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Nech je meradlo akokoľvek vysoko – my ho nasadzujeme 

celkom hore. A snažíme sa ísť stále vyššie. S top materiálmi, 

najmodernejšími výrobnými procesmi a excelentným 

spracovaním. Aby dobré bolo stále lepšie.

Jasný princíp bezpečnosti: Vyšší výkon vyžaduje 

aj vyššie nasadenie. Preto sú naše metódy testovania 

prísnejšie, naše nároky vyššie a naše testovacie dráhy 

tvrdšie ako u ostatných. Štandardne.

Každý výrobok Volkswagen Originálneho príslušenstva sa 

vyvíja samostatne zároveň s vozidlom. Jasný cieľ celého tímu: 

všetko musí perfektne sedieť – aby sme mohli na vás 

zapôsobiť vždy exaktnou presnosťou detailov. Alebo lepšie 

povedané: aby Volkswagen zostal Volkswagen.

VIAC KVALITY VIAC BEZPEČNOSTI VIAC VOLKSWAGEN
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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú zobrazené čiastočne s doplnkovým príslušenstvom a/alebo príplatkovou výbavou. Nie sú – rovnako, ako prípadne zobrazené dekoračné prvky – súčasťou dodávky aktuálne popísaného výrobku.

Nainštalujte si Volkswagen seeMore app, namierte kameru 

vášho smartfónu na seeMore obrázok a zažite nové dimenzie.



 04-05   Šport a dizajn

Jedinečné, koľ ko nápadov v dizajne má svoje miesto na dĺžke 3,54 m. Pre maximálnu 

mieru individuality nájdete veľ ký výber inovatívnych extra doplnkov. Dajte značku 

svojej láske pre detail. Tak štýlovo a športovo, ako to pristane len vám – a vášmu up!.



 06-07   Šport a dizajn

Volkswagen Originálny strešný spojler

Volkswagen Originálny strešný spojler zhotovený 

z mimoriadne robustnej polyuretánovej tvrdej 

integrálnej peny odolnej proti nárazu dotvára 

zadnú časť vozidla up! a vydrží aj silné namáhania. 

Je natretý základnou farbou a dá sa nalakovať 

vo farbe vozidla.

Obj. č. 1S0 071 641 GRU

Volkswagen Originálna sada bočných prahov

Optické zníženie pre váš up!. 

Bočné prahy zhotovené z pevného a elastického 

plastu vydržia aj vysoké zaťaženia. Oba bočné 

prahy sú natreté základnou farbou a dajú sa 

nalakovať vo farbe vozidla. 

Obj. č. 1S0 071 685 GRU

Volkswagen Originálny predný spojler

Aerodynamicky tvarovaný predný spojler 

z mimoriadne odolného plastu signalizuje silnú 

dynamiku. Spojler je natretý základnou farbou 

a dá sa nalakovať vo farbe vozidla.

Obj. č. 1S0 071 606 GRU

Volkswagen Originálny zadný spojler

Parádne zakončenie: Volkswagen Originálny zadný 

spojler pre up!. Zadný spojler je zhotovený z mimo-

riadne odolného a elastického plastu, je natretý 

základnou farbou a dá sa nalakovať vo farbe vozidla. 

Obj. č. 1S0 071 610 GRU

Volkswagen Originálna

ochranná lišta pre výklopnú zadnú časť

Touto atraktívnou ochrannou lištou v chrómovej 

optike je zaručené skvelé zakončenie výklopnej 

zadnej časti. Nemožno zabudnúť ani na účinnú 

ochranu hrany. Montuje sa jednoduchým nalepením.

Obj. č. 1S0 071 360

Volkswagen Originálny kryt na kľúč

Čistý up! Vzrušujúci vďaka rovnako odolnému a rozmerovo 

presnému krytu na kľúč so štýlovým nápisom up!. 

Odolný kryt na kľúč jednoducho nalepiť – a hotovo.

Obj. č. 1S0 087 012 084

Volkswagen Originálne

kryty vonkajších zrkadiel, pochrómované 

Táto mimoriadna pastva pre oči v chrómovej optike 

je súčasne účinnou ochranou sériových vonkajších 

zrkadiel. Jedna sada pozostáva z dvoch krytov a dá 

sa jednoducho namontovať.

Obj. č. 1S0 072 530 DML



 08-09   Šport a dizajn

Volkswagen Originálna dekoračná fólia THIS SIDE up!

Z každej strany jednoznačný a poznateľný up!. S fóliou 

„THIS SIDE up!“. Fólia strechy dáva odpoveď na všetky otázky. 

Predovšetkým na otázky týkajúce sa štýlu. Silný imidž, silná 

optika – typický up!.

Obj. č. 1S0 064 317 L 041 čierna

Obj. č. 1S0 064 317 L Y9K biela Amalfi

Volkswagen Originálna dekoračná fólia v dizajne diaľnice

Jeho domovom je cesta. Možno to tvrdiť nielen s radosťou, 

ale aj ukázať: fóliou v dizajne diaľnice na streche a kapote 

motora. Štýlová, kreatívna a na všetkých cestách bezpochyby 

skutočná pastva pre oči.

Obj. č. 1S0 064 317 M Y9K biela Amalfi

Navštívte aj náš fóliový konfigurátor
na www.volkswagen-zubehoer.de



 10-11   Kolesá a pneumatiky

360° osviežujúco nové kritériá: Takto možno asi najvýstižnejšie opísať kolesá pre up! 

od Volkswagen príslušenstva. Ukážková sebaistota dizajnu, ktorá predstavuje všetko 

ostatné len nie malichernosť. Takto ešte nikdy kolesá nevyzerali!



