Originálne Vianoce
Volkswagen

Vianoce
s darčekmi
Volkswagen
Potešte svojich blízkych
originálnymi darčekmi z lifestyle
kolekcií Volkswagen.
Jedinečné darčeky, ktoré nikde
inde nenájdete.
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Prívesok Swarovski®
Kovový prívesok v tvare srdca s logom Volkswagen.
V srdci je vložených 5 Swarovski® kamienkov. Materiál:
zinková tlaková zliatina. Rozmery: 60 x 20 mm.
obj. č. 7E9087010A

€ 12,90

€ 10,32

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Kolekcia R
Šiltovka
Štýlová unisex šiltovka so spodnou stranou šiltu
v karbónovom vzhľade a vyvýšeným vyšívaným
logom R. Nastaviteľná veľkosť pomocou kovovej spony.
Modré kontrastné prešívanie na šilte. Farba: čierna.
Materiál: 100 % polyester. Materiál podšívky: 100 %
bavlna. Veľkosť: univerzálna.
obj. č. 5H6084300

€ 28,32

Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

€ 22,66

Prívesok na kľúče

Porcelánový hrnček

Prívesok na kľúče s vystúpeným logom R a s laserovým
gravírovaním Volkswagen. Farba: strieborná. Materiál:
zinková tlaková zliatina. Rozmery: 6 x 2,6 x 0,4 cm.

Hrnček s uškom s vyrytým bielym logom R. Farba:
čierna, biela. Objem 0,35 l. Rozmery: výška 9,8 cm,
horný priemer 9,3 cm. Vhodný aj do umývačky riadu.

obj. č. 5H6087010

€ 19,98

€ 15,98

obj. č. 5H6069601

€ 12,90

€ 10,32

Ruksak
Ruksak so spevneným dnom, vreckom vpredu a vzadu.
Zips s reflexnými detailmi. Farba: čierna.
Materiál: 100 % polyester. Rozmery: 42 x 60 cm.
obj. č. 5H6087327

€ 38,94

€ 31,15

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Kolekcia
New Volkswagen
Čiapka
Pletená čiapka zo zmesi bavlny v modrej Volkswagen
farbe. Žltý štítok s logom Volkswagen. Farba: modrá.
Materiál: 50 % bavlna, 50 % akryl. Veľkosť: univerzálna.
obj. č. 5H0084303

€ 19,98

€ 15,98

Osuška
Originálna osuška v tvare kruhu z vysokokvalitného
mäkkého a hrubého bavlneného froté. Extra savý
materiál. Vtkané logo VW po celej ploche. S pútkom
na zavesenie. Farba: modrá. Priemer: 140 cm.
obj. č. 5H0084500

€ 42,48

€ 33,98

Multifunkčná šatka
Naozaj všestranná. Mäkký, jemne pletený rukáv môžete
nosiť ako šatku, čiapku, čelenku alebo tvárovú masku.
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan. Farba: modrá.
Rozmery: 50 x 25 cm.
obj. č. 5H0084303A
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€ 11,76

€ 9,41

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Unisex mikina
Mikina s okrúhlym výstrihom a rebrovanými manžetami
z amerického flísu s mäkkým kartáčovaným vnútrom.
Modrá potlač loga VW na hrudi špeciálnou lesklou
technikou. Z vnútornej strany krku žltý tkaný pásik
s bielym nápisom Volkswagen a žlté logo VW. Žltý
štítok s bielym logom VW na spodnom leme vľavo.
Farba: modrá. Materiál: 100 % bavlna. Veľkosti: S – 3XL.
obj. č. 5H0084131A – F 287

€ 53,16

€ 42,53

Mikina
Unisex mikina so zdrsneným mäkkým vnútrom
a mierne lesklou potlačou. Žltý tkaný pásik na krku
s bielym nápisom Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna.
Farba: svetlosivý melír. Veľkosti: XS – 3XL.
obj. č. 5H0084131 – F 573

€ 56,70

€ 45,36

Kolekcia
Golf 8
Vak

Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

Pevný a vodoodpudivý športový vak so šnúrkovým
sťahovaním. Vpredu lesklá potlač veľkej číslice 8,
zboku žltý štítok s logom Volkswagen. Materiál:
100 % polyester s PU vrstvou. Objem: 12 l.
Nosnosť: 8 kg. Rozmery: 35 x 45 cm.
obj. č. 5H0087318

