
Zima vo veľkom štýle.

Úžitkové
vozidlá



2 3

Najširšia ponuka pohonov, najinovatívnejšie asistenčné systémy a špičkové prevedenie interiéru. 
Nový Crafter. Nová dimenzia. 
 
Medzinárodné ocenenie Van roka 2017 potvrdilo, že nový Crafter bol navrhnutý tak, aby splnil všetky požiadavky profesionálov. Ako jediný prináša 8‑stupňovú automatickú 
prevodovku v kombinácii so všetkými tromi druhmi pohonov. Vďaka vyše 15 asistenčným systémom* si budete užívať parkovanie aj dlhé trasy. Doprajte si najširšie 
možnosti využitia úložných priestorov a odpružené sedadlo ergoComfort*, ktoré je pohodlnejšie ako všetko, čo ste vyskúšali doteraz.  

Príďte sa presvedčiť k svojmu predajcovi značky Volkswagen Úžitkové vozidlá  a vyskúšajte nový Crafter ešte dnes.

* Dodávané na želanie. Kombinovaná spotreba paliva: 7,4 – 7,6 l/100 km, emisie CO2: 193 – 199 g/km. Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný 
predajca Volkswagen Úžitkové vozidlá. Fotografia je ilustračná.

Youtube | Volkswagen Úžitkové vozidlá Facebook | Volkswagen Úžitkové vozidlá

Úplne nový Crafter. 
Doručí všetko. 
Predovšetkým najlepšie  
štandardy vo svojej triede.

www.vwuzitkove.sk

Rezervujte si termín už dnes. Tešíme sa na Vás!

BEZPEČNOSTNÁ
KONTROLA VOZIDLA.
PRIPRAVÍME VAŠE ÚŽITKOVÉ VOZIDLO
NA ZIMNÉ VÝZVY.

20
%

Ušetríte 
Podmienky použitia šeku:

Šek platí na 1 ks 

Originálnej zadnej časti výfuku.

Zľava platí na Volkswagen 

Originálne diely.

Zľavu na diely je možné 

využiť iba v prípade montáže 

v autorizovanom servise 

Volkswagen.

Volkswagen Originálna

zadná časť výfuku

Číslo šeku: 10

Číslo šeku: 10

Ak máte pocit, že pri každom silnejšom zošliapnutí 

plynového pedálu vám „bublá“ výfuk, je na čase 

ho vymeniť. Cieľom tlmičov výfuku je zmierniť 

a uvoľniť silné impulzy (výbuchy) vychádzajúce 

zo spaľovacej komory takým spôsobom, aby sa 

zabezpečilo neprekročenie určeného stupňa 

hluku. Kvalitný materiál zabraňuje úniku plynov 

zo spaľovania do interiéru vozidla a zároveň eliminuje 

riziko vzniku požiaru.

Platí pre vozidlá vyrobené

do 31. 12. 2013
Úžitkové

vozidlá

Šeková knižka

Volkswagen 2017

Na veku záleží!

Číslo šekovej knižky:

Úžitkové
vozidlá

*  Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.

Pre zákazníka s VIN číslom:
V17

500
€

Hodnota 
šekov

*

Na nedostatky, ktoré odhalil náš check, 
použite jednoducho šek!
Viac o Šekovej knižke Volkswagen sa dozviete na strane 26.

Zimné cesty so sebou prinášajú mnoho výziev, či už je to ľad, sneh alebo vlhkosť. Je na to vaše vozidlo pripravené? 
Doprajte mu preventívnu prehliadku u vášho servisného partnera Volkswagen. Pri Bezpečnostnej kontrole vozidla 
skontrolujeme váš Volkswagen bod po bode a upozorníme vás na prípadné nedostatky.

Skontrolujeme vám:
motor, spojku, prevodovku, pohon nápravy, stav pneumatík / kolies, tlmiče pruženia, brzdový systém, výfukový systém, 

chladiaci systém, stav motorového oleja, osvetlenie, klaksón, stav batérie, podvozok (vizuálna kontrola), karosériu, stierače, 

čelné sklo, lekárničku
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PONUKA PLATÍ PRE VOZIDLÁ 
VYROBENÉ DO 31. 12. 2013.

Top cena.
Overená
kvalita.

Ekonomický
balík

PRE VOZIDLÁ V NAJLEPŠÍCH ROKOCH. 
EKONOMICKÉ BALÍKY VOLKSWAGEN. 

