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Originální příslušenství Volkswagen®

Originální příslušenství
Volkswagen®
100 % Volkswagen
Všechny produkty ze sortimentu Originálního příslušenství Volkswagen®
jsou vyvíjeny souběžně s vozidlem a vyrábějí se z kvalitních materiálů
nejmodernějšími výrobními postupy. Naše přísné bezpečnostní kontroly
jdou někdy dokonce nad rámec zákonných norem. Abyste byli vždy
spokojení – a váš Volkswagen byl stále vozem Volkswagen.

Originální příslušenství Volkswagen®
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Originální příslušenství Volkswagen®

Na obrázku: základní střešní nosič str. 30, střešní box str. 202, ochrana nákladové hrany transparentní str. 13, kolo „Pretoria“ str. 36

10 Příslušenství specifické
pro konkrétní modely vozů
Dodejte svému vozu osobitost: v první části najdete naše přesná aerodynamická a designová řešení i individuální
příslušenství pro jednotlivé modely. Ukažte se s nimi!
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182 Příslušenství pro více modelů
Od koncovek na tlumič výfuku a kol z lehkých slitin přes komunikační a transportní vybavení až po praktická řešení pro komfort
a ochranu: ve druhé části najdete naše příslušenství nezávislé na modelu vozu, přehledně seřazené podle kapitol. Závěrečné tabulky
použitelnosti vám poskytnou rychlý přehled o tom, jaké produkty jsou k dispozici pro váš vůz. Toto příslušenství není určené jen pro
konkrétní model, ale lze je použít pro více modelů. Jako vždy v obvyklé kvalitě Originálního příslušenství Volkswagen®.

Originální příslušenství Volkswagen®
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Kompletní kola na která je spolehnutí
Vědět, na čem záleží. Naše výrobní know-how.

Naše kompletní kola nabízejí všechno, co znamená Originální
příslušenství Volkswagen®: přesvědčivou kvalitu, vysoký standard
bezpečnosti a moderní design. Málokterý jiný komponent má takovou
zodpovědnost jako kolo. Jak za bezpečnost jízdy, tak za celkový vzhled
vozidla. V našem výběru kompletních kol vám nabízíme sofistikovaný
sortiment. Kompletní kola z Originálního příslušenství Volkswagen®
jsou optimálně přizpůsobena jednotlivým modelům vozů Volkswagen.
Na základě dlouholetých zkušeností naši vývojáři sestavili ideální
kombinaci kola, pneumatiky a vozidla tak, aby splňovala vysoké
požadavky značky Volkswagen na kvalitu a bezpečnost. Důraz je přitom
kladen na testování technické kompatibility. Kromě zatížení náprav
se zohledňují také varianty motoru a dimenzování brzd.

Originální dynamické středové kryty kol1 Volkswagen (obrázek vpravo):
Dynamické středové kryty kol Volkswagen Original s vyraženým logem
Volkswagen přesvědčují svou dynamickou funkcí spinneru a zaručují tak
správnou pozici loga Volkswagen při jízdě i v každé parkovací poloze.
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Použitelnost krytů nábojů je závislá na typu kola. Více informací získáte u svého partnera Volkswagen.

01 Projdou jen nejlepší
Volkswagen Original Kola z lehké slitiny
– Zkoušky pevnosti testují zatížení kola při přetížení, nárazech
a při jízdě v zatáčkách.
– Materiál a povrchy se testují na odolnost proti tahu, roztažnosti,
poškrábání a korozi.
– Při zkouškách na vozidle se kompletní kola testují v tvrdých
podmínkách zkušební tratě.
– Dlouhodobé zkoušky na dvouosé zkušební stolici simulují
maximální zatížení.

02 Extrémní vytrvalci
Vybrané prémiové pneumatiky
Během své průměrné životnosti pneumatika objede jedenkrát celý svět
a při tom představuje spojení vozidla se silnicí. Musí být dimenzována
na nejrůznější jízdní podmínky a současně vykazovat velkou míru
spolehlivosti – prvotřídní kvalita pneumatik je pro nás proto absolutní
nutností. Díky naší spolupráci s předními výrobci špičkových pneumatik
vám naše kompletní kola vždy zajišťují optimální kontakt s vozovkou.

03 Optimální souhra
Montáž kompletních kol
Plně automatizovaná montáž se provádí na nejmodernějších výrobních
zařízeních – z kola a pneumatiky se zde vytvoří kvalitní jednotka.
Precizní výroba při kontrolované teplotě zajišťuje stálou vysokou kvalitu
našich kompletních kol – a poskytuje vám další jednoznačné výhody:
– optimální měření obvodového a bočního házení každého kola
– individuální kontrola zbytkové nevyváženosti
– správné skladování kompletních kol až do expedice

Originální příslušenství Volkswagen®
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Test City Crash
Protože bezpečné je lepší
Interní nárazové zkoušky se ve firme Volkswagen provádějí
při větších rychlostech a zrychleních, než požadují normy
DIN 75302 a ISO/PAS 11154 i tzv. „City Crash“ testy –
protože Volkswagen zastává přesvědčení, že jeho vlastní
„City Crash Plus“ ve 30 km/h a s přetížením střechy o 20 %
je blíže realitě, než hodnota požadovaná podle DIN a ISO.

Poslední jmenovaná zkouška má simulovat typickou nehodu
způsobenou najetím v městském provozu v malé rychlosti
cca 17 km/h. Provádí ji Stiftung Warentest a ADAC, není
však předepsaná zákonem.
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Kvalita je,
když to prostě sedí
Pro všechny, kdo chtějí víc: ještě víc
Například víc přepravních možností. Nebo více ověřené bezpečnosti. Nebo jednoduše víc důvěrně
známé kvality Originálního příslušenství Volkswagen®. Víc důvěry, kterou originál nedostal darem,
ale kterou si musí každý den znovu zasloužit. S materiály, které jsou lépe zkombinované s designem,
který lépe vypadá, a s funkcemi, které nabízejí lepší možnosti. Nebo zkrátka: s jasným
nárokem každý den udělat dobré ještě lepším. Hezčím, funkčnějším a bezpečnějším.

Spokojenost bez kompromisu
Tvrdší, přísnější, širší, delší – testovací metody značky Volkswagen přesahují zákonem
předepsané požadavky. Jak pro materiál, tak pro testy v laboratoři, a nakonec
na zkušebním polygonu. Jen 100% kvalita může nést označení Volkswagen Original.
Bez kompromisu.
Laboratorní testování: zkouška koroze, odolnosti proti UV záření, ekologické
nezávadnosti a mnoho dalších laboratorních testů zjišťují všechny relevantní
vlastnosti materiálu. Pro optimální zpracování.
Dlouhodobý provoz: krátká trasa, rychlá jízda nebo různě obtížné profily tratě – tady se
testuje odolnost při trvalém zatížení.
Zkušební polygon: zkušební jízdy s maximálním zrychlením v podélném i příčném směru,
např. při otáčení volantem, plném brzdění nebo jízdě po hrbolaté dlažbě, neustále extrémně
prověřují vlastnosti transportního příslušenství.

Originální kvalita
se vždy vyplatí:
– absolutní tvarová
a rozměrová přesnost
– jednoduchá montáž a demontáž
– promyšlená systémová řešení
– design splňující vysoké nároky

Originální příslušenství Volkswagen®
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Příslušenství Arteon
& Arteon Shooting Brake
Arteon a Arteon Shooting Brake
spojují dokonalou eleganci,
energickou dynamiku a exkluzivní
komfort. Není pochyb,
že i dokonale padnoucí doplňky
zůstávají věrné této působivé linii.

Následující specifické příslušenství
bylo vyvinuto na míru vašeho vozu
Arteon nebo Arteon Shooting Brake.
Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.
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Originální příslušenství Arteon & Arteon Shooting Brake

Na obrázku: základní střešní nosič str. 12, střešní box str. 202,
kolo „Montevideo“ str. 15

Sport a Design

01 Opravdu upoutají. Snadno namontovatelné kryty vnějších
zpětných zrcátek Volkswagen Original v atraktivním vzhledu matného
chromu podtrhnou ušlechtilý sportovní charakter vašeho vozu Arteon
nebo Arteon Shooting Brake.

01

02

02 Dodejte svému vozu Arteon nebo Arteon Shooting Brake ještě
dynamičtější vzhled. LED směrová světla na vnější zpětná zrcátka
s dynamicky blikajícím světlem využívají efekt běžícího světla k jasné
signalizaci nadcházejícího odbočovacího manévru. Tónovaný, zatmavený
světelný pruh „Black Edition“ propůjčuje směrovým světlům sportovní
vzhled. Dodatečná montáž je velmi snadná díky Plug & Play.
03 Ten pravý akcent. Ochranná lišta Volkswagen Original pro zadní
výklopné dveře v chromovém vzhledu na vašem Arteonu je totiž krásná
a zároveň funkční. Dobře chrání citlivou záď vozidla před poškrábáním
a poškozením laku. Zadní ochrannou lištu lze snadno nalepit na spodní
hranu zadních výklopných dveří.

03

Originální příslušenství Arteon & Arteon Shooting Brake
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Transport
UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

01

01

01-02 Váš Arteon nebo Arteon Shooting Brake uveze, co budete chtít.
Rozměrově přesný a kompletně předmontovaný základní střešní nosič1
Volkswagen Original (01) tvoří základ pro rychlou a pevnou montáž
všech střešních nástaveb. Se sklopným tažným zařízením Volkswagen
Original (02), dodatečně namontovaným včetně 13pólové elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní balíček. Ideální základ
například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

02
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1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana
01-02 Tak lehké a pružné mohou být ochranné produkty pro váš
Arteon nebo Arteon Shooting Brake. Robustní, odolná a perfektně
padnoucí plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen
Original (01) s nápisem Arteon hravě udrží zavazadlový prostor v čistotě.
Zvýšený okraj zabraňuje vytečení kapalin. Pěnová vložka do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original (bez vyobrazení) spojuje
praktické použití, ochranu, pohodlí a kvalitu. Její protiskluzný povrch
brání posouvání předmětů. Chrání zavazadlový prostor před nečistotami
a vlhkostí. Praktická ochrana nákladové hrany Volkswagen Original (01)
z průhledné fólie zabraňuje poškození při nakládání a vykládání.
Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku. Ochrana
zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí vzájemně
vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho Arteonu vsaďte na
nástupní prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné (02).

01

03

02

Originální příslušenství Arteon & Arteon Shooting Brake
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Komfort a ochrana

01

01-02 Originální příslušenství Volkswagen® nabízí promyšlenou
ochranu zvenku i zevnitř. Extrémně odolné lapače nečistot Volkswagen
Original (01) ochrání váš Arteon nebo Arteon Shooting Brake i vozidlo
jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím
štěrkem a odstřikující vodou. Pro přední i zadní podběhy.
100% recyklovatelné a odolné gumové koberce Volkswagen Original
(02) s názvem vozu na předních kobercích po celý rok chrání prostor
pro nohy před nečistotami a vlhkostí.

02
14
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Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny

Adelaide, 19"
Black, diamond-turned

Montevideo, 19"
Black, diamond-turned

Estoril, 20"
Black, diamond-turned

Rosario, 20"
Dark Graphite Matt

Zimní kola z lehké slitiny

Merano, 17"
Brilliant Silver

Merano, 17"
Adamantium Dark Metallic

Sebring, 18"
Grey Metallic

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Originální příslušenství Arteon & Arteon Shooting Brake
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Přehled produktů
			Arteon & Arteon Shooting Brake
Skupina produktů
Sport a design

Strana
11
11
11

Transport

12

12
Komfort a ochrana

13

13

13
13

Název produktu

Objednací číslo

Kryty vnějších zpětných zrcátek, matný chrom, 1 sada = 2 ks
LED světla do vnějších zpětných zrcátek s dynamickým ukazatelem směru, tónovaný,
zatmavený světelný pás „Black Edition“, 1 sada = 2 ks
Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu

3G0-072-5302

základní střešní nosič, 1 sada = 2 ks
- Pro Arteon
- Pro Arteon Shooting Brake
Tažné zařízení pro Arteon Shooting Brake, otočné, včetně elektroinstalační sady, 13pinové,
u vozidel bez přípravy tažného zařízení z výroby, doba montáže cca 500-550 ČJ
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro vozidla se zvýšenou podlahou zavazadlového prostoru
- Pro vozidla s nízkou podlahou zavazadlového prostoru
Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro vozidla se zvýšenou podlahou zavazadlového prostoru
- Pro vozidla s nízkou podlahou zavazadlového prostoru
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Nástupní prahové fólie, černo-stříbrná

Také pro Arteon R a Arteon Shooting Brake R.
Také pro Arteon Shooting Brake.
3
Také pro Arteon Shooting Brake R.
1

4

2

5

Pro vozidla vyrobená od týdne 30/2020.
Informace o aktuálních verzích získáte u svého partnera Volkswagen.

Další univerzální příslušenství pro váš Arteon nebo Arteon Shooting Brake naleznete od strany 182.
16
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5H0-052-2151,2
3G8-071-3601,2

3G8-071-126
3G7-071-1263
3G8-092-160-A4

3G8-061-1601,2
3G8-061-160-A1,2
3G8-061-1611,2
3G8-061-161-B2
3G8-061-197 1,2
3G8-071-310- -ZMD1,2

Skupina produktů

Strana
14

14

Kola z lehkých slitin
15
15
15
15
15
15
15

Název produktu
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou a zadní, 1 sada = 4 ks
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Letní kola z lehkých slitin
19 palců „Adelaide“, Black, diamantem soustružený, 8,0 J × 19, ET 40, LK 112/5
19 palců „Montevideo”, Black, diamantem soustružený, 8,0 J × 19, ET
20 palců „Estoril”, Black, diamantem soustružený, 8,0 J × 20, ET 40, LK 112/5
20 palců „Rosario”, Dark Graphite Matt, 8,0 J × 20, ET 40, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
17 palců „Merano”, Brilliant Silver, 7,0 J × 17, ET 38, LK 112/5
17 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 7,0 J × 17, ET 38, LK 112/5
18 palců „Sebring“, Gray Metallic, 8,0 J × 18, ET 40, LK 112/5

Objednací číslo
3G8-075-111 2
3G8-075-101 2
3G8-061-500- -82V 1,2
3G8-061-502- -82V 1,2
3G8-061-512- -82V 1,2

3G8-071-499-A -FZZ
3G8-071-499- -FZZ
3G8-071-490-A -FZZ
3G8-071-490- -2ZT
3G8-071-497- -8Z8
3G8-071-497- -DM9
3G8-071-498- -Z49

Originální příslušenství Arteon & Arteon Shooting Brake
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Příslušenství Beetle & Beetle Cabrio
Co může být hezčího než takový
Beetle? Správně, ještě víc Beetle.
Hýčkejte si svůj designový kousek
na čtyřech kolech příslušenstvím
přesně na míru jeho osobitému
charakteru. Ještě víc Beetle.

Následující specifické příslušenství
bylo vyvinuto na míru vašeho
vozu Beetle. Příslušenství,
které je stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé na
modelu, najdete od strany 182.
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Originální příslušenství Beetle

Na obrázku: dekorační fólie str. 19

Sport a Design

01

01

01 Individuální ochrana může být tak atraktivní! Prahové lišty
Volkswagen Original z kvalitní nerezové oceli se dodávají s nápisy
Beetle, Bug, Käfer nebo Volkswagen. Chrání nástupní plochu před
poškrábáním a jsou také vizuálním zvýrazněním vašeho vozu Beetle
nebo Beetle Cabrio.
02 Uvnitř jako na povrchu. Dekorativní fólie Volkswagen Original
na boky vozu zdůrazní váš Beetle nebo Beetle Cabrio nápisem Beetle
v odstínu bílá amalfi. Fólii může odborně aplikovat váš partner
Volkswagen.

02

Originální příslušenství Beetle
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01 Tak lehká a pružná může být dokonale padnoucí ochrana.
Protiskluzná pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen
Original je přesně přizpůsobená konturám zavazadlového prostoru
vašeho vozu Beetle nebo Beetle Cabrio a spolehlivě ho chrání před
nečistotami a vlhkostí. Praktická a přesně padnoucí ochrana nákladové
hrany Volkswagen Original z průhledné fólie zabraňuje poškození při
nakládání a vykládání. Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního
nárazníku.
02 Téměř neviditelné, ale zjevně účinné. Přesně padnoucí
transparentní prahové fólie Volkswagen Original nedávají poškrábání
žádnou šanci. Snadno se aplikují na lakované nástupní plochy vašeho
vozu Beetle nebo Beetle Cabrio.

01

02

20
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Komfort a ochrana

03

03-04 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (03) ochrání váš Beetle nebo Beetle
Cabrio i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným
odletujícím štěrkem a odstřikující vodou. Dveřní deflektor Volkswagen
Original (04) omezuje turbulence vzduchu v kabině vašeho Beetle
Cabrio. Zajišťuje mimo jiné i nižší hladinu hluku. Deflektor lze instalovat
zcela bez vrtání.

04
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Komfort a ochrana

01

02

01-03 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru. Přesně
padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“ (01)
z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Beetle nebo Käfer.
Robustní gumové koberce Volkswagen Original (02) s nápisem Beetle
na předních rohožích po celý rok chrání prostor pro nohy před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují také
praktické textilní koberce „Plus“ (03).

03
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Originální příslušenství Beetle

Kola z lehké slitiny a kompletní kola

Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 17"
Brilliant Silver

Kryty kol

Trapezium design
16"

Další příslušenství pro vaše kola, např. krytky ventilů, sadu pojistných šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části Příslušenství pro více modelů na straně 221.

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Originální příslušenství Beetle
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Přehled produktů Beetle & Beetle Cabriolet
Skupina produktů

Strana

Sport a design
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Komfort a ochrana
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Název produktu

Objednací číslo

Prahové lišty, nerezová ocel s plastovým podkladem pro 2dveřová vozidla
- S nápisem „Beetle“
- S nápisem „Bug“
- S nápisem „Käfer“
- S nápisem „Volkswagen“
Dekorativní fólie Beetle, Amalfi White

5C0-071-303
5C0-071-303-B
5C0-071-303-G
5C0-071-303-K
5C0-064-317-A -Y9K

Pěnová vložka do zavazadlového prostoru
- Pro Beetle s nízkou podlahou zavazadlového prostoru
- Pro Beetle Cabriolet s variabilní podlahou zavazadlového prostoru
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Prahové fólie, transparentní, přední
- Pro Beetle
- Pro Beetle Cabriolet
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Dveřní deflektor pro Beetle Cabriolet
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
- S nápisem „Beetle“
- S nápisem „Käfer“
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks

Další univerzální příslušenství pro váš Beetle nebo Beetle Cabriolet naleznete od strany 182.
24

Originální příslušenství Beetle

5C5-061-160
5C3-061-160
5C5-061-197
5C5-071-310
5C3-071-310
5C0-075-111
5C0-075-101-A
5C3-072-400-C -041
5C1-061-270- -WGK
5C1-061-270-C -WGK
5C1-061-502-C -82V
5C5-061-512- -82V
5C1-061-404- -WGK

Skupina produktů

Strana

Kola z lehkých slitin
23
23

Název produktu
Zimní kola z lehkých slitin
17 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 38, LK 112/5
Kryty kol
16 palců „Trapezium design“

Objednací číslo
5NA-071-497- -8Z8
5C0-071-456- -8Z8

Originální příslušenství Beetle
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Příslušenství Golf & Golf Variant
Dynamický a inovativní Golf
nastavuje nová měřítka a formuje
tak celou generaci vozidel. Užijte si
typický „golfový“ pocit – ještě
sportovnější, ještě digitálnější
a s ještě více možnostmi
individualizace: s Originálním
příslušenstvím Volkswagen®.

Následující specifické příslušenství
bylo vyvinuto na míru vašeho vozu
Golf. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.
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Originální příslušenství Golf & Golf Variant

Na obrázku: základní střešní nosič str. 30, střešní box str. 202

Sport a Design

01-05 Opravdu upoutají. Snadno namontovatelné kryty vnějších
zpětných zrcátek Volkswagen Original v úpravě černý vysoký lesk (01),
karbonový vzhled (02) nebo matný chrom (03) podtrhnou ušlechtilý
sportovní charakter vašeho vozu Golf nebo Golf Variant. Kryty snadno
vyměňte (černý lesk a matný chrom) nebo dekor nalepte na stávající
kryty (karbonový vzhled) a užívejte si nový vzhled. LED směrová světla
na vnější zpětná zrcátka s dynamicky blikajícím světlem (04) vašemu
vozu Golf nebo Golf Variant propůjčí ještě dynamičtější vzhled. Tato
směrová světla využívají efekt běžícího světla k jasné signalizaci
nadcházejícího odbočovacího manévru. Tónovaný, zatmavený světelný
pruh „Black Edition“ propůjčuje směrovým světlům sportovní vzhled.
Dodatečná montáž je velmi snadná díky Plug & Play. Zářivým vrcholem
pro záď vašeho vozu Golf jsou exkluzivně zatmavená zadní LED světla1
Volkswagen Original (05) s animovanými směrovými světly (vlastní
exkluzivní barevné nastavení).

01

02

03

04

05

1

Jen pro Golf s výbavou zadních světel High LED.

