
Originálna zábava začína.
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04Bezpečnostná kontrola 
vozidla.
Pripravte svoje vozidlo 
na leto.

22Na veku záleží! 
Šeková knižka Volkswagen.

12Lifestyle.
Môj Originálny 
Volkswagen štýl. 

06Originálne, kvalitné 
a cenovo výhodné. 
Ekonomické balíky 
Volkswagen.

08Transport.
Originálne riešenia pre vašu 
batožinu.

10Starostlivosť.
Doprajte mu to najlepšie.

Na cestách po meste či mimo neho, všade potrebujete mať so sebou 
spoľahlivého partnera. Vyrazte s nami za Originálnou zábavou a zážitkami. 

Tešíme sa na vás. 
Váš Volkswagen servis.

ORIGINÁLNA ZÁBAVA 
ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.  
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Rezervujte si termín už dnes. Tešíme sa na Vás!

BEZPEČNOSTNÁ
KONTROLA VOZIDLA.
PRIPRAVTE SVOJE VOZIDLO NA LETO.

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

*

9,00 €*

Na nedostatky, ktoré odhalil náš check, 
použite jednoducho šek!
Viac o Šekovej knižke Volkswagen sa dozviete na strane 22.

Leto je obvykle obdobím veľkých plánov a dovolenkových ciest za originálnymi zážitkami. Je aj vaše vozidlo pripravené? 
Doprajte mu preventívnu prehliadku po zime u vášho servisného partnera. Pri Volkswagen 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

*maximálna odporúčaná cena s DPH.4 5



PONUKA PLATÍ PRE VOZIDLÁ VYROBENÉ DO 31. 12. 2013.

Top cena.
Overená
kvalita.

Ekonomický
balík

EKONOMICKÉ BALÍKY ZAHŔŇAJÚ:

20 % 10 %+
zľavu na Ekonomicky 
výhodný diel 
Volkswagen

zľavu na prácu 
kvalifikovaného 
servisného personálu

ORIGINÁLNE, KVALITNÉ A CENOVO VÝHODNÉ. 
EKONOMICKÉ BALÍKY VOLKSWAGEN. 

Doprajte tú najvyššiu kvalitu originálu aj vášmu vozidlu, hoci už možno nie je 
najmladšie. Ekonomicky výhodné diely z kvalitných materiálov v zaujímavom 
cenovom zvýhodnení v spojení s prvotriednym výkonom kvalifikovaného servisného 
personálu. S nami bude vaša cesta spoľahlivá a bezpečná v každom smere.

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

-20% -10%

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

VÝMENA OLEJA
V DSG PREVODOVKE 

VÝMENA 
ČELNÉHO SKLA

KOMPLETNÝ SERVIS 
KLIMATIZÁCIE

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

ZADNÝ
TLMIČ NÁRAZOV

PREDNÝ
TLMIČ NÁRAZOV

-20% -10%

PRACHOVÝ 
A PEĽOVÝ FILTER
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TRANSPORT.

Originálny základný strešný nosič
pre Volkswagen up!, 2-dverový 1S3071126
pre Volkswagen up!, 4-dverový 1S4071126
pre Volkswagen Polo GP, 4-dverový 6R0071126
pre Volkswagen Golf VII GP, 4-dverový 5G4071126
pre Volkswagen Golf Sportsvan GP 510071151A
pre Volkswagen Jetta GP 5C6071126
pre Volkswagen Scirocco GP 1K8071126
pre Volkswagen CC 3C8071126
pre Volkswagen Passat 3G0071126
pre Volkswagen Tiguan 2007>, aj pre panoramatickú strechu 5N0071126
Originálny základný strešný nosič na pozdĺžne nosníky
pre Volkswagen Golf Variant VII GP 5G9071151A
pre Volkswagen Passat Variant 3G9071151
pre Volkswagen Passat Variant Alltrack 3G9071151
pre Volkswagen Touran 5QA071151
pre Volkswagen Sharan, strieborný 7N0071151
pre Volkswagen Tiguan, pre 3S1/3S2 5QF071151
pre Volkswagen Touareg 2010> strieborný 7P6071151A

ORIGINÁLNE RIEŠENIA PRE VAŠU BATOŽINU. 

1

2

Originálny držiak kajaku
pre 1 kajak do 25 kg

Obj. číslo: 1K0071127A

2. Originálny základný strešný nosič

Originálny nosič bicyklov 
pre montáž na strechu 
Obj. číslo: 6Q0071128A

Originálny strešný box
Dizajnovo moderný box je odolný voči odlietajúcim kamienkom 

a neprepustí ani UV žiarenie. Aerodynamický tvar výrazne 

redukuje odpor vzduchu, čím dochádza k minimalizovaniu hluku 

počas jazdy. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti je stabilný 

a pevne uchytený na streche. Inovatívny systém DuoLift 

umožňuje pohodlné otváranie z oboch strán. Pomocou 

3-bodového centrálneho zamykania je plne zabezpečený proti 

vykradnutiu.  