Zľava na diel platí iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise.  

-20% -10%

-20% -10%

-20% -10%

-20% -10% -20% -10%

-20% -20%-10% -10%

-20% -10%

Zapaľovacie 
a žhaviace sviečky

Stierače 
predné/zadné

Manžety 
homokinetických 
kĺbov

EGR 
ventil

Chladiaca kvapalina 
kontrola a výmena

Originálny 
klinový remeň

Štartovacie
batérie

Brzdová kvapalina 
kontrola a výmena

Pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla je nevyhnutná pravidelná údržba. Hlavne 

majitelia starších úžitkových vozidiel sú vo väčšej miere citliví na ceny. Pri údržbe resp. oprave 

svojho vozidla požadujú okrem kvalitných a spoľahlivých dielov a profesionálne odvedenej práce 

aj jasnú a záväznú informáciu o cene. Ak aj vy patríte do tejto skupiny, máme pre váš riešenie 

s názvom Ekonomicky výhodné diely Volkswagen.

Ekonomicky výhodné diely Volkswagen. 
100% kvalita za rozumnú cenu.
Zatiaľ čo Originálne diely Volkswagen® a Originálne výmenné diely Volkswagen sú identické 

s dielmi použitými pri výrobe vozidiel, Ekonomicky výhodné diely Volkswagen boli vyvinuté 

špeciálne pre opravy vozidiel starších ako päť rokov, aby náklady na údržbu a opravy 

zodpovedali časovej hodnote týchto vozidiel. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sú modifikované 

ich konštrukčné vlastnosti, použité zodpovedajúce materiály a znížený počet variantov. 

Bezpečnosť a funkčnosť však zostáva zachovaná. Takýmto spôsobom je možné realizovať 

výrazné cenové zvýhodnenia, pričom cena takýchto dielov môže byť v priemere až o 25 % nižšia. 
Aj napriek tomu si môžete byť istý, že tieto diely boli vyrobené podľa rovnako vysokých 

technologických štandardov Volkswagen AG.

Atraktívne balíky služieb.
Originálne, kvalitné a zároveň cenovo výhodné. Také sú Ekonomické balíky Volkswagen, ktoré 

zahŕňajú Ekonomicky výhodné diely Volkswagen vyrobené z vysoko kvalitných materiálov 

v kombinácii s prvotriednymi servisnými službami Volkswagen. V jednom balíčku tak získate 

20% zľavu na Ekonomicky výhodný diel Volkswagen 
a 10% zľavu na prácu kvalifikovaného servisného personálu.

EKONOMICKÉ BALÍKY ZAHŔŇAJÚ:

20 % 10 %+
zľavu na Ekonomicky 
výhodný diel 
Volkswagen

zľavu na prácu 
kvalifikovaného 
servisného personálu

100 % 
Volkswagen 

servis

Ekonomický
balík

Economy Package
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AJ VAŠE ÚŽITKOVÉ VOZIDLO SI ZASLÚŽI LEN TO NAJLEPŠIE. 
DOPRAJTE MU PRETO PATRIČNÚ STAROSTLIVOSŤ 
S ORIGINÁLNYMI PRODUKTAMI VOLKSWAGEN. 

STAROSTLIVOSŤ.

O prípadných požiadavkách, obmedzeniach a vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen. Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen.

Merano

Multivan, Transporter, Caravelle, 
California (všetky T6 a T5)

Aspen

Caddy, T5 a T6, Amarok

Corvara

Caddy, T5 a T6, Amarok

Devonport

Multivan, Transporter, Caravelle, 
California (všetky T6 a T5)

Durban

Amarok

Springfield

Multivan, Transporter, Caravelle, 
California (všetky T6 a T5)

Posadas

Amarok

Originálny obal na kolesá

Pre čistejší a komfortnejší prenos 

a uskladnenie kolies. 

Z vysokokvalitného polyesteru. 

Pre kolesá do 18".

Obj. číslo: 000073900

Na uskladnenie kolies do 21".

Obj. číslo: 000073900C ENF

1. Originálna sada zimnej ošetrovacej kozmetiky
Obsah balenia:

1 x nemrznúca zmes 500 ml

1 x rozmrazovač 500 ml

1 x ochrana gumených častí 75 ml

1 x škrabka na ľad

Obj. číslo: 000096352L

2. Originálna zimná zmes do ostrekovačov
Pre ostrekovanie predného skla a svetlometov 

bez šmúh. S vôňou zeleného jablka. Vhodná 

do mrazov až do -25 °C. Objem 3 l.