Originální příslušenství Golf & Golf Variant
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01-03 Dobrá kombinace podmanivého vzhledu a promyšlené ochrany.
Ochrana nákladové hrany Volkswagen Original ve vzhledu nerezu (01),
karbonu (02) nebo klavírového laku (03) slouží k ochraně laku při
nakládání a vykládání a zároveň dává vašemu vozu Golf optické akcenty.
Snadno se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku.

01

02

03

04 To nejlepší někdy přijde až na konec. Kvalitní ochranná lišta
zadních výklopných dveří Volkswagen Original ve vzhledu vysoce
lesklého chromu je nejen atraktivní upoutávkou pro váš Golf nebo Golf
Variant, ale poskytuje také účinnou ochranu hrany zadních výklopných
dveří. Lepí se na spodní hranu zadních výklopných dveří.

04
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Sport a Design

05-07 Silný výkon. Aerodynamicky tvarovaný spoiler pod přední
nárazník Oettinger (05) signalizuje působivou dynamiku vašeho vozu
Golf. Středový otvor pro vstup vzduchu tento sportovní charakter ještě
podtrhuje. Nutností pro sportovní vzhled jsou boční prahové spoilery
Oettinger (05) s efektem snížené siluety. Jsou vyrobeny z nerozbitného
elastického plastu, proto snesou vysoké zátěže. Černě lakovaný střešní
spoiler Oettinger (06) dobře nejen vypadá, ale i funguje. Výrazně tím
zkvalitní záď vašeho vozu a zlepší jeho aerodynamiku. Pozornost svým
sportovním, dynamickým designem upoutá kvalitní spoiler pod zadní
nárazník Oettinger (07). Třídílná lišta má odnímatelnou střední část
pro používání s přívěsem.

05

06

07
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Transport

01-02 Váš Golf nebo Golf Variant uveze, co budete chtít. Rozměrově
přesný a kompletně předmontovaný základní střešní nosič1 Volkswagen
Original (01) a příčníky1 Volkswagen Original (02) tvoří základ pro
rychlou a pevnou montáž všech střešních nástaveb.

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci
Příslušenství pro více modelů od str. 198.

01

02

03 Opravdu silný tahoun. S odnímatelným (03), pevným (bez vyobrazení)
nebo sklopným (bez vyobrazení) tažným zařízením Volkswagen Original,
dodatečně namontovaným včetně 13pólové elektroinstalační sady, získáte
optimálně sladěný kompletní balíček pro svůj Golf nebo Golf Variant.
Ideální základ například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

03
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1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana

01-03 Tak lehké a pružné mohou být ochranné produkty pro váš
Golf nebo Golf Variant. Pěnová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (bez vyobrazení) spojuje praktické využití, ochranu,
pohodlí a kvalitu. Její protiskluzný povrch brání posouvání předmětů.
Chrání zavazadlový prostor před nečistotami a vlhkostí. Robustní, odolná
a perfektně padnoucí plastová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (01) s nápisem Golf hravě udrží zavazadlový prostor
v čistotě. Zvýšený okraj zabraňuje vytečení kapalin do zavazadlového
prostoru. Vana do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (02)
s nápisem Golf a širokými drážkami je extrémně robustní a vhodná pro
všechno, co při přepravě rádo zanechává stopy v zavazadlovém prostoru
vašeho vozu, např. špinavé boty nebo rostliny. Snadno se čistí díky
hladkému plastovému povrchu. Přesně tvarovaná oboustranná podložka
do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (03) nabízí ten správný
povrch pro všechny choulostivé, špinavé nebo vlhké věci. Robustní
ochranná textilie se dá v případě potřeby vyklopit přes nákladovou hranu,
kde účinně pomáhá předcházet poškrábání při nakládání a vykládání
vašeho vozu Golf nebo Golf Variant.

01

03

DETAIL
02

Po obrácení zajišťují robustní plastové nopky
na rubu oboustranné rohože protiskluznost
a odolávají i hrubé nečistotě a silnému zatížení.

Originální příslušenství Golf & Golf Variant
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02

01

01 Dělicí mříž Volkswagen Original odděluje kabinu pro cestující od
zavazadlového prostoru vašeho vozu Golf Variant. Hodí se například při
přepravě psů. Praktická a přesně padnoucí ochrana nákladové hrany
Volkswagen Original z průhledné fólie zabraňuje poškození při
nakládání a vykládání vašeho vozu Golf nebo Golf Variant.
Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku.

02 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Když jde o ochranu silně namáhaných míst vašeho
Golfu nebo Golfu Variant, spolehněte se na prahové fólie Volkswagen
Original černé a stříbrné.
03 Vysoký jízdní komfort i na zadních sedadlech. Spolujezdcům na
zadních sedadlech vašeho vozu Golf nebo Golf Variant zpříjemní letní
cestování sluneční clona Volkswagen Original, protože je ochrání před
přímým slunečním zářením.

03
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Komfort a ochrana

04

04-05 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (04) ochrání váš Golf nebo Golf Variant
i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím
štěrkem a odstřikující vodou. S dveřními deflektory Volkswagen Original
na přední (05) nebo přední i zadní dveře (jen pro Golf, bez vyobrazení)
můžete i za deště nebo sněžení nechat pootevřená okna a užívat si
čerstvý vzduch.

05

06 Všechno pod dohledem. Couvací kamera1 Volkswagen Original
realisticky zobrazuje prostor za vaším vozem Golf nebo Golf Variant
na displeji radionavigačního systému. Pomocné linky a zobrazení
s vysokým rozlišením pomáhají při přesném zajíždění na parkovací místo.

06

07

1

Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.

Originální příslušenství Golf & Golf Variant
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Na obrázku: prahová fólie černá a stříbrná str. 32, koberce „Optimat“ str. 35

Komfort a ochrana

01-05 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (01)
s nápisem Golf na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží
s elegancí textilních koberců. Robustní gumové koberce Volkswagen
Original (02) s nápisem Golf na předních rohožích po celý rok chrání prostor
pro nohy před nečistotami a vlhkostí. Přesně padnoucí textilní koberce
Volkswagen Original „Premium“ (03) z odolného veluru mají na předních
rohožích nápis Golf. Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují také
praktické textilní koberce „Plus“ (04) a pryžové rohože „Plus“ (05).

02

03

04

05
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Letní kola z lehké slitiny

36

Valencia, 17"
Grey Metallic

Pretoria, 18"
Dark Graphite Matt

Twinspoke, 19"
Black, diamond-turned

Twinspoke RED, 19"
Black/Tornado Red

Originální příslušenství Golf & Golf Variant

Pretoria, 18"
Grey Metallic

Pretoria, 18"
High-Gloss Black

Pretoria, 18"
Sterling Silver

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny

Gavia, 15" / 16" / 17"
Brilliant Silver

Merano, 16"
Brilliant Silver

Kryty kol

Silver
15"

Silver
16"

Další příslušenství pro vaše kola, např. krytky ventilů, sadu pojistných šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části Příslušenství pro více modelů na straně 221.

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.
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Přehled produktů Golf & Golf Variant
Skupina produktů
Sport a design

Strana
27
27

27
28

28

29
29
29
29
Transport

1
2
3
4

30
30
30

Název produktu
LED skupinová zadní světla, s animovanými směrovými světly,
bez sady adaptéru, pro Golf a Golf Variant, cca doba montáže 310 ČJ
Kryty vnějších zpětných zrcátek, pro vozidla bez Side Assist, 1 sada = 2 ks
- Pro Golf a Golf Variant, vysoce lesklá černá
- Pro Golf a Golf Variant, karbonový vzhled, lepicí panely (lepicí páska)
- Pro Golf a Golf Variant, matný chrom
LED směrová světla na vnější zpětná zrcátka s dynamickým ukazatelem směru,
tónovaný světelný pásek „Black Edition“, Plug & Play, 1 sada = 2 ks
Ochrana nákladové hrany
- Pro Golf, vzhled nerezové oceli
- Pro Golf, karbonový vzhled
- Pro Golf, černý, vzhled klavírní lak
Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
Oettinger spoiler pod přední nárazník pro Golf, cca doba montáže 50 ČJ
Sada bočních prahových spoilerů Oettinger pro Golf, cca doba montáže 100-150 ČJ
Oettinger střešní spoiler, černě lakovaný, pro Golf, cca doba montáže 50-100 ČJ
Oettinger difuzor pro Golf, cca doba montáže 50 ČJ
Základní střešní nosič, 1 sada = 2 ks, pro Golf
Příčníky, 1 sada = 2 ks, pro Golf Variant
Tažné zařízení, včetně elektroinstalační sady, 13pólové, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby
- Pevné, pro Golf, cca doba montáže 500 ČJ
- Odnímatelné, pro Golf, cca doba montáže 500 ČJ
- Sklopné, pro Golf, cca doba montáže 500-550 ČJ

Také pro Golf R.
Také pro Golf R Variant.
Také pro Golf GTI.
Také pro Golf Alltrack.

5
6

Natřený základním nátěrem, může být barevně označen.
Pouze vozidla se stříbrnými střešními ližinami PR:3S1.
Testováno City Crash v souladu s DIN 75302.

Další univerzální příslušenství pro váš Golf nebo Golf Variant naleznete od strany 182.
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Objednací číslo
5H1-052-200-A1,3,4
5H0-072-530- -0414
5H0-072-530- -VT14
5H0-072-530- -69D4
5H0-052-2151,2,3,4
5H0-061-195
5H0-061-195-B
5H0-061-195-A
5H0-071-3601,3
5H9-071-3602
5H0-071-606- -GRU5
5H0-071-685- -GRU5
5H0-071-644-B -041
5H0-071-610- -GRU5
5H4-071-1261,3
5H9-071-1516
5H0-092-103
5H0-092-1503
5H0-092-160

Skupina produktů

Komfort a ochrana

Strana

31

31

31
31

32
32

32

32

33

Název produktu

Objednací číslo

- Pevné, pro Golf Variant cca doba montáže 500 ČJ
- Odnímatelné, pro Golf Variant cca doba montáže 500 ČJ
- Sklopné, pro Golf Variant, cca doba montáže 500-550 ČJ

5H9-092-103
5H9-092-150
5H9-092-160

Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem modelu
- Pro Golf, pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Golf, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Golf Variant, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem modelu
- Pro Golf, pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Golf, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Golf Variant, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem modelu pro Golf s variabilní podlahou zavazadlového prostoru
Oboustranná rohož so zavazadlového prostor s ochranou nákladové hrany
- Pro Golf, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Golf Variant, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Dělicí mříž, pro Golf Variant
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
Prahové fólie, černá/stříbrná, 1 sada = 4 ks
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
Sluneční clona, pro 4dveřová vozidla
- Pro Golf, pro okna zadních dveří a zadní okno
- Pro Golf Variant, pro okna zadních dveří, boční okna zavazadlového prostoru, zadní okno
Lapače nečistot
- Pro Golf a Golf Variant, přední kola
- Pro Golf R-Line, přední kola
- Pro Golf a Golf R-Line, zadní kola
- Pro Golf Variant, zadní kola
- Pro Golf Variant R-Line, zadní kola

5H0-061-160-A1,3,4
5H0-061-1601,2,3
5H9-061-160
5H0-061-161-A1,2,3
5H0-061-1611,3
5H9-061-161
5H0-061-1621,3
5H0-061-2103
5H9-061-210
5H9-017-2212,4
5H0-061-197 1,3
5H9-061-1972
5H0-071-310- -ZMD1,3
5H9-071-310- -ZMD2
5H0-064-3653
5H9-064-3652
5H0-075-111
5H0-075-111-B
5H0-075-101
5H9-075-101
5H9-075-101-B
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Přehled produktů Golf & Golf Variant
Skupina produktů

Strana
33

33

35

35

35

1
2
3
4
5

Název produktu
Dveřní deflektor, 1 sada = 2 ks
- Pro Golf a Golf Variant, přední kola
- Pro Golf, zadní kola
Couvací kamera, pro dovybavení, cca montážní čas 400 ČJ
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
Textilní koberce „Optimat“ s nápisem vozidla
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
Gumové koberce
- Pro Golf, pro přední s ražbou a zadní, 1 sada = 4 ks
- Pro Golf Variant, pro přední s ražbou a zadní, 1 sada = 4 ks
- Pro Golf a Golf Variant, pro přední s ražbou, 1 sada = 2 ks
- Pro Golf, pro zadní část, 1 sada = 2 ks
- Pro Golf Variant, pro zadní část, 1 sada = 2 ks
- Pro modely Golf mild hybrid, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
- Pro mild hybridní modely Golf Variant, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
- Pro modely Golf a Golf Variant mild hybrid, pro přední část, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
- Pro modely Golf mild hybrid
- Pro mild hybridní modely Golf Variant

Také pro Golf R.
Také pro Golf R Variant.
Také pro Golf GTI.
Také pro Golf Alltrack.
Natřený základním nátěrem, může být barevně označen.

6
7
8

Ne pro mild hybrid.
Pouze pro mild hybrid.
Ne pro Golf Variant.

Další univerzální příslušenství pro váš Golf nebo Golf Variant naleznete od strany 182.
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Originální příslušenství Golf & Golf Variant

Objednací číslo
5H0-072-1931,2,3,4
5H4-072-1941,3
5H1-054-6341,3
5H9-054-6342,4
5H1-061-445- -WGK 3,6
5H9-061-445- -WGK
5H1-061-500- -82V 1,3,6
5H9-061-500- -82V2,4,6
5H1-061-502- -82V 1,2,3,4,6
5H0-061-512- -82V 1,3,6
5H9-061-512- -82V2,4,6
5H1-061-500-A -82V 7
5H9-061-500-A -82V 7
5H1-061-502-A -82V 7
5H1-061-270- -WGK 3,6
5H9-061-270- -WGK 2,4,6
5H1-061-270-A -WGK 7
5H9-061-270-B- -WGK 7

Skupina produktů

Strana
35

35

Kola z lehkých slitin
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37

Název produktu
Textilní koberce „Plus“
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
- Pro modely Golf mild hybrid
- Pro mild hybridní modely Golf Variant
Pryžové rohože „Plus“
- Pro Golf
- Pro Golf Variant
- Pro modely Golf mild hybrid
- Pro mild hybridní modely Golf Variant
Letní kola z lehkých slitin
17 palců „Valencia”, Grey Metallic, 7,5 J × 17, ET 51, LK 12/5
18 palců „Pretoria”, Dark Graphite Matt, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
18 palců „Pretoria”, Grey Metallic, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
18 palců „Pretoria”, Black, diamantem soustružený, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
18 palců „Pretoria”, Sterling Silver, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
19 palců „Twinspoke“, Black, diamantem soustružený, 7,5 J × 19, ET 51, LK 112/5
19 palců „Twinspoke RED“, černá/červená Tornado, 7,5 J × 19, ET 51, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
15 palců „Gavia”, Brilliant Silver, 6,0 J × 15, ET 43, LK 112/5
16 palců „Gavia”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 46, LK 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,0 J × 16, ET 48, LK 112/5
17 palců „Gavia”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 46, LK 112/5
Kryty kol
15 palců „Silver“
16 palců „Silver“

Objednací číslo
5G1-061-404- -WGK 3,6
5H9-061-404- -WGK 2,4,6
5H1-061-404-A -WGK 7
5H9-061-404-B -WGK 7
5G1-061-550-C -0411,3,6
5H9-061-550- -0412,4,6
5H1-061-550-A -0417
5H9-061-550-A -0417

5H0-071-497-A -Z498
5G0-071-498-A -2ZT
5G0-071-498-A -Z49
5G0-071-498-A -AX1
5G0-071-498-A -88Z
5G0-071-499- -FZZ8
5G0-071-499- -YA58
5H0-071-495- -8Z8
5H0-071-496- -8Z8
5G0-071-496-B -8Z88
5H0-071-497- -8Z8
5H0-071-455- -UWP
5H0-071-456- -UWP

Originální příslušenství Golf & Golf Variant
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Příslušenství Golf Sportsvan
Sportovní auto s velkým prostorem
a srdcem modelu Golf nabízí spoustu
místa: pro rodinu, zavazadla, koníčky
a samozřejmě pro váš individuální
vkus. Má být trochu sportovnější?
Pohodlnější? Ale jistě!

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
Golf Sportsvan. Příslušenství,
které je stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé na modelu,
najdete od strany 182.

42

Příslušenství Golf Sportsvan

Na obrázku: nosič na kola „Premium“ str. 195, kolo z lehké slitiny
„Pretoria“ str. 48

Sport a Design

01

01-02 Ten pravý akcent. Ochranná lišta Volkswagen Original
v chromovém vzhledu na zadní výklopné dveře (01) na vašem voze
Golf Sportsvan je totiž krásná a zároveň funkční. Dobře chrání citlivou
záď vozidla před poškrábáním a poškozením laku. Zadní ochrannou
lištu lze snadno nalepit na spodní hranu víka zavazadlového prostoru.
Robustní a zároveň vzhledově atraktivní ochrana nákladové hrany
Volkswagen Original v nerezovém vzhledu (02) zajistí, že se při
nakládání do zavazadlového prostoru nic nepoškodí.

02

Příslušenství Golf Sportsvan

43

Transport
UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby
najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

01-02 Váš Golf Sportsvan uveze, co budete chtít. Rozměrově
přesné a stabilní příčníky1 Volkswagen Original (01) z aerodynamicky
tvarovaného hliníkového profilu se připevňují ke střešní liště a tvoří
základ pro rychlou a stabilní montáž všech střešních nástaveb.
S odnímatelným (02) nebo pevným (bez vyobrazení) tažným zařízením
Volkswagen Original, dodatečně namontovaným včetně 13pólové
elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní balíček.
Ideální základ například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.
03 Všechno pod dohledem. Couvací kamera2 Volkswagen Original
realisticky zobrazuje prostor za vaším vozem Golf Sportsvan na displeji
radionavigačního systému. Pomocné linky a zobrazení s vysokým
rozlišením pomáhají při přesném zajíždění na parkovací místo.
01

03

02
1
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Příslušenství Golf Sportsvan

2

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154
Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.

Komfort a ochrana

UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.
01-03 Tak lehké a pružné mohou být ochranné produkty pro váš
Golf Sportsvan. Robustní, odolná a perfektně padnoucí plastová
vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01)
s nápisem Golf hravě udrží zavazadlový prostor v čistotě. Zvýšený
okraj zabraňuje vytečení kapalin do zavazadlového prostoru. Vana do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original (02) s nápisem Golf
a širokými drážkami je extrémně robustní a vhodná pro všechno,
co při přepravě rádo zanechává stopy v zavazadlovém prostoru
vašeho vozu Golf Sportsvan, např. špinavé boty nebo rostliny.
Snadno se čistí díky hladkému plastovému povrchu. Pro ochranu
laku před poškrábáním při nakládání a vykládání doporučujeme
aplikovat transparentní ochranu nákladové hrany Volkswagen
Original (02). Při ochraně silně namáhané plochy prahů vsaďte na
ochranné prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné (03).
Protože ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se
nemusí vzájemně vylučovat.

01

02

03

Příslušenství Golf Sportsvan
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01-03 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (01) ochrání váš Golf Sportsvan i vozidlo
jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím
štěrkem a odstřikující vodou. S dveřními deflektory Volkswagen Original
(02) můžete i za deště nebo sněžení nechat pootevřená okna a užívat si
čerstvý vzduch. Spolujezdcům na zadních sedadlech vašeho vozu Golf
Sportsvan zpříjemní letní cestování sluneční clona Volkswagen Original
(03), protože je ochrání před přímým slunečním zářením.

02

03

01

46

Příslušenství Golf Sportsvan

Komfort a ochrana

05

04

07

04-08 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“
(04) z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Golf. Textilní
koberce Volkswagen Original „Optimat“ (05) s nápisem Golf na
předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží s elegancí
textilních koberců. Robustní gumové koberce Volkswagen Original
(06) s nápisem Golf na předních rohožích po celý rok chrání prostor
pro nohy před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru
pro nohy zajišťují také praktické textilní koberce „Plus“ (07) a pryžové
rohože „Plus“ (08).

06
08

Příslušenství Golf Sportsvan
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Letní kola z lehké slitiny

48

Pretoria, 18"
Dark Graphite Matt

Pretoria, 18"
Sterling Silver

Twinspoke, 19"
Black, diamond-turned

Twinspoke, 19"
Black/Tornado Red

Příslušenství Golf Sportsvan

Pretoria, 18"
High-Gloss Black

Pretoria, 18"
Grey Metallic

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny

Gavia, 15" / 16" / 17"
Brilliant Silver

Merano, 16"
Brilliant Silver

Kryty kol

Silver
15"

Silver
16"

Další příslušenství pro vaše kola, např. krytky ventilů, sadu pojistných šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části Příslušenství pro více modelů na straně 221.

