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Užite si zimu naplno a nechajte sa inšpirovať.  

Aby váš Volkswagen zostal aj naďalej 
100% Volkswagen. 

ORIGINÁLNA ZIMA 
S VOLKSWAGEN.  
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ŠEKOVÁ KNIŽKA
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Originálne, kvalitné a cenovo 
výhodné. 

Na veku záleží!

Pripravený na zimné výzvy.

Pre osobitý pocit. 

Dokonalosť v každom detaile.

Doprajte vášmu vozidlu 
len to najlepšie. 
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Rezervujte si termín už dnes. Tešíme sa na Vás!

BEZPEČNOSTNÁ
KONTROLA VOZIDLA.
PRIPRAVÍME VAŠE 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

Spotreba paliva v l/100 km: 4,4 – 7,3 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 114 – 164 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ – C. Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených 
doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen. Fotografia je ilustračná.

youtube | VolkswagenSlovensko       instagram | volkswagen_Slovensko                   facebook | VolkswagenSlovensko                       volkswagenblog.sk

Nový Arteon.

Keď ho zbadáte, už naňho nikdy nezabudnete. Aerodynamická športová silueta. Výrazné elegantné línie. Bezrámové bočné okná. To všetko sú detaily, 
ktoré robia z nového modelu Volkswagen Arteon magnet na pohľady. Keď nastúpite, pastva pre oči pokračuje. Veľkorysý vnútorný priestor, 
do dokonalosti dovedená ergonómia, štýlové materiály hodné limuzíny, a to sme sa ešte nezmienili o výbave. Lepšie ako stokrát čítať je raz jazdiť. 
Objednajte sa na testovaciu jazdu u svojho predajcu.

Tvoríme budúcnosť.

Vybavený asistentom priťahovania pohľadov.

arteon.volkswagen.com

VW Arteon inzercia 297x210.indd   1 28.8.2017   13:40
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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.

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

O prípadných požiadavkách, obmedzeniach a vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen.

 Waffle

up!

Merano

Nové Polo, Nový T-Roc, Nový Arteon

Philadelphia

Tiguan (do 2016)

Avus

Sharan

Sebring

Nový T-Roc, Tiguan,  
Tiguan Allspace, Nový Arteon

Passat Alltrack

Stavanger

Aspen

Touran, Scirocco, Passat,  
Passat Variant, CC, Touareg

Corvara

up!, Nové Polo, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Golf Cabriolet, Jetta, Touran, Beetle, Passat, 
Sharan, Nový T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace

Dijon

Golf, Golf Variant, Golf GTi, Golf GTD, 
Golf GTE, Golf R, Golf R Variant

Auckland

Tiguan, Tiguan Allspace

Chennai

Nový Arteon

Rosario

Nový Arteon

Motorsport

Polo (do 2016)

Pretoria (strieborná)

Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, 
Golf Cabriolet, Jetta

Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, 
Golf Cabriolet, Jetta

Pretoria (čierna) Salvador

Touran

Monterey

Passat, Passat Variant

Diorit

Touareg

Dizajn 7 lúčov

Polo (do 2016)

Lakeside

Polo (do 2016)
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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% -10%

-20% -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 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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Dáždnik
Automatický dáždnik s historickým nápisom Volkswagen je zvlášť 

odolný voči vetru. V tmavomodrej farbe s čiernou koženou 

rukoväťou. Priemer striešky: 110 cm. Dĺžka: 86 cm.

Obj. číslo: 000087600F 530

Prívesok na kľúče Beetle 
Prívesok na kľúče s trojrozmerným modelom „Chrobáka” 

v mierke 1:87. Materiál: zinkový tlakový odliatok. 

Farba: čierna. Dĺžka: 10 cm.

Obj. číslo: 000087010ASJKA

Prívesok na kľúče „Erb Volkswagen”
S glazúrovaným historickým znakom Volkswagen, 

na kovovom krúžku vyrytý nápis Volkswagen. 