12-13   Wheels and Tyres

Volkswagen Originálne

kompletné zimné koleso Waffle 

Farba: briliantová strieborná

Rozmer disku: 6 J x 15", ET 38, LK 100/4, 

s pneumatikou Bridgestone Blizzak LM-30 

vo veľkosti 185/55 R15 82H 

Obj. č. 1S0 073 265 8Z8

Volkswagen Originálny

hliníkový disk Upsilon

Farba: čierna, brúsená na lesk 

Rozmer disku: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Použiteľná veľkosť pneumatík1: napr. 185/50 R16

Obj. č. 1S0 071 496 AX1

Volkswagen Originálne

hliníkový disk Classic2

(bez obrázku)

Farba: čierna  

Rozmer disku: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 

napr. 185/50 R16

Obj. č. 1S0 071 496 B FZZ

Volkswagen Originálne

hliníkový disk Aspen 

Farba: briliantová strieborná

Rozmer disku: 5 J x 14", ET 35, LK 100/4

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 

napr. 165/70 R14

Obj. č. 1S0 071 494 8Z8

Dostať aj ako kompletné zimné koleso.

Volkswagen Originálne

hliníkový disk Triangle 

Farba: čierna, brúsená na lesk

Rozmer disku: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 

napr. 185/50 R16

Obj. č. 1S0 071 496 A FZZ

Volkswagen Originálny kryt kolesa 

(bez obrázku)

Ozdobný kryt kolesa vo veľkosti 14" a s logom 

Volkswagen chráni oceľový disk pred znečistením 

a opticky zhodnocuje vozidlo. 

1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 1S0 071 454 1ZX 

Volkswagen Originálne čiapočky ventilov

(bez obrázku)

Individualizujte svoj up! až do najmenšieho detailu.

Štyri čiapočky ventilov s reliéfnym logom Volkswagen 

chránia ventil lepšie pred prachom, nečistotou 

a vlhkosťou. 

1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 000 071 215 A  Vhodné pre hliníkové 

ventily

Obj. č. 000 071 215   Vhodné pre gumené 

a kovové ventily

Volkswagen Originálny kryt náboja kolesa2

Vysokokvalitný kryt náboja kolesa s reliéfnym logom 

Volkswagen. Hodí sa pre všetky sériové disky up!. 

Farba: čierna, chrómový lesk. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 1S0 071 213 FXC 

Technické pokyny získate u vášho Volkswagen partnera. Je potrebné presne dodržiavať podmienky a pokyny atestu TÜV.
1 Ďalšie použiteľné veľkosti pneumatík nájdete prosím v ateste príslušného hliníkového disku.
2 K dispozícii od 1. štvrťroku 2012

Špeciálne, mimoriadne odolné lakovanie zabezpečuje vhodnosť všetkých hliníkových diskov na zimnú prevádzku. 
Váš Volkswagen partner vám ochotne urobí ponuku na pneumatiky vhodné pre vaše vozidlo.



 14-15   Komunikácia

It’s Showtime! Počúvať, pozerať a nič iné, len si užívať modernú zábavu. 

S Volkswagen príslušenstvom si užijete tú najlepšiu zábavu len stlačením 

gombíka. Ideálne pre všetkých, ktorých veľ kou láskou je poriadna zábava.



16-17   Komunikácia

Volkswagen Originálny Touch phone kit music1 

Užívajte si komfort tohto všestranného talentu: Popri Bluetooth handsfree súprave s hlasovým ovládaním 

a dotykovým displejom s vysokým rozlíšením vám každú jazdu spríjemní aj audio-stereo-streaming pomocou 

USB alebo audio adaptéra – ostatne vrátane vedenia a ovládania vašej obľúbenej hudby napr. z vášho 

iPhone. Potrebný káblový zväzok adaptéra a výberový audio adaptér nájdete u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 000 051 473 C Touch phone kit music 2

Obj. č. 000 051 473 A Touch phone kit bez hudobnej funkcie

1 Pre vozidlá bez prípravy na mobilný telefón priamo z výroby.
2 Dostať od 1. štvrťroku 2012.
iPod/iPhone je registrovanou obchodnou značkou Apple Computer International

Volkswagen príslušenstvo MP3 rádio RMT 2002

Inteligentné všestranné riešenie pre maximálny zvukový zážitok ponúka MP3 rádio so zobrazo-

vaním titulov, USB slotom, čítačkou SD kariet, ovládaním iPod-/iPhone a nabíjaním, vstupom 

AUX- IN s A2DP audio streamingom a Bluetooth handsfree zariadením. Vďaka štýlovej optike 

klavírového laku sú splnené aj požiadavky na vzhľad. Informácie o výberových kábloch 

adaptéra získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 6Q0 051 228 B



V žiadnom prípade to nie je žiadny malý automobil. Do modelu up! 

sa zmestí viac, ako si myslíte. Nepotrebujete na to žiadne kúzlo, ale 

jednoducho len rozumné prepravné systémy od Volkswagen príslušenstva. 

A hneď je z modelu up! veľ ký plánovaný voľný priestor.

 18-19   Preprava



20-21   Preprava

Volkswagen Originálny vak na lyže

Praktický vak na lyže slúži na ochranu a prepravu až štyroch párov 

lyží spolu s palicami v strešnom boxe alebo v interiéri vozidla 

pomocou bezpečnostného pásu upínaného do zástrčky pásu. 

Ak vak na lyže nepotrebujeme, dá sa poskladať do tašky na úschovu 

a úsporne uložiť.