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Příslušenství Golf Sportsvan
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Přehled produktů Golf Sportsvan
Skupina produktů

Strana

Název produktu

Objednací číslo

Sport a design

43
43

Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu
Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli

510-071-360
510-061-195

Transport

44
44

Příčníky, pouze ve spojení se střešními ližinami, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení
- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ
- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ
Couvací kamera, pro dovybavení, cca doba montáže 400 ČJ

510-071-151-A

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranná fólie na nákladovou hranu, transparentní
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná, pro 4dveřová vozidla, 1 sada = 4 ks
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Dveřní deflektor, pro 4dveřová vozidla, pro přední, 1 sada = 2 ks
Sluneční clona, pro zadní okno, okna zadních dveří a boční okna zavazadlového prostoru
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- Pro přední a zadní stranu, s ražbou vpředu, 1 sada = 4 ks
- Pro přední stranu, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- Pro zadní část, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks
Pryžové koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks

510-061-161
510-061-162
510-061-197-B
510-071-310- -BXF

44
Komfort a ochrana

45
45
45
45
46

46
46
47
47
47

47
47

Další univerzální příslušenství pro váš Golf Sportsvan naleznete od strany 182.
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Příslušenství Golf Sportsvan

510-092-103-A
510-092-150-A
517-054-634-A

5G0-075-111
510-075-101-A
510-072-193-A
510-064-365
517-061-270- -WGK
517-061-445- -WGK
517-061-500-A -82V
517-061-502-A -82V
510-061-512-A -82V
517-061-404- -WGK
517-061-550- -041

Skupina produktů

Strana

Kola z lehkých slitin
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49

Název produktu
Letní kola z lehkých slitin
18 palců „Pretoria”, tmavý grafit matný, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
18 palců „Pretoria”, Sterling Silver, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
18 palců „Pretoria”, Black, diamantem soustružený, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
18 palců „Pretoria”, Grey Metallic, 7,5 J × 18, ET 51, LK 112/5
19 palců „Twinspoke“, Black, diamantem soustružený, 7,5 J × 19, ET 51, LK 112/5
19 palců „Twinspoke RED“, Black, Tornado Red, 7,5 J × 19, ET 51, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
15 palců „Gavia“, Brilliant Silver, 6,0 J × 15, ET 43, LK 112/5
16 palců „Gavia”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 46, LK 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 42, LK 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,0 J × 16, ET 48, LK 112/5
17 palců „Gavia“, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 46, LK 112/5
Kryty kol
15 palců „Silver“
16 palců „Silver“

Objednací číslo
5G0-071-498-A -2ZT
5G0-071-498-A -88Z
5G0-071-498-A -AX1
5G0-071-498-A -Z49
5G0-071-499- -FZZ
5G0-071-499- -YA5
5H0-071-495- -8Z8
5H0-071-496- -8Z8
3G0-071-496-B -8Z8
5G0-071-496-B -8Z8
5H0-071-497- -8Z8
5H0-071-455- -UWP
5H0-071-456- -UWP

Příslušenství Golf Sportsvan
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Příslušenství ID.3
Se svým ID.3 zažíváte novou
generaci elektromobility.
Generaci, která zaujme jak
designem, tak výkonem
a dojezdem. A samozřejmě
i odpovídajícím příslušenstvím.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro vaše
ID.3. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.
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Příslušenství ID.3

Na obrázku: nosič na kola „Premium“ str. 195, kolo „Loen“ str. 59

Sport a Design

01-05 Vzhledové vychytávky doplněné o funkční ochranu, to je mix,
který vašemu ID.3 opravdu sluší. Sportovně elegantní detaily představují
kryty vnějších zpětných zrcátek Volkswagen Original v ušlechtilé černé
(01), sportovním karbonovém vzhledu (02) nebo atraktivním vzhledu
matného chromu (03). Kryty snadno vyměňte (černý lesk a matný chrom)
nebo dekor nalepte na stávající kryty (karbonový vzhled) a užívejte si nový
vzhled. LED směrová světla na vnější zpětná zrcátka s dynamicky
blikajícím světlem (04) využívají efekt běžícího světla k jasné signalizaci
nadcházejícího odbočovacího manévru. Tónovaný, zatmavený světelný pruh
„Black Edition“ propůjčuje směrovým světlům sportovní vzhled. Dodatečná
montáž je velmi snadná díky Plug & Play. Ochranná lišta na zadní výklopné
dveře Volkswagen Original v chromovém vzhledu (05) chrání lak před
poškrábáním a tvoří výrazný akcent.

01

02

03

04

05

Příslušenství ID.3
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Transport

01

01

01 Máte rádi flexibilitu a chytrost? Naše dodatečně
namontovatelné tažné zařízení na nosič jízdních kol Volkswagen
Original vám umožní namontovat nosič na kola, abyste si mohli
vzít svá kola vždy s sebou, dokonce i na ID.3. Nosič můžete
zabalit do speciálně ušité přepravní tašky.

54

Příslušenství ID.3

01 Tak lehké a pružné mohou být ochranné produkty pro vaše ID.3.
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (bez
vyobrazení) spojuje praktické využití, ochranu, pohodlí a kvalitu. Její
protiskluzný povrch brání posouvání předmětů. Chrání zavazadlový prostor
před nečistotami a vlhkostí. Robustní, odolná a perfektně padnoucí
plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01)
s nápisem ID.3 hravě udrží zavazadlový prostor v čistotě. Zvýšený okraj
zabraňuje vytečení kapalin do zavazadlového prostoru.

Komfort a ochrana

04

02

02-03 Nápadně elegantní nebo spíše decentně nenápadná?
S ochranou nákladové hrany Volkswagen Original pro vaše ID.3 máte
na výběr. Je k dispozici jako lišta v kartáčované černé barvě (03) nebo
jako průhledná fólie (02). Bez ohledu na to, jakou variantu preferujete,
ochrana nákladové hrany účinně zabrání poškození při nakládání
a vykládání.

03

04 Ať to obracíte, jak chcete, vaše ID.3 si zaslouží optimální ochranu.
Přesně tvarovaná oboustranná podložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original nabízí ten správný povrch pro všechny choulostivé,
špinavé nebo vlhké věci. Robustní ochranná textilie se dá v případě
potřeby vyklopit přes nákladovou hranu, kde účinně pomáhá předcházet
poškrábání při nakládání a vykládání vašeho ID.3.
04

DETAIL
Po obrácení zajišťují robustní plastové
nopky na rubu oboustranné rohože
protiskluznost a odolávají i hrubé
nečistotě a silnému zatížení.

Příslušenství ID.3

55

01-02 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho ID.3
vsaďte na ochranné prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné
(01) a na téměř neviditelné, ale zjevně účinné ochranné prahové fólie
Volkswagen Original transparentní (02). Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (bez vyobrazení) ochrání vaše ID.3
i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným
odletujícím štěrkem a odstřikující vodou.

01

02

03 Vysoký jízdní komfort i na zadních sedadlech. Spolujezdcům
na zadních sedadlech vašeho ID.3 zpříjemní letní cestování sluneční
clona Volkswagen Original, protože je ochrání před přímým slunečním
zářením.
04 Ideální partner vašeho ID.3 na cestách. S praktickým nouzovým
nabíjecím kabelem Volkswagen Original včetně úložné tašky můžete
svůj elektromobil snadno dobít i bez nabíjecí stanice z běžné zásuvky
pro domácnost1. Potom můžete pokračovat v jízdě k nejbližší nabíjecí
stanici. Pro plné nabíjení vozidla doma přes noc doporučujeme použít
nástěnný box. Díky praktickému skládacímu boxu lze nouzový nabíjecí
kabel pohodlně přepravovat v zavazadlovém prostoru.

03

56

04

Příslušenství ID.3

1

Zásuvka musí být technicky bezvadná a správně nainstalovaná

Komfort a ochrana

05

05-09 I interiér vašeho ID.3 si zaslouží optimální udržování
hodnoty. Vysoce kvalitní podlahové rohože jsou proto k dispozici
v různém provedení. Od všestranných textilních koberců Volkswagen
Original „Optimat“ (05) přes robustní a 100% recyklovatelné
gumové koberce Volkswagen Original (06), jemně tkané textilní
koberce Volkswagen Original „Premium“ (07) až po praktické
textilní koberce „Plus“ (08) a pryžové rohože „Plus“ (09).

06

08

07

09

Příslušenství ID.3

57

58

Příslušenství ID.3

Na obrázku: kryty vnějších zrcátek str. 53, kolo „Loen“ str. 59

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Sanya, 20"
Black, diamond-turned

Seoul, 20"
Dark Graphite Metallic

Zimní kola z lehké slitiny

Loen, 18", 19"
Brilliant Silver

Kryty kol

Loen, 19"
Black, gloss

Silver design
18"

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Sněhové řetězy

Bicolour design
18"

Sněhové řetězy
pro ID.3

Příslušenství ID.3
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Přehled produktů ID.3
Skupina produktů
Sport a design

Strana
53

53
53
Transport

54

Komfort a ochrana

54

54

55

55
56
56
56

Název produktu
Kryty vnějších zpětných zrcátek, pro vozidla bez Side Assist, 1 sada = 2 ks
- Vysoce lesklá černá
- Lepicí panely s uhlíkovým vzhledem (lepicí páska)
- Matný chrom
LED směrová světla do vnějších zpětných zrcátek s dynamickým ukazatelem směru,
tónovaná, zatmavená světelná lišta „Black Edition“, Plug & Play, 1 sada = 2 ks
Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu
Tažné zařízení na nosič jizdních kol včetně elektroinstalační sady, 13pin pro vozidla bez přípravy z výroby,
nosnost 75 kg, cca montážní čas 500 ČJ
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru 10A-061-160-A
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru 10A-061-160
Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochrana nákladové hrany
- Pás, černě kartáčovaný
- Průhledná fólie
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, s ochranou nákladové hrany, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranná prahová fólie, černá/stříbrná, přední a zadní, 1 sada = 4 ks
Ochranná prahová fólie, transparentní, přední a zadní, 1 sada = 4 ks
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks

Nevhodné pro baterii ID.3 77 kWh.
Vhodné pouze pro přepravu jízdních kol a elektrokol.
3
Informace o dalších verzích vám poskytne autorizovaný servis Volkswagen.
1
2

Další univerzální příslušenství pro váš ID.3 naleznete od strany 182.
60

Příslušenství ID.3

Objednací číslo

4

5H0-072-530- -041
5H0-072-530- -VT1
5H0-072-530- -69D
5H0-052-215
10A-071-360
10A-092-150-A1,2

10A-061-160-A
10A-061-160
10A-061-161-A
10A-061-161
10A-061-195-A
10A-061-197
10A-061-210
10A-071-310- -ZMD
10A-071-310-A -908
10A-075-111
10A-075-101

Kabely pro nouzové nabíjení lze použít ve všech elektromobilech Volkswagen.
Kontaktujte prosím svého partnera Volkswagen, kde získáte další informace
o dalších produktech elektrické mobility pro vaše vozidlo.

Skupina produktů

Strana
56
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56
57
57

57
57
57
Kola z lehkých slitin
59
59
59
59
59
59
59
59

Název produktu

Objednací číslo

Sluneční clona, pro 4dveřová vozidla, pro okna zadních dveří a zadní okno
Kabel pro nouzové nabíjení 3,4
- Režim 2, 230 V 1 AC, max. 2,3 kW, EU
- Režim 3, 230/400 V 3N AC, max. 22 kW, EU
- Režim 3 XL, 230/400 V 2 AC, max. 13,8 kW, 10 m
Skládací box
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední a zadní, s ražbou vpředu, 1 sada = 4 ks
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks
Pryžové rohože „Plus“, 1 sada = 4 ks

10A-064-365

Letní kola z lehkých slitin
20 palců „Sanya”, Black, diamantově soustružený, 7,5 J × 20, ET 44, LK 112/5
20 palců „Seoul”, Dark Graphite Metallic, 7,5 J × 20, ET 44, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
18 palců „Loen”, Brilliant Silver, 7,5 J × 18, ET 50, LK 112/5
19 palců „Loen”, Brilliant Silver, 7,5 J × 19, ET 50, LK 112/5
19 palců „Loen”, Black, diamantem soustružený, 7,5 J × 19, ET 50, LK 112/5
Kryty kol
18 palců „Stříbrný design“
18 palců „Dvoubarevný design“, černá/stříbrná
Sněhové řetězy
ID.3 sněhové řetězy

000-054-412
000-054-412-S
000-054-412-T
000-054-410-A
10B-061-445- -WGK
10B-061-500- -82V
10B-061-502- -82V
10A-061-512- -82V
10B-061-270- -WGK
10B-061-404- -WGK
10B-061-550- -041

10A-071-490-A -FZZ
10A-071-490- -2XF
10A-071-498- -8Z8
10A-071-499-A -8Z8
10A-071-499-A -AX1
10A-071-458- -WZF
10A-071-458-B -WZG
000-091-387-BK

Příslušenství ID.3

61

Příslušenství ID.4
ID.4 nabízí zcela nový prostorový
koncept s integrovanou udržitelností.
Inovativní kombinace, která vám
otevírá řadu možností. Užijte si
novou velkou svobodu, která se
odráží i v rozmanitosti příslušenství.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro vaše
ID.4. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.

62

Příslušenství ID.4

Na obrázku: příčníky str. 64, střešní box str. 202,
boční nástupní prahy str. 63, kolo z lehké slitiny „Loen“ černé str. 69

Sport a Design

01

01-02 Atraktivní ochrana a funkčnost pro vaše ID.4 v chytré
kombinaci. Ochranná lišta na zadní výklopné dveře Volkswagen
Original v chromovém vzhledu (01) na vašem ID.4 je totiž krásná
a zároveň funkční. Dobře chrání citlivou záď vozidla před poškrábáním
a poškozením laku. Zadní ochrannou lištu lze snadno nalepit na spodní
hranu víka zavazadlového prostoru. Boční nástupní prahy Volkswagen
Original (02) zdůrazňují vzhled SUV a usnadňují nastupování a nakládání
na střechu.

02

Příslušenství ID.4

63

Transport

01-02 Vaše ID.4 uveze, co budete chtít. Rozměrově přesné a stabilní
příčníky1 Volkswagen Original (01) z aerodynamicky tvarovaného
hliníkového profilu s novým brandingem ID. a elegantní krytkou s 3D
efektem se připevňují ke střešní liště a tvoří základ pro rychlou a stabilní
montáž všech střešních nástaveb. Ideální základ například pro nosiče
jízdních kol nebo přívěsy na loď. Se sklopným tažným zařízením
Volkswagen Original (02), dodatečně namontovaným včetně 13pólové
elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní balíček.
Ideální základ například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

UPOZORNĚNÍ
Různé nosiče na kola pro použití s tažným zařízením
najdete v sekci Příslušenství pro více modelů
od str. 194.
02

64

Příslušenství ID.4

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana

01-03 Zavazadlový prostor vašeho ID.4 je promyšlený a nabízí spoustu místa.
Aby vše zůstalo na svém místě, doporučujeme použít pěnovou vložku do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01) pro základní i variabilní
podlážku ložné plochy. Pro základní podlážku je vhodná plastová vložka do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original (bez vyobrazení) a vana do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original (02). Oboustranná podložka do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original s ochranou nákladové hrany (03)
je koncipovaná pro variabilní podlahu. Všechna řešení zavazadlového prostoru
Volkswagen Original spojují praktické využití, ochranu, pohodlí a kvalitu.

01

DETAIL

02

03

Po obrácení zajišťují robustní plastové nopky
na rubu oboustranné rohože protiskluznost
a odolávají i hrubé nečistotě a silnému zatížení.

Příslušenství ID.4

65

01

02

01-02 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho ID.4
vsaďte na ochranné prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné
(01). Téměř neviditelnou ochranu poskytují prahové fólie Volkswagen
Original transparentní (02). Aby škrábance už neměly šanci a vy měli
ještě dlouho radost při nastupování.

03 Vysoký jízdní komfort i na zadních sedadlech. Spolujezdcům
na zadních sedadlech vašeho ID.4 zpříjemní letní cestování sluneční
clona Volkswagen Original, protože je ochrání před přímým slunečním
zářením.

03

66

Příslušenství ID.4

Komfort a ochrana

UPOZORNĚNÍ
Volitelně dodávaný skládací box pro přepravu
nouzového nabíjecího kabelu najdete na str. 215.
Další produkty „Komfort a ochrana“ vhodné pro
vozy ID., jako je ochrana proti kunám M9900,
najdete v sekci Příslušenství pro více modelů
od str. 206.

04

05

04-06 Nejlepší výbava pro téměř každou situaci. S dveřními
deflektory Volkswagen Original (04) můžete i za deště nebo sněžení
nechat pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch. S praktickým
nouzovým nabíjecím kabelem Volkswagen Original (05) včetně úložné
tašky můžete svoje ID.4 snadno dobít i bez nabíjecí stanice z běžné
zásuvky pro domácnost1. Potom můžete pokračovat v jízdě k nejbližší
nabíjecí stanici. Extrémně odolné lapače nečistot Volkswagen
Original (06) chrání vaše ID.4 i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou
nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem a odstřikující vodou.

06

1

Zásuvka musí být technicky bezvadná a správně nainstalovaná.

Příslušenství ID.4
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Komfort a ochrana

01

01-05 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního příslušenství
Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru. Robustní gumové koberce
Volkswagen Original (01) s nápisem ID.4 na předních rohožích po celý rok
chrání prostor pro nohy před nečistotami a vlhkostí. Textilní koberce
Volkswagen Original „Optimat“ (02) s nápisem ID.4 na předních kobercích
spojují vlastnosti pryžových rohoží s elegancí textilních koberců. Přesně
padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“ (03) z odolného
veluru mají na předních rohožích nápis ID.4. Příjemnou čistotu v prostoru pro
nohy zajišťují také praktické textilní koberce „Plus“ (04) a pryžové rohože
„Plus“ (05).

02

03

05

68

Příslušenství ID.4

04

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Loen, 19", 20"
Brilliant Silver

Loen 20"
Black

Sada rezervního kola

Kryty kol

Sněhové řetězy

19"

Silver
18"

Black
19"

Nezbytné v případě poškození pneumatiky. Se sadou rezervního kola
Volkswagen Original jste vy i vaše ID.4 dobře připraveni. Sada obsahuje 19"
dočasné rezervní kolo s palubním nářadím a zvedákem a lze ji převážet
v zavazadlovém prostoru. Dodávaná taška obsahuje všechny potřebné
nástroje pro výměnu pneumatiky.

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Sněhové řetězy
pro ID.4

Příslušenství ID.4
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Přehled produktů ID.4
Skupina produktů

Strana
63
63

Boční nástupní prahy, barva: stříbrný elox, cca doba montáže 250 ČJ
Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu

11A-071-691
11A-071-360

Transport

64
64

Příčníky, pouze ve spojení se střešními ližinami, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení, sklopné, včetně elektroinstalační sady, 13pólové, pro vozidla bez přípravy z výroby

11A-071-1511
11A-092-160

Komfort a ochrana

65

Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro základní podlahu zavazadlového prostoru
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro základní podlahu zavazadlového prostoru
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, s ochranou nákladové hrany, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná, přední a zadní, 1 sada = 4 ks
Ochranné prahové fólie, transparentní, na zadní stranu, 1 sada = 2 ks
Sluneční clona, pro 3dveřová vozidla, pro okna zadních dveří a zadní okno
Dveřní deflektor
- Pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
- Pro přední část, 1 sada = 2 ks
- Pro zadní část, 1 sada = 2 ks
Kabel pro nouzové nabíjení 2,3
- Režim 2, 230 V 1 AC, max. 2,3 kW, EU
- Režim 3, 230/400 V 3N AC, max. 22 kW, EU
Skládací box
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
M9900 odpuzovač kun

67

nezobrazeno

67

nezobrazeno

2

Objednací číslo

Sport a design

65
65
65
66
66
66
67

1

Název produktu

Pouze vozidla se stříbrnými střešními ližinami PR:3S1.
Informace o dalších verzích vám poskytne autorizovaný servis Volkswagen.

Další univerzální příslušenství pro váš ID.4 naleznete od strany 182.
70

Příslušenství ID.4

3

11A-061-160
11A-061-160-A
11A-061-161
11A-061-162
11A-061-210
11A-071-310- -ZMD
11A-071-310-A -908
11A-064-365
11A-072-190
11A-072-193
11A-072-194
000-054-412
000-054-412-S
000-054-410-A
11A-075-111
11A-075-101
000-054-650-N

Kabely pro nouzové nabíjení lze použít ve všech elektromobilech Volkswagen.
Kontaktujte prosím svého partnera Volkswagen, kde získáte další informace
o dalších produktech elektrické mobility pro vaše vozidlo.

Skupina produktů

Strana
68

68
68
68
68
Kola z lehkých slitin
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Název produktu

Objednací číslo

Gumové koberce
- Pro přední a zadní část, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
- Pro přední část, s nápisem vozidla, 1 sada = 2 ks
- Pro zadní část, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks
Pryžové rohože „Plus“, 1 sada = 4 ks

11B-061-500- -82V
11B-061-502- -82V
11A-061-512- -82V
11B-061-445- -WGK
11B-061-270- -WGK
11B-061-404- -WGK
11B-061-550- -041

Zimní kola z lehkých slitin
19 palců „Loen“, Brilliant Silver, 8,5 J × 19, ET 45
20 palců „Loen”, Brilliant Silver, 8,0 J × 20, ET 45, přední náprava
20 palců „Loen”, Brilliant Silver, 9,0 J × 20, ET 42, zadní náprava
20 palců „Loen”, Black, 8,0 J × 20, ET 45, přední náprava
20 palců „Loen”, Black, 9,0 J × 20, ET 42, zadní náprava
Kryty kol
18 palců „Silver“
19 palců „Black“
Sada dočasného rezervního kola
19 palců, se sadou nářadí a zvedákem
Sněhové řetězy
ID.4 sněhové řetězy

11A-071-499- -8Z8
11A-071-490- -8Z8
11A-071-490-A -8Z8
11A-071-490- -AX1
11A-071-490-A -AX1
11A-071-458- -WZF
11A-071-459- -ZKC
11A-073-129- -03C
000-091-387-BN

Příslušenství ID.4

71

Příslušenství Passat & Passat Variant
Když se spojí elegance,
pragmatismus a výkon, říká se
tomu Passat. Nejkomfortnější
řešení. Téměř na všechno.
Při takové univerzálnosti se
samozřejmě nesmí zapomenout
na individualizaci. Tak je to.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
Passat. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé na
modelu, najdete od strany 182.