Materiál: kov. Farba: strieborná/krémová. Priemer: 3,5 cm.

Obj. číslo: 000087010AR229

Pokladnička
Zelená keramická pokladnička v tvare modelu Beetle. Otvor 

pre vhadzovanie mincí sa nachádza vzadu nad zadným sklom. 

Zdola je otvárateľný uzáver s gumovou zátkou. 

Rozmery: 22 x 9 x 9 cm. 

Obj. číslo: 111087709

KOLEKCIA KLASSIK

Vitajte 
v iných 
časoch.

Model Beetle
Model „Chrobáka“ z roku 1950 v mierke 1:18 je skutočnou 

klasikou. Farba: čierna. Výrobca: WELLY. 

Obj. číslo: 111099302  041

Cestovný kufor Beetle
Stabilný kufor na 4 kolieskach s motívom modelu „Chrobák” 

a historickým nápisom Volkswagen. Vnútorné vybavenie: sieťová 

priehradka, deliaca stena a upevňovací popruh. Mäkká podšívka 

s historickým nápisom a historickým znakom Volkswagen. 

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: 38 l. 

Obj. číslo: 000087301G 041

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

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

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera Volkswagen.

RC Beetle na diaľkové ovládanie
Trénovať treba začať už odmalička! RC model „Chrobáka“ 

s rádiovým diaľkovým ovládaním, ktorému počas prevádzky 

svietia svetlá. Vekové odporúčanie: od 8 rokov. Mierka: 1:16. 

Farba: biela. Výrobca: WELLY. 

Obj. číslo: 1H9099311

10 11



Pánska vesta s kapucňou
V chladnom jesennom počasí určite oceníte túto prešívanú vestu s prvkami 

originálnej károvanej poťahovej látky GTI. S odnímateľnou kapucňou so zipsom. 

Trojfarebné predné zapínanie na zips, patenty a bežec zipsu s nápisom GTI. 

Dve bočné vrecká s patentnými gombíkmi, vnútorné náprsné vrecko na zips. 

Materiál: 100 % polyester. Farba: čierna. Veľkosti: S–3XL.

Obj. číslo: 5G0084032A–F 041

Dámska bunda
Športovo strihaná, v páse mierne zúžená bunda s prešívaním. 

Voštinová štruktúra GTI na prednej a zadnej časti, decentná 

nášivka GTI na pleci. Rukávy a vložené bočné časti z elastického 

materiálu softshell. Zložená bunda sa dá prakticky uložiť 

do odkladacej priehradky vo dverách vozidla. 

Materiál: 100 % polyester. Farba: čierna. Veľkosti: XS–XXL.

Obj. číslo: 5GB084012–E 041

Pánska bunda
Ľahká bunda s prešívaním vyrobená z materiálu odpudzujúceho 

vodu. Predná a zadná časť s voštinovým dizajnom GTI. Zložená 

bunda sa dá pohodlne uložiť do odkladacej priehradky vo dverách 

vozidla. Materiál: 100 % polyester. 

Farba: čierna. Veľkosti: S–3XL.

Obj. číslo: 5GB084002A–F 041

Pánska mikina
Kvalitná mikina so stojacím golierom vyrobená zo zaujímavého 

mixu materiálov – piké a úplet. Biela potlač loga GTI na ľavej 

strane pŕs, na golieri pásik s károm GTI. Materiál: 100 % bavlna. 

Farba: čierna. Veľkosti: S–XXL.

Obj. číslo: 5GB084008A–E 041

Náramkové hodinky 
Elegantné čierne plastové hodinky v dizajne GTI. 

S červeným nápisom GTI a červenými ručičkami. 

Dno hodiniek z ušľachtilej ocele, hodinový strojček 

quartz, vodotesné do 3 ATM. Farba: čierna. 

Priemer puzdra: 42 mm.

