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Nech	je	meradlo	akokoľvek	vysoko	–	my	nasadzujeme	

vyššie.	Pri materiáloch,	výrobných	procesoch	a spracovaní.	

Aby	dobré	bolo	jednoducho	ešte	lepšie.	

Jasný	princíp	bezpečnosti:	Viac.	Prísnejšie	metódy	

skúšania,	vyššie	požiadavky,	tvrdšie	testovacie	dráhy.	

Štandardne.  

Vyvíjame	paralelne	s vozidlom.	S jasným	cieľom: 

Presná ostrosť	detailov	a rozmerová	presnosť	vo	všetkých	

dielcoch.	Aby	Volkswagen	zostal	Volkswagen.

KVALITY BEZPEČNOSTI VOLKSWAGEN

Obsah I 03 

Vozidlá 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.



NEMUSÍM	SI	NIČ	
DOKAZOVAŤ.	ALE	
MOHOL	BY	SOM.

Nie	je	nutné	byť	vždy	najkrajší,	prvý,	najlepší	–	väčšinou	stačí	aj	vedomie,	že	by	to	tak	mohlo	byť.	A to	úplne	bez	namáhavého	

pózovania	alebo	merania	síl,	lež	jednoducho	s	Volkswagen	príslušenstvom.	Elegantne,	športovo,	tak	to	mám	rád.

ŠPORT	A DIZAJN

04 Šport a dizajn I 05 
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ŠPORT	A	DIZAJN
01

Volkswagen	Originálne	kryty	vonkajších	zrkadiel,	pochrómované

Táto mimoriadna pastva pre oči v chrómovej optike je zároveň účinnou ochranou  

sériových vonkajších zrkadiel. Jedna sada pozostáva z dvoch krytov a dá sa 

rýchlo a jednoducho namontovať.

Obj.	č.	5N0	072	530	Q91

Volkswagen	Originálne	kryty	kľučiek	dverí

Kryty kľučiek dverí z pochrómovanej akostnej ocele sú ako dizajnový akcent 

celkom vo svojom živle. Veľmi pekné je samozrejme aj to, že okrem toho ešte 

efektívne zamedzujú škrabancom na kľučkách dverí a dajú sa celkom jednodu-

cho namontovať.

Obj.	č.	5N0	071	340	Q91

Volkswagen	Originálne	vnútorné	spätné	zrkadlo	s karbónovým	vzhľadom

Športové a individuálne: Volkswagen Originálne vnútorné spätné zrkadlo 

s karbónovým vzhľadom sa jednoducho vymení za zrkadlo nachádzajúce 

sa vo vozidle. Len pre vozidlá s manuálne cloneným spätným zrkadlom.

Obj.	č.	000	072	548	Z57

Volkswagen	Originálna	ochrana	proti	podbehnutiu	vpredu	a	vzadu

Športová offroad optika: Volkswagen Originálna ochrana proti podbehnutiu 

vpredu a vzadu v optike lešteného hliníka dodáva vášmu vozidlu mimoriad-

ne silný a markantný vzhľad.

Obj.	č.	5N0	071	616	A	GN6
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Volkswagen	Originálne	nástupné	schodíky

Rozmerovo presné nástupné schodíky z hliníka sa starajú vďaka 

protišmykovej povrchovej vrstve o bezpečnú priľnavosť pri nastupovaní 

a vystupovaní. Unesú až 200 kg a dajú sa namontovať bez vŕtania.

Obj.	č.	5N0	071	691	6M7

Volkswagen	Originálna	ochranná	lišta	pre	výklopnú	zadnú	časť	

Touto atraktívnou ochrannou lištou v chrómovej optike je zaručené skvelé 

zakončenie výklopnej zadnej časti. Nezabúdajúc na účinnú ochranu 

hrany. Montáž nasleduje jednoduchým nalepením.

Obj.	č.	5N0	071	360

Volkswagen	Originálne	koncové	tlmiče	výfuku1 

Jasná dynamika pre zadnú časť vášho vozidla. Skosený tvar, akostná 

oceľ leštená na vysoký lesk a priemer 76 mm robia vaše vozidlo 

optickým ideálom športovosti!

Obj.	č.	000	071	910	A		 Pre	dvojitú	koncovku	výfuku	Ø	70	mm

Volkswagen	Originálny	strešný	spojler

Optimálne optické a aerodynamické zakončenie strešnej hrany je 

zhotovené z mimoriadne odolného a pevného materiálu a dá sa 

nalakovať vo farbe vozidla.

Obj.	č.	5N0	071	640	GRU
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1 Ďalšie prevedenia nájdete u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen	Originálna	ochrana	proti	podbehnutiu	vpredu	

a vzadu	

Športová offroad optika: Volkswagen Originálna ochrana proti 

podbehnutiu vpredu a vzadu v optike lešteného hliníka dodáva 

vášmu vozidlu mimoriadne silný a markantný vzhľad.