Basic, čierna matná

340 litrov, d x š x v: 190 x 75 x 39 cm, Obj. číslo: 000071200

460 litrov, d x š x v: 230 x 75 x 38 cm, Obj. číslo: 000071200AC

Komfort, čierna lesklá, rýchloupínací systém 
340 litrov, d x š x v: 190 x 75 x 39 cm, Obj. číslo: 000071200AD

460 litrov, d x š x v: 230 x 75 x 38 cm, Obj. číslo: 000071200AE

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 10 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

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

1. Originálny nosič surfov 
pre montáž na strechu

Obj. číslo: 000071120HA

2. Originálny základný nosič 
Ideálny nástroj na rozšírenie úložných možností vášho 

vozidla. Základ tvorí Originálny základný nosič, na ktorý 

je možné namontovať napr. držiak bicykla, držiak surfovacej 

dosky alebo praktický strešný box. Vyrobený 

z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu. 

Jednoducho sa montuje a je uzamykateľný. 

8 9



STAROSTLIVOSŤ.
DOPRAJTE MU TO NAJLEPŠIE. 

Rohož batožinového priestoru
pre Volkswagen up!, pre vozidlá s hlbokým dnom 1S0061160
pre Volkswagen up!, pre vozidlá s vysokým dnom 1S0061160A
pre Volkswagen Polo GP, pre vozidlá so základnou podlahou 6R0061160
pre Volkswagen Polo GP, pre vozidlá s variabilnou podlahou 6R0061160A
pre Volkswagen Gol VII GP, pre hornú podlahu 5G0061160
pre Volkswagen Gol VII GP, pre variabilnú podlahu 5G0061161
pre Volkswagen Gol Variant VII 5G9061160
pre Volkswagen Gol Sportsvan, vrchná pozícia 510061160
pre Volkswagen Jetta GP 5C6061160
pre Volkswagen CC 3C5061160
pre Volkswagen Passat 3G5061160
pre Volkswagen Passat Variant, Passat Alltrack 3G9061160
pre Volkswagen Touran, 5-miestny 5QA061160
pre Volkswagen Touran, 7-miestny 5QA061160A
pre Volkswagen Sharan, 5-miestny 7N0061160
pre Volkswagen Sharan, 7-miestny 7N0061161A
pre Volkswagen Tiguan, pre variabilnú podlahu 5NA061160
pre Volkswagen Tiguan, pre základnú podlahu 5NA061160A
pre Volkswagen Touareg 7P0061160

Originálna sada jarnej ošetrovacej kozmetiky
Dôkladný kozmetický program pre čistenie auta 

v osvedčenej kvalite Volkswagen.

Obsah balenia:

– kefa na čistenie diskov 

– handra z mikrovlákna 

– odstraňovač hmyzu 500 ml 

– údržba interiéru 500 ml 

– čistiaci prostriedok na disky 500 ml

Obj. číslo: 000096355D

Originálna sada na čistenie diskov
Obj. číslo: 000096353D

Originálna rohož do batožinového priestoru

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 10 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Originálna letná zmes na čistenie skiel
3 000 ml

Obj. číslo: 000096321B

Originálny čistič skiel
koncentrát 250 ml

Obj. číslo: 000096311M

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.10 11



KLASICKÁ
PRÍŤAŽLIVOSŤ. 

BUĎTE ŠTÝLOVÝ 
ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.

Skladací dáždnik
Skladací mini dáždnik v čiernej farbe so strieborným logom 

Volkswagen. S automatickým otváraním / zatváraním, 53 cm / 

8 panelov, 3-dielna kostra dáždnika z chrómovanej ocele, tyče 

z niklu, poťahová látka zo 100% polyesteru. 

Priemer striešky: cca 97 cm. Dĺžka zloženého 

dáždnika: cca 28 cm. Hmotnosť: cca 345 g. Materiál: polyester.

Obj. číslo: 000087602K

Dáždnik
8-panelový 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

Originálne náramkové hodinky
Klasické, elegantné a spoľahlivé! Dámske a pánske 

náramkové hodinky s funkciou zobrazovania dátumu. 

Číselník chráni minerálne sklo. Puzdro a uzáver hodiniek 

sú vyrobené z ušľachtilej ocele. Vodotesnosť do 10 ATM. 

