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VIACNech je meradlo akokoľvek vysoko – my nasadzujeme 
nad. A snažíme sa stále napredovať. So špičkovými 
materiálmi, najmodernejšími výrobnými procesmi 
a excelentným spracovaním. Aby bolo dobré ešte lepšie.

Jasný princíp bezpečnosti: Väčší výkon vyžaduje 
väčšie nasadenie. Preto sú naše testovacie metódy 
prísnejšie, naše nároky vyššie a naše testovacie dráhy 
tvrdšie ako u ostatných. Štandardne.

Každý výrobok Volkswagen Originálneho príslušenstva 
sa vyvíja paralelne so samostatným vozidlom. Jasný 
cieľ celého tímu: Všetko musí perfektne sedieť – aby 
sme dokázali na vás zapôsobiť vždy presnou ostrosťou 
detailov. Alebo lepšie povedané: aby Volkswagen 
zostal Volkswagen.
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KVALITA BEZPEČNOSŤ VOLKSWAGEN

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 popísa-

ného výrobku.
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→ ODKAZ

ŠPORT & DIZAJN

Čo môže byť krajšie, ako číra dynamická elegancia? Napríklad zo všetkého ešte viac. Preto ponúka 
Volkswagen príslušenstvo všetkým tým, ktorým je napriek všetkej elegancii a športovosti CC ešte stále 
málo dynamického dizajnu, niekoľko vyslovených lahôdok. Vyberte si – a tešte sa.

Na obrázku vpravo: Volkswagen Originálna ochranná lišta pre zadnú kapotu strana 7, 

Volkswagen Originálny spojler zadnej kapoty strana 7, Volkswagen Originálna koncovka výfuku strana 7, 

Volkswagen Originálny hliníkový disk Thunder strana 13

DYNAMIKA SÝTA.
A EŠTE STÁLE 
ŽIADOSTIVÁ.
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02  Volkswagen Originálny spojler zadnej kapoty

Tak nízke náklady, tak veľký účinok: Spojler zadnej kapoty sa dá 

umiestniť na stupňovitú zadnú časť CC veľmi rýchlo. Tým mu dodáte 

okamžite ešte športovejší vzhľad a ešte viac aerodynamiky. Spojler 

zadnej kapoty je zhotovený z mimoriadne odolného a pevného 

materiálu a dá sa nalakovať vo farbe vozidla.

Obj. č. 3C8 071 640 GRU

Volkswagen Originálna ochranná lišta pre zadnú kapotu

(obrázok vľavo)

Touto atraktívnou ochrannou lištou v chrómovej optike je zaručené skvelé zakončenie zadnej kapoty. 

Nezabúdajúc na účinnú ochranu hrany. Montáž nasleduje jednoduchým nalepením.

Obj. č. 3C8 071 360

01  Volkswagen Originálna koncovka výfuku

Čistá dynamika pre zadnú časť vášho vozidla. Skosený tvar, 

akostná oceľ leštená na vysoký lesk a priemer 76 mm robia 

z vášho vozidla optický ideál športovosti. Len pre sériovú dvojitú 

koncovku s priemerom 70 mm.

Obj. č. 3C8 071 910

03  Volkswagen Originálny set krytov pedálov

Tieto zdrsnené kryty pedálov z brúsenej akostnej ocele 

sú opticky skutočnou pridanou hodnotou. Zatiaľ čo vyso-

kokvalitný dizajn nadchýna, protišmyková ochranná vrstva 

sa stará o dobrú priľnavosť. Elektronický plynový pedál 

je už súčasťou dodávky.

Obj. č. 1K1 064 200 A  Pre manuálnu prevodovku

Obj. č. 1K1 064 205 A  Pre automatickú a dvojspojkovú 

prevodovku  (DSG)

 (bez obrázku)
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→ ODKAZ

KOLESÁ & PNEUMATIKY

Vedieť dať tvar a funkciu objektu do perfektného súladu, je vyslovene umenie, ktoré neovláda každý 
– ale každý ho môže mať. O to sa stará Volkswagen príslušenstvo s rovnako širokým, ako dizajnovo 
zaujímavým sortimentom kolies a pneumatík. To je skutočnosť.

SNY O DIZAJNE. 
NA ZÁKLADE 
SKUTOČNOSTÍ.

Na obrázku vľavo: Volkswagen Originálny hliníkový disk Motorsport strana 12
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Kolesá & pneumatiky Kolesá & pneumatiky

ČÍRA RADOSŤ Z JAZDY.
ALE BEZPEČNÁ.

Dobrá povrchová priľnavosť, spoľahlivé zrýchlenie, kontrolovaná dynamika jazdy – 

sotva nesie nejaký iný konštrukčný dielec takú veľkú zodpovednosť ako kolesá. Tak 

pre bezpečnosť jazdy, ako aj pre celú optiku vozidla. Spojenie medzi tvarom 

a funkciou zvládajú naši vývojári, dizajnéri a inžinieri denne. Tým, že vysokokvalitné 

materiály v prvotriednom dizajne spájajú do korešpondujúcich funkcií. A výsledky 

testujú potom tak dlho a intenzívne, pokiaľ nezodpovedajú našim Volkswagen 

požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť.

Nám jednoducho nestačí, dokázať vám ponúknuť len vysokú kvalitu. Preto sú naše testovacie postupy podrobnejšie, prísnejšie 

a tvrdšie, ako požadované zákonom. A naše výrobky jednoducho bezpečnejšie.

