmáčknutí:  
funkce „Quick Release“ pro snadnější demontáž.

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
SADA POJISTNÝCH ŠROUBŮ KOL
Se sadou pojistných šroubů kol jsou Vaše kola z lehké slitiny 
lépe chráněna proti krádeži. Barva: černá. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 000 071 597

Komfort & ochrana
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UPOZORNĚNÍ
Obrázek vlevo:
Brašna na notebook strana 42

MILUJE ŽIVOT. PROSTĚ ŘIDIČ.

LIFESTYLE

Kompletní lifestylovou kolekci najdete na 
www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle. 

Sklenice je poloplná, silnice poloprázdné a našlapaný diář vždycky otevřený pro 
příjemná překvapení. S takovým přístupem se dá šťastně a v pohodě manévrovat 
životem. A navíc je na něj vždycky hezký pohled: s lifestylovou kolekcí z řady 
Originálního příslušenství Volkswagen®. Jednoznačné přitakání životu. 
A každému okamžiku štěstí, který k němu patří.



BRAŠNA NA NOTEBOOK
Ideální průvodce do školy nebo do kanceláře. V polstrovaném hlavním prostoru je dost místa pro notebooky do 15“.  
Kromě toho má spoustu vnitřních přihrádek na mobil, tužky, dokumenty, peněženku atd. Navíc i pásek s karabinkou na klíče,  
průkazku apod. Chlopeň se zavírá na dva suché zipy. Pod chlopní i v ní jsou další kapsy. Materiály: polyester/rayon, useň napa.  
Barvy: tmavě šedá, vnitřní podšívka limetová. Velikost: 32 x 39 x 10 cm.

Obj. č. 000 087 316 D 528

POZNÁMKA
Všechny tašky z kolekce Volkswagen 
mají funkci nasazení na teleskopické 
držadlo kufru.

DETAIL
Odnímatelný a polstrovaný ramenní 
popruh s nastavitelnou délkou  
usnadňuje nošení.
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VÍKENDOVÁ CESTOVNÍ BRAŠNA
Kožená ucha a velký hlavní oddíl na zip. Uvnitř dvě otevřené kapsy a jedna na zip. Zvenčí další kapsy s praktickými detaily, např. kapsou  
na mobil, poutky na tužky a karabinkou na klíče. Materiály: polyester/rayon, useň napa. Barvy: tmavě šedá, na vnitřní podšívce limetové 
efekty. Velikost: 58 x 37 x 22 cm.

Obj. č. 000 087 300 C 528



KUFR S VÝSUVNOU RUKOJETÍ, VELKÝ
Lehký, odolný kufr na kolečkách s držadly, čtyřmi  
in-line kolečky a kombinačním zámkem TSA. Uvnitř dva 
stahovací pásky, přepážka a kapsa na boty nebo doplňky.  
Svrchní materiál: polykarbonát. Barva: antracit.  
Velikost: 76 x 52 x 30 cm. Váha: 4,5 kg.

Obj. č. 000 087 301 F BZR

KUFR S VÝSUVNOU RUKOJETÍ, PALUBNÍ 
Malé příruční zavazadlo: lehký, extrémně odolný kufr na 
kolečkách s držadly, dvěma in-line kolečky a kombinačním 
zámkem TSA. Uvnitř dva stahovací pásky, přepážka a kapsa 
na boty nebo doplňky. Svrchní materiál: polykarbonát. 
Barva: antracit. Velikost: 55 x 37 x 20 cm. Váha: 2,6 kg.

Obj. č. 000 087 301 D BZR

KUFR S VÝSUVNOU RUKOJETÍ, STŘEDNÍ 
Spousta prostoru pro kratší cesty: lehký, odolný kufr na 
kolečkách s držadly, čtyřmi in-line kolečky a kombinačním 
zámkem TSA. Uvnitř dva stahovací pásky, přepážka a kapsa 
na boty nebo doplňky. Svrchní materiál: polykarbonát. 
Barva: antracit. Velikost: 66 x 45 x 26 cm. Váha: 3,6 kg.

Obj. č. 000 087 301 E BZR
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SADA KUFRŮ S VÝSUVNOU RUKOJETÍ, 3DÍLNÁ 
Cestovní trio: sada obsahuje tři lehké, extrémně odolné kufry s držadly,  
kolečky na kulových ložiscích, s aretovacími aluminiovými výsuvnými držadly  
a s kombinačními zámky TSA. Svrchní materiál: polykarbonát. Barva: antracit.

Obj. č. 000 087 302 A BZR
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AUTOSTADT – MĚSTO AUT.
VŽDY STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU.
Zjistěte netradičním a inovativním způsobem víc o tématu „auto a mobilita“ – v automobilovém 
zážitkovém a kompetenčním centru koncernu Volkswagen ve městě aut, Wolfsburgu. Samozřejmě tam 
najdete i obchod s Originálním příslušenstvím Volkswagen® – těšíme se na Vaši návštěvu!

E-Shop – Volkswagen Lifestyle – přehledně, informativně a s objednávkami online: 
www.volkswagen-zubehoer-shop.de

YouTube – oficiální kanál firmy Volkswagen s množstvím informací  
a zábavy na téma Volkswagen a originální příslušenství: 
www.youtube.de/myvolkswagen

Zůstáváme ve spojení a ukazujeme si, co se nám líbí.
Novinky, názory, fotografie, videa, přátelé, fanoušci:  
www.facebook.com/VolkswagenCR

Navštivte nás na internetové adrese: www.volkswagen.cz

INFO
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