Obj. č. 00V 061 202  Vak na lyže

Obj. č. 00V 061 201  Taška na úschovu

Držiak surfovej dosky

Takto sa dostane surfová doska bezpečne do cieľa: Vďaka pogumovanej

vložke surfovej dosky a špeciálnej gumenej ochrane pre kovové svorky 

na upínacích popruhoch bude preprava mimoriadne šetrná. Je vhodný 

pre jednu surfovú dosku s dvojdielnym sťažňom.

Obj. č. 000 071 120 HA

Volkswagen Originálny základný nosič

Základ pre všetky strešné nadstavby: Základný nosič testovaný v city-crash testoch,

na ktorý môžete umiestniť napr. surfovaciu dosku, nosič bicykla, držiak lyží a snowboardu 

alebo strešné boxy, je v krátkom čase namontovaný na streche vozidla. 

Obj. č. 1S3 071 126  Pre 2-dverový model1

Obj. č. 1S4 071 126  Pre 4-dverový model2

Volkswagen Originálny držiak lyží a snowboardu Komfort 

Komfortne a bezpečne prepravíte na streche svojho vozidla až šesť 

párov lyží alebo štyri snowboardy. Uzamykateľný držiak lyží 

a snowboardu sa dá namontovať jednoducho na základný nosič 

a vďaka extra veľkým tlačidlám a vyťahovacej funkcii aj ľahko 

obsluhovať v rukaviciach. Hodí sa aj pre wakeboard. 

Ďalšie prevedenia nájdete u vášho Volkswagen partnera. 

Obj. č. 1T0 071 129 

Takto funguje city-crash test
Nosný systém sa namontuje na strechu vozidla a zaťaží 
sa plánovanou hmotnosťou. Horizontálnym zrýchlením 
a silami pôsobiacimi v protismere jazdy sa simuluje typická 
nehoda zavinená nárazom v mestskej premávke 
pri cca 30 km/h rýchlosti. Nosný systém sa pri tom nesmie 
uvoľniť z vozidla.

1 Dostať od 1. štvrťroku 2012.
2 Dostať od 2. štvrťroku 2012.



22-23   Preprava

Volkswagen Originálny držiak kajaku

Žiadne kývanie, žiadne zošmyknutie: Držiak kajaku vyvinutý špeciálne 

pre kajak do 25 kg sa stará o optimálnu prepravu na streche vozidla.

Obj. č. 1K0 071 127 A

Volkswagen Originálny strešný box

Najlepšie vybavený na cesty: jednoduchá montáž pomocou rýchloupína-

cieho upevnenia, pohodlné otváranie z oboch strán vďaka inovatívnemu 

systému „DuoLift“ a s optimálnou ochranou proti odcudzeniu vďaka 

3-bodovému centrálnemu uzamykaniu.  Strešný box dostať v troch 

veľkostiach: 310 litrov, 340 litrov a 460 litrov. Prehľad všetkých prevedení 

získate u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálny držiak bicykla

Aerodynamický držiak bicykla z plastu 

s pochrómovanými oceľovými držiakmi 

sa montuje na základný nosič. Je uzamykateľný 

a testovaný v city-crash testoch.

Obj. č. 6Q0 071 128 A

Našu kolekciu bicyklov nájdete na internete
na www.volkswagen-zubehoer-shop.de



24-25   Komfort a ochrana

Byť pripravený na všetko, v živote aj na cestách. Nie je nič ľahšie – 

s Volkswagen príslušenstvom, ktoré vám a vášmu novému up! kryje 

chrbát. Jednoducho pôžitok!



26-27    Komfort a ochrana

Volkswagen Originálna vložka batožinového priestoru

Taká ľahká a flexibilná môže byť rozmerovo presná ochrana: 

Protišmyková vložka je presne pristrihnutá na obrysy batožinového 

priestoru a spoľahlivo ho schráni.

Obj. č. 1S0 061 160    Pre vozidlá so základnou podlahou 

ložnej plochy

Obj. č. 1S0 061 160 A  Pre vozidlá s variabilnou podlahou ložnej 

plochy

Volkswagen Originálna transparentná fólia nakladacej hrany

Rozmerovo presná ochrana nakladacej hrany z transparentnej fólie 

zabráni poškodeniam pri nakladaní a vykladaní. Dá sa jednoducho 

nalepiť na nakladaciu hranu zadného nárazníka.

Obj. č. 1S0 061 197



Volkswagen Originálne nástupné lišty z akostnej ocele

Z každej strany viac individuality a ochrany poskytujú pre váš up! 

nástupné lišty z veľmi kvalitnej akostnej ocele so štýlovým nápisom up!.

Obj. č. 1S3 071 303  Pre 2-dverový model 

Obj. č. 1S4 071 303  Pre 4 -dverový model (bez obrázku)

Volkswagen Originálna fólia nástupných líšt čierna/strieborná

Robustná fólia chráni lak namáhaných prahov dverí v nástupnom 

priestore pred škrabancami a poškodením. Významný, funkčný detail, 

aby ste mali pri pohľade na svoj up! ešte dlho radosť.

Obj. č. 1S3 071 310  Pre 2-dverový model

Obj. č. 1S4 071 310   Pre 4-dverový model (bez obrázku)

28-29   Komfort a ochrana

Volkswagen Originálne lapače nečistôt vpredu a vzadu

Týmito mimoriadne odolnými lapačmi nečistôt chráňte vlastné, 

aj za vami idúce vozidlo pred rozvírenou nečistotou, nebezpečnými 

nárazmi odlietajúcich kamienkov a rozptylom striekajúcej vody.