Obj.	č.	5N0	071	616	A	GN6

Šport a dizajn I 09	



MOJA	VOĽBA:	
NEZÁVISLOSŤ	
S PRIĽNAVOSŤOU.

Nohy	pevne	na	zemi,	hlavu	v	oblakoch	–	Volkswagen	príslušenstvo	otvára	osviežujúce	rozpätie	

možností	formovania.	Optimálne	pre	mesto,	bezpečné	v teréne	alebo	rovno	všetko	naraz. 

To	je	skutočná	nezávislosť	rozhodovania	–	vrátane	povrchovej	priľnavosti.

KOLESÁ	A	PNEUMATIKY

10 Kolesá a pneumatiky I 11 
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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	597

Volkswagen	Originálny	ozdobný	kryt	kolesa

Jasné plus pre vzhľad s integrovanou funkciou 

ochrany: štýlový 16 palcový ozdobný kryt kolesa 

s emblémom Volkswagen chráni skrutky kolies 

oceľového disku pred znečistením. 1 sada = 4 kusy.

Obj.	č.	5N0	071	456	XRW

Volkswagen	Originálny	

hliníkový	disk	Savannah

Farba: antracitová, brúsený na lesk, 

matne lakovaný 

Rozmer disku: 9 J x 19", ET 33, LK 112/5

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 255/40 R19

Obj.	č.	5N0	071	499	AX7

Volkswagen	Originálny

hliníkový	disk	Savannah	

Farba: briliantová strieborná, brúsený na lesk

Rozmer disku: 9 J x 19", ET 33, LK 112/5

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 255/40 R19

Obj.	č.	5N0	071	499	666

Volkswagen	Originálny	hliníkový	disk	Davenport

Farba: briliantová strieborná, brúsený na lesk

Rozmer disku: 7 J x 18", ET 43, LK 112/5

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 235/50 R18

Obj.	č.	5N0	071	498	666

Dostať aj ako kompletné letné a zimné koleso.

Volkswagen	Original	hliníkový	disk	Baltimore

Farba: briliantová strieborná

Rozmer disku: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 215/65 R16

Obj.	č.	5N0	071	496	666

Volkswagen	Originálny	hliníkový	disk	Sima

Farba: briliantová strieborná

Rozmer disku: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5

Použiteľná veľkosť pneumatiky1: 215/65 R16

Obj.	č.	7N0	071	496A	8Z8

Dostať aj ako kompletné zimné koleso.
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KOLESÁ	A	PNEUMATIKY

Technické pokyny získate prosím 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.

Špeciálne, mimoriadne odolné lakovanie zabezpečuje vhodnosť všetkých hliníkových diskov na zimnú prevádzku.
Volkswagen partner vám urobí samozrejme ochotne aj ponuku na pneumatiky vodné pre vaše vozidlo. Kolesá a pneumatiky I 13 



TÚTO	NEZÁVISLOSŤ
SI	ZACHOVÁM.
A	VŠETKY	OSTATNÉ	
TIEŽ.

Môžeme	robiť,	čo	chceme	–	nádherné.	Tento	obrovský	pocit	nezávislosti	vzniká	až	vtedy,	keď	k tomu 

pridáme	ešte	aj	možnosť	počuť	a dosiahnuť,	čo	chceme.	Nie	je	nič	ľahšie:	s komunikačnými	riešeniami

od	Volkswagen	príslušenstva.

KOMUNIKÁCIA

14 Komunikácia I 15 
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Volkswagen	Originálny	rádionavigačný	systém	RNS	510

Užívajte si zábavu v aute podľa nových kritérií: 6,5 palcový dotykový displej 

so znamenitým zobrazením máp, obrázkov a videa. Perfektný zvuk z pevného disku 

30 GB, DVD jednotka a čítačka SD kariet dopĺňajú špičkovú náročnosť tohto zariade-

nia. Vrátane kartografického materiálu pre západnú Európu. 

Obj.	č.	1T0	057	680	F

Volkswagen	Originálny	rádionavigačný	systém	RNS	315

Čistá kvalita zvuku, presná navigácia a pohodlná obsluha cez 5 palcový dotykový displej – tak znie 

multitalent, ktorý prehráva hudbu z CD, SD karty, MP3 prehrávača alebo podľa výberu cez Bluetooth. 

Podľa jednotlivých verzií disponuje toto zariadenie integrovaným DAB tunerom (potrebná je prídavná 

anténa). Kartografický materiál pre západnú Európu je už nainštalovaný. Ďalšie informácie získate 

u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen	Originálne	MP3	rádio	RCD	510

Tento multitalent so slotom SD kariet, prepojením telefónu, 

integrovaným CD meničom na 6 CD, funkciou prehrávania MP3, 

GALA, RDS, TIM a TP poskytuje svojim TFT displejom/dotykovým 

displejom s vysokým rozlíšením skutočné plus pre komfort.