€ 10,80

€ 8,64

Zmenšený model Golf 8
Šiltovka
Šiltovka v klasickom strihu s mierne prehnutým šiltom
v sivej melanž farbe. Zboku efektná lesklá potlač
číslice 8, predstavujúca Golf 8. generácie. Voľne
nastaviteľná veľkosť vďaka zadnému kovovému
uzáveru. So žltým štítkom s logom Volkswagen
na zadnej strane. Z vnútornej strany žltý pásik
s potlačou loga Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna.
obj. č. 5H0084300A

€ 22,56

€ 18,05

Stále skvelý, aj v miniatúrnej podobe. Golf 8 vám
umožní vychutnať si skvelý pocit aj doma či v kancelárii.
Materiál: zinková tlaková zliatina. Farba: Lemon Yellow
Metallic. Mierka: 1 : 43.
obj. č. 5H0099300 10W

€ 35,40

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

€ 28,32
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Fľaša

Model ID.3

Dámska bunda

Dvojstenná vákuovo izolovaná fľaša na pitie
z nehrdzavejúcej ocele. Matný povrch s lesklou mäkkou
potlačou „NOW YOU CAN.“ Vákuové tesnenie udržuje
kvapaliny horúce 8 hodín a chladné až 12 hodín.
Bez obsahu BPA. Objem: 0,5 l.

Zmenšený model ID.3 s množstvom detailov.
Materiál: zinková tlaková zliatina.
Farba: tyrkysová. Výrobca: NOREV. Mierka: 1:43.

Ľahká prechodná dámska bunda v modernom
dvojvrstvovom vzhľade. S kapucňou a dvoma bočnými
vreckami na zips. ID. potlač v spodnej časti chrbta.
Materiál: 100 % nylon. Farba: tyrkysová, biela.
Veľkosti: XS – XXL.

obj. č. 10A069604

€ 16,80

€ 13,44

Osuška
Plážová osuška z jemného froté materiálu pre chvíle
oddychu. Materiál: 100 % bavlna. Farba: kamuflážový
vzhľad ID.3. Rozmery: 180 x 125 cm.
obj. č. 10A084501
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€ 35,40

€ 28,32

obj. č. 10A099300 C6L

€ 35,40

€ 28,32

obj. č. 10A084018 – E 23A

€ 106,32

€ 85,06

Kolekcia ID.
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

Bluetooth reproduktor

Batoh

Bezdrôtový outdoorový reproduktor s Bluetooth 4.2
s rozsahom prenosu až 10 m ponúka veľmi čistý zvuk.
S funkciou hlasitého odposluchu pri prijatí hovoru
pomocou tlačidla mikrofónu. Je vodeodolný podľa
IPX7, odolný proti prachu a nárazu. Súčasťou balenia je
aj nabíjací USB akumulátor. Rozmery: 45 x 45 x 45 mm.
Kapacita: 300 mAh. Typ batérie: Li-ion. Prevádzková
doba: 2 – 3 hod. Čas nabíjania: 1 – 2 hod. Výstupný
výkon: max 3 W.

Ľahký batoh v tvare päťuholníka vyrobený
zo sieťovaného materiálu. Zips na vnútornej strane,
nastaviteľné ramenné popruhy. Zapínanie na click
systém s logom VW. ID. potlač. Materiál:
100 % polyester. Farba: tmavomodrá. Rozmery:
48 x 33 x 21 cm.

obj. č. 10A087621

€ 33,00

obj. č. 10A087329

€ 42,48

€ 33,98

€ 26,40

Skladací dáždnik
Veselo aj do dažďa. Automatický skladací dáždnik
so systémom odolným proti vetru. Rukoväť s mäkkým
povrchom. S ID. logom a celoplošnou potlačou
v šesťuholníkovom dizajne. Vrátane ochranného obalu
s bielym logom VW. Farba: žltá. Priemer striešky: 97 cm.
obj. č. 10A087602

€ 29,46

€ 23,57

Ponožky
Ponožky vo farbách ID.3 kamufláž pri príležitosti jeho
svetovej premiéry. Materiál: 75 % bavlna, 20 %
polyamid, 5 % elastan. Veľkosti: 39 – 42, 43 – 46.
obj. č. 10A084361A, B

€ 10,80

€ 8,64

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

Lietajúci tanier
Veľký a kvalitný lietajúci tanier s dobrými
letovými vlastnosťami je ideálnym darčekom
pod stromček. Potlačený retro motívom
„Chrobák kabriolet“. Farby: modrá, červená,
biela. Materiál: polypropylén (PP). Rozmery:
26 x 26 x 3 cm.
obj. č. 7E9050523