Obj. číslo: 000096311L

4. Originálny rozmrazovač skiel 
s rozprašovačom
Sklá sú rozmrazené behom sekundy. Prostriedok 

zabráni aj rýchlej opätovnej námraze a postará 

sa o čistý výhľad bez šmúh. Vhodný 

aj pre vnútorné strany okien. Objem 500 ml.

Obj. číslo: 000096322F

3. Škrabka na ľad s metličkou na sneh
Dĺžka 40 cm, škrabka z pevného a kvalitného 

polystyrénu s modrou metličkou a praktickou 

rúčkou.

Obj. číslo: 000096010A

5. Teleskopická škrabka na ľad s metličkou 
na sneh
Teleskopická tyč (58–91 cm) s metličkou 

a protišmykovou mäkkou rúčkou. Škrabka 

na ľad z extrémne pevného 

a vysokokvalitného polykarbonátu. Vhodná 

špeciálne pre väčšie vozidlá.

Obj. číslo: 000096010

1.

3.

5.

2.

4.

ŠPIČKOVÁ KVALITA, MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ A MODERNÝ DIZAJN. 

DOKONALOSŤ V KAŽDOM DETAILE.
Vyberte si z našej širokej ponuky Originálnych kompletných zimných kolies, ktoré sú optimálne prispôsobené 
pre konkrétny model vášho vozidla. Jednoducho sa čistia a sú veľmi odolné, najmä voči soli a posypu.
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Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete 

na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen.

KOLEKCIA ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Veľká 
sloboda. 
Náš štýl.

Už pri legendárnom Bulli to bolo tak. Spontánne 

sa rozhodnúť, všetko zobrať so sebou a jednoducho 

vyraziť na cestu. Kam len človek chce. To je sloboda 

vyjadrená v kolekcii Úžitkové vozidlá.

DETSKÁ ŠILTOVKA
Veselá šiltovka pre malých šibalov s historickým motívom 
Volkswagen Bulli. Nastaviteľný obvod, s uzáverom s logom 
Volkswagen. Materiál: 100% bavlna. Farba: žltá. 

Obj. č. 7E0084300B

ŠILTOVKA
Originál – už od roku 1950. Pohodlná šiltovka s klasickým
tlačeným motívom. Vo vnútri ľahko vystužená so štyrmi otvormi 
pre ventiláciu. Remienok na reguláciu veľkosti
so sponou s logom Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna.
Farba: sivá.

Obj. č. 7E0084300A

CESTOVNÝ KUFOR
Stabilný kufor na 4 kolieskach s motívom modelu T1 Bulli. 
Vnútorné vybavenie: sieťová priehradka, deliaca stena, 
upevňovací popruh a mäkká podšívka. Schválený ako príručná 
batožina do lietadla. S číselným zámkom TSA. Materiál: ABS + 
PC film. Rozmery: 54 x 39 x 23 cm. Hmotnosť: 2,95 kg. 
Objem: 34 l. 

Obj. č. 1H9087301

PLECHOVÁ TABUĽA S MOTÍVOM BULLI
Plechová tabuľa s motívom modelu T1 „Karavan“. 
Rozmery: 30 x 40 x 1 cm.

Obj. č. 1H9087002C

PLECHOVÁ DÓZA
Na prednej strane T1 „Samba bus“ zobrazený na úpätí Álp 
(na križovatke Brenner na ceste do Talianska), na bočných 
stranách sú zobrazené trasy Innsbruck/Brenner a Brenner/
Bolzano. Materiál: kov. Rozmery: 20 x 10 x 14 cm. 
Objem: 2,8 l. Limitovaná edícia. 

Obj. č. 1H9069649

PRÍVESOK NA KĽÚČE BULLI
Plastový prívesok na kľúče v tvare legendárneho 
modelu Bulli T1 vo farebnej kombinácii červená/ 
biela. Rozmery: 60 mm. Materiál: plast.

Obj. č. 2K0087010

PRÍVESOK NA KĽÚČE
Prívesok na kľúče z pravej kože. S potlačou modelu 
T1 na jednej a logom Volkswagen na druhej strane. 
Materiál: kov/koža. Farba: tmavomodrá.