  SKÚŠKY PEVNOSTI: Skúška na únavu ohybom za rotácie simuluje zaťaženia kolesa pri jazde v zákrutách, zatiaľ čo test valenia 

pneumatiky testuje koleso za podmienok pri preťažení, a pri nárazovom teste sa testuje nárazová pevnosť hrany ráfika.

  SKÚŠKY MATERIÁLU & KVALITY POVRCHU: Pri týchto skúškach sa zisťuje chemické zloženie, pevnosť v ťahu a hodnoty pružnosti 

kolesa v ťahu ako aj odolnosť povrchu proti poškrabaniu a korózii.

  SKÚŠKA DLHODOBÉHO CHODU: Skúška dlhodobého chodu nasleduje pomocou dvojosového skúšobného zariadenia kolies 

(ZWARP). Tu sa simulujú maximálne zaťaženia, ktoré sa vyskytujú počas celej životnosti kolesa.

 TESTY VOZIDLA: Pri testovaní ľahkosti chodu, v teste pevného uloženia skrutiek a teste prahových hodnôt sú kolesá testované 

 za tvrdých podmienok na testovacej dráhe.

Výsledok znázorňuje červenou

farbou, kde pôsobia na hliníkový

disk najväčšie sily. Na základe toho,

sa robí potom konštrukcia a dimenzovanie.

→ FEM-ANALÝZA

TESTUJEME PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.

VOLKSWAGEN PRÍSLUŠENSTVO.
PRETOŽE ORIGINÁLNA KVALITA SA VŽDY VYPLATÍ.
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Kolesá & pneumatiky Kolesá & pneumatiky

→ ODKAZ

01  Volkswagen Originálny hliníkový disk Motorsport

Farba: biela, rozmer disku: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, použiteľná veľkosť pneumatiky1: 235/35 R19

Obj. č. 1K8 071 499 A Y9C

02  Volkswagen Originálny hliníkový disk Motorsport

Farba: čierna, rozmer disku: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, použiteľná veľkosť pneumatiky1: 235/35 R19

Obj. č. 1K8 071 499 A AX1

Volkswagen Originálne čiapočky ventilov

(bez obrázku)

Individualizujte svoje CC až do najmenšieho detailu. Štyri čiapočky ventilov s reliéfnym

logom Volkswagen chránia ventil 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/kovové ventily

03  Volkswagen Originálny hliníkový disk Motorsport

Farba: antracitová, rozmer disku: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, použiteľná veľkosť pneumatiky1: 235/35 R19

Obj. č. 1K8 071 499 A 16Z 04  Volkswagen Originálny hliníkový disk Sagitta

(obrázok vľavo)

Farba: titánová, rozmer disku: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, použiteľná veľ. pneumatiky1: 235/35 R19

Obj. č. 1K8 071 499 QQ9

07  Volkswagen Originálny hliníkový disk Sima

Farba: briliantová strieborná, rozmer disku: 6,5 J x 17", ET 39, použiteľná veľkosť pneumatiky1:

205/50 R17 93V XL

Obj. č. 1K8 071 497 8Z8

Dostať aj ako kompletné zimné koleso.

05  Volkswagen Originálny hliníkový disk Thunder

Farba: čierna, brúsená na lesk, rozmer disku: 8 J x 18", ET 41, LK 5/112,

použiteľná veľkosť pneumatiky1: 235/40 R18

Obj. č. 1K8 071 498 AX1

06  Volkswagen Originálny hliníkový disk Thunder

Farba: titánová, brúsená na lesk, rozmer disku: 8 J x 18", ET 41, LK 5/112,

použiteľná veľkosť pneumatiky1: 235/40 R18

Obj. č. 1K8 071 498 QQ9

Všimnite si aj našu širokú ponuku letných a zimných kompletných kolies.

Príslušné katalógy dostanete u svojho Volkswagen partnera.

Technické pokyny nájdete prosím v priloženom cenníku. Nariadenia a pokyny uvedené v ateste TÜV sa musia presne dodržiavať.
1Ďalšie použiteľné veľkosti pneumatík nájdete prosím v ateste príslušného hliníkového disku.
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KOMUNIKÁCIA

Barok mal prepych, Bauhaus symetriu, my máme komunikáciu. A to vďaka absolútne aktuálnemu 
Volkswagen príslušenstvu nielen na všetkých možných kanáloch, ale aj na najnovšej úrovni techniky. 
Je to príjemný pocit, byť o kúsok vpredu. Čo vy na to?

RENESANCIA
MODERNY.

→ ODKAZ

Na obrázku vpravo: Volkswagen Originálny rádionavigačný systém RNS 510 strana 18
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01  Volkswagen Originálny Touch Phone-Kit Music1

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

ovládaním a dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením vám spríjemní audio- stereo-streaming 

cez USB alebo audio adaptér každú cestu – ostatne vrátane vedenia a ovládania vašej obľúbenej 

hudby napríklad z vášho iPhonu. Potrebný zväzok káblov adaptéra a výberový audio adaptér 

získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 000 051 473 C  Touch Phone-Kit Music

Obj. č. 000 051 473 A  Touch Phone-Kit bez Music funkcie

03  Volkswagen Originálny iPod/iPhone adaptér

Pripojte svoj iPod alebo iPhone na svoj Volkswagen Originálny rádionavigačný systém 

rýchlo a jednoducho. Ovládanie nasleduje cez rádio. Len v kombinácii s „RNS 510“. 