72

Příslušenství Passat & Passat Variant

Na obrázku: základní střešní nosič a příčníky str. 75,
střešní box str. 202, kolo „Pretoria“ str. 80

Sport a Design

01-02 Opravdu upoutají. Snadno namontovatelné kryty vnějších
zpětných zrcátek Volkswagen Original (01) v atraktivním vzhledu
matného chromu podtrhnou ušlechtilý sportovní charakter vašeho vozu
Passat nebo Passat Variant. Spolu s LED směrovými světly na vnější
zpětná zrcátka s dynamicky blikajícím světlem (02) propůjčí vašemu
vozu Passat nebo Passatu Variant ještě sportovnější charakter. Směrová
světla na zrcátkách zvlášť zřetelně signalizuji nadcházející odbočovací
manévr pomocí efektu běžícího světla. Tónovaný, zatmavený světelný
pruh „Black Edition“ propůjčuje směrovým světlům sportovní vzhled.
Dodatečná montáž je velmi snadná díky Plug & Play.

01

02

03 Ozdoba zádě vašeho vozu Passat Variant. Zatmavená zadní LED
světla Volkswagen Original podporují díky designu R-Line sportovní
vzhled až do posledního detailu.

03

Příslušenství Passat & Passat Variant
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Sport a Design

01-02 Atraktivní design nevylučuje vysokou funkčnost. Ochranná lišta
na zadní výklopné dveře Volkswagen Original v chromovém vzhledu (01)
pro Passat Variant a ochrana nákladové hrany Volkswagen Original
v nerezovém vzhledu (bez vyobrazení) pro Passat a Passat Variant dobře
vypadají a zároveň chrání lak. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho
vozu Passat nebo Passat Variant vsaďte na atraktivní hliníkové prahové
lišty Volkswagen Original (02).

01

02

74
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Transport

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete
v sekci Příslušenství pro více
modelů od str. 198.

01

02

01-03 Vezměte si s sebou, co chcete. Rozměrově přesný a kompletně
předmontovaný základní střešní nosič1 Volkswagen Original (01) pro Passat
a příčníky1 Volkswagen Original (02) pro Passat Variant tvoří základ pro
rychlou a pevnou montáž všech střešních nástaveb. S pevným (03),
odnímatelným (bez vyobrazení) nebo sklopným (bez vyobrazení) tažným
zařízením Volkswagen Original, dodatečně namontovaným včetně
13pólové elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní
balíček pro svůj Passat nebo Passat Variant. Ideální základ například
pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

03

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Příslušenství Passat & Passat Variant
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UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

01

02

01-03 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Dělicí mříž Volkswagen Original
(01) odděluje kabinu pro cestující od zavazadlového prostoru vašeho vozu Passat
Variant. Hodí se například při přepravě psů. Vana do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (01), pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen
Original (02), plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original
(bez vyobrazení) i oboustranná podložka do zavazadlového prostoru Volkswagen
Original s ochranou nákladové hrany (03) spojují praktické využití, ochranu,
pohodlí a kvalitu pro váš Passat a Passat Variant. Pro ochranu laku při nakládání
a vykládání a pro vyloučení poškrábání doporučujeme nalepit průhlednou ochranu
nákladové hrany Volkswagen Original (01).

DETAIL
Po obrácení zajišťují robustní plastové
nopky na rubu oboustranné rohože
protiskluznost a odolávají i hrubé
nečistotě a silnému zatížení.
76
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03

Komfort a ochrana

04-05 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho vozu
Passat nebo Passat Variant vsaďte na ochranné prahové fólie Volkswagen
Original černé a stříbrné (04) a na téměř neviditelné, ale zjevně účinné
prahové fólie Volkswagen Original transparentní (05).

04

05

06 Všechno pod dohledem. Couvací kamera1 Volkswagen Original
realisticky zobrazuje prostor za vaším vozem Passat nebo Passat Variant
na displeji radionavigačního systému. Pomocné linky a zobrazení
s vysokým rozlišením pomáhají při přesném zajíždění na parkovací místo.
06

1

Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.
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01-03 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. S dveřními deflektory
Volkswagen Original (01) můžete i za deště nebo sněžení nechat
pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (02) chrání váš Passat nebo Passat Variant
i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným
odletujícím štěrkem a odstřikující vodou. Spolujezdcům na zadních
sedadlech vašeho vozu Passat Variant zpříjemní letní cestování sluneční
clona Volkswagen Original (03), protože je ochrání před přímým
slunečním zářením.
Optimální partner na cesty. S praktickým nouzovým nabíjecím kabelem
Volkswagen Original (bez vyobrazení) včetně úložné tašky můžete svůj
Passat GTE snadno dobít i bez nabíjecí stanice z běžné zásuvky pro
domácnost1. Potom můžete pokračovat v jízdě k nejbližší nabíjecí stanici.
Pro plné nabíjení vozidla doma přes noc doporučujeme použít nástěnný box.

01

03

02

78
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1

Zásuvka musí být technicky bezvadná a správně nainstalovaná.

Komfort a ochrana

04-08 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“
(04) z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Passat.
Textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (05) s nápisem
Passat na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží
s elegancí textilních koberců. Robustní gumové koberce
Volkswagen Original (06) s nápisem Passat na předních rohožích
po celý rok chrání prostor pro nohy před nečistotami a vlhkostí.
Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují také praktické
pryžové rohože „Plus“ (07) a textilní koberce „Plus“ (08).

04

05

06

07

08
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Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Bonneville, 18"
Black, diamond-turned

Monterey, 18"
Grey Metallic

Pretoria, 19"
Dark Graphite Matt

Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 16", 17"
Brilliant Silver

80

Příslušenství Passat & Passat Variant

Merano, 16", 17"
Brilliant Silver

Kryty kol

Merano, 17"
Adamantium Dark Metallic

Turbine design,
16"

Silver
16"

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné lakování
zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Přehled produktů Passat & Passat Variant
Skupina produktů
Sport a design

Strana

Název produktu

Objednací číslo
3G0-072-5301

73
74
74
74

Kryty vnějších zpětných zrcátek, matný chrom, 1 sada = 2 ks
LED směrová světla vnějších zpětných zrcátek s dynamickým ukazatelem směru,
tónovaná, zatmavená světelná lišta „Black Edition“, Plug & Play, 1 sada = 2 ks
Zadní LED světla, vzhled R-Line pro Passat Variant, tónovaný design, 1 sada = 4 ks, přibl. doba montáže 310 ČJ
Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli pro Passat a Passat Estate
Ochranná lišta pro zadní výklopné dveře, vzhled chromu pro Passat Estate
Ochranné prahové lišty, hliník, pro přední část, 1 sada = 2 ks

75
75
75

Základní střešní nosič pro Passat, 1 sada = 2 ks
Příčníky pro Passat Variant, pouze ve spojení se střešním ližinami, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení

3G0-071-1262
3G9-071-1511,3

73
73

Transport

- Pevné s 13pólovou elektroinstalační sadou, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ
- Odnímatelné pomocí 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ
- Sklopné, pro Passat, s elektroinstalační sadou pro 13pólové, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ
- Sklopné, pro Passat Variant, s elektroinstalační sadou pro, 13pólové, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby,
cca montážní čas 500 ČJ
Komfort a ochrana

Také pro Passat Alltrack.
Také pro Passat GTE.
3
Také pro Passat GTE Variant.
4
Pro vozidla do týdne 29/2020.

76
76
76

Dělicí mříž pro Passat Variant
Vana do zavazadlového prostoru pro Passat Variant, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Passat
- Pro Passat Variant

Pro vozidla od týdne 30/2020.
Pro vozidla bez prodloužení podběhu kola.
7
Pouze pro vozidla z modelových roků 2015-2020.

5H0 052 2151
3G9-052-2001,7
3G9-061-1951
3G9-071-360-A
3G0-071-3031

3G0-092-103-B1,4
3G0-092-103-D1,5
3G0-092-150-B1,4
3G0-092-150-D1,5
3G5-092-1604
3G5-092-160-A 5
3G9-092-1604
3G9-092-160-A 5
3G9-017-2211
3G9-061-1621
3G5-061-160
3G9-061-1601

Informace o dalších verzích pro jednotlivé země vám poskytne autorizovaný servis Volkswagen.
Při dodatečné montáži přídavného topení musí být blok klimatizace specifický pro vaše vozidlovyměněn a objednán
samostatně. Obraťte se prosím na svého partnera Volkswagen ohledně verze požadované pro vaše vozidlo.
10
O aktuálních verzích se prosím informujte u svého partnera Volkswagen.

1

5

8

2

6

9

Další univerzální příslušenství pro váš Passat nebo Passat Variant naleznete od strany 182.
Příslušenství Passat & Passat Variant
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Přehled produktů Passat & Passat Variant
Skupina produktů

Strana
76

76
76

77
77
77

78
78

78
78
79
79

Také pro Passat Alltrack.
Také pro Passat GTE.
3
Také pro Passat GTE Variant.
4
Pro vozidla do týdne 29/2020.

Název produktu
Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Passat
- Pro Passat Estate
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, pro Passat Variant
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
- Pro Passat
- Pro Passat Variant
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná, přední a zadní, 1 sada = 4 ks
Ochranné prahové fólie, transparentní, zadní, 1 sada = 2 ks
Couvací kamera, pro dovybavení, cca montážní čas 400 ČJ
- Se starým logem, pro Passat
- Se starým logem, pro Passat Variant
- S novým logem, pro Passat
- S novým logem, pro Passat Variant
Dveřní deflektor, pro Passat a Passat Variant, pro přední dveře, 1 sada = 2 ks
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Sluneční clona pro Passat Variant, pro zadní okno, okna zadních dveří a boční okna zavazadlového prostoru
Kabel pro nouzové nabíjení 2,7
- Režim 2, 230 V 1 AC, max. 2,3 kW, EU
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks

Pro vozidla od týdne 30/2020.
Pro vozidla bez prodloužení podběhu kola.
7
Informace o dalších verzích pro jednotlivé země vám poskytne autorizovaný servis Volkswagen.

1

5

2

6

Další univerzální příslušenství pro váš Passat nebo Passat Variant naleznete od strany 182.
82
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Objednací číslo
3G5-061-161
3G9-061-1611
3G9-061-2101
3G5-061-197-B
3G9-061-197-B
3G0-071-310- -BXF1
3G0-071-310-A -9081
3G1-054-634
3G1-054-634-A1
3G1-054-634-B
3G1-054-634-C1
3G0-072-193-A1
3G0-075-111
3G0-075-101-C1,6
3G9-064-3651
000-054-412
3G1-061-270- -WGK1
3G1-061-445- -WGK1

Skupina produktů

Strana
79

79
79
Kola z lehkých slitin
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Název produktu

Objednací číslo

Gumové koberce
- přední a zadní, s ražbou vpředu, 1 sada = 4 ks
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Pryžové rohože „Plus“, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks

3G1-061-500-A -82V 1
3G1-061-502-A -82V 1
3G0-061-512-A -82V 1
3G1-061-550- -0411
3G1-061-404- -WGK1

Letní kola z lehkých slitin
18 palců „Bonneville”, Black, diamantem soustružený, 8,0 J × 18, ET 44, LK 112/5
18 palců „Monterey”, Grey Metallic, 8,0 J × 18, ET 44, LK 112/5
19 palců „Pretoria”, Dark Graphite Matt, 8,0 J × 19, ET 44, LK 112/5
Zimní kola
16 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 42, LK 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 42, LK 112/5
17 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 38, LK 112/5
17 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 41, LK 112/5
17 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 6,5 J × 17, ET 41, LK 112/5
Kryty kol
16 palců „Turbine design“
16 palců „Silver“

3G0-071-498-C -FZZ
3G0-071-498-B -Z49
3G0-071-499- -2ZT
3G0-071-496-A -8Z8
3G0-071-496-B -8Z8
5NA-071-497- -8Z81
3G0-071-497-C -8Z8
3G0-071-497-C -DM9
3G0-071-456- -1ZX
3G0-071-456-A -UWP

Příslušenství Passat & Passat Variant
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Příslušenství pro Polo
Co je malé, to je milé. Polo zvládne
skoro všechno, do čeho se pustí.
Silák, který je stejně pohodlný jako
sportovní, který se nejen dokonale
přizpůsobí okolnostem, ale také se
dá perfektně individualizovat.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro vaše
Polo. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.

84

Příslušenství pro Polo

Na obrázku: základní střešní nosič str. 86, střešní box str. 202,
dveřní deflektor str. 89

Sport a Design

01-02 Dobrá kombinace podmanivého vzhledu a promyšlené ochrany.
Ochranná lišta Volkswagen Original v chromovém vzhledu na zadní
výklopné dveře (01) a Ochrana nákladové hrany Volkswagen Original
v nerezovém vzhledu (02) jsou vizuální lahůdkou pro vaše Polo.
Navíc ho účinně chrání před poškrábáním a poškozením při nakládání
do zavazadlového prostoru.

01

Hliníkové prahové lišty Volkswagen Original
(bez vyobrazení) s nápisem Polo jsou atraktivní
detail, kterým můžete vylepšit a současně chránit
silně zatěžované vstupní plochy vašeho vozu Polo.

02

Příslušenství pro Polo

85

Transport

01-02 Vaše Polo uveze, co budete chtít. Rozměrově přesný a kompletně
předmontovaný základní střešní nosič1 Volkswagen Original (01) tvoří
základ pro rychlou a pevnou montáž všech střešních nástaveb.
S odnímatelným (02) nebo pevným (bez vyobrazení) tažným zařízením
Volkswagen Original, dodatečně namontovaným včetně 13pólové
elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní balíček.
Ideální základ například pro nosiče jízdních kol.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

02

86

Příslušenství pro Polo

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana
UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

01-03 Praktické balení, bezstarostná přeprava.
Plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01)
a pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (bez
vyobrazení) spojují praktické využití, ochranu, pohodlí a kvalitu.
Praktická ochrana nákladové hrany Volkswagen Original (02)
z průhledné fólie zabraňuje poškození při nakládání a vykládání.
Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku vašeho
vozu Polo.
Všechno pod dohledem. Parkovací asistent Volkswagen Original (03)
se automaticky aktivuje při zařazení zpátečky. Čtyři senzory a akustický
varovný signál vám pomohou při couvání. Couvací kamera2 Volkswagen
Original realisticky zobrazuje prostor za vaším vozem na displeji
radionavigačního systému. Pomocné linky a zobrazení s vysokým
rozlišením pomáhají při přesném zajíždění na parkovací místo.

01

03
02

2

02

Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.

Příslušenství pro Polo
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01-02 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho vozu
Polo vsaďte na prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné (01)
nebo na téměř neviditelné prahové fólie Volkswagen Original
transparentní (02).

01

02

88

Příslušenství pro Polo

Komfort a ochrana

03-05 Dobrá ochrana téměř za každého počasí. S dveřními
deflektory Volkswagen Original (03) můžete i za deště nebo sněžení
nechat pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch. Spolujezdcům
na zadních sedadlech vašeho vozu zpříjemní letní cestování sluneční
clona Volkswagen Original (04), protože je ochrání před přímým
slunečním zářením. Extrémně odolné lapače nečistot Volkswagen
Original (05) ochrání vaše Polo i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou
nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem a odstřikující vodou

03

04

05
Příslušenství pro Polo

89

01

01

90

Příslušenství pro Polo

Komfort a ochrana

01-05 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního příslušenství
Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru. Přesně padnoucí textilní
koberce Volkswagen Original „Premium“ (01) z odolného veluru mají
na předních rohožích nápis Polo. Textilní koberce Volkswagen Original
„Optimat“ (02) s nápisem Polo na předních kobercích spojují vlastnosti
pryžových rohoží s elegancí textilních koberců. Robustní gumové koberce
Volkswagen Original (03) s nápisem Polo na předních rohožích po celý rok
chrání prostor pro nohy před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu
v prostoru pro nohy zajišťují také praktické pryžové rohože „Plus“ (04)
a textilní koberce „Plus“ (05).

02

04

03

05

Příslušenství pro Polo
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Letní kola z lehké slitiny

Valencia, 16"
Grey Metallic

Bergamo, 17"
Black, diamond-turned

Faro GTI, 18"
Black, diamond-turned

92

Příslušenství pro Polo

Na obrázku: Disk „Merano”, str. 93

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Corvara, 15"
Brilliant Silver

Merano, 16"
Brilliant Silver

Merano, 16"
Adamantium Dark Metallic

Kryty kol

Silver
14"

Silver
15"

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Příslušenství pro Polo
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Přehled produktů Polo
Skupina produktů
Sport a design

Strana
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nezobrazeno

Transport

Komfort a ochrana

86
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nezobrazeno

87
88
88
89

nezobrazeno

87
89
89

1

Název produktu

Objednací číslo

Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli
Ochranná lišta zadních výklopných dveří, vzhled chromu
Hliníková prahová lišta, pro přední část, 1 sada = 2 ks

2G0-061-195-A
2G0-071-360-A
2G0-071-303-A

Základní střešní nosič, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení
- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ
- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ

2G0-071-126

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranná prahová fólie, transparentní
Ochranná prahová fólie, černá/stříbrná, pro 4dveřová vozidla, 1 sada = 4 ks
Ochranná prahová fólie, transparentní, pro zadní část
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Couvací kamera, pro dodatečnou montáž, cca montážní čas 400 ČJ
- Se starým logem VW
- S novým logem VW
Parkovací asistent
Dveřní deflektor, pro přední část, 1 sada = 2 ks
Sluneční clona, pro zadní okno a okna zadních dveří

2G0-061-1611

Také pro Polo GTI.

Další univerzální příslušenství pro vaše Polo naleznete od strany 182.
94

Polo Accessories

2G0-092-150-B
2G0-092-103-B

2G0-061-160-A1
2G0-061-1601
2G0-061-1621
2G0-061-197-A
2G4-071-310- -BXF
2G0-071-310-A -908
2G0-075-116-A1
2G0-075-101-A
2G1-054-634
2G1-054-634-A
2G0-054-630
2G0-072-193
2G0-064-365

Skupina produktů

Strana
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Kola z lehkých slitin
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92
92
93
93
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93

Název produktu

Objednací číslo

Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, černá, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“, přední a zadní, černé, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Pryžové rohože „Plus“, přední a zadní, černé, 1 sada = 4 ks

2G1-061-270-A -WGK
2G1-061-445-A -WGK
2G1-061-404-A -WGK

Letní kola z lehkých slitin
16 palců „Valencia”, Grey Metallic, 6,5 J × 16, ET 47, LK 100/5
17 palců „Bergamo”, Black, diamantem soustružený, 7,0 J × 17, ET 51, LK 100/5
18 palců „Faro“ GTI, Black, diamantově soustružený, 7,5 J × 18, ET 51, LK 100/5
Zimní kola
15 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 5,5 J × 15, ET 40, LK 100/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,0 J × 16, ET 45, LK 100/5
16 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 6,0 J × 16, ET 45, LK 100/5
Kryty kol
14 palců „Silver“
15 palců „Silver“

2G1-061-500- -82V
2G7-061-512- -82V
2G1-061-550-A -041

2G0-071-496-B -Z49
2G0-071-497-A -FZZ
2G0-071-498-A -FZZ
2G0-071-495- -8Z8
2G0-071-496- -8Z8
2G0-071-496- -DM9
2G0-071-454-A -UWP
2G0-071-455-A -UWP

Polo Accessories
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Příslušenství Scirocco
Scirocco je energický společník.
Atletické žihadlo se silným
charakterem pro nezapomenutelné
dynamické vyjížďky. Ale umí být
i jiný. Jaký, to je jen na vás.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro vaše
Scirocco. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé
na modelu, najdete od strany 182.
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Příslušenství Scirocco

Sport a Design

Transport

01

01

01 Tak atraktivní může být individuální ochrana. Prahové lišty Volkswagen Original
z kvalitní nerezové oceli jsou opatřeny nápisem Scirocco. Chrání nástupní plochu před
poškrábáním a jsou také vizuálním akcentem.
Vaše Scirocco už má sportovní vzhled. Ještě sportovnější bude se snižovací sadou
Volkswagen Original (bez vyobrazení). Snížené těžiště vozidla zajišťuje silnou
performanci. Nelze použít ve spojení s regulací výšky.

01 Užijte si nové možnosti přepravy. Rozměrově přesný a kompletně
předmontovaný základní střešní nosič1 Volkswagen Original tvoří základ
pro rychlou a pevnou montáž všech střešních nástaveb na vašem Sciroccu.