Obj. č. 1S0 075 111  Vpredu (1 sada = 2 kusy/bez obrázku) 

Obj. č. 1S0 075 101  Vzadu (1 sada = 2 kusy)



30-31   Komfort a ochrana

Volkswagen Originálne textilné koberčeky Premium

(obrázok vľavo)

Vysokokvalitné textilné koberčeky z odolného velúru s farebným 

akcentom vďaka dvojitej lemovacej páske. Vpredu s osadeným 

strieborným nápisom up!. 

1 sada pre prednú a zadnú časť vozidla = 4 kusy. Farba: čierna.

Obj. č. 1S1 061 270 WGK

Volkswagen Originálne textilné koberčeky Optimat

(obrázok vpravo)

Volkswagen Originálne textilné koberčeky „Optimat“ spájajú vlastnosti 

gumených rohoží s eleganciou textilných koberčekov. Okraj v tvare U 

týchto presne spracovaných koberčekov bezpečne zachytí nečistotu. 

Zapracovaný upevňovací systém zabráni zošmyknutiu. S nápisom up!. 

1 sada pre prednú a zadnú časť vozidla = 4 kusy.

Obj. č. 1S1 061 445 WGK



Volkswagen Originálný zadný parkovací asistent

Tri senzory harmonicky integrované do nárazníka 

zaregistrujú každú prekážku a starajú sa o to, aby 

akusticky varovali pred kolíziami. Ak je vozidlo 

vybavené mobilným zariadením Personal Information 

Device (PID), nasleduje ešte aj optické zobrazenie cez  

displej tohto zariadenia.

Obj. č. 1S0 054 630

Volkswagen Originálny chladiaci a teplo udržiavací box

Pre každú príležitosť temperované Snacks an Bord. Box sa pripája cez 12 V/230 V 

v aute alebo doma. V boxe s obsahom cca 25 litrov možno prepravovať 2-litrové fľaše 

postojačky. Súčasťou dodávky je ochrana nabíjania batérie a výmenný izolačný kryt.

Obj. č. 000 065 400 C

Volkswagen Originálny slnečný chránič

Sú v aute deti alebo psi? Slnečný chránič zachytáva nielen intenzívne slnečné žiarenie, ale 

súčasne slúži aj ako tepelná izolácia. Dá sa používať pri zatvorenom, aj pri otvorenom okne.

Obj. č. 1S3 064 365 Pre 2-dverový model, pre bočné a zadné okno

Obj. č. 1S4 064 365  Pre 4-dverový model, pre okno zadných dverí a zadné sklo

Deflektor dverí

Optimálne prevetranie a odvetranie interiéru vozidla prispieva lepšou vnútornou klímou 

k vášmu jazdnému komfortu. Užívajte si cirkulujúci čerstvý vzduch, aj  keď prší alebo sneží, 

a s mierne otvorenými oknami sa vyhnete nepríjemnej akumulácii tepla počas horúcich dní. 

Vpredu. 1 sada = 2 kusy.

Obj. č. 1S3 072 193 HU3  Pre 2-dverový model, vpredu

Obj. č. 1S4 072 193 HU3  Pre 4-dverový model, vpredu

32-33   Komfort a ochrana

Ochrannú lištu pre výklopnú zadnú 

časť nájdete na strane 07.



34-35   Komfort a ochrana

Volkswagen Originálna sedačka Bobsy G0-1 ISOFIX

Detská sedačka so systémom ISOFIX sa dá používať od narodenia 

až do 18 kg hmotnosti dieťaťa pri montáži v protismere jazdy. 

Pri montáži v smere jazdy platí povolenie od 9 do 18 kg. Štvorbodo-

vé pásy možno výškovo nastaviť, a škrupinu sedačky aretovať 

v šiestich rôznych polohách. Podstavce sa musia objednávať 

osobitne. Pokyny získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 000 019 902 H

Volkswagen Originálna sedačka Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Bezpečnosť a komfort sedenia pre deti od 9 do 18 kg (cca 8 mesia-

cov až 4 roky). Štvorbodové pásy, škrupina sedačky, vankúš sedačky 

a opierka na spanie sa dajú tak isto individuálne nastaviť na výšku 

a sklon sedačky. Aretácia pomocou systému ISOFIX.

Obj. č. 00V 019 909 B

Volkswagen Originálna sedačka Bobsy G2-3 pro

Deti medzi troma a dvanástimi rokmi (15 až 36 kg) jazdia bezpečne 

a pohodlne vďaka vankúšu sedačky, ktorý možno nastaviť na šírku, 

výškovo nastaviteľnej opierke na spanie a individuálnemu nastave-

niu výšky a sklonu. Upevnenie sedačky nasleduje cez 3-bodový 

bezpečnostný pás. 

Obj. č. 000 019 906

Volkswagen Originálny poťah sedadla

Optimálna ochrana pre citlivé sedadlá: Poťah sedadla sa dá ľahko čistiť, je protišmykový 

a zabráni znečisteniu alebo oderu, napr. detskými sedačkami. Praktické sieťové vrecká 

ponúkajú aj úložný priestor. Dá sa používať aj pri sedačkách so systémom ISOFIX. 

Obj. č. 000 019 819

Volkswagen Originálne doplnkové interiérové zrkadlo

Zaručuje lepší prehľad: Doplnkové interiérové zrkadlo sa upevní prísavkou na čelné sklo 

alebo prístrojovú dosku a vďaka flexibilnému kĺbu sa dá individuálne nastaviť pre interiér, 

cestnú premávku alebo parkovanie.