Obj. číslo: 5G0050800  041

Model Golf GTI 1976
70-te roky žijú ďalej! Táto detailne prepracovaná miniatúra 

klasického bieleho modelu Golf GTI chytí za srdce každého 

skutočného zberateľa. Mierka: 1:43. Výrobca: Norev.

Obj. číslo: 173099300  B9A

SLOBODA
NA TRI PÍSMENÁ: GTI.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

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

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera Volkswagen. 1312



Šiltovka s fototlačou
Módna šiltovka s červenými a bielymi ozdobnými stehmi na šilte.  

Vpredu veľká fototlač modelu GTI z roku 1976. 

Materiál: 60 % polyester, 40 % bavlna. Farba: čierna.

Obj. číslo: 5GB084300

Prívesok na kľúče
Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou.

S vygravírovaným nápisom GTI.

Obj. číslo: 000087010F YPN

Detská šiltovka „Wild”
Pekne divoká: šiltovka pre deti s veľkým nápisom 

a fototlačou GTI na šilte. Materiál: 100 % polyester. 

Podšívka: 100 % bavlna. Farba: čierna.

Obj. číslo: 5GB084300B

Cestovný kufor
Rovnaký ako samotná značka GTI – dynamický a obratný. Dizajn 

v štýle GTI s voštinovou štruktúrou a logom GTI na prednej strane. 

Vnútri a na zipse žiari typická červená farba GTI. Materiál: 

polykarbonát. Farba: čierna/červená. K dispozícii v dvoch 

rozličných veľkostiach:

Objem: 33 l. Rozmery: 55 x 37 x 20 cm.
Obj. číslo: 5G6087301  GCA

Objem: 66 l. Rozmery: 67 x 45 x 26 cm.
Obj. číslo: 5G1087301  GCA

Kryt na iPhone 6
Štýlový plastový obal s potlačou prvého modelu 

GTI. Decentný nápis GTI na hornom okraji. 

Materiál: plast. Farba: čierna.

Obj. číslo: 5GB051708

Puzdro na smartfón
Čierne puzdro v dizajne GTI. Vnútorná strana 

obalu je vystužená mäkkou vnútornou podšívkou. 

Materiál: koža.

iPhone 5 Obj. číslo: 5G6087315B GCA

Galaxy SIII  Obj. číslo: 5G6087315A GCA

Kryt na iPhone 7
Matný čierny povrch v kombinácii s lesklou štruktúrovanou GTI 

potlačou v tvare plástov medu a malým nápisom GTI. Návrh: 

Volkswagen Design. Materiál: plast.

Obj. číslo: 5G1087315A

Šiltovka „Wild”
S prvkami z originálnej károvanej poťahovej látky sedadiel GTI „Clark“. Veľká 

potlač vpredu, nášivka GTI vzadu. Vylisované logo Volkswagen na spone. 

Materiál: 100 % polyester. Materiál podšívky: 100 % bavlna. Farba: čierna.

Obj. číslo: 5GB084300A

15

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

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

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera Volkswagen.14 15



Hrnček „Original GTI”
Porcelánový hrnček v originálnej farbe laku GTI „tornado červená“ 

s praktickou veľkou rukoväťou. Materiál: porcelán. Farba: červená. 

Objem: 0,35 l. Vhodný aj do umývačky riadu. 

Obj. číslo: 5GB069601A 645

Hrnček „GTI One”
Čierny porcelánový hrnček s vygravírovaným motívom modelu 

„GTI One”. Červený nápis GTI na vnútornom okraji. 

Materiál: porcelán. Farba: Čierna. Objem: 0,35 l. Vhodný aj 

do umývačky riadu. 

Obj. číslo: 5GB069601  041

Vankúšik na krk
Vankúš na podporu krku v dizajne GTI v kombinácii látok GTI 

„Stick“ a kára „Clark“. Limitovaná edícia.