Informácie o kompatibilných modeloch iPod/iPhone získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 1K0 051 444 D

Volkswagen Originálny kábel adaptéra

pre Volkswagen Originálnu zásuvku MEDIA-IN

01  Obj. č. 000 051 446 A  Kábel adaptéra pre Mini-USB

02  Obj. č. 000 051 446 B  Kábel adaptéra pre USB

03  Obj. č. 000 051 446 C  Kábel adaptéra pre iPod

04  Obj. č. 000 051 446 D  Kábel adaptéra pre 3,5-mm zdierku

02  Volkswagen Originálny adaptér mobilného telefónu2

Toto ideálne rozšírenie pre vozidlá s prípravou na mobilný telefón z výroby sa dá 

jednoducho vložiť do existujúceho držiaka. Mobilný telefón sa tak môže počas jazdy 

nabíjať. Bližšie informácie získate u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 3C0 051 435 X 3

04  Volkswagen Originálna zásuvka MEDIA-IN

Pripojte jednoducho svoje výberové zvukové zdroje 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“. Prehľad 

vhodných káblov adaptéra nájdete vpravo.

Obj. č. 5N0 057 342 B  MEDIA-IN

Komunikácia Komunikácia

01 02 03 04
iPod/iPhone je registrovaná výrobná značka Apple Computer International.

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

3X = index špecifický pre mobilný telefón. Nakoľko sa sortiment adaptérov mobilných telefónov neustále rozširuje, 

opýtajte sa prosím svojho Volkswagen partnera, alebo sledujte informácie na www.volkswagen-zubehoer.de.
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01  Volkswagen Originálny

rádionavigačný systém RNS 510

Užívajte si Car-Infotainment podľa nových kritérií:

6,5" dotyková obrazovka s brilantným znázorňovaním

máp, obrázkov a videa. Perfektný zvuk z 30 GB pevného

disku, DVD jednotka a čítačka SD kariet dopĺňajú náročnosť 

špičkovej techniky tohto zariadenia. Vrátane kartografického 

materiálu pre západnú Európu.

Obj. č. 1T0 057 680 F

02  Volkswagen Originálny

rádionavigačný systém RNS 315

Čistá kvalita zvuku, presná navigácia a pohodlná 

obsluha cez 5" dotykovú obrazovku – tak znie 

multitalent, ktorý prehráva hudbu z CD, SD karty, 

MP3 prehrávača a na želanie cez Bluetooth. Podľa 

verzie má toto zariadenie integrovaný DAB tuner 

(potrebná je ďalšia anténa). Kartografický materiál 

pre západnú Európu je nainštalovaný. Ďalšie 

informácie získate u vášho Volkswagen partnera.

04  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 gombíkov v chrómovej optike.

Obj. č. 1K0 057 186 AN  Bez digitálneho tunera (DAB)

Obj. č. 1K0 057 186 AP  S digitálnym tunerom (DAB)

05  Volkswagen príslušenstvo MP3 rádio RMT 300 1

Pohodlná manipulácia a optimálny prehľad vďaka 3-riadko-

vému displeju sú s rádiom „RMT 300“ vašim stálym sprievod-

com. Či to je voľné telefonovanie cez Bluetooth alebo pri 

počúvaní hudby cez SD kartu, USB kľúč, AUX- IN, A2DP alebo 

iPod. Pri iPode je to ostatne aj vrátane Library Browsingu, 

zobrazovania titulov a funkcie nabíjania. Je to malý funkčný 

zázrak, ktorý svojim rozmerovo presným trapézovým tvarom 

a veľmi kvalitnou optikou klavírového laku je aj skutočnou 

pastvou pre oči.

Obj. č. 6Q0 051 228 C

06  Volkswagen príslušenstvo MP3 rádio RMT 2002

Chytré všestranné riešenie pre maximálny zvukový zážitok 

ponúka MP3 rádio so zobrazovaním titulov, USB slotom, čítačkou 

SD kariet, ovládaním a nabíjaním pre iPod/ iPhone, AUX-IN 

s A2DP audiostrea-mingom a Bluetooth handsfree zariadením. 

Vďaka štýlovej optike klavírového laku je aj opticky dokonalé. 

Obj. č. 6Q0 051 228 B

03  Volkswagen Originálne MP3 rádio RCD 510

Tento multitalent so slotom SD kariet, rozhraním na telefón, 

integrovaným CD meničom na 6 CD, funkciou prehrávania MP3, 

GALA, RDS, TIM a TP poskytuje s TFT  displejom/ dotykovou 

obrazovkou s vysokým rozlíšením skutočne vysoký komfort.

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

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

07  Volkswagen Originálny CD menič 

CD menič na 6 CD vhodný do príručnej skrinky je vybavený 

motorickou vysúvacou jednotkou, má frekvenčný prenos 

5-20.000 Hz, double-speed jednotku s pomocnou pamäťou 

a noise-shaping-D/A-menič s 32-násobným oversamplingom 

a holografický 3-lúčový snímací mechanizmus. Mechanika 

je odolná proti otrasom.

Káblový zväzok sa musí objednať osobitne.

Obj. č. 3C0 057 110 A  CD menič 

Obj. č. 1T0 051 592 B  Káblový zväzok pre CD menič

Komunikácia Komunikácia

1 k dispozícii od 2. štvrťroku 2012
2 k dispozícii od 1. štvrťroku 2012
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PREPRAVA

Čo môže byť krajšie, ako mať možnosť výberu? Celkom jednoducho: nemusieť vyberať, ale namiesto 
toho môcť vziať jednoducho všetko so sebou. Aby ste si mohli túto nádheru dokonale užívať, ponúka 
Volkswagen príslušenstvo množstvo zmysluplných možností prepravy.
Číra rozmanitosť, ktorá robí nielen mnohé krajším, ale všetko aj jednoduchším.

ČÍRA ROZMANITOSŤ. 
PRE JEDNODUCHOSŤ.