Obj. č. 000 072 549 A

Celý sortiment detských sedačiek nájdete u vášho Volkswagen partnera.

Hodiny na hranie, krúžok na hryzenie, obrázková knižka, šlabikár – každý vek má svoje vlastné malé alebo veľké míľniky. A každý 

vývojový krok svoje vlastné výzvy. Preto sme vyvinuli aj pre každý vek vlastnú detskú sedačku. Každá sedačka presvedčí vysokým 

komfortom sedenia a jednoduchou manipuláciou: Všetky poťahy sa dajú ľahko stiahnuť a prať pri 30°C. A to najdôležitejšie: 

Vaše dieťa jazdí spolu s vami bezpečne.



Volkswagen Originálny výstražný trojuholník

Inteligentne skonštruovaný výstražný trojuholník s kontrol-

nou značkou ECE, ktorý možno úsporne uložiť vďaka 

otáčateľným kovovým nožičkám a rovnako rýchlo aj použiť.

Obj. č. 000 093 057

Volkswagen Originálna výstražná vesta

Fluoreskujúca výstražná vesta s nápisom Volkswagen a reflektujúcimi 

signálnymi pásmi je uvoľnená v zmysle DIN EN 471. Vozenie so sebou 

vo firemných vozidlách je pre vodiča – s výnimkou pracujúcich na voľnej 

nohe – predpísané zákonom a v niektorých krajinách pre všetkých 

cestujúcich povinnosťou. Súčasťou dodávky je aj vrecko na jej úschovu.

Obj. č. 000 093 056 C 2LD  Oranžová

Volkswagen Originálne ošetrovacie a čistiace prostriedky

Volkswagen Originálna séria ošetrovacích a čistiacich prostriedkov bola 

vyvinutá špeciálne pre materiály Volkswagen nachádzajúce sa vo vnútri 

a zvonku vozidla. Bližšie informácie k jednotlivým výrobkom získate 

u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálny set tašiek na pneumatiky

Chráňte svoje kolesá. Štyrmi robustnými taškami na pneumatiky 

a  vreckom na skrutky kolies z veľmi kvalitného polyesteru. 

Pre pneumatiky a kompletné kolesá s rozmerom až do 18 palcov, 

šírkou pneumatiky 245 mm a obvodom pneumatiky 2 100 mm.

Obj. č. 000 073 900

Volkswagen Originálna sada zámkov skrutiek kolies

Zabezpečte si svoje hliníkové disky proti závistlivým dlhým 

prstom ešte efektívnejšie. Sadou zámkov skrutiek kolies proti 

odcudzeniu. Farba: čierna. 1 sada = 4 kusy. 

Obj. č. 000 071 595

Volkswagen Originálne vlečné lano

Vždy na správnej strane: Vlečné lano testované spoločnosťou 

TÜV a zodpovedajúce norme DIN možno použiť pre vozidlá 

do celkovej hmotnosti 2 500 kg.

Obj. č. 000 093 014

Volkswagen Originálna snehová reťaz Snox (powered by pewag)

Inovatívny systém Snox reguluje napätie snehovej reťaze plne automaticky 

a prispôsobuje sa aktuálnej rýchlosti vozidla – tým je zabezpečený aj tichý chod. 

Ak vozidlo zastaví, uvoľní sa blokovanie, a snehová reťaz sa dá v každej polohe 

pneumatiky demontovať. Teraz nová so systémom „Quick- Release“ pre ešte 

jednoduchšiu demontáž reťaze. Praktická taška na nosenie je súčasťou dodávky.

Obj. č. 000 091 387 AD
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Pozitívny, uvoľnený, inovatívny – taký je na dotyk nielen up!, ale taká je aj kompletná 

kolekcia životného štýlu nového vozidla up!. Jasné Áno pre život. Netýka sa to len 

niečoho, ale jednoducho všetkého, čo nás baví, čo má štýl a čo predstavuje skôr 

zajtrajšok, ako včerajšok. Nič nie je také, ako up!.



Dáždnik up!

Mesto ponúka neustále priestor pre nové objavy – ako napríklad 

dáždnik up! v mimoriadnom formáte so štyrmi širokými a štyrmi úzkymi 

segmentmi. Čierny skelet s automatickou funkciou, koľajničkou a palicou 

zo sklolaminátu. Plastová rúčka v oranžovej farbe s nápisom up!. 

Nepremokavý poťah s bielou štruktúrou a nápisom up! a malými 

oranžovými hrotmi dáždnika. Materiál: 100 % polyester. 

Priemer: 122 cm. Dĺžka koľajničky: 76 cm.

Obj. č. 1S0 087 602 RU8

Vankúš up!

Jednoduchý. A jednoducho príjemný: mimoriadne mäkký vankúš 

s dvoma rôznymi stranami v oranžovej resp. bielej farbe a s našitým 

bielym nápisom up!. Jednoznačne koncipovaný pre príjemný pocit. 

Dá sa prať do 30 °C. Materiály: jemný polyester boa, polyester. 

Výplňový materiál: polyesterové rúno. Farby: oranžová, biela.

Rozmer: 44 × 28 cm.

Obj. č. 1S0 084 508 VSX

Mech na sedenie up!

Táto inovácia ručí za vzplanutie, aj keď láka k posadeniu sa – 

rovnako, ako futuristický originál up! Mech na sedenie z odolné-

ho polyesteru s nepremokavým poťahom. Uzáver na zips a suchý 

zips. Materiály: polyester (600 × 300 D) s ochrannou PVC 

vrstvou. Výplň: polystyrénové guľôčky. Farba: oranžová. 