Obj.	č.	3C8	057	195	F	 Bez	digitálneho	tuneru	(DAB)

Obj.	č.	3C8	057	195	G		 S digitálnym	tunerom	(DAB)

Volkswagen	Originálne	MP3	rádio	RMT	100

Spojené nezávislosti: MP3 rádio, USB slot, AUX-IN a Bluetooth 

handsfree zariadenie v jednom. Jednoducho si úplne nezávisle užívajte  

svoju obľúbenú hudbu. Pre montáž je potrebný špeciálny montážny 

rám. Bližšie informácie získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj.	č.	6Q0	051	228

Volkswagen	Originálne	MP3	rádio	RCD	310

Pre takmer nekonečný hudobný pôžitok prehráva „RCD 310“ 

cez CD jednotku súbory MP3 a WMA a dodáva sýty zvuk. 

Skutočnou pastvou pre oči je aj orámovanie tlačidiel a gombí-

kov v chrómovej optike.

Obj.	č.	5M0	057	186	K

01 02 050403

KOMUNIKÁCIA
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Volkswagen	Originálny	adaptér	mobilného	telefónu1

Toto ideálne rozšírenie pre vozidlá s prípravou na mobilný 

telefón už z výroby sa dá jednoducho vložiť do pripraveného 

uchytenia. Tým možno mobilný telefón nabíjať počas jazdy. 

Bližšie informácie k tomu získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj.	č.	3C0	051	435	X3

Volkswagen	Originálny	Touch	Phone-Kit2 

Bluetooth handsfree zariadenie poskytuje maximálny komfort 

obsluhy flexibilným hlasovým ovládaním, vysokokvalitným 

dotykovým displejom a audio-stereo-streamingom. Potrebný 

káblový zväzok adaptéra a výberový AUX-IN adaptér získate 

u vášho Volkswagen partnera.

Obj.	č.	000	051	473	A

Volkswagen	Originálna	príprava	na	mobilný	telefón	Plus	pre	dovybavenie2

Zažite novú dimenziu voľného telefonovania: mobilný telefón prepojiť s Bluetooth 

a komfortne voľne telefonovať alebo počúvať hudbu cez A2DP. Zobrazenie 

a obsluha nasledujú cez združený prístroj alebo vlastné rádio/ navigačné 

zariadenie. Len pre vozidlá v multifunkčným zobrazovaním Plus.

Obj.	č.	000	051	473	H

Volkswagen	Originálny	MEDIA-IN	a kábel	adaptéra

Svoj požadovaný zvukový zdroj pripojte jednoducho káblom 

adaptéra na MEDIA-IN a užívajte si cez svoje rádio alebo 

rádionavigačný systém 3. generácie svoju obľúbenú hudbu. 

Len v kombinácii s „RCD 310“, „RCD 510“, „RNS 315“ 

alebo „RNS 510“.

Obj.	č.	5N0	057	342	B		 MEDIA-IN	bez	odkladacej	priehradky

Obj.	č.	5N0	057	342	C		 s odkladacou	priehradkou	(bez	obrázku)

Volkswagen	Originálny	adaptér	pre		iPod/iPhone

Pripojte svoj iPod alebo iPhone rýchlo a jednoducho na svoje 

Volkswagen Originálne autorádio alebo rádionavigačný systém. 

Ovládanie nasleduje cez rádio. Len v kombinácii s „RCD 5101“ alebo 

„RNS 510“. Informácie o kompatibilných modeloch iPod/iPhone 

získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj.	č.	1K0	051	444	D

Obj.	č.	000	051	446	A		 kábel	adaptéra	pre	mini-USB

Obj.	č.	000	051	446	B		 kábel	adaptéra	pre	USB

Obj.	č.	000	051	446	C		 kábel	adaptéra	pre	iPod

Obj.	č.	000	051	446	D		 kábel	adaptéra	pre	3,5	mm	zdierku
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iPod/iPhone je registrovaná výrobná značka od Apple Computer International.
1 Len pre určité varianty. Informujte sa prosím u svojho Volkswagen partnera. 

1 Pre vozidlá s prípravou na mobilný telefón z výroby  
2 Pre vozidlá bez prípravy na mobilný telefón z výroby

3X = index šprecifický pre mobilný telefón. Nakoľko sa sortiment adaptérov mobilných telefónov neustále 
rozširuje, informujte sa prosím u vášho Volkswagen partnera, alebo na www.vw.sk. Komunikácia I 19	



SOM	OTVORENÝ	
PRE	VŠETKO.	
OKREM
KOMPROMISOV.

A presne	to	očakávam	aj	od	môjho	vozidla	Tiguan.	Otvorenosť	bez	kompromisov	–	pre	novinky,	ako	

aj pre všetko	staré	a	osvedčené,	pre	obľúbené	aj	potrebné,	pre	dôležité	a jednoducho	pre	všetko	pekné.	