Našu kolekciu bicyklov nájdete na internete pod

www.volkswagen-zubehoer-shop.de

→ ODKAZ

Na obrázku vľavo: Volkswagen Originálny hliníkový disk Motorsport strana 12, 

Volkswagen Originálny základný nosič strana 24, Volkswagen Originálny držiak bicykla strana 26
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Preprava Preprava

Tvrdšie, prísnejšie, ďalej, viac – Volkswagen skúšobné postupy presahujúce rámec zákonom predpísaného rozsahu. Na materiáli, 

v laboratóriu a na záver v skúšobnom teréne. Len 100% kvalita sa nazýva Volkswagen Originál. Bez kompromisov.

 LABORATÓRNA SKÚŠKA: Korózna skúška, UV odolnosť, neznečisťovanie životného prostredia a mnohé ďalšie laboratórne

 testy skúmajú všetky relevantné vlastnosti materiálov. Pre optimálne spracovanie.

 DLHODOBÝ CHOD: Či krátka vzdialenosť, rýchla jazda alebo rôzne náročné profily trate – tu sa testuje pri trvalom

 zaťažení odolnosť.

 SKÚŠOBNÝ TERÉN: Jazdné skúšky s maximálnym zrýchlením v pozdĺžnom a priečnom smere, napr. slalomovou jazdou,

 plným brzdením alebo jazdou po kamennej dlažbe, vystavujú toto príslušenstvo opakovane a extrémne skúške tvrdosti.

NEKOMPROMISNE SPOKOJNÝ.

KVALITA JE, KEĎ
TO JEDNODUCHO SEDÍ.

Napríklad viac možností prepravy. Viac testovanej bezpečnosti. Alebo jednoducho viac dôverne známej kvality Volkswagen Originál-

neho príslušenstva. Dôveru, že sa Originálu nič nedaruje, ale že si ju musí každý deň nanovo zaslúžiť. S materiálmi, ktoré sa jednoucho 

lepšie kombinujú, dizajnom výrobkov, ktorý jednoducho lepšie vyzerá, a funkciami, ktoré jednoducho otvárajú lepšie možnosti. Alebo 

skrátka: s jasnou požiadavkou, dobré robiť každý deň ešte lepším. Krajším, funkčnejším a bezpečnejším.

PRE VŠETKÝCH, KTORÍ CHCÚ VIAC: EŠTE VIAC.

Absolútna rozmerová presnosť 

Intenzívne testovaná bezpečnosť 

Jednoduchá montáž  

Premyslené systémové riešenia  

Vysoké požiadavky na dizajn

ORIGINÁLNA KVALITA
SA VŽDY VYPLATÍ:
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01  Volkswagen Originálny základný nosič

Základ pre všetky strešné nadstavby: základný nosič testovaný v city- crash teste, na ktorý možno umiestniť 

napr. surfovú dosku, držiak bicykla, lyží a snowboardu alebo praktické strešné boxy, je raz dva namontovaný 

na streche vozidla.

Obj. č. 3C8 071 126

04  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 

pri zaistení bezpečnostným pásom. Vak na lyže sa dá podľa potreby 

úsporne uložiť vo vrecku na úschovu.

Obj. č. 00V 061 202  Vak na lyže

Obj. č. 00V 061 201  Vrecko na úschovu

03  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 základný nosič a extra veľkými 

tlačidlami a vyťahovacou funkciou sa ľahko obsluhuje aj v rukaviciach. Je vhodný aj pre jeden wakeboard. 

Ďalšie prevedenia nájdete u vášho Volkswagen partnera. 

Obj. č. 1T0 071 129

02  Volkswagen Originálny držiak kajaku

Žiadne kývanie, žiadne zošmyknutie: tento držiak kajaku bol vyvinutý špeciálne pre kajaky do hmotnosti 

25 kg a sa stará o optimálnu prepravu na streche vozidla.

Obj. č. 1K0 071 127 A

05  Držiak surfovej dosky

Tak sa dostane surfovacia doska bezpečne do cieľa: Pogumovanou vložkou surfovej dosky a špeciálnou 

gumenou ochranou pre kovové svorky na upínacích popruhoch je preprava mimoriadne šetrná. 

Je vhodný pre surfovú dosku s dvoma sťažňami.

Obj. č. 000 071 120 HA

Preprava Preprava

CITY-CRASH TEST.
PRETOŽE BEZPEČNÝ JE LEPŠÍ.
Tento znak ručí za vašu bezpečnosť. Presne povedané za to, že váš 
systém nosičov bol intenzívne testovaný. Celkom v znamení vašej 
bezpečnosti. Takzvaný city-crash test simuluje typickú nehodu 
v dôsledku nárazu zozadu pri rýchlosti 30 km/h. Ak zostane realistic-
ky namontovaný systém nosičov stabilný, test bol úspešne vykonaný 
– a spoľahlivo sa stará o vašu bezpečnosť.

24 25 



02  Volkswagen Originálny strešný box

Najlepšie vybavený na cestách: jednoduchá montáž pomocou rýchloupínacieho upevnenia, pohodlné 

otváranie z oboch strán vďaka inovatívnemu systému „DuoLift“ a optimálna ochrana proti krádeži cez 

3-bodové centrálne zamykanie. Strešný box testovaný v city-crash1 testoch dostať v troch veľkostiach: 

310 litrov, 340 litrov a 460 litrov. Prehľad o všetkých prevedeniach získate u vášho Volkswagen partnera.