Rozmer: 180 × 140 cm.

Obj. č. 1S0 069 636 VSX
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Set raňajkových doštičiek  up!

Naštartovať deň plný energie – s raňajkami na doštičke up! 

z robustného melamínu odolného proti poškrabaniu. 

Set: 2 kusy. Materiál: melamín. Farba: oranžová. 

Rozmer: 23 × 14,2 × 0,3 cm. 

Obj. č. 1S0 069 602 VSX

Soľnička a korenička up!

Z osvedčených materiálov s jednoduchými nápadmi 

na vytvorenie niečoho úplne nového je znakom skutočne 

dobrého dizajnu. Dokazuje to aj soľnička a korenička v tvare 

nového up!. Materiál: porcelán. Farba: biela. Dĺžka: 7 cm.

Obj. č. 1S0 069 640 084

Porcelánový hrnček up!

Počas prestávky medzi dvoma nápadmi: 

Biely hrnček s uchom s oranžovým 

nápisom up! má obsah 300 ml. 

Made in Germany – od firmy Kahla. 

Materiál: porcelán. Farba: biela. 

Výška: 10 cm.    

Obj. č. 1S0 069 601 VSX

Porcelánový servírovací set up!

Biely porcelánový servírovací set up! je vytvorený oranžovou vločkovou 

tlačou, ktorá má nápis up!. Podšálka má povrchovú úpravu, na ktorú 

možno písať. Preto umožňuje odovzdávať krátke správy a milé pozdravy. 

Šálka má obsah 0,3 litra a je od firmy Kahla. 

Made in Germany.

Obj. č. 1S0 069 608 084

Fľaša up! vhodná do chladničky

Inovatívna so zobrazujúcou funkčnosťou: karafa up! 

vhodná do chladničky od firmy Eva Solo vyzerá ako 

fľaša na mlieko a hodí sa do dverí každej chladničky. 

Čo je na nej  originálne? Napríklad izolačný 

neoprénový obal s nápisom up!, patentovaný fliptop 

uzáver, ktorý sa otvára automaticky, ako aj zdôraz-

nená veľká hlava karafy, ktorú môžeme vyložiť 

kockami ľadu alebo plátkami limetky. Materiály: sklo, 

neoprénový obal. Farba: oranžová. Objem: 1 l.

Obj. č. 1S0 069 604 VSX

Lanybook© up!

Zápisník v štvorcovom formáte s pevnými, umývateľnými doskami uzavretý Lany páskou. 

192 strán FSC papiera s vynikajúcimi vlastnosťami zapisovania, z toho 32 strán s mikroper-

foráciou. Vybavený záložkou a pútkom na ceruzku. 

Materiál: PU. Farba: čierna. Rozmer:  17,5 x 17,5 cm.

Obj. č. 1S0 087 219 FZF



Peňaženka  up!

Úspornosť v dizajne by sa mohla stať novým trendom – keď 

sledujeme peňaženku v zredukovanom vzhľade up!: Táto 

peňaženka z materiálu podobného plachtám nákladných 

vozidiel má rôzne priehradky na bankovky a jednu na min-

ce. Vďaka  suchému zipsu drží všetko perfektne spolu. 

Materiál: 100% tarpaulin PVC. 

Farba: biela. Rozmer: 8,5 × 13 × 2 cm.

Obj. č. 1S0 087 400 RU8

Náramkové hodinky up!

Pre ľudí, ktorí radi napredujú. U nových náramkových hodiniek s LED 

technológiou a z čierneho plastu sa objaví stlačením gombíka modré 

zobrazenie času/dátumu. Ďalšie funkcie: 3 atm, LED číslice svietiace 

namodro, zrkadlové sklo,  kryt zo zliatiny kovov, logo up! v bielej 

farbe na zrkadlovom skle. Materiály: Náramok zo silikónu, uzáver 

z akostnej ocele.

Obj. č. 1S0 050 800 BV8

Bandee up!

Absolútne pohodlný. Absolútne ukážkový. Stabilný Bandee 

(pás na rameno) uloží všetko, čo je nepostrádateľné. S pásom 

nastaviteľným na dĺžku, odnímateľným vreckom na mobil a na opačnej 

strane s priehradkami na zips, vhodnými na peniaze alebo dokumenty. 

Materiál: polyester (600 D). Farba: čierna. 

Rozmer: 154 × 6,5 cm.

Obj. č. 1S0 087 707 FZF

Prívesok na kľúč up!

Kľúč pútajúci pozornosť. Oranžové a biele filcové pútko s karabínkou a nápisom 

up! v kontrastujúcej vločkovej potlači zaisťuje kľúč štýlovým spôsobom. 

Materiál: merinová vlna. Farby: oranžová a biela. 

Obj. č. 1S0 087 013 VCF  Oranžový

Obj. č. 1S0 087 013 UH8  Biely

Obal up! na iPhone

V nezameniteľnom štýlovom dizajne up! okúzľuje aj obal na iPhone z tkaniny 

podobnej plachte nákladných vozidiel. Toto puzdro má mäkkú, ochrannú vnútornú 

podšívku. Praktický remienok s nápisom up! obal zatvorí a iPhone zaistí pred 

vykĺznutím. Materiál: 100% tarpaulin PVC. Farba: biela. Rozmer:  13 × 8 cm.

Obj. č. 1S0 087 315 RU8
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Pánske tričko up!

Progresivita je príťažlivá. To dokazuje aj pánske tričko v kvalite  

mäkkej bavlny so skvelou transparentnou tlačou v tvare výkričníka. 