Na šťastie	sú	tieto	moje	očakávania	splnené:	rozmanitými	riešeniami	prepravy	od	Volkswagen	príslušenstva.

PREPRAVA

20 Preprava I 21 
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Takto	funguje	city-crash	test
Systém nosičov sa namontuje na strechu vozidla a zaťaží sa plánovanou 

hmotnosťou. Horizontálnym zrýchlením a silami pôsobiacimi v protisme-

re jazdy sa simuluje typický náraz na vozidlo zozadu v mestskej 

premávke pri rýchlosti cca 30 km/h. Systém nosičov sa pri tom nesmie 

uvoľniť z vozidla.

01

Volkswagen	Originálny	základný	nosič

Základ pre vozidlá bez strešných lyžín: Základný nosič testovaný v city-crash 

testoch, na ktorý možno umiestniť napr. držiak surfovacej dosky, bicykla, lyží 

a snowboardu alebo strešné boxy, sa dá namontovať rýchlo a jednoducho 

na strechu vozidla.

Obj.	č.	5N0	071	126

Volkswagen	Originálne	nosné	tyče

Tento stabilný a napriek tomu ľahký základ systému pre všetky nadstavby 

sa dá rýchlo umiestniť na strešné lyžiny a je chránený proti krádeži 

uzamykacím zariadením. Pre vozidlá so strešnými lyžinami.

Obj.	č.	5N0	071	151

01 02 0403

PREPRAVA

02 0401

Držiak	surfovacej	dosky

Držiak surfovacej dosky je dimenzovaný na pre-

pravu surfovacej dosky s jedným dvojdielnym 

sťažňom. Dva upínacie popruhy a držiak sťažňa 

sú súčasťou dodávky. Dá sa používať len v kombi-

nácii so základným nosičom.

Obj.	č.	000	071	120	HA

Volkswagen	Originálny	držiak	kajaku

Žiadne kývanie, žiadne zošmyknutie: Tento držiak 

kajaku vyvinutý špeciálne pre kajak do 25 kg sa stará 

o optimálnu prepravu na streche vozidla. Dá sa 

používať len v kombinácii so základným nosičom.

Obj.	č.	1K0	071	127	A

03
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Volkswagen	Originálny	strešný	box

Vďaka praktickému rýchloupínaciemu upevneniu sa dajú strešné boxy jednoducho namontovať 

na základný nosič alebo nosné tyče. Inovatívny systém „DuoLift“ umožňuje otváranie na oboch stranách 

a všetky strešné boxy sú uzamykateľné pomocou 3-bodového centrálneho zamykania. 

Prehľad o všetkých prevedeniach získate u vášho Volkswagen partnera.

0301 02

Volkswagen	Originálny	držiak	lyží	a snowboardu	Komfort

Prepravujte komfortne a bezpečne až šesť párov lyží alebo štyri snowboardy na streche svojho vozidla. 

Uzamykateľný držiak lyží a snowboardu sa dá jednoducho namontovať na nosné tyče alebo základný 

nosič a svojimi extra veľkými tlačidlami a vyťahovacou funkciou sa dá ľahko obsluhovať aj v rukaviciach.

Obj.	č.	1T0	071	129

Volkswagen	Originálny	vak	na	lyže

Praktický vak na lyže slúži na ochranu a prepravu až štyroch párov lyží aj s palicami  v strešnom boxe 

alebo v interiéri vozidla pomocou popruhu upínacieho do zásuvky bezpečnostného pásu. Vak na lyže 

možno úsporne uložiť vo vrecku na úschovu, ktoré sa objednáva zvlášť.

Obj.	č.	00V	061	202		 Vak	na	lyže

Obj.	č.	00V	061	201		 Vrecko	na	úschovu

Preprava I 25
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Volkswagen	Originálny	nosič	bicykla	pre	ťažné	zariadenie

Jednoducho a bezpečne vezmite so sebou dva – alebo so samostat-

nou rozširujúcou sadou až tri – bicykle. Po montáži rýchloupínacím 

uzáverom bez potreby náradia možno výklopnú zadnú časť, vďaka 

odklápaciemu  nosiču, otvárať aj naďalej.

Obj.	č.	3C0	071	105	A		 Nosič	bicykla	pre	ťažné	zariadenie

Obj.	č.	3C0	071	109	A		 Rozširujúca	sada	pre	tretí	bicykel

Volkswagen	Originálny	nosič	bicykla	pre	výklopnú	zadnú	časť

Nosič bicykla z eloxovaného hliníkového profilu pre dva bicykle 

je namontovaný rýchlo a disponuje nosnosťou cca 35 kg. 

Výklopná zadná časť sa dá otvárať aj s namontovaným nosičom 

(avšak bez bicykla).