Obj. číslo: 1H9084510

Čiapka „We did it first“
Módna čiapka z dvojvrstvového bavlneného džerseja. Vysoký 

komfort nosenia vďaka pridanému elastanu. Materiál: 95% bavlna, 

5% elastan. Farba: čierna.

Obj. číslo: 5GB084303  041

Šiltovka
Šesťpanelová šiltovka z pevného materiálu. Predné panely 

a vrchná strana šiltu s voštinovou štruktúrou, spodná strana 

šiltu z originálnej poťahovej látky sedadiel GTI. S červeným 

lemovaním šiltu a výrazným strieborným logom GTI. Voľne 

nastaviteľná veľkosť vďaka uzáveru s vyrazeným logom 

Volkswagen. Materiál: zvonka 100 % polyester, 

zvnútra 100 % bavlna. Farba: čierna. 

Obj. číslo: 000084300AD041

Taška na plece
S potlačou voštinovej štruktúry, červeným 

lemovaním a plastickým gumovým logom GTI 

na prednej strane. S odnímateľným 

a nastaviteľným ramenným popruhom 

s polstrovaním a vytlačeným 3D nápisom GTI. 

Vo vnútri je vrecko na zips, vrecko na mobilný 

telefón a držiaky na 3 perá. Materiál: 100 % 

polyester. Farba: čierna. Objem: 4,5 l. 

Nosnosť: 10 kg. Rozmery: 29 x 33 x 10 cm.

Obj. číslo: 5GB087319  041

Peňaženka
Štýlová a zároveň bezpečná peňaženka. 

S voštinovou štruktúrou GTI, červeným 

lemovaním a gumovým logom GTI. 

Špeciálna tieniaca fólia blokuje rádiové 

signály RFID a tým chráni digitálne údaje 

na vašich kartách. Materiál: polyester. 

Farba: čierna. 

Rozmery: 13 x 10 x 2 cm.

Obj. číslo: 5GB087400  041

Prívesok na kľúče
V dizajne GTI: s voštinovou štruktúrou 

a červeným logom GTI. 

Rozmery: 95 x 18 mm. Materiál: PVC.

Obj. číslo: 5G1087013

Skladací box
Inteligentné riešenie – niekoľkými pohybmi 

sa z malej tašky vytvorí veľký a stabilný úložný 

box. S červenými švíkmi GTI a pásmi 

z originálnej károvanej látky GTI „Clark“. 

Udrží až 30 kg náklad, jednoducho sa s ním 

manipuluje a ľahko sa udržiava. Materiál je 

veľmi odolný, odpudzuje vodu a nečistoty. 

Materiál: polyester. Farba: čierna. 

Rozmery: 32 x 27,5 x 5 cm (zložený), 

50 x 32 x 27,5 cm (rozložený).

Obj. číslo: 5GB061104

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.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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Slnečné okuliare
100-percentná ochrana pred UV žiarením

kategórie 3. Laserom vygravírované logo R

na obidvoch bočniciach. S tvrdým ochranným

puzdrom Volkswagen a handričkou z mikrovlákna

s logom R. Vyrobené v spolupráci so značkou

Rodenstock. Farba: antracitová.

Obj. číslo: 1KV087901B 71N

Šiltovka
S trojrozmerne vyšitým logom R vpredu. 

Veľkosť nastaviteľná vďaka suchému zipsu. 

Materiál: 100% polyester. Podšívka: 100 % bavlna. 

Farba: čierna. Veľkosť: univerzálna. 

Obj. číslo: 15D084300

Vreckový dáždnik
Plnoautomatický skladací dáždnik. Kostra z hliníka 

a sklolaminátu. Vysoko lesklá rukoväť s logom R. 

Návrh: Volkswagen Design. Farba: čierna. 

Priemer: 95 cm. Dĺžka: 28 cm. 

Obj. číslo: 1KV087602C 041

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

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

alebo do vypredania zásob.