€ 11,76

€ 9,41

Plyšový mikrobus
Pre všetky cestovateľské sny. Obytnú dodávku
T1 z príjemného plyšového materiálu možno
použiť aj ako vankúš. Farba: béžová, bordová.
Materiál: 100 % plyš soft velboa, výplň
z polyesterovej vaty. Rozmery: 29 x 14 x 17 cm.
obj. č. 7E9087511

€ 34,20

€ 27,36

Detská
kolekcia
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* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Plyšové zvieratká
Plyšová hračka výrobcu Sigikid z neobyčajne mäkkého
a zamatovo hebkého materiálu. Vďaka dlhým rukám
a nohám sa na tomto plyšovom zvieratku Sigikid všetko
„hojdá a kýve“. Čierne plastové oči sú bezpečne
umiestnené sa západkami na zadnej strane,
tmavomodrý šál je s logom Volkswagen.
Náplň z mäkkej polyesterovej vaty. Plyšák vie dokonca
aj sám sedieť. Možno ho bez problémov prať v práčke
pri teplote 30 °C. Pre deti od 12 mesiacov.
Medvedík
obj. č. 5H0087576
Zajačik
obj. č. 5H0087576A

€ 40,14
€ 31,86

€ 32,11
€ 25,49

VW Chrobák od firmy Playmobil
Chrobák je vybavený strešným nosičom a ďalším
príslušenstvom ako kufor, chladiaci box, surfovacia
doska, slnečník, uterák, hromada piesku, hrad z piesku,
kýblik, hrable a lopatka na piesok, šiltovka a 3 fľaše.
Celkovo obsahuje 52 dielov. Figúrky: žena, muž, dieťa.
Rozmery: 23,5 x 10,5 x 10,5 cm (D x Š x V). Pre deti
od 5 rokov.
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

obj. č. 7E9087511B

€ 47,22

€ 37,78
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Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

Karavan Bulli od firmy Playmobil
Karavan ponúka veľký úložný priestor a je vybavený
časťou na sedenie, minikuchynkou a plochou
na ležanie. S množstvom príslušenstva – kufor,
cestovná taška, mapa, fotoaparát so šnúrkou,
2 vankúše, fľaša, 2 šálky, 2 zubné kefky, kefa na vlasy,
tuba, 2 konzervy, box na chlieb, balenie sušienok
a balenie mlieka. Celkovo obsahuje 74 dielov.
Figúrky: žena, muž. Farba: červená, biela. Rozmery:
25 x 11 x 13 cm (D x Š x V). Pre deti od 5 rokov.
obj. č. 7E9087511A

€ 59,04

€ 47,23

Odrážací bicykel
Pomáha deťom trénovať zmysel pre rovnováhu,
pohyblivosť a koordináciu. Výškové nastavenie sedadla
do 3 pozícií, sedlo s mäkkou plochou pre sedenie
z materiálu EVA. Gumové kolesá s hrubým profilom
pre optimálne použitie aj na nespevnenom povrchu.
Rám z brezovej preglejky, čierne madlá z mäkkého TPE.
Farba: čierna, červená. Výška sedla: 37 – 43 cm. Telesná
výška: cca 95 – 105 cm. Dĺžka kroku: cca 38 – 45 cm.
Celkové zaťaženie: 30 kg. Hmotnosť: 3,5 kg.
Pre deti od 3 rokov.
obj. č. 1H2050251
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€ 95,76

€ 76,61
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Detská plyšová deka
Plyšová deka s modelmi Bulli a Chrobák od značky Sigikid
vhodná na maznanie a upokojenie aj tých najmenších
bábätiek z obzvlášť mäkkého a jemného zamatového
materiálu. Stuhy a uzly po bokoch poskytujú rôzne
možnosti uchopenia, zabudovaná praskajúca fólia slúži
na akustické podnety. Materiál: 100 % mikropolyester.
Rozmery: 19 x 19 cm. Bezpečnosť otestovaná v súlade
so smernicou o hračkách 2009/48/ES.
obj. č. 7E9084413