Obj.	č.	5N0	071	104

Volkswagen	Originálne	ťažné	zariadenie

Praktické ťažné zariadenie sa dodáva ako fixný, odnímateľný alebo 

otočný variant. Elektrická montážna súprava sa musí objednávať 

osobitne. Pokyny na použitie získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj.	č.	5N0	092	101		 Fixné	(bez	obrázku)	

Obj.	č.	5N0	092	161	A		 Otočné

Volkswagen	Originálny	nosič	bicykla

Aerodynamický držiak bicykla z plastu s pochrómovanými 

oceľovými držiakmi sa montuje na nosné tyče alebo základný  

nosič. Dá sa uzamknúť a je testovaný v city-crash testoch.

Obj.	č.	6Q0	071	128	A

Držiak	bicykla	pre	vidlicovú	montáž

Ľahký, praktický a s jednoduchou manipuláciou – 

uzamykateľná hliníková kolesová obruč s držiakom ráfika 

sa dá bez problémov namontovať na základný nosič alebo 

nosné tyče a stará sa o bezpečnú prepravu vašich bicyklov.

Obj.	č.	7M0	071	128	D

Volkswagen	Originálna	elektrická	montážna	súprava

13-pólová elektrická montážna súprava je perfektne prispôso-

bená na riadiace prvky, poskytuje vysokú spoľahlivosť tohto 

systému a navyše podporuje stabilizačný program pre príves 

(stabilizácia prívesu).

Obj.	č.	5N0	055	204	A

03 04
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Volkswagen	Originálna	deliaca	mriežka

Stabilné oceľové pletivo s čiernym práškovým nástrekom oddeľuje batožinový priestor od priestoru pre cestujúcich medzi 

operadlom sedadla a stropom karosérie. Spolu s výberovým rozšírením sa dá batožinový priestor oddeliť úplne. Montáž 

je jednoduchá a bez vŕtania.

Obj.	č.	5N0	017	221		 Deliaca	mriežka	hore

Obj.	č.	5N0	017	222		 Rozširujúca	deliaca	mriežka	(len	v kombinácii	s deliacou	mriežkou	hore)

Volkswagen	Originálna	sieť	na	batožinu

Pevná sieť na batožinu je ideálna pre všetky malé až stredne veľké predmety, 

ktoré chceme mať radšej na svojom mieste. Sieť na batožinu sa upevní 

na sériové upevňovacie očká v batožinovom priestore.

Obj.	č.	5N0	065	111

Volkswagen	Originálna	sedačka	Bobsy	G2-3	pro

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

a pohodlne vďaka vankúšu sedačky nastaviteľnému na šírku, výškovo 

nastaviteľnej opierke na spanie a vďaka individuálnemu nastaveniu 

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

bezpečnostný pás.

Obj.	č.	000	019	906

Volkswagen	Originálna	sedačka	Bobsy	G0-1	ISOFIX

Detskú sedačku ISOFIX možno používať pri montáži v protismere jazdy od narodenia 

až do 18 kg hmotnosti dieťaťa. Pri montáži v smere jazdy platí povolenie 

od 9 do 18 kg. Štvorbodové pásy sú výškovo nastaviteľné, a škrupinu sedačky možno 

aretovať v šiestich rôznych polohách. Podstavce sa musia objednávať osobitne. 

Pokyny získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj.	č.	000	019	902	H

Preprava I 29

Vhodný chránič sedadla nájdete 

na strane 35.
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CHCEM	RIEŠENIA. 
BEZ	PROBLÉMOV.

Najkrajšia	vec	na	svete:	Mať	riešenia	už	bezpečne	vo	vrecku.

A síce	pre	problémy,	ktoré	ešte	vôbec	nemáme	–	a vďaka	uvedeným	riešeniam																								

ani	nikdy	mať	nebudeme.	Povedané	dvoma	slovami	to	znamená:	Volkswagen	

príslušenstvo.	A jedným	slovom:	bezstarostnosť.

KOMFORT	A	OCHRANA
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Volkswagen	Originálna	škrupina	batožinového	priestoru	

s dizajnom	pneumatiky	

Štýlové riešenie, ako chrániť batožinový priestor pred znečiste-

ním: rozmerovo presná škrupina batožinového priestoru 

so štruktúrou v dizajne pneumatiky – protišmyková, odolná voči 

kyselinám a okrajom vysokým cca 5 cm po celom obvode.

Obj.	č.	5N0	061	182

Volkswagen	Originálna	škrupina	batožinového	priestoru

Sedí presne: Škrupina batožinového priestoru sa dá umývať, je protišmyková 

a odolná voči kyselinám, udržiava váš priestor pre batožiny hravo čistý. 

S okrajom vysokým cca 5 cm po celom obvode.

Obj.	č.	5N0	061	180		 Pre	vozidlá	so	zvýšenou	podlahou	ložnej	plochy

Obj.	č.	5N0	061	181		 Pre	vozidlá	s hlbokou	podlahou	ložnej	plochy

Volkswagen	Originálna	obojstranná	rohož	batožinového	priestoru

Mäkký a šetrný velúr na jednej strane alebo robustné a protišmykové 

plastové nopky na druhej strane: rozmerovo presná obojstranná 

rohož batožinového priestoru ponúka pre každý citlivý, špinavý alebo 

vlhký prepravovaný tovar ten správny povrch. 