Materiál: 100% bavlna.

Farba: čierna. Veľkosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1S0 084 200 A–E 041  

Pánska polokošeľa up!

Zredukovaný dizajn boduje čistotou a minimalistikou. Tak, ako 

pri športovej polokošeli z bieleho piketu s decentnými pásikmi 

na golieri a lemoch rukávov, ktoré priťahujú už na prvý pohľad. 

Materiál: 100 % bavlna. Farba: biela. Veľkosti: S, M, L, XL, XXL. 

Obj. č. 1S0 084 230 A–E 084

Pánske tričko up!

Tričko musí vyzerať exaktne tak, aby zaujalo. Rovný strih, kvalita 

mäkkej bavlny, tučná tlač loga. Materiál: 100% bavlna. 

Farba: tmavomodrá. Veľkosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1S0 084 200 A–E 7JZ
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Pánska prešívaná vesta up!

Život formovať aktívne. Za každého počasia. S hrejivou čiernou 

prešívanou vestou so svetlomodrou ripsovou podšívkou a stojatým 

golierom. Zipsy vpredu na vreckách sú nepremokavé. 

Materiál: 100% polyester. Farba: čierna. Veľkosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1S0 084 032 A–E 041  

Pánska softshellová bunda up!

Progresívna vo všetkých detailoch: Športová softshellová bunda s ochranou proti 

vetru a vode, aj jej zipsy vpredu a na vreckách sú tak isto nepremokavé. Vnútorná 

strana je osadená v tmavej farbe. Šírka kapucne a lemu sa dá upravovať gumeným 

lankom. Na rukávoch preberá túto funkciu suchý zips. Na prednej strane svieti 

reflektujúci nápis up!. Materiál: 100% polyester. Farba: svetlomodrá. 

Veľkosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1S0 084 002 A–E 588

Pánska tepláková bunda s kapucňou up!

Pohodlná tepláková bunda s kapucňou pre mužov, ktorí majú radi jednoduchosť. 

S potlačeným logom a kontrastnými akcentmi. Gumené lanko reguluje šírku 

kapucne. Materiál: 100% polyester. Farba: čierna. Veľkosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1S0 084 130 A–E 041



Dámska nepremokavá bunda up!

Predvídateľne koncipovaná! Ľahká nepremokavá bunda z ripsového 

materiálu je nepremokavá a dá sa jednoducho prenášať tým, že ju zložíme 

a uložíme do malého vrecka na rukáve. Materiál: 100% polyester. 

Farba: biela, transparentná. Veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1S0 084 050 –E 908

Dámska softshellová bunda up!

Vyjadrenie moderného dizajnu, ktorý perfektne spája formu a funkciu. 

Elegantná softshellová bunda s ochranou proti vetru a vode. Vnútorná 

strana je osadená v tmavej farbe. Šírka kapucne a lemu sa dá upravovať 

gumeným lankom. Materiál: 100% polyester. Farba: biela. 

Veľkosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 1S0 084 012 –D 084

Dámska polokošeľa up!

Klasik – dnes modernejší, ako kedykoľvek predtým. O to sa starajú u tejto 

ležérnej polokošele z bieleho piketu oranžové a modré kontrastné pásiky 

na golieri a lemoch rukávov. Materiál: 100% bavlna. 

Farba: biela. Veľkosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 1S0 084 240 –D 084
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Dámske tričko up!

Drzé, svojrázne, ženské: tričko zdôrazňujúce postavu v kvalite 

mäkkej bavlny s nápisom up! po celej ploche a vtipným 

vynechaným miestom v tvare výkričníka. Materiál: 100% bavlna. 

Farba: čierna. Veľkosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 1S0 084 210 –D 041

Dámske tričko up!

Dobrý dizajn nepotrebuje veľa, aby dokázal presvedčiť. 

U tohto vypasovaného bavlneného trička stačí len nekonvenčné 

logo silne priťahujúce pozornosť. Materiál: 100% bavlna.

Farba: svetlomodrá. Veľkosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 1S0 084 210 –D 588

Dámska tepláková bunda s kapucňou up!

Nie sme všetci tak trochu up!? Pohodlne príjemná tepláková bunda 

s kapucňou a decentnou potlačou loga okúzľuje svojim strihom 

zdôrazňujúcim postavu, mäkkou bavlnenou podšívkou, bočnými 

vloženými vreckami a veľkou kapucňou. Materiál: 100% bavlna. 

Farba: svetlomodrá. Veľkosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 1S0 084 140 –D 588
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Víkendová taška up!

Pokrokový dizajn, zredukovaný na to podstatné: funkčnú priestrannosť. 

Táto víkendová taška má enormne veľa miesta: V priehradke opláštenej 

sieťovinou tejto veľkej tašky možno výborne uložiť aj drobnosti. Spolu 

s praktickým vreckom na topánky. Materiál: 100% tarpaulin PVC. 

Farba: biela. Rozmer: 64 × 28 × 35 cm.

Obj. č. 1S0 087 300 RU8

Taška cez rameno up!

Ísť novými cestami – najlepšie s pohodlnou taškou cez 

rameno. Má miesto na notebook do veľkosti 17". Ramenný 

popruh je z rovnakého materiálu ako sú bezpečnostné pásy. 

Ideálna pre ľudí, ktorí výrazne podnecujú vznik nových 

trendov vo voľnom čase, škole alebo na univerzite. 

Materiál: 100 % tarpaulin PVC. Farba: biela. 

Rozmer: 35 × 32 × 8 cm.

Obj. č. 1S0 087 319 RU8

Ruksak up!