03  Volkswagen Originálne ťažné zariadenie

Či je to záves na loď, obytný príves alebo ďalší úložný priestor – aby 

ste mohli prepravovať nejaký príves, potrebujete praktické, odnímateľ-

né ťažné zariadenie. Elektrická montážna súprava sa musí objednať 

osobitne. Pokyny na použitie získate od vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 3C8 092 155

Volkswagen Originálna elektrická montážna súprava

(bez obrázku)

13-pólová elektrická montážna súprava je perfektne prispôsobená 

na riadiace prvky, poskytuje vysokú spoľahlivosť systému a navyše 

podporuje stabilizačný program prívesu  (stabilizácia vozidla 

s prívesom).

Obj. č. 3AB 055 204

01  Volkswagen Originálny držiak bicykla

Aerodynamický držiak bicykla z plastu sa namontuje s oceľovými držiakmi na základný nosič.

Dá sa uzamknúť a je testovaný v city-crash1 testoch.

Obj. č. 6Q0 071 128 A

04  Volkswagen Originálny nosič bicykla pre ťažné zariadenie

Vezmite jednoducho a bezpečne dva – alebo s osobitnou rozširujúcou sadou až tri – bicykle. Po montáži 

bez náradia pomocou rýchloupínacieho uzáveru sa dá zadná kapota otvárať vďaka sklápaciemu nosiču 

aj naďalej.

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

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

Preprava Preprava

1City-Crash-getestet nach ISO/PAS 11154
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02  Volkswagen Originálny chránič sedadla

Optimálna ochrana pre citlivé sedadlá: Chránič sedadla sa dá ľahko čistiť, je protišmykový a zabráni znečiste-

niu alebo oderu, napr. detskými sedačkami. Praktické sieťové vrecká ponúkajú aj ďalší úložný priestor.

Dá sa používať aj pri sedačkách ISOFIX.

Obj. č. 000 019 819

03  Volkswagen Originálna Bobsy G0-1 ISOFIX

Detskú sedačku ISOFIX možno používať od narodenia až 

do hmotnosti dieťaťa 18 kg pri montáži v protismere jazdy. 

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

Štvorbodové bezpečnostné pásy sú výškovo nastaviteľné 

a škrupinu sedačky možno nastaviť v šiestich polohách. 

Podstavce sa musia objednávať osobitne. Pokyny získate 

u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 000 019 902 H

04  Volkswagen Originálna Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Bezpečnosť a komfort sedenia pre deti od 9 do 18 kg

(cca osem mesiacov až štyri roky). Štvorbodové bezpečnostné 

pásy, škrupina sedačky, vankúš sedačky a opierka na spanie 

sú tak isto výškovo nastaviteľné  ako aj sklon sedačky. 

Nastavenie nasleduje pomocou systému ISOFIX.

Obj. č. 00V 019 909 B

05  Volkswagen Originálna 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 individu-

álnemu nastaveniu výšky a sklonu. Upevnenie sedačky 

nasleduje cez 3-bodový bezpečnostný pás.

Obj. č. 000 019 906

Preprava Preprava

01  Volkswagen Originálne prídavné vnútorné zrkadlo

Lepší prehľad a bdelý pohľad na spolucestujúce deti na zadnom sedadle sú tu zaručené: Prídavné vnútorné 

zrkadlo sa pripevní prísavkou na čelné sklo alebo prístrojovú dosku a dá sa vďaka flexibilnému kĺbu individuál-

ne nastaviť na interiér, cestnú premávku alebo pre zaparkovanie.

Obj. č. 000 072 549 A

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. Sedačku, 
ktorá sa hodí k veku, pohyblivosti a hmotnosti dieťaťa. Všetky 
Volkswagen Originálne detské sedačky presvedčia vysokým 
komfortom sedenia a jednoduchou manipuláciou: Všetky 
poťahy sa dajú ľahko stiahnuť a prať pri 30 °C. A to najdôle-
žitejšie: Vaše dieťa cestuje s vami bezpečne.
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Každý to má rád pekné. A každý to má rád bezpečné. Dve základné potreby, ktoré sa konečne 
už nevylučujú. Pretože Volkswagen príslušenstvo sa stará o to, aby tak estét ako aj bezpečnostný 
mysliteľ sa mohli úplne rozvinúť. Aby ste nemuseli robiť nič iné, a na nič iné myslieť, len jazdiť 
s dokonalým pôžitkom.

ESTÉT 
A BEZPEČNOSTNÝ 
INŽINIER ŠŤASTNE 
SPOJENÍ.

KOMFORT & OCHRANA

→ ODKAZ

Na obrázku vľavo: Volkswagen Originálna fólia nástupných líšt čierna/strieborná strana 34
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01  Volkswagen Originálna vložka batožinového priestoru

Taká ľahká a flexibilná môže byť rozmerovo presná ochrana: Protišmyková 

vložka je presne pristrihnutá na kontúry batožinového priestoru a spoľahlivo 

ho chráni.

Obj. č. 3C5 061 160

02  Volkswagen Originálna obojstranná rohož batožinového priestoru

Mäkký a chrániaci velúr na jednej strane alebo robustné a protišmykové plastové nopky 

na druhej strane: Rozmerovo presná obojstranná rohož pre batožinový priestor ponúka 

pre každý chúlostivý, alebo špinavý a vlhký prepravovaný náklad ten správny povrch.

Obj. č. 3C8 061 210

04  Volkswagen Originálny Cargonizer

Cargonizer je praktická a rozmerovo presná vložka do muldy rezervného kolesa. 

Rozdelenie na päť rôzne veľkých priečinkov vám ponúka ďalšie odkladacie 

možnosti   pre všetky potrebné pomôcky alebo predmety, ktoré tak často 

nepoužívate. Nehodí sa pre prevedenie 4Motion.