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Příslušenství Scirocco

97

UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před
jízdou řádně zajištěné.

01

02

01-03 Skvělý vzhled a praktické využití. Robustní, odolná a perfektně padnoucí plastová
vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01) hravě udrží zavazadlový
prostor v čistotě a zaujme pregnantním nápisem Scirocco. Ochranu silně namáhaných míst
vašeho vozu Scirocco zajistí prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné (02).
Extrémně odolné lapače nečistot Volkswagen Original (03) ochrání vaše Scirocco i vozidlo
jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem a odstřikující
vodou.

03

98

Příslušenství Scirocco

Komfort a ochrana

04

05

04-08 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního příslušenství
Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru. Přesně padnoucí textilní
koberce Volkswagen Original „Premium“ (04) z odolného veluru mají na předních
rohožích nápis Scirocco. Textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (05)
s nápisem Scirocco na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží
s elegancí textilních koberců. Robustní gumové koberce Volkswagen Original
(06) s nápisem Scirocco na předních rohožích po celý rok chrání prostor pro
nohy před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují
také praktické textilní koberce „Plus“ (07) a pryžové rohože „Plus“ (08).

06

07

08

Příslušenství Scirocco
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Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 16", 17"
Brilliant Silver

Merano, 16", 17"
Brilliant Silver

Merano, 17"
Adamantium Dark Metallic

Další příslušenství pro vaše kola, např. krytky ventilů, sadu pojistných šroubů kol,
sadu obalů na pneumatiky a sněhové řetězy najdete v části Příslušenství pro více modelů na straně 221.

100

Příslušenství Scirocco

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné lakování
zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Přehled produktů Scirocco
Skupina produktů
Sport a design

Strana
97
97

Prahové lišty, nerezová ocel s plastovým podkladem pro 2dveřová vozidla
Snižovací sada pružin, cca montážní čas 200 ČJ
- Pro zatížení nápravy, zadní náprava 780 kg/přední náprava 1 020 kg
- Pro zatížení náprav, zadní náprava 780 kg/přední náprava 1 050 kg

1K8-071-305
1K8-071-677 1,2
1K8-071-677-A1,2

97

Základní střešní nosič, 1 sada = 2 ks

1K8-071-126

Komfort a ochrana
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98
98

1K8-061-180
1K8-071-310

99
99

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro základní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná pro 2dveřová vozidla
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Premium“
- Pro přední část, s nápisem vozidla, 1 sada = 2 ks
- Pro zadní část, 1 sada = 2 ks
- Přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks
Pryžové rohože „Plus“, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks

100
100
100
100
100

Zimní kola z lehkých slitin
16 palců „Corvara“, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 42, LK 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 42, LK 112/5
17 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 41, LK 112/5
17 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 41, LK 112/5
17 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 6,5 J × 17, ET 41, LK 112/5

99
99

Kola z lehkých slitin

2

Objednací číslo

Transport

99

1

Název produktu

K instalaci je nutná vhodná zvedací plošina.
Ne v kombinaci se samonivelačním odpružením.

1K8-075-111
1K8-075-101-A
1K1-061-275-PS-WGK
1K0-061-276-PA-WGK
1K1-061-270-PS -WGK
1K1-061-446- -WGK
1K1-061-541- -041
1K0-061-512- -82V
1K1-061-404- -WGK
1K1-061-550-B -041

3G0-071-496-A -8Z8
3G0-071-496-B -8Z8
3G0-071-497-B -8Z8
3G0-071-497-C -8Z8
3G0-071-497-C -DM9

Další univerzální příslušenství pro vaše Scirocco naleznete od strany 182.

Příslušenství Scirocco
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Příslušenství Sharan
To nejdůležitější v každodenním
rodinném životě: spolehlivost
a flexibilita. Sharan tyto aspekty
nejen poskytuje, ale dovádí je
k dokonalosti. K tomu samozřejmě
patří i široká nabídka perfektně
padnoucího Originálního
příslušenství Volkswagen®.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
Sharan. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé
na modelu, najdete od strany 182.

102

Příslušenství Sharan

Na obrázku: nosič na kola na zadní výklopné dveře str. 103

Transport
UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

01

01-03 Díky praktickému nosiči na kola na zadní výklopné dveře
Volkswagen Original (01) s sebou pohodlně vezmete až tři jízdní kola.
Dveře zavazadlového prostoru se dají snadno otevřít i s nainstalovaným
nosičem na kola (bez kol). Váš Sharan uveze, co budete chtít. Příčníky1
Volkswagen Original na střešní lištu (02) tvoří základ pro rychlou
a stabilní montáž všech střešních nástaveb. S dodatečně namontovaným
odnímatelným (03) nebo pevným (bez vyobrazení) tažným zařízením
Volkswagen Original tvoří ideální základ například pro nosiče jízdních
kol nebo přívěsy na loď. Nezbytnou 13pólovou elektroinstalační sadu
(bez vyobrazení) je nutné objednat samostatně.

02

03

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Příslušenství Sharan

103

Komfort a ochrana

01

02

01-03 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Při přepravě věcí
v zavazadlovém prostoru vašeho vozu Sharan využijte naše know-how.
Naše řešení pro zavazadlový prostor vždy míří na to, co potřebujete.
Plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01)
s nápisem Sharan, pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen
Original (02) a vana do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (03)
s víkem a nápisem Sharan spojují praktické využití, ochranu, pohodlí
a kvalitu. Praktická ochrana nákladové hrany Volkswagen Original (01)
z průhledné fólie zabraňuje poškození při nakládání a vykládání.
Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku

03

104

Příslušenství Sharan

04

04 Udělejte si pořádek v zavazadlovém prostoru svého vozu
Sharan. Dělicí mříž Volkswagen Original odděluje kabinu pro
cestující od zavazadlového prostoru. Hodí se například při
přepravě psů. Samostatně dodávaná dělicí příčka1 Volkswagen
Original vám poskytuje ještě větší flexibilitu.

1

Jen ve spojení s dělicí mříží.

Příslušenství Sharan

105

02

01

01-02 Svěží vítr pro váš Sharan. S dveřními deflektory Volkswagen
Original (01) můžete i za deště nebo sněžení nechat pootevřená okna
a užívat si čerstvý vzduch. Při ochraně silně namáhaných ploch prahů
vsaďte na nápadné prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné (02).

0

106

Příslušenství Sharan

06

Komfort a ochrana
03-04 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (03) chrání váš Sharan i vozidlo jedoucí
za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem
a odstřikující vodou. Spolujezdcům na zadních sedadlech vašeho vozu
Sharan zpříjemní letní cestování sluneční clona Volkswagen Original (4),
protože je ochrání před přímým slunečním zářením. Pro optimální jízdní
komfort i na zadních sedadlech.

04

03

04

Příslušenství Sharan

107

Komfort a ochrana

01-04 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“ (01)
z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Sharan. Robustní
gumové koberce Volkswagen Original (02) s nápisem Sharan na
předních rohožích po celý rok chrání prostor pro nohy před nečistotami
a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují také praktické
textilní koberce „Plus“ (03) a pryžové rohože „Plus“ (04).

01
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Příslušenství Sharan

Kola z lehké slitiny
a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 16", 17"
Brilliant Silver

02

03

04

Další příslušenství pro vaše kola, např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů na straně 221.
Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající
sériové šrouby na kola. Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený
v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol
z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen

Příslušenství Sharan
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Přehled produktů Sharan
Skupina produktů
Transport

Strana
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Komfort a ochrana

104

104
104
104
105

105
106
106
107

107

108
108

1

Název produktu

Objednací číslo

Příčníky, pouze ve spojení se střešními ližinami, 1 sada = 2 ks
Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře1, až pro 3 jízdní kola
Tažné zařízení
- Odnímatelné, bez elektroinstalační sady, cca doba montáže 150 ČJ
- Pevné, bez elektroinstalační sady, cca doba montáže 150 ČJ
Elektrická instalační sada pro tažné zařízení, 13pólová, cca doba montáže 350 ČJ

7N0-071-151
7N0-071-104

Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro 6- a 7místná vozidla, zadní 3. řada sedadel
- Pro 5místná vozidla, pro nízkou podlahu zavazadlového prostoru
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, pro hlubokou podlahu zavazadlového prostoru, pro 5místná vozidla,
pro nízkou podlahu zavazadlového prostoru
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, s oddělovacími prvky a krytem, pro 5místná vozidla
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Dělicí mříž
- Pro 5místná vozidla
- Pro 7místná vozidla
Dělicí příčka, pouze v kombinaci se síťovou přepážkou
Dveřní deflektor, přední, 1 sada = 2 ks
Ochranná prahová fólie, černá/stříbrná pro 4dveřová vozidla
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Sluneční clona
- Pro okna zadních dveří
- Pro zadní okno a boční okna zavazadlového prostoru
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- pro střed, 1 sada = 2 ks
- Pro zadní část, 1 sada = 2 ks

Technické specifikace viz strana 111.

Další univerzální příslušenství pro váš Sharan naleznete od strany 182.
110

Příslušenství Sharan

7N0-092-155
7N0-092-101
7N1-055-204-A

7N0-061-161-A
7N0-061-161
7N0-061-160
7N0-061-162
7N0-061-197-A
7N0-017-221-B
7N0-017-221-C
7N0-017-222-A
7N0-072-193- -HU3
7N0-071-310- -19A
7N0-075-111
7N0-075-101
7N0-064-363
7N0-064-365
7N1-061-270- -WGK
7N1-061-501- -041
7N0-061-510- -041
7N0-061-511- -041

Skupina produktů

Strana

Název produktu

Objednací číslo

108
108

Textilní koberce „Plus“, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
Pryžové rohože „Plus“, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks

7N1-061-404-A -WGK
7N1-061-550- -041

109
109

Zimní kola z lehkých slitin
16 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 33, LK 112/5
17 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,5 J × 17, ET 38, LK 112/5

7N0-071-496-C -8Z8
5NA-071-497- -8Z8

Kola z lehkých slitin

2

Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře

Model

“Comfort”

Modely vozidel
Sharan (nástupce) 2011–2015, Sharan (nástupce MPU) od roku 2015
Počet jízdních kol
3
Vlastní hmotnost [kg]
12
Max. nosnost [kg]
60
Šířka kolejnice [mm]
50
Průměr rámu jízdního kola
do 80 mm kulatý nebo 80 × 45 mm oválný
Rozměry [D × Š × V] v cm
720 × 355 × 1 160
Montáž na kola
Napínací popruhy
Zámky
2. a 3. distanční vložka, lze uzamknout
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít
●
s připevněným nosičem
Elektrické zadní výklopné dveře lze otevřít
○
pomocí nosiče
Ostatní
Včetně další ochranné fólie na lak
Věnujte prosím pozornost podmínkám zatížení vozidla.

Příslušenství Sharan
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Příslušenství pro Taigo
Výrazná osobnost hledá ta správná
čtyři kola? Tady! Taigo je dokonalý
spojenec pro ty, kdo mají všechno
nejraději po svém. K tomu patří
i individuální vybavení. Svéráz, styl
a komfort. Přesně podle vás, ne?

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro vaše
Taigo. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.

112

Příslušenství pro Taigo

Na obrázku: příčníky str. 114, držák na kolo str. 198, dveřní deflektor
str. 117, kolo z lehké slitiny „Misano“ str. 120

Sport a Design

01

01-02 Dobrá kombinace přitažlivého vzhledu a promyšlené
ochrany. Ochranná lišta Volkswagen Original na zadní výklopné
dveře v chromovém vzhledu (01) a hliníkové prahové lišty
Volkswagen Original (02) chrání silně namáhaná místa před
poškrábáním a poškozením laku.

02

Příslušenství pro Taigo

113

Transport

01-02 Vaše Taigo uveze, co budete chtít. Rozměrově přesné
a kompletně předmontované příčníky1 Volkswagen Original (01)
tvoří základ pro rychlou a pevnou montáž všech střešních nástaveb.
S odnímatelným (bez vyobrazení) nebo pevným (02) tažným
zařízením Volkswagen Original včetně 13pólové elektroinstalační
sady získáte optimálně sladěný kompletní balíček. Ideální základ
například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci Příslušenství
pro více modelů od str. 198.

02

114

Příslušenství pro Taigo

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana

01

02

01-02 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Plastová vložka do zavazadlového
prostoru Volkswagen Original (01) a pěnová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (02) spojují praktické využití, ochranu, pohodlí a kvalitu. Praktická
ochrana nákladové hrany Volkswagen Original (01-02) z průhledné fólie zabraňuje
poškození při nakládání a vykládání. Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního
nárazníku vašeho vozu Taigo.

Příslušenství pro Taigo

115

01-03 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho vozu
Taigo vsaďte na prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné
přední (01) a zadní (02) nebo na téměř neviditelné prahové fólie
Volkswagen Original transparentní (03).

01

02

116

Příslušenství pro Taigo

03

Komfort a ochrana

04-05 Dobrá ochrana téměř za každého počasí. S dveřními deflektory
Volkswagen Original (04) můžete i za deště nebo sněžení nechat
pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (05) ochrání vaše Taigo i vozidlo jedoucí
za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem
a odstřikující vodou.

04

05

Příslušenství pro Taigo

117

01

118

Příslušenství pro Taigo

Komfort a ochrana

01-04 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (01)
s nápisem Taigo na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových
rohoží s elegancí textilních koberců. Přesně padnoucí textilní koberce
Volkswagen Original „Premium“ (02) z odolného veluru mají na předních
rohožích nápis Taigo. Robustní gumové koberce Volkswagen Original
(bez vyobrazení) s nápisem Taigo na předních rohožích po celý rok
chrání prostor pro nohy před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu
v prostoru pro nohy zajišťují také praktické pryžové rohože „Plus“ (03)
a textilní koberce „Plus“ (04).

02

03

04

Příslušenství pro Taigo

119

Letní kola z lehké slitiny

Valencia, 17"
Galvano Grey Metallic

120

Příslušenství pro Taigo

Misano, 18"
Black, diamond-turned

Na obrázku: Disk „Misano”

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Merano, 16"
Brilliant Silver

Merano, 16"
Adamantium Dark Metallic

Kryty kol

Silver
14"
Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Příslušenství pro Taigo

121

Přehled produktů Taigo
Skupina produktů

Strana

Název produktu

Objednací číslo

Sport a design

113
113

Ochranná lišta zadních výklopných dveří, vzhled chromu
Hliníkové prahové lišty, pro přední část, 1 sada = 2 ks

2G7-071-360
2G7-071-303

Transport

114
114

Příčníky, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení
- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ
- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ

2G7-071-151

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranná nákladové hrany, transparentní
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná, přední a zadní, pro 4dveřový model, 1 sada = 4 ks
Ochranné prahové fólie, transparentní, na zadní část, 1 sada = 2 ks
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Dveřní deflektor, pro 4dveřová vozidla, pro přední, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilních koberce „Plus“, pro přední a zadní stranu, 1 sada = 4 ks
Pryžové rohože „Plus“, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- přední, s ražbou a zadní, 1 sada = 4 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks

2G7-061-161

Komfort a ochrana

115
115

115
116
116
117

117
119
119
119
119
nezobrazeno

Další univerzální příslušenství pro vaše Taigo naleznete od strany 182.
122

Příslušenství pro Taigo

2G7-092-150
2G7-092-103

2G7-061-160-A
2G7-061-160
2G7-061-197
2G4-071-310- -BXF
2G0-071-310-A -908
2G7-075-111
2G7-075-101
2G0-072-193
2G7-061-270- -WGK
2G7-061-445- -WGK
2G1-061-404-A -WGK
2G1-061-550-A -041
2G7-061-502- -82V
2G7-061-500- -82V
2G7-061-512- -82V

Skupina produktů

Strana

Kola z lehkých slitin
120
120
121
121
121

Název produktu
Letní kola z lehkých slitin
17 palců „Valencia“, pozinkovaná šedá metalíza, 6,5 J × 17, ET 39, LK 12/5
18 palců „Misano”, Black, diamantově soustružený, 7,0 J × 18, ET 39, LK 100/5
Zimní kola z lehkých slitin
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,0 J × 16, ET 45, LK 100/5
16 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 6,0 J × 16, ET 45, LK 100/5
Kryty kol
14 palců „Silver“

Objednací číslo
2G7-071-497-A -Z49
2G7-071-498- -FZZ
2GM-071-496- -8Z8
2GM-071-496- -DM9
2GM-071-456-A -UWP

Příslušenství pro Taigo

123

Příslušenství T-Cross
Protiklad stereotypního myšlení
se jmenuje T-Cross. Moderní
dobrodruh, který nechává za sebou
všechny konvence. Postavený
pro lidi, kteří milují něco zvláštního
a chtějí to začlenit do svého
každodenního života. Zcela
individuálně.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
T-Cross. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé
na modelu, najdete
od strany 182.

124

Příslušenství T-Cross

Na obrázku: příčníky str. 126, držák na kolo str. 198, stupátko str. 125,
ochranná lišta zadních výklopných dveří str. 125

Sport a Design

01-04 Energický vzhled pro silný vůz. Boční nástupní prahy
Volkswagen Original (01) ze stříbrně eloxovaného hliníku podtrhnou
SUV charakter vašeho T-Crossu a také usnadní nastupování a nakládání
na střechu. Hliníkové prahové lišty Volkswagen Original (02) s nápisem
T-Cross individuálně chrání nástupní plochu před poškrábáním a jsou
také vizuálním akcentem. Ochranná lišta Volkswagen Original na zadní
výklopné dveře v chromovém vzhledu (03) je krásná a zároveň funkční.
Dobře chrání citlivou záď vozidla před poškrábáním a poškozením laku.
Zadní ochrannou lištu lze snadno nalepit na spodní hranu víka
zavazadlového prostoru. Ochrana nákladové hrany Volkswagen Original
v nerezovém vzhledu (04) tvoří vizuální akcent a účinně chrání lak před
poškrábáním při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.

01

02

04

03

Příslušenství T-Cross

125

Transport

01-02 Váš T-Cross uveze, co budete chtít. Rozměrově přesné a stabilní
příčníky1 Volkswagen Original (01) z aerodynamicky tvarovaného
hliníkového profilu se připevňují ke střešní liště a tvoří základ pro
rychlou a stabilní montáž všech střešních nástaveb. S odnímatelným
(02) nebo pevným (bez vyobrazení) tažným zařízením Volkswagen
Original, dodatečně namontovaným včetně 13pólové elektroinstalační
sady, získáte optimálně sladěný kompletní balíček. Ideální základ
například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci
Příslušenství pro více modelů od str. 198.

02

126

Příslušenství T-Cross

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana

UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

01

01-02 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Při přepravě věcí
v zavazadlovém prostoru vašeho T-Crossu využijte naše know-how.
Naše řešení pro zavazadlový prostor vždy míří na to, co potřebujete.
Plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original
(01) s nápisem T-Cross, pěnová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (bez vyobrazení) a oboustranná podložka do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original s ochranou nákladové
hrany (02) spojují praktické využití, ochranu, pohodlí a kvalitu.

DETAIL

02

Po obrácení zajišťují robustní
plastové nopky na rubu
oboustranné rohože protiskluznost
a odolávají i hrubé nečistotě
a silnému zatížení.

Příslušenství T-Cross

127

01

02

01-02 Téměř neviditelné, ale zjevně účinné. Praktická a přesně
padnoucí ochrana nákladové hrany Volkswagen Original (01) z průhledné
fólie zabraňuje poškození při nakládání a vykládání vašeho T-Crossu.
Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku. Ochranu
zachovávající hodnoty a atraktivní design v sobě spojují prahové fólie
Volkswagen Original černé a stříbrné (1 sada = 4 kusy) (02). Chrání silně
namáhané plochy prahů vašeho vozu T-Cross před poškrábáním
a poškozením laku.

03-04 Optimální komfort a ochrana téměř v každé situaci. Extrémně
odolné lapače nečistot Volkswagen Original (03) ochrání váš T-Cross
i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným
odletujícím štěrkem a odstřikující vodou. S dveřními deflektory
Volkswagen Original (04) na přední i zadní dveře můžete i za deště
nebo sněžení nechat pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch.

03

04

128

Příslušenství T-Cross

Komfort a ochrana

05-09 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“
(05) z odolného veluru mají na předních rohožích nápis T-Cross.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (06)
s nápisem T-Cross na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových
rohoží s elegancí textilních koberců. Robustní gumové koberce
Volkswagen Original (07) s nápisem T-Cross na předních rohožích
po celý rok chrání prostor pro nohy před nečistotami a vlhkostí.
Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují také praktické textilní
koberce „Plus“ (08) a pryžové rohože „Plus“ (09).