Multifunkčný ruksak v štýle kuriéra na bicykli okúzľuje 

jednoznačným dizajnom: Rezervným vreckom na zips 

a ďalším zipsom sa dostaneme rýchlo do vnútra. Poduško-

vá vložka pre chrbát a poduškové pásy zaručujú veľký 

komfort pri nosení. Materiál: 100% tarpaulin PVC.

Farba: biela. Rozmer: 49 × 40 × 25 cm.

Obj. č. 1S0 087 321 RU8

Osuška  up!

Up! and away! Táto osuška má presne 

správnu veľkosť pre návštevu kúpaliska, 

najbližšiu dovolenku na pláži alebo príjemnú 

sprchu po tréningu. Materiál: 100% bavlna. 

Farby: tmavomodrá, oranžová. 

Rozmer: 140 × 70 cm.

Obj. č. 1S0 084 500 Z78

Pletená čiapka up!

Budúcnosť začína v hlave. Alebo na nej. 

Ležérna obojstranná pletená čiapka určuje 

v každom prípade nové trendy: jedna strana 

je jednofarebná. Ak čiapku obrátime, objaví 

sa dvojfarebný vzor vo forme nápisu up!. 

Materiál: 100% polyester. 

Farba: svetlomodrá. Veľkosť: univerzálna.

Obj. č. 1S0 084 303 Z78
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Volkswagen Originálny travel box

Na cestách má cenu zlata: veľmi kvalitná dóza na chlieb v modernom dizajne  

Volkswagen, nádoba na odpadky presne pasujúca do držiaka pohárikov a štýlový 

obal na kľúč up!. Jednoducho optimálna výbava up! vždy a všade.

Obj. č. 000 061 104 30B

Volkswagen Originálny kid box

Ten najväčší box pre deti: mäkučký vankúšik, zvieratko na hranie a tajné vrecko v jednom. 

Ak sa taška na rameno zavesí na opierku hlavy, stane sa praktickým organizérom, zatiaľ 

čo dóza na chlieb v modernom dizajne Volkswagen udržiava všetko pekne čerstvé a chutné.

Obj. č. 000 061 104 P2A

Volkswagen Originálny city box

Tento box nesmie chýbať pri žiadnej ceste po meste: So skladacou 

vložkou sa box stáva chladiacou taškou, zatiaľ čo káva v štýlovej 

termoske up! zostáva nádherne horúca. Aj cesta za nákupmi je 

vďaka malej úložnej taške zachránená. 

Obj. č. 000 061 104 212

Jeden box, tri možnosti!

Jednoduchou manipuláciou sa dá zložiť ako stabilný box na nosenie  – a hneď máte 

spoľahlivého pomocníka na nosenie. Ako praktická vanička batožinového priestoru 

vykonáva tento skladací box šetrné a protišmykové služby. Kompletne rozložený skladací 

box slúži ako protišmyková a umývateľná podložka.

Ako je známe, malé veci robia najväčšiu radosť. Boxy so zábavným a užitočným obsahom sú preto zostavené a určené extra pre nový up!. 

Okrem toho sú perfektne prispôsobené na batožinový priestor tak, aby aj po vybalení vykonávali užitočné služby pri preprave. Boxy sa dajú 

poskladať ako box na nosenie, ako vanička batožinového priestoru alebo ako podložka s bočnými uchyteniami. 

Dostať u každého Volkswagen partnera.
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Všimnite si prosím výhodné možnosti financovania pre príslušenstvo. Váš Volkswagen partner vás ochotne 

poinformuje o aktuálne platných podmienkach. Ponuka Volkswagen Bank.

FINANCOVANIE PRÍSLUŠENSTVA.
VÝHODNÁ CESTA K VOLKSWAGEN PRÍSLUŠENSTVU.

Aplikácie Volkswagen príslušenstva vám poskytujú úplne 

dokonale kompletný sortiment Volkswagen Originálneho 

príslušenstva. Možno nájsť na www.volkswagen-zubehoer.de

Nainštalujte si Volkswagen seeMore app, namierte kameru vášho 

smartfónu na seeMore obrázok a zažite nové dimenzie. 

Pozri strana 2-3.

Zostávame v spojení a ukážeme, čo sa nám páči. Novinky, názory, 

fotografie, videá, priateľov, fanúšikov. 

www.facebook.com/volkswagen

E-Shop – všetko Volkswagen Originálne príslušenstvo – prehľadne, 

informatívne a priamo on-line objednanie.

www.volkswagen-zubehoer.de

YouTube – oficiálny Volkswagen kanál s celým množstvom 

informácií a zábavy okolo vášho vozidla Volkswagen 

a Originálneho príslušenstva. www.youtube.de/myvolkswagen

www.up.de

Typický up! – je v ňom oveľa viac, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Aby ste 

vôbec nič nepremeškali, zostavili sme tu pre vás všetko, čo možno objaviť okolo 

nového vozidla up!. Radostné objavovanie!



Volkswagen Zubehör GmbH
www.volkswagen-zubehoer.de

Vytlačené na Slovensku. Zmeny a omyly vyhradené. Ponuky o rozsahoch dodávky, vzhľade, výkonoch, rozmeroch a hmotnosti, ako aj obrázky a všetky údaje o výbavách a technických dátach spočívajú na charakteristických znakoch nemeckého trhu a zodpovedajú vedomostiam, ktoré sú k dispozícii v čase 
zadávania do tlače. V rámci inovácie si vyhradzujeme zmeny v rozsahu dodávky, dizajne a farbách bez predchádzajúceho oznámenia..
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