€ 31,86

€ 25,49

Detská
kolekcia
Detské tričko

Dupačkový overal

Tričko s dlhým rukávom a gombíkovou lištou s troma
gombíkmi z imitácie parožia. Vpredu veľká potlač T1
v tmavočervenej farbe, potlač kompasovej ružice
na ľavom zadnom leme. Farebný pásik na vnútornej
strane lemu a historický nápis Volkswagen vzadu
na šiji. Príjemný komfort nosenia vďaka zdrsnenému
povrchu. Ramenné švy posunuté dopredu. Materiál:
100 % organická bavlna. Farba: bordová. Veľkosti:
116/122, 128/134, 140/146, 152/158.
obj. č. 7E9084152A – D 645

€ 29,46

Nikdy nie je príliš skoro ukázať svoju vášeň. Detský
overal v dizajne GTI. Veľká, zvislá potlač loga GTI
na prednej strane a malý štítok GTI na zadnej strane.
Zapínanie na patentné cvoky. Materiál: 100 % bavlna.
Farba: červená. Veľ.: 68/74, 80/86.
obj. č. 5HV084401, A 645

€ 35,40

€ 28,32

€ 23,57
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Ruksak
S troma vnútornými oddielmi a predným vreckom.
Vpredu GTI logo a potlač súradníc GTI. Dĺžkovo
nastaviteľné ramenné popruhy. Vystužené dno.
Farba: čierna. Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 30 x 45 x 13 cm.
obj. č. 5HV087327

€ 43,44

Prívesok na kľúče

Náramkové hodinky

Prívesok s vyvýšeným logom GTI a súradnicami, ktoré
popisujú miesto, kde sa dokopy montujú karosérie
a motory GTI. Držiak na kľúče v tvare polovičnej voštiny.
Farba: čierna, biela. Materiál: mäkké PVC.
Rozmery: 8 x 3,5 x 0,6 cm.

Štýlové hodinky s voštinovou potlačou. Čísla a indexy
vo vzhľade otáčkomera GTI. Kvalitný japonský hodinový
strojček. Gumený remienok s bielou potlačou
so súradnicam GTI. Čierna spona z brúsenej nerezovej
ocele. Vodeodolnosť do 3 ATM. Farba: čierna. Rozmery:
priemer 42 mm, vhodné pre obvod zápästia 16 – 21 cm.

obj. č. 5HV087013

€ 10,56

€ 8,45

obj. č. 5HV050830
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€ 54,30

€ 36,60

€ 29,28

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Šiltovka
Čierna baseballová šiltovka v dizajne GTI. Vystúpená
potlač loga GTI so súradnicami a textom „Made by
Volkswagen“ na prednom paneli. Na zadnej strane
nastaviteľný remienok s kovovou sponou a vyrazeným
logom Volkswagen. Obvod hlavy: 56 – 60 cm. Veľkosť:
unisex. Materiál: 100 % polyester.
obj. č. 5HV084300 041

€ 23,58

€ 18,86

Kolekcia
GTI
Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Kolekcia
GTI
Multifunkčná šatka
Mäkká, jemne pletená tunelová šatka, ktorá sa dá nosiť
ako šál, čiapka, čelenka alebo ochrana úst. Vo farbách
typických pre kolekciu GTI. Potlač loga GTI na hornom
okraji. Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan.
Farba: červená / čierna.
červená
obj. č. 5HV084303A 645

€ 11,76

€ 9,41

čierna
obj. č. 5HV084303A 041

€ 11,76

€ 9,41

Prívesok na kľúče
Prívesok s pútkom z látky pravého čalúnenia sedadiel
Golf GTI. Kovový rám s laserovým gravírovaním.
Farba: čierna, biela, červená. Materiál: kov, tkanina.
Rozmery: 10 x 3,1 x 0,65 cm.
obj. č. 5HV087010A
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€ 31,86

€ 25,49

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Bedrová ľadvinka

Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

Priestranná dvojkomorová trendy ľadvinka. Zapínanie
na zips s červeným kontrastným pruhom. Vďaka
dĺžkovo nastaviteľnému popruhu sa dá nosiť okolo
pása alebo cez rameno. Farba: čierna.
Materiál: 100 % polyester.
obj. č. 5HV087314A

€ 18,84

€ 15,07

Sada šálok na espresso

Rukavice

Dvojdielna sada šálok s podšálkami v dizajne GTI
Legend v červenej a čiernej farbe. Materiál: New Bone
China. Zabalené v darčekovom balení. Rozmery šálky:
výška 6,5 cm, priemer 11 cm. Objem: 0,1 l.