KOLEKCIA RPeňaženka
S prvkami v dizajne poťahovej látky Volkswagen R a s kovovým 

logom R. Vnútorné vybavenie: priehradka na bankovky, oddiel 

na mince, 3 priehradky na karty a 3 ďalšie priehradky. Chráni 

dáta vďaka tieniacej fólii RFID. Materiál: hovädzia koža/

polyester/kov. Farba: čierna. Rozmery: 11,5 x 2 x 9,5 cm.

Obj. číslo: 15D087400

Hrnček
Kvalitný porcelánový hrnček v dizajne R. Matne čierny povrch

s lesklou potlačou loga R. Objem: 0,37 l. Materiál: porcelán.

Vhodný aj do umývačky riadu.

Obj. číslo: 15D069601

Termopohár
Dajte si kávu v štýle R! S vygravírovaným logom R. Vákuum 

v dvojitej stene pomáha udržiavať nápoj horúci alebo studený, 

podľa potreby. Návrh: Volkswagen Design. Materiál: ušľachtilá 

oceľ. Farba: Lapiz Blue Metallic. Objem: 0,4 l. Rozmery: výška 

18,7 cm, priemer 7,5 cm.

Obj. číslo: 15D069604

Pánske polo tričko
Vďaka inteligentnej technológii coldblack® značky Schoeller® 

sa redukuje zahrievanie tmavej látky na slnku a chráni nositeľa 

pred UV žiarením. S vystúpeným logom R na prsiach. Materiál: 

100 % bavlna. Farba: čierna. Veľkosti: S–3XL. 

Obj. číslo: 15D084230A–F

Manžetové gombíky
Plastické logo R vo vysokom lesku na čiernom, matne 

vybrúsenom kosoštvorci. Farba: čierna/strieborná. 

Materiál: ušľachtilá oceľ. Rozmery: 18 x 12 x 23 mm.

Obj. číslo: 15D084322

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera Volkswagen.

SPOJENIE VÁŠNE, 
MAXIMÁLNEJ VÝKONNOSTI 

A INDIVIDUÁLNYCH NÁROKOV.
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Darčekový set pre bábätká
Povinná výbava pre budúcich pretekárov: set s detskými 

ponožkami a podbradníkom v roztomilom dizajne Motorsport. 

Podbradník má suchý zips okolo krku a dá sa používať 

obojstranne. Ponožky majú gumové protišmykové prvky. 

Podbradník: 100 % bavlna. Ponožky: 75 % bavlna, 23 % 

polyakryl, 2 % elastan. Veľkosť: univerzálna.

Obj. číslo: 5DA084415

Vankúš
Detský vankúš so štýlovým športovým motívom – Ted Turbo 

riadi Polo R WRC z majstrovstiev sveta. Dá sa prať do 30 °C. 

Materiál: 100 % bavlna. Náplň: 100 % polyester. Farba: 

modrá. Rozmery: 50 x 30 cm.

Obj. číslo: 5DA084508

Juniorská štvorkolka Alltrack
Napínavé preteky zaručené! Štvorkolka s extra širokými 

a veľkými kolesami. Dobrá priľnavosť a nízka hlučnosť vďaka 

profilu offroad a obručiam z mäkkého plastu. Vrátane 

klaksónu a malej tajnej zásuvky. Materiál: plast. Farba: čierna.

Obj. číslo: 5TD087510  041

Autokvartet
Volkswagen kvartet s 32 kartami s obrázkami vozidiel z rokov 

1948 až 2013. Pre 2 a viac osôb. Pravidlá hry pre klasický 

kvartet a tromfy pribalené. Materiál: papier. 

Jazyk: nemecký. Vekové odporúčanie: od 6 rokov.

Obj. číslo: 5C0087528  VCD

Puzzle
Puzzle s motívom z detskej obrázkovej knižky z pevného

kartónu. Obsahuje 72 dielov. Materiál: papier.

Obj. číslo: 1H9087528

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

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

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Volkswagen.