Polstrovaný kožený náramok zabezpečí pohodlné nosenie. 

Farba: sivo-béžová. 

Dámske. Priemer: 30 mm.

Obj. číslo: 000050801D GXU

Pánske. Priemer: 42 mm.

Obj. číslo: 000050800E GXU

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

Minibaterka s USB 
Praktický mini prívesok na kľúče s LED baterkou. Je vyrobený 

z plastu a je čiastočne pogumovaný. Baterku je možné nabíjať 

cez USB port. S nápisom Golf. 

Obj. číslo: 1H8069690

Prívesok na kľúče, kolekcia Klassik 
Štýlový kovový prívesok s erbom mesta Wolfsburg vyrobený 

metódou glazovania. Na kovovom krúžku je vyrytý nápis 

Volkswagen. Rozmery: 35 x 5 mm. 

Obj. číslo: 000087010AR229

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

13Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.12 13



Odrážadlo Junior Beetle
Cesta za dobrodružstvom môže začať! Odrážadlo pre deti 

vo veku od 12 mesiacov. Kvalitné gumové kolesá 

zabezpečujú dostatočne komfortnú jazdu bez hluku. 

Čalúnené sedadlo poskytuje optimálny komfort. 

Dodávané v peknom darčekovom balení.

Čierne. Obj. číslo: 5C0087500B 71N

Biele. Obj. číslo: 5DA087510

Príves pre odrážadlo Junior Beetle 
Stačí pripojiť a ide sa! S týmto elegantným bielym prívesom 

si môže malý pretekár vziať so sebou na cesty aj väčší náklad. 

Rovnako ako odrážadlo je vybavený gumovými kolesami 

pre tichý chod. Materiál: polyetylén. 

Obj. číslo: 5DA087502

Futbalová lopta
Limitovaná edícia! Čierno–biela futbalová lopta v retro 

dizajne s logom Volkswagen. Veľkosť: 5 (obvod 68–70 cm).

Obj. číslo: 231050540

Plastelína pre deti
S touto plastelínou z jemného, mäkkého materiálu si vaše 

deti užijú veľa zábavy. Plastelína je vyrobená z potravinových 

prísad, ktoré neobsahujú glutén (múku), vaječné bielka, 

arašidy, ani laktózu, a preto sú vhodné aj pre alergikov. 

Stvrdnutú plastelínu možno natrieť bežnými farbami 

a ceruzkami. Plastelína je uložená v plastových nádobkách 

s uzáverom. Vyrobené v Nemecku. 

Obj. číslo: 1H8087703

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

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

Športová taška
S nami si zbalíte naozaj všetko! Taška v športovom štýle 

obsahuje hlavnú priehradku na zips so všitým vreckom 

zo sieťoviny, ďalšie priehradky v hlavnej komore, integrované 

predné vrecko, mini vrecko na malé drobnosti, priehradka 

na telefón a perá, 2 sieťované vrecká na fľaše s vodou 

a oddelenie na topánky. S ramenným popruhom a bočnými 

úchytmi pre pohodlné nosenie. 

Rozmery: 490 x 230 x 330 mm. 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 na slúchadlá. S logom 

Volkswagen na prednej strane. Materiál: 100% nylón. 

Farba: antracitová. Rozmery (d x š x v): 40 x 9 x 40 cm.

Obj. číslo: 000087319F

Ruksak
Športový ruksak s priestrannou hlavnou priehradkou na zips 

a zadnou vystuženou priehradkou. S predným vreckom 

na zips, vreckom na mobil 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 VYRAZTE NA CESTY ŠTÝLOVO!
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Šiltovka „GTI 1976”
Budete jednoducho neprehliadnuteľný! Atraktívna šiltovka 

s fototlačou pôvodnej verzie Golfu GTI z roku 1976 v kombinácii 

s veľkým nápisom GTI. S červeno-bielym ozdobným švom na šilte. 

Zadná časť zo sieťoviny s voľne nastaviteľným uzáverom pre rôzne 

veľkosti. Materiál: 60 % polyester, 40 % bavlna.

Obj. číslo: 5GB084300

Detská čiapka GTI „Wild”
Detská čiapka s veľkým nápisom „Wild GTI” na prednej 

strane pre malých „divokých” GTI fanúšikov. Šilt 

s fototlačou originálneho Golfu GTI a červeným lemovaním 

vo farbe laku modelu GTI. Materiál: bavlna / polyester.

Obj. číslo: 5GB084300B

Cestovný kufor GTI
Rovnaký ako samotná značka GTI - dynamický a obratný. 