Obj. č. 3C0 061 200

03  Volkswagen Originálna škrupina batožinového priestoru

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

kyselinám, má nápis CC a hravo udržiava váš batožinový priestor čistý. S okrajom vysokým 

cca 5 cm po celom obvode.

Obj. č. 3C8 061 161

Komfort & ochrana Komfort & ochrana

05  Volkswagen Originálna sieť na batožinu

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

máme radšej na svojom mieste. Sieť na batožinu sa upevní na sériové upevňovacie 

očká v úložnom priestore.

Obj. č. 3C5 065 110

Detail

Robustné

a protišmykové

plastové nopky.

Ďalšie tašky nájdete na internete pod

www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle
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06  Volkswagen Originálne lapače nečistôt

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. 3C8 075 111 Vpredu (1 sada = 2 kusy/bez obrázku) 

Obj. č. 3C8 075 101 A  Vzadu  (1 sada = 2 kusy)

04  Volkswagen Originálne textilné koberčeky Premium

Vysokokvalitné textilné koberčeky z odolného, husto tkaného velúru a s ochrannou vrstvou proti oderu 

na spodnej strane. Vpredu majú koberčeky strieborný osadený nápis  CC a sú vybavené protišmyko-

vým upevnením v priestore podlahy. Farba: čierna. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 3C8 061 270 WGK  Vpredu a vzadu

05  Volkswagen Originálne gumené rohože

Priliehajú tesne: Sada rozmerovo presných rohoží z gumy s reliéfnym 

nápisom CC na predných rohožiach zachytáva nečistotu a vlhkosť. Integrova-

ný upevňovací systém spája predné rohože protišmykovo s podlahou vozidla. 

Farba: čierna. 1 sada = 2 kusy.

Obj. č. 3C8 061 501 041  Vpredu

Obj. č. 3C0 061 511 041  Vzadu

02  Volkswagen Originálna ochranná fólia nakladacej hrany 

transparentná 

Rozmerovo presná ochrana nakladacej hrany z transparentnej fólie 

zabráni poškodeniu pri nakladaní a vykladaní. Pre nalepenie na naklada-

ciu hranu zadného nárazníka.

Obj. č. 3C8 061 197

01  Volkswagen Originálna fólia nástupných líšt transparentná

Ako neviditeľný ochranný štít sa dá táto rozmerovo presná, transparentná Volkswagen Originálna 

ochranná fólia umiestniť na lakované priestory nastupovania do vozidla. Aby tu škrabance už nema-

li šancu – a vy aby ste mali ešte dlho radosť pri nastupovaní. Dá sa jednoducho a rýchlo nalepiť.

Obj. č. 3C8 071 310 A

03  Volkswagen Originálna fólia nástupných líšt čierna/strieborná

Rovnako zmysluplný ako aj funkčný detail, ktorý chráni lak namáhaného prahu dverí v prednej 

a zadnej časti nastupovania do vozidla pred škrabancami a poškodením.

Obj. č. 3C8 071 310

Komfort & ochrana Komfort & ochrana 35 34



02  Volkswagen Originálny tempomat

Dodržiavajte svoju rýchlosť jednoducho stlačením gombíka, a po brzdení 

a/alebo preradení rýchlosti ju funkciou Reset opäť automaticky aktivujte. 

Je mimoriadne praktický na dlhých cestách. Prehľad o všetkých prevede-

niach získate u vášho Volkswagen partnera.

03  Volkswagen Originálny zadný parkovací asistent

Parkovací asistent sa aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky:

Štyri senzory a akustický výstražný signál podporujú vodiča pri parkovaní cúvaním.

Obj. č. auf Anfrage

01  Volkswagen Originálny chladiaci a teplo udržiavací box

Pri každej príležitosti máte so sebou správne temperované rýchle občerstvenie. Box sa pripojí cez 

12 V/230 V v aute alebo doma. V tomto cca 25 litrovom boxe sa dajú prepravovať 2-litrové fľaše 

postojačky. Dodávka nasleduje  vrátane ochrany nabíjania batérie a výmenného izolačného krytu.

Obj. č. 000 065 400 C

Komfort & ochrana Komfort & ochrana

05  Volkswagen Originálny háčik na opierky hlavy Snakey

Praktický strážca poriadku v dvojbalení: dvojdielny set pre založenie na vzpery opierky hlavy 

predných sedadiel. Prepravované veci jednoducho zavesiť a môže sa 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/bez obr.)

04  Volkswagen Originálny vešiak na šaty

Niekedy to musí byť práve bez zbytočných záhybov: Štýlový vešiak na šaty sa dá rýchlo a jednoducho upevniť 

na vzpery opierky hlavy predných sedadiel. Potom môžete vziať so sebou svoje košele, obleky, alebo iné vhodné 

kusy odevu pekne zavesené a bez zbytočných záhybov.

Obj. č. 00V 061 127

06  Volkswagen Originálna taška na odpadky Clean Solution

Čistá záležitosť: taška na odpadky pre flexibilné zavesenie na vzpery opierky hlavy predných sedadiel. Ak sa jed-

no vrecko vyberie, automaticky sa vytiahne nové. Súčasťou dodávky sú: dve rolky, každá po 50 vreciek.

Obj. č. 000 061 107
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SERVIS & OŠETROVANIE

Suverenita sa dá nielen naučiť, ale aj priamo objednať – u Volkswagen príslušenstva. Vo forme 
premyslených výrobkov, ktoré dávajú spoľahlivo istotu, že všetko pôjde správnou cestou. Príď a uvidíš. 