Obj. č. 7E0087013

PLYŠOVÝ MIKROBUS
Legendárny Volkswagen Bulli z extra mäkkého plyšu. Dá sa 
používať aj ako vankúš. Materiál: 100% soft velboa. Materiál 
výplne: polyesterová vata. Farba: béžová/tmavomodrá. 
Rozmery: 29 x 14 x 17 cm.

Obj. č. 211087511B

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 

alebo do vypredania zásob.
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SMALTOVANÝ HRNČEK
Máte radi Volkswagen bus? Tak to hrdo ukážte! Biely hrnček
s originálnym milostným vyznaním. Materiál: smalt. 
Farba: biela. Objem: 0,25 l.

Obj. č. 7E0069601

NÁSTENNÉ HODINY
Nástenné hodiny v tvare modelu T1 Bulli. Vrátane 1 ks AA batérie. 

Rozmery: 25 x 25 cm. Materiál: kov.

Obj. č. 1H9050810

MODEL BULLI
Model vozidla T1 Bus, rok výroby 1962 v modro-bielej kombinácii. Predné dvere 

a výklopná zadná časť sa dajú otvoriť. Mierka: 1:18. Výrobca: WELLY.

Obj. č. 231099302  LRD

POKLADNIČKA
Aj šetriť sa dá štýlovo! Pokladnička v tvare modelu
Bulli v kvetinovom „hippie“ štýle vo farebnej kombinácii béžová / tmavomodrá. 
Zvrchu otvor pre vhadzovanie mincí, zdola otvárateľný uzáver s gumovou zátkou. 
Ručná výroba. Materiál: keramika. Rozmery: 22 x 9 x 9,5 cm.

Obj. č. 211087709E

USB KĽÚČ
Pripravený na plný náklad: USB kľúč s kapacitou pamäte 8 GB. LED svetlá počas 
prevádzky svietia. Karoséria z tlakového kovového odliatku, pohyblivé kolesá z gumy. 
Súčasťou balenia je aj predlžovací kábel. Farba: červená alebo modrá. Dĺžka: 6 cm.

Obj. č. 211087620A 645 červená 
Obj. č. 211087620A 274 modrá

TAŠKA
Biela bavlnená taška s potlačou T1. Kvalita tkaniny: 120 g/m². 
Rozmery: 38 x 42 cm.

Obj. č. 2K0087317

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete 

na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 

alebo do vypredania zásob.

DETSKÝ STAN
Detský stan T1 v „hippie“ štýle je nepremokavý a vhodný 
na vnútorné aj vonkajšie použitie. Stan je oficiálne licencovaný 
vrátane UV ochrany. Rozmery: 160 x 63 x 70 cm.

Obj. č. 1H9069616
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TERMOPOHÁR „TOUGH WORK“
Vysoko kvalitný termopohár so striebornou karabínkou. 
S vygravírovaným nápisom „Tough work“. Obsah: 0,4 l.

Obj. č. 2K0069604

PRÍVESOK NA KĽÚČE MINIMETER 
„TOUGH WORK”
Skvelý pomocník vo chvíľach, keď potrebujete niečo urgentne 
zmerať. Prívesok na kľúče v štýle bieleho skladacieho mini 
metra s nápisom „Tough Work” a logom Volkswagen. Merací 
rozsah: 0,5 m. Rozmery: 65 x 25 x 15 mm. Materiál: plast.

Obj. č. 2K0087013B

GULIČKOVÉ PERO „TOUGH WORK“ 
S týmto kovovým guličkovým perom s vygravírovaným nápisom 
„Tough Work“ určite zapôsobíte. Má až 7 integrovaných funkcií: 
otvárač na fľaše, držiak na mobilný telefón, pravítko, dotykové 
pero, 2 skrutkovacie hroty, guľôčkové pero. Dĺžka: 140 mm.

Obj. č. 2K0087210

PRÍVESOK NA KĽÚČE „TOUGH WORK“
Kovový prívesok vygravírovaným nápisom „Tough work“. 
Jeden z krúžkov je možné podľa potreby oddeliť. 
Rozmery: dĺžka 30 mm. Materiál: kov/syntetická koža.

Obj. č. 2K0087010A

PÁNSKE TRIČKO
Ležérne, sivo melírované tričko s potlačou modelu T6. Motív 
potlače je vyskladaný z rozličných jazykových verzií nápisu 
Volkswagen Úžitkové vozidlá. Materiál: 100 % bavlna. 
Farba: viacero odtieňov sivej. Veľkosti: S–3XL.