Kufor na kolieskach je ľahký a má extrémne dlhú životnosť. 

S voštinovou štruktúrou a logom GTI na prednej strane. 

Má ergonomické rukoväťe, 4 kolieska, hliníkové tyče, kombinačný 

zámok TSA. Vo vnútri je vybavený sieťovou priehradkou, istiacimi 

popruhmi a vreckom na topánky či iné príslušenstvo. Vnútri 

a na zipse žiari typická červená farba GTI. Vnútorná podšívka 

je potlačená nápisom GTI tón v tóne. Rozmery: 26 x 67 x 45 cm. 

Materiál: polykarbonát. Objem: 66 l. Hmotnosť 3,4 kg.

Obj. číslo: 5G1087301  GCA

Dáždnik GTI
S týmto automatickým dáždnikom sa budete cítiť štýlovo 

v každom daždivom počasí. Poťahová látka z polyesteru 

s teflónovou úpravou. Puzdro vyrobené z materiálu 

originálneho GTI sedadla „Clark” s nylónovou podšívkou. 

Priemer striešky dáždnika: 95 cm.

Obj. číslo: 5G1087602  041

Chladiaca nádoba GTI
Čierna chladiaca nádoba na nápoje s efektným 

červeným nápisom GTI. Vo vnútri biela. Chladiaca 

jednotka, ktorá je rozdelená do 6 komôr, správne 

vychladí nápoj už počas niekoľkých minút, a to 

až do 18 °C pod okolitú teplotu. Vhodná 

pre 1-litrové fľaše, fľaše s vodou alebo veľké 

poháre. Materiál: PVC.

Obj. číslo: 000065403A 041

Kožený opasok GTI
Čierny opasok z pravej hovädzej kože s reliéfnou potlačou GTI 

plástov, s vyrazeným logom GTI a s kvalitnou pogumovanou 

prackou. Materiál: hovädzia koža. 

Veľkosť S/M   Veľkosť L/XL  

(obvod pása 82–92 cm)  (obvod pása 92–106 cm) 

Rozmery: 1 060 x 35 x 3 mm Rozmery: 1 230 x 35 x 3 mm

Obj. číslo: 5GD087408A 041 Obj. číslo: 5GD087408B 041

Šiltovka GTI „Clark”
Divoký od narodenia! Atraktívna GTI šiltovka s veľkým nápisom „Wild GTI“. 

Šilt je potiahnutý originálnym káro poťahom sedadiel „Clark”. 

Malá výšivka GTI zo zadnej strany šiltovky a kontrastné pásy s GTI potlačou 

z vnútornej strany. Voľne nastaviteľná veľkosť vďaka uzáveru s reliéfnym logom 

Volkswagen. Materiál: bavlna / polyester.

Obj. číslo: 5GB084300A

KOLEKCIA GTI
ORIGINÁLNY MESTSKÝ ŠTÝL. 

MOJA DEFINÍCIA DOKONALOSTI. 

16 17

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

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

servisného partnera.16 17



Hrnček „Original GTI”
Naštartujte svoj deň s hrnčekom GTI! Štýlový hrnček v originálnej 

farbe laku GTI „tornado červená“. 

Materiál: porcelán. Objem: 350 ml. Vhodný aj do umývačky riadu. 

Obj. číslo: 5GB069601A 645

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

„GTI One” s praktickou veľkou rukoväťou. Červený nápis GTI 

na vnútornom okraji. Objem: 350 ml. Vhodný aj do umývačky riadu. 

Obj. číslo: 5GB069601 041

Plážové šľapky GTI
Ľahká, mäkká podošva s hrúbkou cca 15 mm poskytuje 

príjemný komfort pri nosení. V podošve je vyrazený červený 

nápis GTI. Remienok z čiernej sieťoviny s červenou výšivkou 

loga GTI. Materiál: EVA. Veľkosti: 37–46

Obj. číslo: 5GV084350E–J 041

Slnečné retro okuliare GTI
Slnečné okuliare s plastovým rámom a tmavými sklami. S nápismi 

„GTI since 1976“ a „Original GTI“ na obidvoch bočniciach. 

Materiál: plast. 

Čierne. Obj. číslo: 5GB087900  041

Biele. Obj. číslo: 5GB087900 084

Stolný mini ventilátor s USB
Biely mini ventilátor s USB portom a s potlačou loga GTI 

v červenej farbe. Zabalený v bielej kartónovej krabici. 

Rozmery: 147 x 96 x 144 mm.