Funkčné rukavice v dizajne GTI s dotykovou funkciou
na palcoch a ukazovákoch. Lemy a strana dlaní
z elastického materiálu, chrbát rukavíc z materiálu
odolného voči vetru. S patentkou pre spojenie ľavej
a pravej rukavice. Potlač loga GTI v rovnakom farebnom
tóne na chrbtoch rukavíc a biele logo GTI na štítkoch.
Veľkosti: XS/S, M/L, XL/XXL.

obj. č. KUKGTITA51

€ 22,50

€ 18,00

obj. č. 5HV084343 – B
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

€ 31,86

€ 25,49
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Šatka
Šatka s veľkým motívom „TIME TO GET OUT“ v dvoch
farebných prevedeniach – červený podklad s bielou
potlačou T1 Bulli, modrý podklad s motívom VW
Chrobák. Materiál: 100 % organická bavlna.
Rozmery: 50 x 50 cm.
modrá/biela
obj. č. 7E9084331A 530

€ 15,30

€ 12,24

červená/biela
obj. č. 7E9084331A 645

€ 15,30

€ 12,24

Kolekcia
Heritage
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* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

Cestovná deka
Obzvlášť mäkká a hebká deka z mikroflísu s retro
motívom VW Chrobák. Originálna päťfarebná potlač
z vrchnej strany, spodná strana jednofarebná –
krémová. Po bokoch olemovaná ozdobným stehom.
Farba: modrá, krémová, červená. Materiál: polyester.
Rozmery: 150 x 130 cm.
obj. č. 7E9084503A

€ 33,00

€ 26,40

Prívesok „Strážny anjel“

Dámske tričko

Štýlový prívesok z liateho zinku a nerezovej ocele.
Z jednej strany matný, z druhej leštený. S nápisom
„Drive Safe”. Rozmery: 70 x 40 mm.

Tričko s krátkym rukávom v bordovej farbe. Veľká
potlač T1 v tmavobordovej vpredu, kompasová ružica
na pravom zadnom leme. Farebný pásik na vnútornej
strane šijového lemu, farebný štítok na leme pravého
rukáva. Historický nápis Volkswagen zvonku šije.
Materiál: 95 % organická bavlna, 5 % elastan.
Veľkosti: XS – XXL.

obj. č. 7E9087010

€ 8,16

€ 6,53

obj. č. 7E9084210 – E 645

€ 29,46

€ 23,57

Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

Kolekcia
Heritage
Pánske tričko
Tričko s dlhým rukávom a gombíkovou lištou s troma
gombíkmi z imitácie parožia. Vpredu veľká potlač
modelu T1 v tmavoolivovej farbe. S farebným štítkom
na spodnom leme a kompasovou ružicou na ľavom
zadnom leme. Potlač nápisu Volkswagen na vonkajšej
strane šije. Farebný pásik na vnútornej strane šijového
lemu. Príjemný komfort nosenia vďaka zdrsnenému
povrchu. Ramenné švy posunuté dopredu. Materiál:
100 % organická bavlna. Veľkosti: S – 3XL.
obj. č. 7E9084132A – F WN3

€ 41,28

€ 33,02

Prívesok na kľúče
Prívesok na kľúče z pravej kože. Predná strana
s kovovým emblémom s motívom Chrobáka, zadná
strana s vyrazeným historickým nápisom Volkswagen.
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*O
 dporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

obj. č. 7E9087013

€ 17,64

€ 14,11

Model VW Chrobák, polícia
Zmenšený model policajného „Chrobáka“ z roku 1966.
S pohyblivými kolesami. Vhodné pre deti od 36
mesiacov. Farba: čierna, biela. Mierka: 1:24.
obj. č. 1H2099303

€ 23,58

€ 18,86

Držiak na vajíčka
Ručne vyrobený držiak na vajíčka v tvare modelu
VW Bulli. Pod strešným nosičom je ukrytá soľnička.
Farba: modrá, farebný vzor. Materiál: porcelán.
Rozmery: 130 x 65 mm.
obj. č. 7E9069644

€ 23,58

€ 18,86

Model VW Chrobák
Originálny darček pre všetkých fanúšikov VW Beetle.
Zmenšený model „Chrobáka“ z roku 1950 v mierke
1:18. Vhodné pre deti od 36 mesiacov. Farba: čierna.
Výrobca: WELLY.
obj. č. 111099302 041