DOBRÝ POCIT. 
OČIVIDNE.
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01  Volkswagen Originálne ošetrovacie a čistiace prostriedky

Volkswagen Originálny rad ošetrovacích a čistiacich prostriedkov bol vyvinutý špeciálne pre materi-

ály Volkswagen na vozidle a vo vozidle. Bližšie informácie k jednotlivým výrobkom získate u vášho 

Volkswagen partnera.

05  Volkswagen Originálna snehová reťaz Snox (powered by pewag)

Inovatívny systém Snox reguluje napätie snehovej reťaze plnoautomaticky 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.

Teraz nová so systémom „Quick- Release“ pre jednoduchšiu demontáž reťaze.

Obj. č. 000 091 387 AB

03  Volkswagen Originálna výstražná vesta

Fluoreskujúca bezpečnostná výstražná vesta s nápisom Volkswagen a reflexnými signálnymi pásmi 

je povolená podľa DIN EN 471. Vozenie so sebou vo firemných vozidlách je pre vodiča – s výnim-

kou pracujúcich na voľnej nohe – predpísané zákonom a v niektorých krajinách už pre všetkých 

cestujúcich povinnosťou. Súčasťou dodávky je vrecko na úschovu. Farba: Oranžová.

Obj. č. 000 093 056 C 2LD

07  Volkswagen Originálny set tašiek na pneumatiky

Chráňte svoje kolesá. Štyrmi robustnými taškami na pneumatiky a vreckom na skrutky kolies 

z vysokokvalitného 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

02  Volkswagen Originálny výstražný trojuholník 

Inteligentne skonštruovaný výstražný trojuholník s kontrolnou značkou ECE, ktorý sa dá úsporne 

uložiť a vďaka otáčateľným kovovým nožičkám rovnako rýchlo a bezpečne použiť. 

Obj. č. 000 093 057

06  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

08  Volkswagen Originálna sada zámkov skrutiek kolies

Zabezpečte si svoje hliníkové disky ešte  efektívnejšie proti závistlivým dlhým prstom.

Sadou zámkov skrutiek kolies proti krádeži. Farba: čierna.

1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 000 071 597

Servis & ošetrovanie Servis & ošetrovanie

Detaily

Jedným klikom otvorené:

Funkcia „Quick- Release“ 

pre jednoduchšiu demontáž.
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→ ODKAZ

Dobrý štýl nepozná oddych. Minimálne, odkedy vznikla nová kolekcia Volkswagen životný štýl.
Užívajte si nezávislosť, aby ste mohli zostať úplne sami sebou – štýlovo, moderne a elegantne.
Vždy a pri každej príležitosti. Je to vlastnosť, ktorú máte mimochodom spoločnú so svojim modelom CC.

VÁŠ OSOBNÝ ŠTÝL:
PRESNE VÁŠ BIZNIS.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Celú našu kolekciu životného štýlu nájdete na internete

pod www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle

Na obrázku vľavo: Pánska kožená bunda strana 45
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01  Pánsky krátky kabát 

Stručne povedané: hodí sa vždy. Ku každému saku. Za každého počasia. Vďaka ľahkému 

vatovaniu sa dá nosiť aj v chladnejšom  ročnom období. Dodáva sa visiaci na vešiaku, 

v obale na šaty.

Materiály: 50 % bavlna, 50 % nylon. Farba: čierna. Veľkosti: M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1K3 084 002 X 1 041

05  Pánsky šál

Z domu Volkswagen pochádza jednoznačne aj tento 

hodvábny šál s decentnými pásmi. Zdokonalený 

kovovým štítkom  s emblémom Volkswagen.

Materiály: 35 % kašmír 35 % hodváb, 30 % vlna.

Farba: antracitová,  prúžkovaná.

Rozmer: 180 x 33 cm.

Obj. č. 000 084 330 B JM6

03  Pánska kožená bunda

Nekonvenčnosť zmenená na normálnosť – celkom nenútene: Športová 

kožená bunda má na prsiach nasadené vrecká  s prešívaným švami, dve 

vložené vrecká a dvojfarebnú podšívku. Sponami na leme možno nastaviť 

šírku. Dostať spolu s vešiakom a obalom na šaty. Materiál: 100 % jahňacia 

koža. Farba: čierna. Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56.

Obj. č. 1K2 084 002 X 1 J5E

04  Unisex slnečné okuliare Driver

Klasik pre ženy aj pre mužov. Kvapkovité sklá, rafinovaná horná línia  

s dvojitým stredom z niklu, decentne matný rám z titánu. Osvedčená 

optika, interpretovaná nanovo. Polykarbonátové sklá ponúkajú 100% 

UV ochranu. Dodávajú sa v tvrdom puzdre.

Materiály: nikel, titán, PC. Farby: strieborná, titánová.

Obj. č. 000 087 900 G DZD

02  Pánska biznis košeľa

Elegantný kus pre mimoriadne príležitosti: nenáročný na žehlenie, elegantný,

s vypasovaným driekom, miernym žraločím golierom a dvojitou manžetou. Navrhnutá 

u van Laack. Materiál: 100 % bavlnený popelín. Farba: biela. Veľkosti: M, L, XL, XXL.

Obj. č. 000 084 270 X 1 084

Detaily

Moderný žraločí golier, dvojitá

manžeta na manžetové gombíky.