Obj.	č.	5N0	061	210

Volkswagen	Originálna	vanička	batožinového	priestoru

Vysoko strihaná a ľahko umývateľná vanička batožinového priestoru 

so širokými drážkami je extrémne robustná, odolná voči kyselinám 

a vhodná pre všetko, čo rado zanecháva pri preprave stopy.

Obj.	č.	5N0	061	170		 Pre	vozidlá	so	zvýšenou	podlahou	ložnej	plochy

Obj.	č.	5N0	061	466		 Pre	vozidlá	s hlbokou	podlahou	ložnej	plochy

Volkswagen	Originálna	vložka	batožinového	priestoru

Takto ľahká a flexibilná môže byť rozmerovo presná ochrana: 

protišmyková vložka je exaktne pristrihnutá na kontúry 

batožinového priestoru a spoľahlivo ho chráni.

Obj.	č.	5N0	061	160		 	Pre	vozidlá	so zvýšenou	podlahou	

ložnej	plochy

Obj.	č.	5N0	061	161		 	Pre	vozidlá	s hlbokou	podlahou	

ložnej	plochy

01 02 03 0504
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Volkswagen	Originálny	chladiaci	a teplo	udržiavajúci	box

Pri každej príležitosti tá správna teplota. Box sa pripája cez 12 V/230 V v aute 

alebo doma. 2-litrové fľaše možno prepravovať v tomto boxe s objemom cca 25 l 

postojačky. Dodávka nasleduje vrátane ochrany nabíjania batérie a výmenného 

izolačného krytu.

Obj.	č.	000	065	400	B

Volkswagen	Originálna	fólia	nástupných	líšt	čierna/strieborná

Zmysluplný a funkčný detail ako chrániť lak namáhaného prahu 

dverí v prednom a zadnom nástupnom priestore pred škrabanca-

mi a poškodením.

Obj.	č.	5N0	071	310

Volkswagen	Originálne	nástupné	lišty	z akostnej	ocele

Z každej strany viac individuality a ochrany pre váš Tiguan 

poskytujú nástupné lišty z vysokokvalitnej akostnej ocele 

so štýlovým nápisom Tiguan.

Obj.	č.	5N0	071	303

Volkswagen	Originálne	lapače	nečistôt	vpredu	a	vzadu

Týmito mimoriadne odolnými lapačmi nečistôt chráňte svoje a za vami 

idúce vozidlo pred rozvírenou nečistotou, nebezpečným nárazom 

odlietajúcich kamienkov a rozptylom striekajúcej vody.

Obj.	č.	5N0	075	111		 Vpredu	(1	sada	=	2	kusy/bez	obrázku)	

Obj.	č.	5N0	075	101		 Vzadu	(1	sada	=	2	kusy)	

Volkswagen	Originálny	chránič	sedadla

Optimálna ochrana pre citlivé sedadlá: Tento chránič sedadla sa dá ľahko čistiť, 

je protišmykový a zabráni znečisteniu alebo oderu, napr. detskými sedačkami. 

Praktické sieťové vrecká ponúkajú ďalší úložný priestor. Dá sa používať aj 

pri sedačkách so systémom ISOFIX.

Obj.	č.	000	019	819
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Výber detských sedačiek nájdete

na strane 29.
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Volkswagen	Originálny	zadný	parkovací	asistent

Parkovací asistent sa aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky: 

Štyri senzory a jeden akustický výstražný signál napomáha vodičovi 

pri cúvaní.

Obj.	č.	1K0	054	630	B

Volkswagen	Originálny	slnečný	chránič	

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

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

Obj.	č.	5N0	064	361		 Pre	zadné	sklo

Obj.	č.	5N0	064	363		 Pre	okná	zadných	dverí

Obj.	č.	5N0	064	365	A		 Set	pre	zadné	sklo	a sklo	batožinového	priestoru	

Volkswagen	Originálny	tempomat

Dodržiavajte svoju rýchlosť jednoducho stlačením gombíka, 

a po zabrzdení a /alebo radení ju resetovacou funkciou automaticky 

opäť obnovte. Je mimoriadne praktický na dlhých cestách. Prehľad 

o všetkých prevedeniach získate u vášho Volkswagen partnera.

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, alebo s mierne otvorenými oknami 

predchádzajte akumulácii tepla počas horúcich dní. 

Obj.	č.	5N0	072	193		 Vpredu	(1	sada	=	2	kusy)

Obj.	č.	5N0	072	194		 Vzadu	(1	sada	=	2	kusy)

Volkswagen	Originálne	doplnkové	interiérové	zrkadlo

Je tu zaistený lepší prehľad: doplnkové interiérové zrkadlo 

sa prísavkou upevní na čelné sklo alebo prístrojovú dosku 

a vďaka flexibilnému kĺbu sa dá individuálne nastaviť 

pre interiér, cestnú premávku alebo zaparkovanie.