06

07

05

08

09

Příslušenství T-Cross

129

130

Příslušenství T-Cross

Na obrázku: Kolo „Sebring”, str. 131

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Sebring, 17"
Grey Metallic

Nevada, 18"
Black, diamond-turned

Zimní kola z lehké slitiny

Merano, 16"
Brilliant Silver

Merano, 16"
Adamantium Dark Metallic

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Kryty kol

16"

Příslušenství T-Cross

131

Přehled produktů T-Cross
Skupina produktů

Strana

Název produktu

Objednací číslo

Sport a design

125
125
125
125

Boční nástupní prahy, cca doba montáže 250 ČJ
Prahové lišty, hliník pro přední část, 1 sada = 2 ks
Prahové lišty, vzhled chromu
Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli

2GM-071-691
2GM-071-303
2GM-071-360
2GM-061-195

Transport

126
126

Příčníky, pouze ve spojení se střešním ližinou, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení

2GM-071-151

- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ

- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ

Komfort a ochrana

127

127

127
128
128
128

128

1
2

Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro rovnou podlahu zavazadlového prostoru
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro rovnou podlahu zavazadlového prostoru
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, s ochranou nákladového prahu
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Ochranná prahové fólie, černá/stříbrná, pro přední a zadní stranu, 1 sada = 4 ks
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Dveřní deflektor
- Pro 4dveřová vozidla, pro přední část, 1 sada = 2 ks
- Pro 4dveřová vozidla, pro zadní část, 1 sada = 2 ks

Pro T-Cross do týdne 29/2020.
Pro T-Cross od týdne 30/2020.

Další univerzální příslušenství pro váš T-Cross naleznete od strany 182.
132

Příslušenství T-Cross

2GM-092-103-A1
2GM-092-103-B2
2GM-092-103-C2
2GM-092-150-A1
2GM-092-150-B2
2GM-092-150-C2

2GM-061-161-A
2GM-061-161
2GM-061-160-A
2GM-061-160
2GM-061-210
2GM-061-197
2GM-071-310
2GM-075-111
2GM-075-101
2GM-072-193
2GM-072-194

Skupina produktů

Strana
129
129
129

129
129
Kola z lehkých slitin
131
131
131
131
131

Název produktu

Objednací číslo

Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilních koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- Pro přední a zadní část, s ražbou vpředu, 1 sada = 4 ks
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks
Pryžové koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks

2GM-061-270- -WGK
2GM-061-445- -WGK

Letní kola z lehkých slitin
17 palců „Sebring“, Grey Matallic, 6,5 J × 17, ET 39, LK 100/5
18 palců „Nevada”, Black, diamantem soustružený, 7,0 J × 18, ET 39, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,0 J × 16, ET 35, LK 100/5
16 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 6,0 J × 16, ET 35, LK 100/5
Kryty kol
16 palců

2GM-061-500- -82V
2GM-061-502- -82V
2GM-061-512- -82V
2GM-061-404- -WGK
2GM-061-550- -041

2GM-071-497- -Z49
2GM-071-498- -FZZ
2GM-071-496- -8Z8
2GM-071-496- -DM9
2GM-071-456-A -UWP

Příslušenství T-Cross

133

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio
T-Roc je důkazem toho, že auto
může vyzařovat sebevědomí.
S pohonem všech kol a moderní
konektivitou tato sportovní
a elegantní osobnost drží prst
na tepu doby. A zůstává přitom
věrná jedinému stylu: tomu
vašemu.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
T-Roc. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.

134

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

Na obrázku: nosič na kola „Premium“ str. 195,
kolo „Suzuka“ str. 140

Sport a design
01-02 Atraktivní design nevylučuje vysokou funkčnost. Ochranná lišta
Volkswagen Original na zadní výklopné dveře v chromovém vzhledu (01)
a ochrana nákladové hrany Volkswagen Original v nerezovém vzhledu
(01) pro T-Roc nebo T-Roc Cabrio dobře vypadají a zároveň účinně hrání
lak. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho vozu T-Roc nebo T-Roc
Cabrio vsaďte na atraktivní hliníkové prahové lišty Volkswagen Original
(02) s nápisem T-Roc.
03-04 S těmito sportovně elegantními detaily se budete skvěle
prezentovat: zadní LED světla Volkswagen Original „Black Line“ (03)
v exkluzivním zatmaveném provedení dodají vašemu vozu T-Roc výrazný
sportovní vzhled. Boční nástupní prahy Volkswagen Original (04)
podtrhnou SUV charakter vašeho vozu T-Roc nebo T-Roc Cabrio a také
usnadní nastupování a nakládání na střechu.

01

03

02
04

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

135

Transport

01-02 Vezměte si s sebou, co chcete. Příčníky1 Volkswagen
Original (01) z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu
pro T-Roc tvoří základ pro rychlou a stabilní montáž všech
střešních nástaveb. S odnímatelným (02) nebo pevným (bez
vyobrazení) tažným zařízením Volkswagen Original, dodatečně
namontovaným včetně 13pólové elektroinstalační sady, získáte
optimálně sladěný kompletní balíček pro váš T-Roc nebo T-Roc
Cabrio. Ideální základ například pro nosiče jízdních kol nebo
přívěsy na loď.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci
Příslušenství pro více modelů od str. 198.

02

136

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana
01-02 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Plastová vložka do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original pro variabilní podlážku
ložné plochy (01), pěnová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original pro variabilní nebo základní podlážku ložné plochy
(bez vyobrazení) i oboustranná podložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original s ochranou nákladové hrany (02) spojují praktické
využití, ochranu, pohodlí a kvalitu pro váš T-Roc nebo T-Roc Cabrio. Pro
ochranu laku proti poškrábání při nakládání a vykládání doporučujeme
nalepit transparentní ochranu nákladové hrany Volkswagen Original
(01).
03 Skoro všechno pod dohledem. Parkovací asistent Volkswagen
Original se automaticky aktivuje při zařazení zpátečky. Čtyři senzory
a akustický varovný signál vám pomohou při couvání.

01

UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před
jízdou řádně zajištěné.

03

DETAIL

02

Po obrácení zajišťují robustní plastové
nopky na rubu oboustranné rohože
protiskluznost a odolávají i hrubé
nečistotě a silnému zatížení.

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

137

01

03

02

01-04 Ochrana zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí
vzájemně vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho vozu
T-Roc nebo T-Roc Cabrio vsaďte na prahové fólie Volkswagen Original
černé a stříbrné (01) nebo téměř neviditelné, ale zjevně účinné prahové
fólie Volkswagen Original transparentní (02). S dveřními deflektory
Volkswagen Original (03) na přední i zadní dveře pro T-Roc můžete i za
deště nebo sněžení nechat pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch.
Extrémně odolné lapače nečistot Volkswagen Original (04) ochrání váš
T-Roc nebo T-Roc Cabrio i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou
nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem a odstřikující vodou.

04

138

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

Komfort a ochrana

06-10 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“ (06)
z odolného veluru mají na předních rohožích nápis T-Roc. Přesně
padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (07) s nápisem
T-Roc na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží s elegancí
textilních koberců. Robustní gumové koberce Volkswagen Original (08)
s nápisem T-Roc na předních rohožích po celý rok chrání prostor pro
nohy před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru pro
nohy zajišťují také praktické pryžové rohože „Plus“ (09) a textilní
koberce „Plus“ (10).

06

08

07

09

10

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio
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Letní kola z lehké slitiny

Sebring, 17"
Grey Metallic

140

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

Suzuka, 19"
Dark Graphite Metallic,
diamond-turned

Na obrázku: Disk „Suzuka”;
dynamické středové krytky, str. 221

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Zimní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Corvara, 16"
Brilliant Silver

Merano, 16", 17"
Brilliant Silver

Merano, 17"
Adamantium Dark Metallic

Kryty kol

Silver
16"
Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio
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Přehled produktů T-Roc & T-Roc Cabrio
Skupina produktů
Sport a design

Transport

Strana

Název produktu

Objednací číslo

135

Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu

135
135
135
135

Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli
Prahové lišty, hliníkové, pro přední část, 1 sada = 2 ks
Skupina zadních LED světel „Black Line“, 1 sada = 4 ks, přibl. doba montáže 30 ČJ
Boční nástupní prahy, cca doba montáže 250 ČJ

136
136

Příčníky, pouze ve spojení se střešní ližinou, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení
- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ

- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ

Komfort a ochrana

137

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru

137

Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla
- Pro základní podlahu zavazadlového prostoru
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru

137
137

Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru s ochranou nákladové hrany
Parkovací asistent, zadní, cca doba montáže 250 ČJ

137

Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní

138

Ochranné prahové fólie, černé/ stříbrné, přední a zadní, 1 sada = 4 ks

138

Ochranné prahové fólie, transparentní, zadní, 1 sada = 2 ks

Pro T-Roc do týdne 29/2020.
T-Roc Cabriolet od týdne KW 48/2019.
3
Také pro T-Roc R.
1

4

2

5

Pro T-Roc od týdne 30/2020.
Pouze 2 kusy pro přední část kabrioletu.

Další univerzální příslušenství pro váš T-Roc a T-Roc Cabrio naleznete od strany 182.
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Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio

2GA-071-3601
2GC-071-3602
2GA-061-1953
2GA-071-303
2GA-052-2003
2GA-071-6911,3
2GA-071-151
2GA-092-103-A1
2GA-092-103-B2,4
2GA-092-103-C4
2GA-092-150-B1
2GA-092-150-C2,4
2GA-092-150-D4
2GA-061-1611,3
2GC-061-1612
2GA-061-160-A1,3
2GA-061-1601,3
2GC-061-1602
2GA-061-2103
2G0-054-630
2GA-061-197
2GC-061-1974
2GA-071-310-A -ZMD1,3
2GC-071-310- -ZMD2,5
2GA-071-310- -9083

Skupina produktů

Strana
nezobrazeno

138

138

Název produktu

Objednací číslo

Couvací kamera, pro dodatečnou montáž, cca doba montáže 400 ČJ
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Dveřní deflektor
- Pro 4dveřová vozidla, pro přední část, 1 sada = 2 ks
- Pro 4dveřová vozidla, pro zadní část, 1 sada = 2 ks

2GA-054-634

139

Textilní koberce „Premium“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks

139
139

Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední a zadní, s ražbou vpředu, 1 sada = 4 ks
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks

139

Textilní koberce „Plus“, přední a zadní, 1 sada = 4 ks

139

Pryžové rohože „Plus“, přední a zadní, 1 sada = 4 ks

Kola z lehkých slitin
140
140
141
141
141
141
141

Letní kola z lehkých slitin
17 palců „Sebring“, Grey Metallic, 7,0 J × 17, ET 45, LK 112/5
19 palců „Suzuka“, Dark Graphite Matallic, soustružená diamantem, 8,0 J × 19, ET 47, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
16 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6,0 J × 16, ET 43, ET 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6,5 J × 16, ET 42, LK 112/5
17 palců „Merano”, Brilliant Silver, 7,0 J × 17, ET 45, LK 112/5
17 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 7,0 J × 17, ET 45, LK 112/5
Kryty kol
16 palců „Silver“

2GA-075-1163
2GA-075-1012
2GA-072-1933
2GA-072-1943
2GA-061-270- -WGK1,3
2GC-061-270- -WGK 2
2GA-061-445- -WGK 3
2GA-061-500- -82V 1,3
2GC-061-500- -82V2
2GA-061-502- -82V2,3
2GD-061-512- -82V 1,3
2GC-061-512- -82V2
2GA-061-404- -WGK1,3
2GC-061-404- -WGK 2
2GA-061-550- -0411
2GC-061-550- -0412

2GA-071-498- -Z49
2GA-071-499- -NQ9
2GA-071-496-A -8Z8
3G0-071-496-B -8Z8
2GA-071-497- -8Z8
2GA-071-497- -DM9
2GA-071-456-A -UWP

Příslušenství T-Roc & T-Roc Cabrio
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Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace
Málokteré auto se může svou
suverenitou měřit s vozem Tiguan.
Není divu, s takovou silou,
komfortem a inovacemi.
A samozřejmě se všemi možnostmi,
jak tyto silné stránky dále rozvíjet.
Čistě podle vašeho vkusu.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
Tiguan. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé
na modelu, najdete
od strany 182.

144

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace

Na obrázku: příčníky str. 146, střešní box str. 202,
dveřní deflektor str. 149, nerezová ochrana nákladové hrany str. 145

Sport a Design

01-04 Nezapomenutelný vždy a všude. Střešní spoiler Volkswagen
Original (01) v perleťovém odstínu Deep Black Perleffekt nebo zářivém
Pure White a ochranná lišta Volkswagen Original na zadní výklopné
dveře v chromovém vzhledu (02) jsou sportovně elegantní detaily,
které dále zvýrazní váš Tiguan nebo Tiguan Allspace. Hliníkové prahové
lišty Volkswagen Original (03) a ochrana nákladové hrany Volkswagen
Original v ušlechtilém nerezovém vzhledu (04) chrání namáhané plochy
před poškrábáním a poškozením laku.

01

01

02
04

03

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace

145

Transport

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete
v sekci Příslušenství pro více
modelů od str. 198.

01

01-02 Váš Tiguan nebo Tiguan Allspace uveze, co budete chtít.
Příčníky1 Volkswagen Original na střešní lištu (01) tvoří základ pro
rychlou a stabilní montáž všech střešních nástaveb. S pevným (02)
nebo sklopným (bez vyobrazení) tažným zařízením Volkswagen
Original, dodatečně namontovaným včetně 13pólové elektroinstalační
sady, získáte optimálně sladěný kompletní. Ideální základ například
pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

02

146

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana

UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

01

01 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Plastová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original s nápisem Tiguan (01), pěnová vložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (bez vyobrazení), vana do zavazadlového prostoru Volkswagen Original
(bez vyobrazení) s nápisem Tiguan i oboustranná podložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original s ochranou nákladové hrany (bez vyobrazení) spojují praktické využití,
ochranu, pohodlí a kvalitu pro váš Tiguan nebo Tiguan Allspace.

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace
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01

01-03 Vysoký jízdní komfort i na zadních sedadlech. Sluneční clona
Volkswagen Original (01) chrání před přímým slunečním zářením. Letní
cestování tak bude příjemným zážitkem i pro spolujezdce na zadních
sedadlech vašeho vozu Tiguan nebo Tiguan Allspace. Při ochraně silně
namáhaných míst vašeho vozu Tiguan nebo Tiguan Allspace vsaďte na
prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné pro přední i zadní
dveře (02) a na téměř neviditelné, ale zjevně účinné prahové fólie
Volkswagen Original transparentní (03).

02

148

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace

03

Komfort a ochrana

04-06 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. S dveřními deflektory
Volkswagen Original na přední i zadní dveře (04) můžete i za deště nebo
sněžení nechat pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch. Extrémně
odolné lapače nečistot Volkswagen Original (05) chrání váš Tiguan nebo
Tiguan Allspace i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou,
nebezpečným odletujícím štěrkem a odstřikující vodou.
Všechno pod dohledem. Couvací kamera1 Volkswagen Original (06)
realisticky zobrazuje prostor za vaším vozem Tiguan nebo Tiguan
Allspace na displeji radionavigačního systému. Pomocné linky a zobrazení
s vysokým rozlišením pomáhají při přesném zajíždění na parkovací místo.

04

06

05

1

Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace
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Komfort a ochrana

01-06 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“
(01) z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Tiguan.
Jsou k dispozici i pro Tiguan Allspace pro 3. řadu sedadel (03).
Robustní gumové koberce Volkswagen Original (02) s nápisem
Tiguan na předních rohožích po celý rok chrání prostor pro nohy
před nečistotami a vlhkostí. Jsou k dispozici i pro Tiguan Allspace
pro 3. řadu sedadel (04). Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy
zajišťují také praktické pryžové rohože „Plus“ (05) a textilní
koberce „Plus“ (06).

01

02

03
05
04
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Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace

06

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu
pojistných šroubů kol, sadu obalů
na pneumatiky a sněhové řetězy
najdete v části Příslušenství pro
více modelů na straně 221.

Sebring, 18"
Grey Metallic

Sebring, 18"
Sterling Silver

Zimní kola z lehké slitiny

Merano, 17"
Brilliant Silver

Merano, 17"
Adamantium Dark Metallic

Auckland, 19"
Dark Graphite Metallic,
diamond-turned

Auckland, 19"
Sterling Silver

Kapstadt, 20"
Grey Metallic

Kryty kol

9-spoke design,
17"

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Silver
17"

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace
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Přehled produktů Tiguan & Tiguan Allspace
Skupina produktů
Sport a design

Strana
145

145
145
145
Transport

Komfort a ochrana

146
146

147

147

147

147
147
nezobrazeno

148
148
148

1

Pouze pro Tiguan Allspace.
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Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace

Název produktu

Objednací číslo

Střešní spoiler, cca doba montáže 50-200 ČJ
- Barva: Pure White
- Barva: Deep Black Pearl Effect
Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli
Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu
Hliníkové prahové lišty, pro přední část, 1 sada = 2 ks

5NA-071-644- -C9A
5NA-071-644- -C9X
5NA-061-195-A
5NA-071-360
5NA-071-303

Příčníky, pouze ve spojení se střešními ližinami, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení
- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ
- Sklopné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez tovární přípravy, cca doba montáže 500-550 ČJ
- Sklopné, včetně elektroinstalační sady, Tiguan PHEV specific
Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem vozidla
- Pro Tiguan Allspace 5místný
- Pro Tiguan, pro vozidla s variabilní podlahou zavazadlového prostoru
- Pro 7místný Tiguan Allspace s 3. řadou sedadel
- Pro Tiguan, pro vozidla se základní podlahou zavazadlového prostoru
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla
- Pro vozidla s variabilní podlahou zavazadlového prostoru
- Pro vozidla se základní podlahou zavazadlového prostoru
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla
- Pro vozidla s variabilní podlahou zavazadlového prostoru
- Pro vozidla se základní podlahou zavazadlového prostoru
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, pro Tiguan s variabilní podlahou zavazadlového prostoru
Dělicí mříž, pro Tiguan
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná pro 4dveřová vozidla
Ochranné prahové fólie, transparentní, zadní, pro Tiguan
Sluneční clona
- Pro Tiguan, pro zadní okno, okna zadních dveří a boční okna zavazadlového prostoru
- Pro Tiguan Allspace, pro zadní okno, okna zadních dveří a boční okna zavazadlového prostoru

5QF-071-1511
5NA-092-103-D
5NA-092-160-K
5NA-092-160-G

5NL-061-161
5NA-061-161
5NL-061-161-B
5NA-061-161-E
5NA-061-160
5NA-061-160-A
5NA-061-162
5NA-061-162-A
5NA-061-210
5NA-017-221
5NA-061-197
5NA-071-310-B -ZMD1
5NA-071-310-A -908
5NA-064-365
5NL-064-365

Ohledně požadované verze pro vaše vozidlo se prosím poraďte se svým partnerem Volkswagen.
Další univerzální příslušenství pro váš Tiguan a Tiguan Allspace naleznete od strany 182.

Skupina produktů

Strana
149

149

149
150

nezobrazeno

150
150

150

Kola z lehkých slitin
151
151
151
151
151
151
151
151
151

Název produktu
Lapače nečistot
- přední, pro Tiguan a Tiguan Allspace, ne pro R-Line
- zadní, pro Tiguan, ne pro R-Line
- přední, pro Tiguan Allspace a R-Line
Dveřní deflektor
- Pro Tiguan Allspace, pro 4dveřová vozidla, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
- Pro Tiguan, pro 4dveřová vozidla, pro přední, 1 sada = 2 ks
Couvací kamera, pro dovybavení, cca doba montáže 400 ČJ
Textilní koberce „Premium“
- Pro Tiguan Allspace, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
- Pro Tiguan Allspace, pro 3. řadu sedadel, 1 sada = 1×
- Pro Tiguan, pro přední a zadní, Satin Black, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“
- Pro Tiguan, přední a zadní, černá, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“
- Pro Tiguan, přední a zadní, Satin Black, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- Pro Tiguan a Tiguan Allspace, pro přední část, 1 sada = 2 ks
- Pro Tiguan Allspace, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
- Pro Tiguan Allspace, 3. řada sedadel, 7 míst, Titanium Black
- Pro Tiguan Allspace, pro zadní část, 1 sada = 2 ks
- Pro Tiguan, zadní, Titanium Black, 1 sada = 2 ks
- Pro Tiguan, pro přední a zadní část, Titanium Black, 1 sada = 4 ks
Pryžové podlahové rohože „Plus“
- Pro Tiguan a Tiguan Allspace, pro přední část, 1 sada = 2 ks
Letní kola z lehkých slitin
18 palců „Sebring”, šedá metalíza, 7.0 J × 18, ET 43, LK 112/5
18 palců „Sebring”, Sterling Silver, 7.0 J × 18, ET 43, LK 112/5
19 palců „Auckland”, tmavý grafit matný, diamond-turned, 7.0 J × 19, ET 43, LK 112/5
19 palců „Auckland”, Sterling Silver, 7.0 J × 19, ET 43, LK 112/5
20 palců „Kapstadt”, šedá metalíza, 8.0 J × 20, ET 41, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
17 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6.5 J × 17, ET 38, LK 112/5
17 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 6.5 J × 17, ET 38, LK 112/5
Kryty kol
17 palců „9paprskový design“, pouze pro Tiguan Allspace
17 palců „Silver”

Objednací číslo
5NA-075-111
5NL-075-101
5NA-075-111-A
5NL-072-190
5NA-072-193- -HU3
5NB-054-6341
5NL-061-270-B -WGK
5NL-061-279- -WGK
5NB-061-270- -WGK
5NB-061-445- -WGK
5NB-061-404- -WGK
5NB-061-502- -82V
5NL-061-500- -82V
5NL-061-511- -82V
5NA-061-512-A -82V
5NA-061-512- -82V
5NB-061-500- -82V
5QB-061-550- -041

5NA-071-498- -Z49
5NA-071-498- -88Z
5NA-071-499- -NQ9
5NA-071-499-A -88Z
5NA-071-490- -Z49
5NA-071-497-A -8Z8
5NA-071-497-A -DM9
5NA-071-457-A
5NA-071-457-B -UWP

Příslušenství Tiguan & Tiguan Allspace
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Příslušenství Touareg
Touareg není jen tak nějaké SUV.
Je to plnokrevné SUV, které zaujme
nejen svým nápadným energickým
vzhledem, ale především sportovní
elegancí a inovativním prémiovým
komfortem. A v neposlední řadě
mnoha možnostmi individualizace.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
Touareg. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé
na modelu, najdete
od strany 182.