Športová taška
Športovo-elegantná taška s logom Volkswagen na prednej 

strane obsahuje hlavnú priehradku na zips so všitým vreckom 

zo sieťoviny, ďalšie priehradky v hlavnej komore, integrované 

predné vrecko, minipriehradka na malé drobnosti, priehradka 

na mobilný telefón a perá, 2 sieťované vrecká na fľaše 

s vodou a priehradka na topánky. S ramenným popruhom 

a bočným otvorom pre slúchadlá. Rozmery: 49 x 23 x 33 cm. 

Materiál: 100% nylón. Farba: antracitová.  

Rozmery: 49 x 23 x 33 cm. Materiál: 100% nylón.

Obj. číslo: 000087318F

Taška na rameno
Praktická taška s popruhom na rameno. Obsahuje veľkú hlavnú 

priehradku, vonkajšie vrecko na zips a spevnené vnútorné 

vrecko na laptop. Súčasťou je aj otvor pre slúchadlá. S logom 

Volkswagen na prednej strane. Materiál: 100% nylón. 

Farba: antracitová. Rozmery: 40 x 9 x 40 cm.

Obj. číslo: 000087319F

Športový ruksak
Ruksak s priestrannou hlavnou priehradkou na zips a zadnou 

vystuženou priehradkou. S predným vreckom na zips, 

vreckom na mobilný telefón a samostatnou časťou na drobné 

predmety. Dve bočné sieťované vrecká je možné využiť 

na prenášanie fliaš s vodou. Vystužené popruhy a opierka 

chrbta. Na prednej strane logo Volkswagen. Materiál: nylón. 

Farba: antracitová. Rozmery: 14 x 33 x 49 cm.

Obj. číslo: 000087329D

DETSKÁ KOLEKCIA

Elegantná, sebavedomá 
a športová.

Navrhnutá s láskou 
a vtipom.

KOLEKC IA V O L K S WAG E N
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Skladací dáždnik
Skladací mini dáždnik so strieborným logom Volkswagen. 

S automatickým otváraním a zatváraním. Dáždnik má 

8 panelov. 3-dielna kostra dáždnika je z chrómovanej ocele, 

tyče z niklu, poťahová látka z polyesteru. Farba: čierna. 

Priemer striešky: cca 97 cm. Dĺžka zloženého dáždnika: 

cca 28 cm. Hmotnosť: cca 345 g. 

Obj. číslo: 000087602K

Vreckový nožík Victorinox
Luxusný nožík od firmy Victorinox: nôž s veľkou a malou 

čepeľou, vývrtkou, otváračom na konzervy, malým

a veľkým skrutkovačom, otváračom na fľaše, kliešťami 

na odizolovanie drôtu, šidlom, pinzetou a špáradlom. 

S logom Volkswagen. Dĺžka: 91 mm. Materiál: kov/plast.

Obj. číslo: 000069692A

Termopohár
Termopohár z nerezovej matnej ocele, vákuovo izolovaný 

s dvojitou stenou. Obsah 0,4 l.

Obj. číslo: 000069604H

Termoska
Štýlová termoska s integrovaným pohárom s decentným logom 

Volkswagen. Spodok termosky slúži ako kryt pohára. 

Obsah: 750 ml. Materiál: nerezová oceľ.

Obj. číslo: 000069604G

Prívesok Swarovski®
Kovový prívesok s 3D srdcom a logom Volkswagen. Na srdci je 

vložených 5 Swarovski® kameňov. Rozmery: 60 x 20 mm. 

Materiál: liaty zinok.

Obj. číslo: 33D087010A

Guľôčkové pero Swarovski®
Biele guľôčkové pero s veľkým Swarovski® kameňom. 

S logom Volkswagen.

Obj. číslo: 33D087210A

Držiak na kabelku
Praktická a zároveň štýlová pomôcka, ktorú ocenia nielen ženy. 