Obj.	č.	000	072	549	A
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Volkswagen	Originálne	gumené	rohože	s	dizajnom	pneumatiky

Perfektný štýl: Rozmerovo presné gumené rohože s reliéfnym 

nápisom  Tiguan a protišmykovou štruktúrou v dizajne pneuma-

tiky zachytávajú nečistotu a vlhkosť štýlovým spôsobom. Vpredu 

sú pevne ukotvené vďaka integrovanému upevňovaciemu 

systému. Farba: čierna. Bližšie informácie získate u vášho 

Volkswagen partnera.

Volkswagen	Originálna	taška	na	odpadky	Clean	Solution

Čistá záležitosť:  taška na odpadky pre flexibilné zavesenie 

na vzperu opierky hlavy predného sedadla. Keď sa jedno vrecko 

vyberie, automaticky sa vytiahne ďalšie. Súčasť dodávky: 

dve rolky, každá s 50 vreckami.

Obj.	č.	000	061	107

Volkswagen	Originálne	gumené	rohože

Držia nepriepustne: Sada rozmerovo presných rohoží z gumy 

s reliéfnym nápisom Tiguan na predných rohožiach zachytáva 

nečistotu a vlhkosť. Integrovaný upevňovací systém spája predné 

rohože bez skĺznutia s podlahou vozidla. Farba: čierna.

Bližšie informácie získate u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen	Originálny	vešiak	na	šaty	

Niekedy to musí byť rovné bez zbytočných záhybov: štýlový vešiak 

na šaty sa dá rýchlo a jednoducho upevniť na vzperu opierky 

hlavy predného sedadla a stará sa zaručene o bezchybný vzhľad.

Obj.	č.	00V	061	127

Volkswagen	Originálny	háčik	na	opierku	hlavy	Snakey

Praktický strážca poriadku v dvojitom balení: dvojdielny set 

pre pripevnenie na vzpery opierok hlavy predných sedadiel. 

Prepravované veci jednoducho zavesiť, a vyraziť na cestu.

Obj.	č.	000	061	126	A	041		 Farba:	čierna	(2	kusy)

Obj.	č.	000	061	126	UHS		 	 Farba:	béžová	Cornsilk	(2	kusy)

Volkswagen	Originálne	textilné	koberčeky	Premium	

Vysokokvalitné textilné koberčeky z odolného, husto tkaného 

velúru a oderuvzdornou úpravou spodnej strany. Vpredu 

s nápisom Tiguan osadeným v striebornej farbe a protišmykovým 

ukotvením v priestore podlahy. Farba: čierna.

Bližšie informácie získate u vášho Volkswagen partnera.
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TO	PODSTATNÉ	PRE	MŇA	
SPOČÍVA	V	DETAILE.

Štandard	dokáže	každý.	Ale	skutočne	mimoriadnym,	pôsobivým	a nadchýnajúcim	sa	stáva	tento 

veľ ký	celok	až	vtedy,	keď	všetko	súhlasí.	Keď	všetko	sedí	a je	premyslené	až	do	najmenšieho	detailu. 

Keď	to	podstatné	možno	nájsť	v každom	detaile.	Rovnako,	ako	pri	Volkswagen	príslušenstve.

SERVIS	A	OŠETROVANIE

40 Servis a ošetrovanie I 41
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Volkswagen	Originálne	vlečné	lano

Vždy na správnej strane: Vlečné lano 

testované spoločnosťou TÜV a DIN 

možno použiť pre vozidlá do celkovej 

hmotnosti 2 500 kg.

Obj.	č.	000	093	014

Volkswagen	Originálna	lekárnička

Lekárnička podľa DIN je nevyhnutným sprievodcom pre prí-

pad havárie. V zmysle zákonného predpisu § 35h StVZO 

a DIN 13164.

Obj.	č.	000	093	114

Volkswagen	Originálna	výstražná	vesta

Fluoreskujúca výstražná vesta s nápisom Volkswagen a reflektujúcimi signálnymi 

pásmi je uvoľnená podľa DIN EN 471. Vozenie so sebou vo firemných vozidlách 

je pre vodiča – s výnimkou pracujúcich na voľnej nohe – zákonom predpísané 

a v niektorých krajinách je povinnosťou už pre všetkých pasažierov.

Súčasťou dodávky je aj vrecko na úschovu.

Obj.	č.	000	093	056	C	2LD		 Oranžová	(obrázok	hore)	

Obj.	č.	000	093	056	C	18R		 Žltá	(bez	obrázku)

Volkswagen	Originálny	set	tašiek	na	pneumatiky

Šetrite svoje kolesá. Štyrmi robustnými taškami na pneumatiky 

a vreckom na skrutky kolies z veľmi kvalitného polyesteru. 