154

Příslušenství Touareg

Na obrázku: příčníky str. 156, držák na kolo str. 198,
kolo „Merano“ str. 159

Sport a Design

02 Nezapomenutelný vždy a všude. Boční nástupní prahy1 Volkswagen
Original podtrhnou jadrný SUV charakter vašeho vozu Touareg a také
usnadní nastupování a nakládání na střechu. Nevhodná pro plug-in hybridy.

01
01 Ten pravý akcent. Ochranná lišta Volkswagen Original na zadní
výklopné dveře v chromovém vzhledu na vašem voze Touareg je totiž
krásná a zároveň funkční. Dobře chrání citlivou záď vozidla před
poškrábáním a poškozením laku. Zadní ochrannou lištu lze snadno
nalepit na spodní hranu víka zavazadlového prostoru.

02

1

Nevhodná pro plug-in hybridní vozidla.

Příslušenství Touareg
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Transport

01-02 Váš Touareg uveze, co budete chtít. Příčníky1 Volkswagen
Original z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu na střešní
lištu (01) tvoří základ pro rychlou a stabilní montáž všech střešních
nástaveb. S pevným (bez vyobrazení) nebo odnímatelným (02) tažným
zařízením Volkswagen Original, dodatečně namontovaným včetně
13pólové elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní.
Ideální základ například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci
Příslušenství pro více modelů od str. 198.

02

156

Příslušenství Touareg

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana
UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

01

01-02 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Při přepravě věcí
v zavazadlovém prostoru vašeho vozu Touareg využijte naše know-how.
Naše řešení pro zavazadlový prostor vždy míří na to, co potřebujete.
Plastová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (01)
s nápisem Touareg a oboustranná podložka do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original s ochranou nákladové hrany (02) spojují praktické
využití, ochranu, pohodlí a kvalitu.

02

DETAIL
Po obrácení zajišťují robustní plastové nopky na rubu
oboustranné rohože protiskluznost a odolávají i hrubé
nečistotě a silnému zatížení
02

Příslušenství Touareg

157

Komfort a ochrana

01-02 Optimální ochrana - ve městě i v terénu. Praktická ochrana
nákladové hrany Volkswagen Original (01) z průhledné fólie zabraňuje
poškození při nakládání a vykládání. Jednoduše se nalepí na nákladovou
hranu zadního nárazníku. Extrémně odolné lapače nečistot Volkswagen
Original (02) chrání váš Touareg i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou
nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem a odstřikující vodou.

01

03-04 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru.
Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“ (03)
z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Touareg. Robustní
gumové koberce Volkswagen Original (04) s nápisem Touareg na
předních rohožích po celý rok chrání prostor pro nohy před nečistotami
a vlhkostí.

02

04

03

158

Příslušenství Touareg

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny

Sebring, 19"
Grey Metallic

Braga, 20"
Dark Graphite Matt

Nevada, 20"
Black, diamond-turned

Nevada, 20"
Black

Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 17"
Brilliant Silver

Merano, 18"
Brilliant Silver

Merano, 18"
Adamantium Dark Metallic

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Další příslušenství pro vaše kola, např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů na straně 221.

Příslušenství Touareg
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Přehled produktů Touareg
Skupina produktů

Strana

Objednací číslo

Sport a design

155
155

Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu
Boční nástupní prahy1, barva: stříbrný elox, doba montáže cca 250 ČJ

760-071-360
761-071-691

Transport

156
156

Příčníky, pouze ve spojení se střešními ližinami, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení
- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500 ČJ
- Sklopné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, bez přípravy namontované z výroby, cca doba montáže 500-550 ČJ

760-071-151

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, s ochranou nákladové hrany
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- přední, 1 sada = 2 ks
Textilní koberce „Premium“ pro přední a zadní část, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
- přední, s ražbou a zadní, 1 sada = 4 ks

760-061-161
760-061-210
760-061-197

Komfort a ochrana

157
157
158
158

158
158

1

Název produktu

Pro vozidla do data výroby týden 27/2020.
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Příslušenství Touareg

760-092-150
760-092-160

760-075-111
760-075-101
761-061-270- -WGK
761-061-502- -82V
760-061-512- -82V
761-061-500- -82V

Skupina produktů

Strana

Kola z lehkých slitin
159
159
159
159
159
159
159

Název produktu
Letní kola z lehkých slitin
19 palců „Sebring”, Grey Metallic, 8.5 J × 19, ET 28, LK 112/5
20 palců „Braga”, Dark Graphite Matt, 8.5 J × 20, ET 33, LK 112/5
20 palců „Nevada”, Black, diamond-turned, 9.0 J × 20, ET 33, LK 112/5
20 palců „Nevada”, Black, 9.0 J × 20, ET 33, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
17 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 7.5 J × 17, ET 18, LK 112/5
18 palců „Merano”, Brilliant Silver, 8.0 J × 18, ET 25, LK 112/5
18 palců „Merano”, Adamantium Dark Metallic, 8.0 J × 18, ET 25, LK 112/5

Objednací číslo
760-071-499- -Z49
760-071-490- -2XF
760-071-490-A -FZZ
760-071-490-A -AX1
760-071-497- -8Z8
760-071-498- -8Z8
760-071-498- -DM9

Další univerzální příslušenství pro váš Touareg naleznete od strany 182.
Příslušenství Touareg
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Příslušenství Touran
Vnitřní hodnoty jsou silnou
stránkou vozu Touran. Například
jeho inteligentní prostorový
koncept, který nabízí prostor
téměř pro všechno a pro všechny
ve vašem životě. I vašim
individuálním touhám po větším
pohodlí, sportovnosti a designu.
Například.

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
Touran. Příslušenství, které je
stejně přesně padnoucí,
ale univerzální a nezávislé
na modelu, najdete
od strany 182.
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Příslušenství Touran

Na obrázku: nosič na kola „Compact II“ str. 196

Sport a Design

01

02

01-03 Kvalitní ochrana, individuální jako vaše vozidlo. Hliníkové
prahové lišty Volkswagen Original (01) s nápisem Touran jsou atraktivní
detail, kterým můžete vylepšit a současně chránit silně zatěžované
vstupní plochy vašeho Touranu. Ochranná lišta Volkswagen Original
na zadní výklopné dveře v chromovém vzhledu (02) dobře vypadá
a současně chrání lak. Ochrana nákladové hrany Volkswagen Original
v nerezovém vzhledu (03) představuje vizuální akcent a účinně chrání
před poškrábáním a poškozením při nakládání a vykládání
zavazadlového prostoru.

03

Příslušenství Touran
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Transport

01-02 Váš Touran uveze, co budete chtít. Příčníky1 Volkswagen
Original z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu na střešní
lištu (01) tvoří základ pro rychlou a stabilní montáž všech střešních
nástaveb. S pevným (bez vyobrazení) nebo odnímatelným (02) tažným
zařízením Volkswagen Original, dodatečně namontovaným včetně
13pólové elektroinstalační sady, získáte optimálně sladěný kompletní.
Ideální základ například pro nosiče jízdních kol nebo přívěsy na loď.

01

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete
v sekci Příslušenství pro více modelů
od str. 198.

02

164

Příslušenství Touran

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana
01-04 Praktické balení, bezstarostná přeprava. Plastová vložka do
zavazadlového prostoru Volkswagen Original s nápisem Touran (01),
pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (02),
oboustranná podložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original
s ochranou nákladové hrany (03) i vana do zavazadlového prostoru
Volkswagen Original (04) s nápisem Touran spojují praktické využití,
ochranu, pohodlí a kvalitu.

UPOZORNĚNÍ
01

Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

02

DETAIL
Po obrácení zajišťují robustní plastové nopky
na rubu oboustranné rohože protiskluznost
a odolávají i hrubé nečistotě a silnému zatížení.

03

04

Příslušenství Touran
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UPOZORNĚNÍ
Předměty v zavazadlovém
prostoru musí být před jízdou
řádně zajištěné.

02

03

01

01-03 Udělejte si pořádek v zavazadlovém prostoru svého Touranu.
Dělicí mříž Volkswagen Original (01) odděluje kabinu pro cestující od
zavazadlového prostoru. Hodí se například při přepravě psů. Praktická
ochrana nákladové hrany Volkswagen Original (01) z průhledné fólie
zabraňuje poškození při nakládání a vykládání vašeho vozu Touran.
Jednoduše se nalepí na nákladovou hranu zadního nárazníku. Ochrana
zachovávající hodnotu a atraktivní design se nemusí vzájemně
vylučovat. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho vozu Touran
vsaďte na prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné (02)
nebo na téměř neviditelné, ale zjevně účinné prahové fólie Volkswagen
Original transparentní (03).

166

Příslušenství Touran

04 Všechno pod dohledem. Couvací kamera1 Volkswagen Original
(04) realisticky zobrazuje prostor za vaším vozem na displeji
radionavigačního systému. Pomocné linky a zobrazení s vysokým
rozlišením pomáhají při přesném zajíždění na parkovací místo.
04

1

Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.

Komfort a ochrana

06

06

07

06-08 Dobrá ochrana téměř v každé situaci. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (06) přední i zadní chrání váš Touran
i vozidlo jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným
odletujícím štěrkem a odstřikující vodou. S dveřními deflektory
Volkswagen Original (07) můžete i za deště nebo sněžení nechat
pootevřená okna a užívat si čerstvý vzduch. Sluneční clona Volkswagen
Original (08) chrání před přímým slunečním zářením. Letní cestování
tak bude příjemným zážitkem i pro spolujezdce na zadní lavici vašeho
vozu Touran.

08

Příslušenství Touran

167

01

168

Příslušenství Touran

Komfort a ochrana
01-05 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen® vysokou prioritou ochrana interiéru. Přesně
padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (01) s nápisem
Touran na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží s elegancí
textilních koberců. Přesně padnoucí textilní koberce Volkswagen Original
„Premium“ (02) z odolného veluru mají na předních rohožích nápis Touran.
Robustní gumové koberce Volkswagen Original (03) s nápisem Touran na
předních rohožích po celý rok chrání prostor pro nohy před nečistotami
a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy zajišťují
také praktické pryžové rohože „Plus“ (04) a textilní koberce „Plus“ (05).

02

04

05

03

Příslušenství Touran

169

170

Příslušenství Touran

Na obrázku: příčníky str. 164, střešní box str. 202, kolo z lehké slitiny „Corvara“ str. 171

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Salvador, 17"
Grey Metallic

Marseille, 18"
Black, diamond-turned

Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 16"
Brilliant Silver

Kryty kol

Merano, 16"
Brilliant Silver

Double-spoke design
16"

Four-spoke design
16"

05

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Příslušenství Touran
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Přehled produktů Touran
Skupina produktů

Strana

Název produktu

Objednací číslo

Sport a design

163
163
163

Prahové lišty, hliníkové, pro přední část, 1 sada = 2 ks
Ochranná lišta na zadní výklopné dveře, vzhled chromu
Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli

5QA-071-303
5QA-071-360
5QA-061-195

Transport

164
164

Příčníky, pouze ve spojení se střešními ližinami, 1 sada = 2 ks
Tažné zařízení

5QA-071-151

- Pevné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ

- Odnímatelné, včetně 13pólové elektroinstalační sady, pro vozidla bez přípravy namontované z výroby, cca montážní čas 500 ČJ

Komfort a ochrana

165
165

165

165
166
166
166
166
166
166

1
2

Plastová vložka do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro 5místná a 7místná vozidla, zadní 2. řada sedadel
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru
- Pro 5místná a 7místná vozidla, zadní 2. řada sedadel
- Pro 7místná vozidla, zadní 3. řada sedadel
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru, s ochranou nákladové hrany
- Pro 5místná vozidla
- Pro 7místná vozidla, zadní 3. řada sedadel
Vana do zavazadlového prostoru, s nápisem vozidla, pro 5místná vozidla, pro základní podlahu zavazadlového prostoru
Dělicí mříž, pro 5- a 7místná vozidla, zadní 2. řada sedadel
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná, pro 4dveřová vozidla, 1 sada = 4 ks
Ochranné prahové fólie, transparentní, na zadní stranu, 1 sada = 2 ks
Couvací kamera, pro dovybavení, vozidlo s levostranným řízením, cca doba montáže 400 ČJ
Couvací kamera, pro dovybavení, vozidlo s pravostranným řízením, cca doba montáže 400 ČJ

Pro Touran do týdne 30/2020.
Pro Touran od týdne 30/2020.

Další univerzální příslušenství pro váš Touran naleznete od strany 182.
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Příslušenství Touran

5QA-092-103-A1
5QA-092-103-B2
5QA-092-103-C2
5QA-092-150-A1
5QA-092-150-B2
5QA-092-150-C2
5QA-061-161
5QA-061-160
5QA-061-160-A
5QA-061-210
5QA-061-210-A
5QA-061-162
5QA-017-221
5QA-061-197
5QA-071-310- -ZMD
5TA-071-310-A -908
5TB-054-634
5TB-054-634

Skupina produktů

Strana
167

167
167
169
169

169

169
169
Kola z lehkých slitin
171
171
171
171
171
171

Název produktu
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Dveřní deflektor, pro 4dveřová vozidla, pro přední, 1 sada = 2 ks
Sluneční clona, pro zadní okno, okna zadních dveří a boční okna zavazadlového prostoru
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Premium“
- přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
- Pro 3. řadu sedadel, 1×
Gumové koberce
- přední a zadní, s ražbou vpředu, 1 sada = 4 ks
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Pryžové rohože „Plus“, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“, přední a zadní, 1 sada = 4 ks
Letní kola z lehkých slitin
17 palců „Salvador”, Grey Metallic, 6.5 J × 17, ET 52, LK 112/5
18 palců „Marseille”, Black, diamond-turned, 7.0 J × 18, ET 52, LK 112/5
Zimní kola z lehkých slitin
16 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 6.5 J × 16, ET 48, LK 112/5
16 palců „Merano”, Brilliant Silver, 6.5 J × 16, ET 48, LK 112/5
Kryty kol
16 palců „Double-spoke design”
16 palců „čtyřpaprskový design”

Objednací číslo
5TA-075-111
5TA-075-101
5TA-072-193- -HU3
5Q0-064-365
5QB-061-445- -WGK
5QB-061-270- -WGK
5QA-061-279- -WGK
5QB-061-500- -82V
5QB-061-502- -82V
5QA-061-512- -82V
5QB-061-550- -041
5QB-061-404- -WGK

5TA-071-497- -Z49
5TA-071-498- -FZZ
5TA-071-496- -8Z8
5TA-071-496-A -8Z8
5TA-071-456-A -UWP
5TA-071-456-B -UWP

Příslušenství Touran
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Příslušenství up!
Je úžasné, kolik stylové svěžesti
a individuální osobitosti se vejde
do svižného malého vozu up!.
Co takhle ještě pár individuálních
detailů? Ještě trochu od všeho,
co si přejete – hlavně ještě víc
zábavy!

Následující specifické příslušenství
bylo vytvořeno na míru pro váš
up!. Příslušenství, které je stejně
přesně padnoucí, ale univerzální
a nezávislé na modelu, najdete
od strany 182.

174

Příslušenství up!

Na obrázku: základní střešní nosič str. 176, střešní box str. 202, kolo
„Corvara“ str. 179

Sport a Design

01

01-02 Malé detaily, velký účinek. Ochrana nákladové hrany Volkswagen
Original v nerezovém vzhledu (01) je vizuální lahůdkou pro váš up!
a účinně ho chrání před poškrábáním a poškozením při nakládání
a vykládání zavazadlového prostoru. Prahové lišty Volkswagen Original
z nerezové oceli (02) s nápisem up! jsou atraktivní detail, kterým můžete
vylepšit a současně chránit silně zatěžované vstupní plochy vašeho up!.

02

Příslušenství up!

175

Transport

01

01

01 Udělejte ze svého up! siláka a vezměte si s sebou, co chcete.
Rozměrově přesný a kompletně předmontovaný základní střešní nosič1
Volkswagen Original tvoří základ pro rychlou a pevnou montáž všech
střešních nástaveb.

UPOZORNĚNÍ
Naše střešní nástavby najdete v sekci
Příslušenství pro více modelů od str. 198.

176

Příslušenství up!

02

1

Test City-Crash podle ISO/PAS 11154

Komfort a ochrana

03

01-02 Maximalizujte pohodlí a užitečnost ve svém up!. Se sklopnou
středovou opěrkou Volkswagen Original (01) si můžete díky polstrované
loketní opěrce užít optimální ergonomii pro lepší jízdní komfort a navíc
získáte dodatečný úložný prostor v integrované odkládací přihrádce.
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru Volkswagen Original (02)
spojuje praktické použití, ochranu, pohodlí a kvalitu. Její protiskluzný
povrch brání posouvání předmětů. Chrání zavazadlový prostor před
nečistotami a vlhkostí. Pro ochranu laku před poškrábáním při nakládání
a vykládání doporučujeme aplikovat transparentní ochranu nákladové
hrany Volkswagen Original (02).

04

05

03-06 Chytrá kombinace ochrany zachovávající hodnotu
a atraktivního designu. Při ochraně silně namáhaných míst vašeho up!
vsaďte na atraktivní prahové fólie Volkswagen Original černé a stříbrné
(03) pro 2dveřové a 4dveřové provedení. Extrémně odolné lapače
nečistot Volkswagen Original (04) ochrání váš up! i vozidlo jedoucí za
vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím štěrkem
a odstřikující vodou. Parkovací asistent Volkswagen Original (05) se
automaticky aktivuje při zařazení zpátečky. Čtyři senzory a akustický
varovný signál vám pomohou při couvání. Sluneční clona Volkswagen
Original (06) chrání před přímým slunečním zářením.
Letní cestování tak bude příjemným zážitkem i pro spolujezdce
na zadní lavici vašeho up!.

06

Příslušenství up!

177

Komfort a ochrana

01-05 Podle hesla „Co je uvnitř, to se počítá“ je u Originálního
příslušenství Volkswagen vysokou prioritou ochrana interiéru. Přesně
padnoucí textilní koberce Volkswagen Original „Premium“ (01)
z odolného veluru mají na předních rohožích nápis up!. Přesně padnoucí
textilní koberce Volkswagen Original „Optimat“ (02) s nápisem up!
na předních kobercích spojují vlastnosti pryžových rohoží s elegancí
textilních koberců. Robustní gumové koberce Volkswagen Original (03)
s nápisem up! na předních rohožích po celý rok chrání prostor pro nohy
před nečistotami a vlhkostí. Příjemnou čistotu v prostoru pro nohy
zajišťují také praktické pryžové rohože „Plus“ (04) a textilní koberce
„Plus“ (05).

02

01
03

04

178

Příslušenství up!

05

Kola z lehké slitiny a kompletní kola
Letní kola z lehké slitiny
Další příslušenství pro vaše kola,
např. krytky ventilů, sadu pojistných
šroubů kol, sadu obalů na pneumatiky
a sněhové řetězy najdete v části
Příslušenství pro více modelů
na straně 221.