€ 51,96

€ 41,57

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Taška na toaletné potreby
Len zrolovať a ísť. Cestovná taška na toaletné
potreby zaberá po zložení veľmi málo miesta
a pri zavesení ukáže svoj potenciál naplno. Štyri
priehradky na zips, z toho dve zo sieťovaného
materiálu. S kovovým háčikom na zavesenie.
Na vonkajšej strane čierna potlač T1 Bulli,
vo vnútri svetlomodrá potlač retro kompasu.
Farba: olivová. Materiál: 100 % recyklovaný
polyester. Rozmery: 32 x 19 x 5 cm.
obj. č. 7E9087317A

€ 35,40

Kolekcia
Heritage

€ 28,32

USB kľúč
Výborný darček pre fanúšikov Bulli. T1 aj ako
miniatúra ponúka veľa priestoru – až pre 8 GB dát.
LED svetlomety sa pri používaní rozsvietia. Dodáva
sa s predlžovacím káblom. Farba: červená. Materiál:
kov, guma.
obj. č. 211087620B 645
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*O
 dporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

€ 33,00

Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

€ 26,40

Spací vak
Máte doma turistu? V tom prípade ho tento ľahučký spací vak
s obrovskou potlačou motívu T1 určite poteší. Vnútorná strana
v kontrastnej kaki farbe. Príjemne mäkký materiál. Koniec zipsu
zmizne v „garáži“, aby sa zabránilo treniu o tvár alebo krk. Zips
po celej dĺžke umožňuje úplné otvorenie spacáku, aby ho bolo
možné použiť aj ako prikrývku (220 x 160 cm). Dva spacie vaky je
možné spojiť a vytvoriť tak spací vak pre dvoch. Historický nápis
Volkswagen v ľavom hornom rohu. Vrátane kompresného vaku.
Materiál: vonkajšia časť 100 % mikropolyester, podšívka
100 % polyester, výplň polyesterová vata. Rozmery: 220 x 80 cm.
obj. č. 7E9069621

€ 65,04

€ 52,03

Sada smaltovaných hrnčekov
Dva smaltované hrnčeky sa ako štýlový darček
pod stromček určite hodia. S motívom Chrobáka
a s motívom Bulli T1. Farba: modrá, žltá.
Materiál: smalt. Objem: 0,25 ml.
obj. č. 7E9069601

€ 24,72

€ 19,78

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

21

Šiltovka, bielo-bordová
Šiltovka v klasickom strihu v trendovej červeno-bielej
kombinácii s motívom ikonického „Chrobáka“. Predný
panel a šilt z bavlny s nášivkou motívu VW Chrobák,
zadný panel zo sieťoviny bordovej farby
s tmavomodrou výšivkou historického nápisu
Volkswagen. Farba: bordová, biela.
Materiál: 100 % polyester, 100 % bavlna.
obj. č. 7E9084300B

€ 22,38

€ 17,90

Šiltovka, olivová
Unisex šiltovka olivovej farby z kartáčovaného
materiálu. Spodná strana šiltu je tmavomodrá.
Na prednom paneli výšivka kompasovej ružice a nápisu
„TIME TO GET OUT“, na zadnej strane vyšitý historický
nápis Volkswagen. Vnútro šiltovky v kontrastných
farbách. Materiál: 100 % bavlna.
obj. č. 7E9084300A
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* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania
zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.

€ 22,38

€ 17,90

Plechová nádoba
Štýlová plechová nádoba s motívmi T2 – dobrodružstvo
pri táboráku pod polárnou žiarou a zážitok
z polnočného slnka, zboku vyobrazená trasa z Osla
a Helsínk na Severný mys. Farba: zelená. Materiál: kov.
Rozmery: 14,3 x 10,1 x 19,7 cm.
obj. č. 7E9069649

€ 17,64

€ 14,11

Kolekcia
Heritage
Originálne príslušenstvo
Volkswagen teraz
až o 20 %* výhodnejšie!

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner môže poskytnúť
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania
zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH.
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Viac Originálneho príslušenstva Volkswagen nájdete
na www.volkswagen.sk a www.vwuzitkove.sk alebo
u vášho autorizovaného servisného partnera.
Ponuka platí od 12. 11. 2021 do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú
nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Uvedená zľava je minimálna odporúčaná
zľava pre zákazníka. Autorizovaný predajca môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu.
Účasť autorizovaných partnerov Volkswagen na vianočnej akcii je dobrovoľná.
Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme.

Aby to bol vždy váš Volkswagen

www.volkswagen.sk

www.vwuzitkove.sk