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

šírkou pneumatiky 245 mm a obvodom pneumatiky 2 100 mm.

Obj.	č.	000	073	900

Volkswagen	Originálna	snehová	reťaz	Snox

(powered	by	pewag)

Inovatívny systém Snox upravuje napätie snehovej 

reťaze plne automaticky a prispôsobuje sa aktuálnej 

rýchlosti vozidla – tým je zaručený veľmi tichý chod. 

Ak vozidlo zastaví, blokovanie sa uvoľní, a snehová 

reťaz sa dá demontovať v každej polohe pneumatiky. 

Praktická taška na nosenie je súčasťou dodávky.

Obj.	č.	000	091	387	Q

Volkswagen	Originálny	výstražný	trojuholník

Inteligentne skonštruovaný výstražný trojuholník, 

ktorý sa dá úsporne uložiť a vďaka otočným kovovým 

nožičkách sa dá rýchlo a bezpečne aj použiť. 

S kontrolnou značkou ECE.

Obj.	č.	000	093	057

Volkswagen	Originálne	ošetrovacie	a čistiace	

prostriedky 

Volkswagen Originálny rad ošetrovacích a čistiacich 

prostriedkov bol vyvinutý špeciálne pre materiály 

Volkswagen nachádzajúce sa vo vnútri vozidla 

a na vozidle. Bližšie informácie o jednotlivých 

výrobkoch získate u vášho Volkswagen partnera.
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NAJKRAJŠÍ	TVAR	PRE	BYŤ:	
MOHLO	BY	BYŤ.

Buďte	jednoducho	sami	sebou.	A je	to	myslené	presne	tak,	ako	to	tu	stojí.	Ako	sa	to	dá	tak	jednoducho? 

Tým,	že	vychádzate	v prvom	rade	z	toho,	že	by	ste	mohli	byť	všetko	to,	po	čom	túži	vaše	srdce	–	musíte	tomu	

dať	len	ten	správny	výraz.	Celkom	jednoducho	so	štýlovými	výrobkami	Volkswagen	životného	štýlu.

ŽIVOTNÝ	ŠTÝL

44 Životný štýl I 45
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Volkswagen	Originálna	peňaženka

Karty, preukazy a peniaze nemožno uschovať štýlovejšie. Peňaženka 

zhotovená z tlačenej volskej kože s filigránovým logom Volkswagen 

na vnútornej strane je dizajnovou vychytávkou. 

Obj.	č.	3D0	087	400	GOW		 Hnedá

Obj.	č.	3D0	087	400	APG		 Čierna

Volkswagen	Originálne	puzdro	na	karty

Veľmi kvalitne spracované puzdro na karty z čiernej alebo hnedej 

tlačenej volskej kože je decentne ozdobené filigránovým logom 

Volkswagen. S ôsmimi priehradkami na zákaznícke a kreditné karty.

Obj.	č.	3D0	087	403	GOW		 Hnedé

Obj.	č.	3D0	087	403	APG		 Čierne

Volkswagen	Originálne	puzdro	na	písacie	potreby

Vzácne puzdro z hnedej alebo čiernej volskej kože pre vaše cenné písacie potreby. 

S hodnotne stvárneným logom Volkswagen na prednej strane.

Obj.	č.	3D0	087	404	GOW		 Hnedé

Obj.	č.	3D0	087	404	APG		 Čierne

Volkswagen	Originálny	prívesok	na	kľúč

Tento elegantný prívesok na kľúč drží spolu štýlovým spôsobom, čo sa vám páči. 

S pútkom z čiernej alebo hnedej volskej kože, naviac s kovovým krúžkom a Originálnym 

logom Volkswagen.

Obj.	č.	000	087	011	C	GOW		 Hnedý

Obj.	č.	000	087	011	C	APG		 Čierny

0201 03 04
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Ďalšie výrobky životného štýlu 

nájdete na internete pod 

www.volkswagen-lifestyle.de



Ponuky na rozsah dodávky, vzhľad, výkony, rozmery a hmotnosti ako aj obrázky a všetky údaje k výbavám a technickým dátam spočívajú 

na charakteristických znakoch nemeckého trhu a zodpovedajú poznatkom, ktoré sú k dispozícii v čase zadávania do tlače. V rámci 

inovácie si vyhradzujeme zmeny rozsahu dodávky, dizajnu a farby bez predchádzajúceho oznámenia.

Financovanie	príslušenstva.
Výhodná	cesta	k	Volkswagen	príslušenstvu.

Všimnite si výhodné možnosti financovania príslušenstva. Váš Volkswagen partner vás ochotne poinformuje o aktuálne platných 

podmienkach. Ponuka Volkswagen Bank.

Volkswagen	príslušenstvo	GmbH
Dreieich

www.volkswagen-zubehoer.de

V39	5002	4000
Vytlačené	na	Slovensku
Zmeny	a	omyly	vyhradené

06/2011

Váš	Volkswagen	partner