Obj. č. 7E0084200A–F

PRÍVESOK NA KĽÚČE

Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou. 
S vygravírovaným názvom modelu úžitkového vozidla alebo 
s logom Volkswagen.

Obj. č. 000087010K YPN Crafter 
Obj. č. 000087010L YPN Amarok 
Obj. č. 000087010M YPN Caddy 
Obj. č. 000087010APYCC Transporter 
Obj. č. 7N0087010  YCC Logo Volkswagen

ŠILTOVKA
Jedna značka pre celý svet. Šiltovka s potlačou rôznych
jazykových verzií nápisu Volkswagen Úžitkové vozidlá. 
S nastaviteľným obvodom. Vysoký komfort nosenia vďaka 
čalúnenému potítku a vetraciemu otvoru. 
Materiál: 100 % bavlna. Farba: tmavomodrá.

Obj. č. 7E0084300

DÁŽDNIK S PANORAMATICKÝM 
OBRÁZKOM
Dáždnik s čiernou tyčou a rámom zo sklolaminátu. Zvonka 
tmavomodrý, zvnútra sivý s potlačou modelu T6. Poťah: nylón. 
Rám: sklolaminát. Farba: tmavomodrá/sivá. Dĺžka: 97 cm. 
Priemer kupoly: 130 cm.

Obj. č. 7E0087600

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete 

na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 

alebo do vypredania zásob.
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NA VEKU ZÁLEŽÍ!

Šekujte a súťažte o Volkswagen 

na víkend a ďalšie skvelé ceny!

Obrázok má len ilustračný charakter.

Vyplňte kontaktné údaje a okrem 

vašej osobnej šekovej knižky získavate 

aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! 

Vaša šeková knižka obsahuje unikátne 

číslo, ktoré je uvedené na každom 

šeku. Čím viac šekov využijete, tým 

sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky 

zaraďujete do súťaže o: 

2x  Volkswagen s plnou nádržou 

na víkend a Originálne 

príslušenstvo Volkswagen 

v hodnote 250 €

2x  Originálne príslušenstvo 

Volkswagen v hodnote 150 € 

2x  Originálne príslušenstvo 

Volkswagen v hodnote 100 € 

Odmeňujeme až 6 výhercov ročne!

Aby to bol vždy váš Volkswagen
www.vwuzitkove.sk

www.volkswagen.sk

VOLKSWAGEN VÁM PRINÁŠA ŠEKOVÚ KNIŽKU VOLKSWAGEN NA ROK 2017.
ŠPECIÁLNA PONUKA NAJMÄ PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL.

Šeková knižka Volkswagen 2017 obsahuje množstvo zliav na Originálne diely a Originálne príslušenstvo 
Volkswagen v celkovej hodnote až 500 €. Navyše máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho Volkswagen servisného partnera čo najskôr! 

  
Súťažte so Šekovou knižkou!

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 

získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka 

obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 

Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete do súťaže o: 

2x  Volkswagen s plnou nádržou na víkend 
a Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

2x  Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 
2x  Volkswagen Originálne príslušenstvo v hodnote 100 € 

Volkswagen Originálne
brzdové kotúče

Volkswagen Originálne
tyčky a čapy riadenia

Volkswagen Originálna
zadná časť výfuku

Volkswagen Originálne
tlmiče pruženia

Volkswagen Originálna
spojková sada

Volkswagen Originálna
štartovacia batéria

Volkswagen Originálne
xenónové výbojky

Volkswagen Originálne
stierače a Aero stierače

Sady letných a zimných 
pneumatík Continental

Sada kompletných zimných 
kolies Volkswagen

Volkswagen Originálne
brzdové platničky

Volkswagen Originálne
rozvody

Volkswagen Originálne
detské autosedačky

Volkswagen Originálne
náboje a ložiská nábojov kolies

Volkswagen Originálne
guľové čapy 
a tyčky stabilizátora

20
%

Ušetríte 

15
%

Ušetríte 

25
%

Ušetríte 



Vaše úžitkové vozidlo Volkswagen 
je Originál a zaslúži si Originálnu starostlivosť. 
Servis Volkswagen Úžitkové vozidlá.

AudiSlovenskoVolkswagen Úžitkové vozidlá

Váš partner Volkswagen Úžitkové vozidlá. 

www.vwuzitkove.sk

Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. 
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob. 
Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky majú len ilustračný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.vwuzitkove.sk