Obj. číslo: 1H6087703A

Športová taška GTI 
Taška v športovom štýle pre milovníkov modelu 

Golf GTI. So zaujímavými detailami – s typickým 

červeným lemovaním, reliéfnou potlačou včelých 

plástov a plasticky vystúpeným GTI logom 

na prednej strane. S odnímateľným a voľne 

nastaviteľným polstrovaným popruhom cez 

rameno a spodným ochranným gumovým pásom 

pre ochranu pred poškodením a znečistením. 

Rozmery: 620 x 230 x 320 mm. Objem: 50 l. 

Nosnosť: 30 kg. Materiál: 100% polyester.

Obj. číslo: 5GB087318  041

Šnúrka na kľúče GTI
Čierna šnúrka s karabínkou a krúžkom 

na kľúče z čierneho chrómu. S logom GTI 

a vyšitým červeným prúžkom. 

Rozmery: 480 x 20 mm. 

Materiál: 100% polyester.

Obj. číslo: 000087610AA041

Taška cez rameno GTI
Praktická taška na rameno s odnímateľným 

a nastaviteľným ramenným popruhom 

s polstrovaním a 3D razbou loga GTI zaistí 

vysoký komfort pri nosení. S vonkajším 

vreckom na zips. Vnútri je vrecko na zips, 

vrecko na mobilný telefón a držiaky 

na perá. Rozmery: 290 x 330 x 100 mm. 

Nosnosť: 10 kg. Objem: 4,5 l. 

Materiál: 100% polyester.

Obj. číslo: 5GB087319  041

Peňaženka GTI
Veľmi praktická a navyše bezpečná peňaženka 

v dizajne GTI s praktickými priehradkami 

na karty a mince. Priehradky sú podšité 

tzv. „Cryptalloy” fóliou – ide o špeciálny 

materiál, ktorý neprepustí radiové signály 

smerom von, ani dovnútra, a tak budú vaše 

bezkontaktné platobné karty či doklady 

s čipom v dokonalom bezpečí. 

Rozmery: 130 x 100 x 20 mm. 

Materiál: 100% polyester.

Obj. číslo: 5GB087400  041

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

u vášho autorizovaného servisného partnera.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.
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Slnečná clona Motorsport
Slnečná clona na čelné sklo obojstranne potlačená motívom 

Motorsport. Clonu možno prakticky sklopiť do menšieho 

formátu, upevniť klipom a ľahko uložiť do kufra auta. 

Rozmery zloženej clony: 29 x 13 x 3 cm. Materiál: lepenka.

Obj. číslo: 000087703CR

Termopohár „R”
Dajte si kávu v štýle „R”! Modrý termopohár 

s vygravírovaným strieborným logom „R”. Vákuum 

v dvojitej stene pohára udržiava nápoj horúci alebo 

studený, podľa potreby. Objem: 0,4 l. 

Rozmery: výška 18,7 cm, priemer 7,5 cm.

Obj. číslo: 15D069604

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

20

KOLEKCIA R Peňaženka „R”
Peňaženka z čiernej kože so vsadeniami v štýle sedadiel 

modelu R. Okrem priehradky na mince je peňaženka vybavená 

3 priehradkami na karty a ďalšími 3 priehradkami. Športový 

akcent dotvára modrý všitý prúžok a plastické kovové logo „R” 

v štýle odznaku na prednej strane. Peňaženka je vybavená 

tzv. „Cryptalloy” fóliou – ide o špeciálny tieniaci materiál, ktorý 

neprepustí radiové signály smerom von, ani dovnútra, a tak 

budú vaše bezkontaktné platobné karty či doklady s čipom 

v dokonalom bezpečí. Peňaženka je zabalená v bielom obale 

s transparentnou prednou stranou v dizajne kolekcie R. 

Rozmery: 115 x 20 x 95 mm. Materiál: hovädzia koža / kov.

Obj. číslo: 15D087400

Hrnček „R”
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

Manžetové gombíky „R”
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

Šiltovka „R”
Čierna päťpanelová šiltovka s veľkou 3D aplikáciou loga „R“. 

Voľne nastavitelná veľkosť vďaka uzatváraniu na suchý zips.

S modrým kontrastným nápisom Volkswagen R na zadnej 

strane a s modrým gumeným logom R na suchom zipse.

Materiál: 100% bavlna.

Obj. číslo: 15D084300

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

servisného partnera.

SPOJENIE VÁŠNE, 
MAXIMÁLNEJ VÝKONNOSTI 

A INDIVIDUÁLNYCH NÁROKOV.

KOLEKCIA 
MOTORSPORT
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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! 
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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.

Pretože chceme, ABY TO BOL VŽDY VÁŠ VOLKSWAGEN.

Volkswagen servis.

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 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 
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