Kabelku, dáždnik, šál či iné osobné veci už nemusíte v spoločnosti 

odkladať ma zem alebo stoličku. Materiál: kov. Priemer: cca 45 mm.

Obj. číslo: 000087811A
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ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

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

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera Volkswagen.

Prívesok na kľúče „Strážny anjel”
Prívesok v kombinácii liaty zinok a nerezová oceľ. Z jednej 

strany matný, z druhej leštený. S nápisom „Drive Safe”. 

Rozmery: 70 x 40 mm.

Obj. číslo: 000087010AFJKA

Prívesok na kľúče s logom alebo názvom modelu
Kvalitný kovový prívesok na kľúče v kombinácii s PU kožou.

S vygravírovaným názvom modelu vozidla alebo logom 

Volkswagen.

logo Volkswagen 
Obj. číslo: 000087010G YPN

up! 
Obj. číslo: 000087010AEYPN

Polo 
Obj. číslo: 000087010T YPN

Golf 
Obj. číslo: 000087010R YPN

Golf Sportsvan 
Obj. číslo: 5G0087010  JKA

Jetta 
Obj. číslo: 000087010Q YPN

Eos 
Obj. číslo: 000087010J YPN

Scirocco 
Obj. číslo: 000087010H YPN

Passat 
Obj. číslo: 000087010N YPN

Passat Alltrack 
Obj. číslo: 3AA087010  YCC

CC 
Obj. číslo: 3G8087010  YCC

Tiguan 
Obj. číslo: 000087010S YPN

Touareg 
Obj. číslo: 000087010ADYPN

Beetle 
Obj. číslo: 000087010P YPN
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Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete 

na www.volkswagen.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.

Rukavice na dotykový displej
Tieto elegantné rukavice vás nielen zahrejú, ale 

vám aj umožnia ovládať váš smartfón či iné 

dotykové zariadenia i v zime. Medené vlákna 

na končekoch prstov palca, ukazováku 

a prostredníka prenášajú elektrické impulzy 

na dotykový displej vášho zariadenia. 

Univerzálna veľkosť.

Obj. číslo: 5G0084340A 041

Dáždnik
Čierny osempanelový dáždnik s logom 

Volkswagen je dostatočne odolný voči vetru, 

má sklolaminátové tyče a kovový hrot. Rukoväť 

je vyrobená z EVA peny, špička z plastu. Dĺžka 

tyče: 59 cm.

Obj. číslo: 000087602E 041

Kožený opasok
Obojstranný opasok z hovädzej kože. Dá sa 

nosiť na čiernej alebo sivohnedej strane. 

Návrh: Volkswagen Design. Materiál: koža. 

Farba: čierna/sivohnedá. Dĺžka: 120 cm.

Obj. číslo: 000084310  APG

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
Teleskopická tyč (58–91 cm) s protišmykovou 

mäkkou rúčkou, škrabka na ľad z extrémne pevného 

a vysokokvalitného polykarbonátu. Vhodná aj 

pre väčšie vozidlá ako napr. Touareg. 

Obj. číslo: 000096010

STAROSTLIVOSŤ 1.

3.

5.

2.

4.

Doprajte vášmu vozidlu 
len to najlepšie.
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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.

  
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 

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! 

26 27



Váš Volkswagen je jedinečný. Zaslúži si Originálnu starostlivosť, akú mu poskytne 

len autorizovaný Volkswagen partner. Nepremeškajte aktuálne novinky o prebiehajúcich 

akciách a výhodných ponukách. 

Staňte sa naším fanúšikom. Získate tak praktické informácie ohľadom 

servisných služieb a zároveň máte možnosť súťažiť o skvelé  

Originálne príslušenstvo Volkswagen.

Chceme, aby to bol vždy
váš Volkswagen.

AudiSlovenskoAby to bol vždy váš Volkswagen www.volkswagen.sk

Objavte svet Volkswagen
u vášho Volkswagen partnera.

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.volkswagen.sk