→ ODKAZ
Ďalšie slnečné okuliare nájdete na internete pod

www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle

Životný štýl Životný štýl

1 X = index špecifický pre veľkosti. Bližšie informácie získate u vášho 

Volkswagen partnera

44 45



1 X = index špecifický pre veľkosti. Bližšie informácie získate u vášho 

Volkswagen partnera

→ ODKAZ

03  Dámske slnečné okuliare Titan

Exkluzívne a veľmi kvalitné. Široké titánové nožičky, rám z transparentného polyamidu, ktorý prechádza 

do farby šošoviek. Pre suverénnu zmes nápadnosti a zdržanlivého vyjadrenia. Sklá CR39 ponúkajú 

100% UV ochranu. Dodávajú sa v tvrdom puzdre.

Materiály: titán, polyamid, CR39. Farby: titánová, hnedá.

Obj. č. 000 087 900 G 049

02  Dámsky pulóver 

Nádherne ľahký a príjemne mäkký: Pulóver z ultraľahkej merinovej vlny s mimoriadnymi stehmi. 

Zdokonalený  kovovým štítkom s emblémom Volkswagen. Materiál: 100 % merinová vlna.

Farba: karamelová. Veľkosti: S, M, L, XL.

Obj. č. 000 084 110 X 1 9RC

Detaily

Mäkká vlnená kvalita

a rafinované stehy 

na širokých, dekoratív-

nych pružných lemoch.

01  Dámska blúzka

Vypasovaná dolná časť v navíjacej optike v kombinácii 

s hladkou vrchnou častou robí perfektný dojem športovej 

elegancie. Gombíky zdobí nápis Volkswagen. Materiály: 

68 % bavlna, 28 % polyamid, 4 % elastan. Farba: biela. 

Veľkosti: 36, 38, 40, 42, 44.

Obj. č. 000 084 262 X 1 084

Ďalšie slnečné okuliare nájdete na internete

pod www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle
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03  Prívesok na kľúč s kovovým závesom

Materiál: 100 % volská koža. Dĺžka: 13 cm.

S nápisom Volkswagen na krúžku.

Obj. č. 000 087 011 D APG  čierny

Obj. č. 000 087 011 D GOW  hnedý

02  Peňaženka

Materiál: 100 % volská koža.

Rozmer: 12 x 9 x 2 cm.

Obj. č. 3D0 087 400 APG  čierna

Obj. č. 3D0 087 400 GOW  hnedá

01  Cestovná aktovka na laptop 

Praktická kombinácia aktovky a cestovnej tašky. Popri priečinkoch na laptop a dokumenty má 

ešte extra priečinok pre malú príručnú batožinu. Ľahká, čalúnená taška je na spodnej strane 

zaistená aj gumenými nopkami. Kožené rukoväte z najjemnejšej nappa kože sedia v ruke 

príjemne. Aj ramenný popruh nastaviteľný na dĺžku, odnímateľný a čalúnený uľahčuje nosenie. 

Materiály: polyester/umelý hodváb, nappa koža. Farby: tmavosivá, vo vnútri s farebnými efektmi 

v lipovo zelenej farbe. Rozmer: 41 x 32 x 13 cm.

Obj. č. 000 087 303 C 528

Detaily

Stabilné a robustne spracované držiaky 

a karabínky zabezpečujú nosenie aj väčšej 

hmotnosti.

Detail

Peňaženku dostať v čiernej a hnedej volskej koži.

Detail

Prívesok na kľúč dostať v čiernej a hnedej

volskej koži.
Ďalšie  tašky nájdete na internete pod

www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle
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INFO
MESTO AUTOMOBILOV.
TÁTO CESTA SA VŽDY VYPLATÍ.

FINANCOVANIE PRÍSLUŠENSTVA.
VÝHODNÁ CESTA K VOLKSWAGEN PRÍSLUŠENSTVU.

Zistite viac o témach auto a mobilita inovatívnym spôsobom zameraným na 

budúcnosť – v automobilovom centre zážitkov a kompetencie koncernu Volkswa-

gen: v meste automobilov vo Wolfsburgu. Nájdete v ňom samozrejme aj obchod 

Volkswagen príslušenstva – tešíme sa na vašu návštevu!

Chcete sa dozvedieť viac o Volkswagen príslušenstve? Žiadny problém. Užívajte si rozmani-
té možnosti, ponoriť sa úplne do sveta Volkswagen príslušenstva. Či je to virtuálne alebo 
osobne, na objavovanie alebo nakupovanie. Tešíme sa na vás.

Všimnite si výhodné možnosti financovania pre príslušenstvo. Váš Volkswagen partner vás ochotne poinformuje 

o aktuálne platných podmienkach. Ponuka Volkswagen Bank.

YouTube – oficiálny Volkswagen kanál s celým množstvom informácií 

a zábavy okolo vášho vozidla Volkswagen a Originálneho príslušenstva.

www.youtube.de/myvolkswagen

E-Shop – všetko Volkswagen Originálne príslušenstvo – prehľadne, 

informatívne a priamo on-line na objednanie. 

www.volkswagen-zubehoer-shop.de

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

fotografie, videá, priateľov, fanúšikov. 

www.facebook.com/VolkswagenDE

Navštívte nás na internete pod

www.volkswagen-zubehoer.de
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Ponuky na rozsah dodávky, vzhľad, výkony, rozmery a hmotnosti ako aj obrázky a všetky údaje k výbavám a technickým 

údajom spočívajú na charakteristických znakoch nemeckého trhu a zodpovedajú poznatkom, ktoré sú k dispozícii v čase 

zadávania do tlače. V rámci inovácie si vyhradzujeme zmeny v rozsahu dodávky, dizajne a farbe bez predchádzajúceho oznámenia.

Volkswagen Zubehör GmbH
Dreieich

www.volkswagen-zubehoer.de

V74 5002 4000
Vytlačené na Slovensku
Zmeny a omyly vyhradené

01/2012

Váš Volkswagen partner