Upsilon, 16"
Black, diamond-turned

Polygon, 17"
Black, diamond-turned

Zimní kola z lehké slitiny

Corvara, 14"
Brilliant Silver

Merano, 14", 15"
Brilliant Silver

Kryty kol

Wheel trim,
14"

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. Používejte stávající sériové šrouby na kola.
Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu. Speciální, obzvlášť odolné
lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Příslušenství up!
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Přehled produktů up!
Skupina produktů
Sport a design

Transport

Komfort a ochrana

Strana
175
175

176

177
177

177
177

177

177

Název produktu

Objednací číslo

Ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli
Prahové lišty, nerezová ocel s plastovým podkladem
- pro 2dveřové
- pro 4dveřové

1S0-061-195

Základní střešní nosič
- pro 4dveřové
Středová loketní opěrka
- Černá, s úložným prostorem
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru
- Pro nízkou podlahu zavazadlového prostoru
- Pro variabilní podlahu zavazadlového prostoru
Ochranná fólie nákladové hrany, transparentní
Ochranné prahové fólie, černá/stříbrná
- pro 2dveřové
- pro 4dveřové
Lapače nečistot
- přední, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Parkovací asistent pro zadní nápravu

Pro vozidla modelového roku 2012-2016.
Pro vozidla modelového roku 2017-2020.
3
Také pro e-up!.
1
2

Další univerzální příslušenství pro váš up! naleznete od strany 182.
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1S3-071-303
1S4-071-303

1S4-071-126

1S0-061-123-A
1S0-061-160
1S0-061-160-A
1S0-061-197
1S3-071-310
1S4-071-310
1S0-075-111
1S0-075-101 -A
1S0-054-6301
1S0-054-6302

Skupina produktů

Strana
177
178
178
178

178
178
178
Kola z lehkých slitin
179
179
179
179
179
179

Název produktu

Objednací číslo

Sluneční clona, pro zadní okno, okna zadních dveří
Textilní koberce „Premium“, pro přední a zadní část, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Optimat“, přední a zadní, s nápisem vozidla vpředu, 1 sada = 4 ks
Gumové koberce
- přední, s ražbou, 1 sada = 2 ks
- zadní, 1 sada = 2 ks
Pryžové rohože „Plus“, pro přední a zadní část, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“, 1 sada = 4 ks
Textilní koberce „Plus“ e-up!, 1 sada = 4 ks

1S4-064-365
1S1-061-270- -WGK
1S1-061-445- -WGK

Letní kola z lehkých slitin
16 palců „Upsilon”, černý, diamantově soustružený, 6,0 J × 16, ET 43, LK 100/4
17 palců „Polygon“, černý, diamantem soustružený, 6,5 J × 17, ET 43, LK 100/4
Zimní kola z lehkých slitin
14 palců „Corvara”, Brilliant Silver, 5,0 J × 14, ET 35, LK 100/4
14 palců „Merano”, Brilliant Silver, 5,0 J × 14, ET 35, LK 100/4
15 palců „Merano”, Brilliant Silver, 5,0 J × 15, ET 33, LK 100/4
Kryty kol
14 palců

1S1-061-501- -041
1S0-061-511- -041
1S1-061-550- -041
1S1-061-404-A -WGK
12E-061-404- -WGK

1S0-071-496-C -FZZ
1S0-071-497- -FZZ
1S0-071-494-B -8Z83
1S0-071-494-C -8Z8
1S0-071-495-A -8Z8
1S0-071-454-B -YEH

Příslušenství up!
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Příslušenství pro více modelů

182

Univerzální příslušenství

Sportovní, praktické nebo chytré – s příslušenstvím pro více modelů vybavíte svůj Volkswagen zcela
podle svého gusta. Toto příslušenství není určené jen pro jeden model, ale dá se použít pro několik
různých modelů. Jako vždy v obvyklé značkové kvalitě Originálního příslušenství Volkswagen®.

188 Komunikace
– infotainment
– komunikace

184 Sport a Design
– interiér
– exteriér

206 Komfort a ochrana
–
–
–
–
–
–

194 Transport
– systémy nosičů
– střešní nástavby
– zajištění nákladu

systémy pro zavazadlový prostor
komfort
ochrana
dětské sedačky a příslušenství
servis
ochrana proti kunám

220 Kola a kompletní kola
– příslušenství
– sněhové řetězy

Univerzální příslušenství

183

Sport a Design

184

Univerzální příslušenství

Sport a Design

01-02 Proč neukázat, co máte? Svému vozu
Volkswagen můžete dodat ještě více individuality
nálepkou „Erb Wolfsburgu“ Volkswagen Original
(01) s 3D efektem v kvalitním provedení černá/
chrom. Sada obsahuje dvě nálepky. LED světlo
s logem Volkswagen Original (02) vyjadřuje jasné
stanovisko. Logo Volkswagenu se při otevření
předních dveří promítá na podklad a zajišťuje nejen
více světla při nastupování a vystupování, ale
představuje i mimořádný vizuální prvek.

01

02

Univerzální příslušenství

185

Sport a Design

01-03 Sada krytů na pedály1 Volkswagen Original (01) z kartáčované
ušlechtilé oceli vás nadchne kvalitním designem a jejich protiskluzný
povlak zajišťuje dobrou přilnavost. Koncovky na tlumič výfuku
Volkswagen Original1 z ušlechtilé oceli v provedení chrom-stříbrná (02)
nebo chrom-černá (03) posílí svým zkoseným moderním tvarem výrazný
vzhled vašeho vozu. Sportovní vzhled, který zaujme a zvýší hodnotu
vašeho vozu Volkswagen.

01

02
03

1

186

Univerzální příslušenství

Přehled všech provedení najdete na str. 187. Na použitelnost pro vaše
vozidlo se zeptejte svého partnera Volkswagen.

Přehled produktů Sport a design
Skupina produktů
Interiér

Strana
186

186

185

Exteriér

185
186

Název produktu
Sada krytů na pedály, design „Grip“, pouze pro Beetle, Beetle Cabriolet a Scirocco
- U manuálních převodovek cca doba montáže 100 ČJ
- U automatických a dvouspojkových převodovek cca doba montáže 100 ČJ
Sada krytů na pedály, žebrovaný design, ne pro up!, ID.3, ID.4, Beetle, Beetle Cabriolet, Scirocco, Sharan, Touareg
- U manuálních převodovek cca doba montáže 100 ČJ
- U automatických a dvouspojkových převodovek cca doba montáže 100 ČJ
LED světlo s logem, pouze pro vozidla se stávajícími výstražnými/vstupními světly, pro obložení předních dveří,
přibližná doba montáže 25 ČJ
- Se starým logem Volkswagen
- S novým logem Volkswagen
Erb „Wolfsburg Crest“, univerzální použití, 1 sada = 2 ks
Koncovky na tlumič výfuku
- chrom, pro průměr výfuku 1 × 65 mm, pro Beetle, Beetle Cabriolet a Touran
- Chrom, pro průměr výfuku 1 × 60 mm, pro Beetle, Beetle Cabriolet, Scirocco, Touran a Tiguan Allspace
- Chrom, pro průměr výfuku 2 × 76 mm, pro Touran
- Černá, pro průměr výfuku 2 × 76 mm, pro Touran

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

Objednací číslo
1K1-064-200-A
1K1-064-205-A
5G1-064-200
5G1-064-205

000-052-120-B
000-052-120-F
5C0-064-317-AS -XRW
000-071-911-A -CH9
000-071-913-A -CH9
5C5-071-911-C
5G0-071-911- -041
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01-03 Člověk by nikdy neměl ztratit kontakt. S kvalitními prémiovými
USB kabely (01) se vám to nikdy nestane. Připojte svůj chytrý telefon
k infotainment systému svého vozu Volkswagen pomocí speciálně
vyvinutého kabelu a používejte funkce jako CarPlay™ 1 v AppConnect.
Zařízení se bude současně nabíjet. Přehled všech variant konektorů
a délek kabelů najdete na str. 193. Malí pomocníci, díky kterým je jízda
pohodlnější. Volkswagen Original DUCI (02) (Double-USB-Charger-Insert) s 2 × 2,4 A umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení vašich mobilních
zařízení přes dvě USB rozhraní. Jednoduše je zapojte do zapalovače
cigaret nebo do 12 V zásuvky, a je to. S univerzálním držákem smartphonu „Smartfit Evolution“2 (03) s 3D kulovým kloubem a flexibilně
nastavitelnými přídržnými čelistmi budete mít svůj mobilní telefon
neustále na očích, například kvůli navigaci.

01

1

2

02

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning a CarPlay jsou
registrované ochranné známky společnosti Apple Computer
International. Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka
společnosti Samsung Electronics Co. Ltd. Android je značka
společnosti Google Inc.
Smartphone se nesmí obsluhovat za jízdy.

03
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02

01-02 Tohle se dá nejen vidět, ale i slyšet. Se zvukovým systémem
Plug & Play1 z nabídky Originálního příslušenství Volkswagen® získáte
ve svém vozidle sytý zvuk. 300 wattů sinusu a 480 wattů hudby
i individuální nastavení specifické pro dané vozidlo a řidiče zajišťují čistý
požitek z poslechu. Dodává se ve verzi do prohlubně pro rezervní kolo
(01) nebo pro umístění v zavazadlovém prostoru u vozidel s rezervním
kolem (02).

01
04

1
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Přehled všech provedení najdete na str. 192. Na použitelnost pro vaše vozidlo se zeptejte
svého partnera Volkswagen.

Komunikace

03

03-07 S aktivačním dokumentem AppConnect1 pro MIB-Standard
a MIB2-Entry (03-04) můžete na dotykový displej vašeho infotainmentu
Volkswagen ve vozidlech od modelového roku 2016 přenést funkce
MirrorLink™, CarPlay™2 od Apple a Android™2 od Google. Aktivační
dokument pro rozpoznávání dopravních značek1,3 (05) zajišťuje
rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím čelní kamery. Na
sdruženém přístroji nebo na displeji vašeho navigačního systému
se zobrazí až tři dopravní značky. Po aktivaci pomocí aktivačního
dokumentu pro hlasové ovládání1 Volkswagen (06) můžete na rádiu
„Composition Media“ ovládat telefon a rádio a na „Discover Media“
navíc i navigační systém, aniž byste museli sundat ruce z volantu.
S rozšířením DAB+1 (07) získáte ve svém Volkswagenu digitální příjem
rádia s doplňkovými funkcemi a texty, pohodlně ovladatelný
prostřednictvím stávajícího audiosystému nebo multifunkčního displeje.
Snadno pak připojíte externí audio zdroje podle svého individuálního
hudebního vkusu. Zasazení rozšíření DAB+ do palubní desky je téměř
neviditelné.
06

04

06

07

Na použitelnost pro vaše vozidlo se zeptejte svého partnera Volkswagen.
iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning a CarPlay jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer International.
Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co. Ltd. Android je značka společnosti Google Inc.
3
Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému. Dodržujte přesně pokyny v palubní knize.
1

05

2
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Přehled produktů Komunikace
Skupina produktů
Infotainment

Strana
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191

191

189
189

Název produktu

Objednací číslo

Zvukový systém Plug & Play , pro Beetle, Beetle Cabriolet, Polo, Scirocco, T-Cross, T-Roc, Touran, Tiguan,
Tiguan Allspace, Arteon, Golf, Passat
- Pro prohlubeň rezervního kola, cca doba montáže 150 ČJ
- Pro zavazadlový prostor cca doba montáže 150 ČJ
Hlasové ovládání rádia/navigace2, pro Polo, T-Cross, T-Roc, Golf Sportsvan, Beetle, Beetle Cabriolet, Scirocco,
Touran, Tiguan Allspace, Sharan, cca montážní čas 30 ČJ
- Pro rádio „Composition Media“
- Pro navigační systém „Discover Media“
DAB+ rozšíření
- Pro RCD510, RNS315/510
- Pro RCD310
- Pro MIB-Standard / MIB High Gen 1 & Gen 2
DUCI, dvojitý nabíjecí adaptér USB, ne pro ID.3 a ID.4
Držák smartphonu „Smartfit Evolution“, otočný o 360°, s přísavkou
1

000-051-419-B
000-051-419-C

5G0-054-802
5G0-054-802-A
000-063-212-B
000-063-212-C
000-063-212-E
000-051-443-D
000-051-435-AF

Pro vozidla do modelového roku 2020.
Pouze ve spojení s rádiem Composition Media nebo navigační funkcí Discover Media. Ohledně kompatibility se prosím poraďte se svým partnerem Volkswagen.
3
Použití závisí na vybavení vozidla.
4
Vezměte prosím na vědomí omezené zorné pole kamery a limity systému.
1
2
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Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.
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Skupina produktů
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Název produktu

Objednací číslo

USB Premium propojovací kabel, univerzální
- USB-A na Micro-USB 30 cm
- USB-A na Apple Lightning 30 cm
- USB-A až USB-C 30 cm
- USB-A na Micro-USB 70 cm
- USB-A na Apple Lightning 70 cm
- USB-A až USB-C 70 cm
- USB-C na Micro-USB 30 cm
- USB-C na Apple Lightning 30 cm
- USB-C na USB-C 30 cm
- USB-C na USB-A port 30 cm
- USB-C na Micro-USB 70 cm pro standardní navigaci MIB2
- USB-C na Apple Lightning 70 cm
- USB-C na USB-C 70 cm
- Port USB-C na USB-A 70 cm
Aktivační dokument AppConnect pro Beetle, Beetle Cabriolet, Golf Sportsvan, Polo, Scirocco, Sharan, T-Cross, T-Roc, Tiguan,
Allspace, Touareg, Touran, cca montážní čas 30 ČJ
- Pro MIB2 Standard
- Pro MIB2 Entry
Aktivační dokument pro rozpoznávání dopravních značek4, pro standardní navigaci MIB2
3

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

000-051-446-AQ
000-051-446-AR
000-051-446-AS
000-051-446-AT
000-051-446-BN
000-051-446-BP
000-051-446-AB
000-051-446-AC
000-051-446-AD
000-051-446-AE
000-051-446-BA
000-051-446-BB
000-051-446-BC
000-051-446-BD

5G0-054-830-A
5G0-054-830-B
5G0-054-809-A
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193

Transport

194

Univerzální příslušenství

Transport
01 Příslušenství Volkswagen vám umožňuje vozit s sebou pohodlně
a snadno jízdní kola. Naše nosiče na kola na tažné zařízení jsou
k dispozici v různých verzích pro každý požadavek – a pro každé kolo.
Lehký nosič jízdních kol Volkswagen Original „Premium“ (01) přesvědčí
svým inovativním uchycením a jednoduchou montáží pomocí
bezpákového uzávěru, která šetří síly. Je vhodný pro přepravu dvou
jízdních kol nebo elektrokol. Lehký a celkově sklopný nosič jízdních kol
Volkswagen Original „Compact II“ (obr. str. 196) pojme dvě jízdní kola
nebo elektrokola do 60 kg a lze jej pohodlně sklopit pomocí velkého
pedálu, aby byly přístupné dveře zavazadlového prostoru. K dispozici
je také jako nosič jízdních kol Volkswagen Original „Compact III“ (obr.
str. 197) pro tři jízdní kola. Rozšiřitelný nosič jízdních kol Volkswagen
Original „Basic Flex“ (obr. str. 197) na tažné zařízení je vhodný pro
přepravu dvou, resp. tří jízdních kol. Díky extra velkému sklopnému
mechanismu lze zavazadlový prostor otevřít i u vozů s velkými zadními
výklopnými dveřmi. S rozšiřovací sadou pro třetí kolo nosič flexibilně
přizpůsobíte svým potřebám. Nosič jízdních kol Volkswagen Original
„Basic“ (obr. str. 197) pro přepravu dvou jízdních kol nebo elektrokol
zaujme zvláště nízkou hmotností při maximální nosnosti. Pro úsporu
místa při uložení se dá kompletně složit do velmi malého balení.
Skládací nájezdová lišta Volkswagen Original (01) slouží jako nákladová
pomůcka pro pohodlné nasouvání jízdních kol na všechny nosiče na kola
Volkswagen Original. Součástí dodávky je úložná taška.

ZVLÁŠTNOSTI
Funkce sklopení o 90°: nosiče jízdních kol Volkswagen Original
„Premium“ a „Basic Flex“ lze zvlášť široce odklopit pomocí nožního
pedálu (02) a zajistit tak přístup do zavazadlového prostoru i u vozů
s velkými zadními výklopnými dveřmi.
Zvlášť prostorově úspornou přepravu v prohlubni pro rezervní kolo
nabízejí nosiče jízdních kol Volkswagen Original „Premium“ a „Basic“
pro Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 8, Golf 8 Variant, Golf Sportsvan, Passat
VIII Variant. Passat VIII Limousine a T-Roc. Pro bezpečnou přepravu
nosiče jízdních kol v prohlubni pro rezervní kolo (03) doporučujeme
použít volitelnou upevňovací sadu (bez vyobrazení).

Zcela kompaktně složený nosič
jízdních kol (04) lze výhodně
skladovat nebo uložit
do zavazadlového prostoru.

01
04

Přepravní taška (05) je součástí
dodávky pro nosič jízdních kol
„Compact II/III“. Přepravní taška
je k dispozici jako volitelná
výbava nosičů jízdních kol
„Premium“ a „Basic“.
05
02

03
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Nosiče jízdních kol
na tažné zařízení přehledně
UPOZORNĚNÍ
Vezměte prosím na vědomí povolené zatížení
nápravy vozidla.
Standardizovaná přípojka FIX4BIKE
lze použít k připevnění nosiče jízdních kol
Volkswagen na tažné zařízení.
Toto nezvýší užitečné zatížení.

Nosiče jízdních kol
Model

„Premium“

„Compact II“

Max. počet jízdních kol
Vlastní hmotnost [kg]
Max. nosnost [kg]
Rozteč kolejnic
Šířka kolejnice
Max. osová vzdálenost

2
13
60
220 mm
65 mm
1 300 mm
až do průměru 75 mm kruhové trubky
nebo 75 × 45 mm oválné trubky
69 × 118 × 56
20 × 61 × 60

2
14
60
220 mm
55 mm
1 250 mm
až do průměru 80 mm kruhové trubky
nebo 80 × 45 mm oválné trubky
76 × 114 × 65
24 × 58 × 64

●

●

●
●
●
○
●
Nákladová rampa, přepravní taška, montážní sada
- Snadná montáž bez nářadí
- U vybraných vozidel lze přepravovat v prohlubni
pro rezervní kolo
- Velký sklopný úhel 90°, také pro vozidla s velkými
zadními výklopnými dveřmi

●
●
●
●
○
Nákladová rampa

Průměr rámu jízdního kola
Rozměry [V × Š × H] v cm
Rozměry ve složeném stavu [V × Š × H] v cm
Funkce sklopení aktivovaná nožním pedálem
(také s jízdními koly)
Ochrana proti krádeži, uzamykatelný
Držák poznávací značky s rukojetí
Připojení konektoru, 13-pin
Včetně transportní tašky
Odnímatelný držák rámu
Volitelné příslušenství

Volitelná výbava
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„Compact III“

„Basic Flex“

„Basic“

3
16
54
190/180 mm
55 mm
1 250 mm
až do průměru 80 mm kruhové trubky
nebo 80 × 45 mm oválné trubky
76 × 114 × 79
24 × 58 × 77

2 (3 s volitelným rozšířením)
14
60
220 mm
55 mm
1 250 mm
až do průměru 75 mm kruhové trubky
nebo 75 × 45 mm oválné trubky
77 × 115 × 65
není skládací

2
12
60
220 mm
65 mm
1300 mm
až do průměru 75 mm kruhové trubky
nebo 75 × 45 mm oválné trubky
67 × 118 × 56
20 × 61 × 60

●

●

○

●
●
●
●
○
Nákladová rampa

●
●
●
○
●
Rozšiřovací sada pro třetí jízdní kolo, nákladová rampa

●
●
●
○
●
Nákladová rampa, přepravní taška, montážní sada

- Velký sklopný úhel 90°, také pro vozidla s velkými zadními
výklopnými dveřmi

- Snadná montáž bez nářadí
- U vybraných vozidel lze přepravovat v prohlubni
pro rezervní kolo
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Držáky jízdních kol přehledně

01

02

01-02 A teď něco na střechu! Držáky jízdních kol z nabídky
Originálního příslušenství Volkswagen® usnadňují přepravu vašich
jízdních kol. Základem je vždy základní střešní nosič nebo příčníky.
Pomocí držáku jízdního kola Volkswagen Original (01), prověřeného
testem City Crash Plus, převezete jízdní kola spolehlivě a stabilně na
střeše svého vozu Volkswagen. Inovativní omezovač točivého momentu
s otočným knoflíkem chrání rám jízdního kola. Lehký a elegantní držák
na jízdní kolo pro upevnění za vidlici (02) s prohnutým hliníkovým
žlábkem na kolo má snadno nastavitelné rychloupínání pro téměř
všechny typy vidlic.

198
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Držáky jízdních kol na střešní nosiče
Model

Držák jízdního kola

Držák jízdního kola na vidlici

Max. počet jízdních kol
Vlastní hmotnost [kg]
Max. nosnost [kg]
Upevňovací body
Průměr rámu jízdního kola
Vhodné pro šířky pneumatik
Kompatibilní s rychloupínacími nápravami
Rozměry [V×Š×H] v cm
Nastavitelný rychloupínač pro kola
Uzamykatelný: jízdní kolo k držáku a držák
ke střešnímu nosiči nebo příčníkům
Vhodný pro jízdní kola s kotoučovými brzdami
Vhodné pro střešní nosiče s T drážkami 20 × 20 mm
Vhodné pro střešní nosiče se čtvercovými profily

1
4.2
20
rám / kolo
22–80 mm kruhová trubka / 80 × 100 mm oválná trubka
3"
vše
145 × 32 × 9
●

1
2.5
17
vidlice předního kola / zadní kolo
vše
3"
20 mm
110 × 22 × 12
●

●

●

●
●
○
- Otočný knoflík s integrovaným omezovačem točivého momentu
pro rychlé a snadné upevnění rámu jízdního kola.
- Může být připojen k střeše vozidla v obou směrech.
- Lze snadno odstranit bez použití nářadí.

●
●
●

Ostatní

- Může být připojen k střeše vozidla v obou směrech.
- Adaptér T drážky (20 × 20 mm) je součástí dodávky.
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PRAKTICKÝ
Držák na lyže a snowboardy lze velmi
snadno obsluhovat díky praktickému
výsuvu.

01

01

01-02 Hurá na lyže. S uzamykatelným držákem lyží a snowboardů
Volkswagen Original „Comfort“ (01) s výsuvem můžete své cenné lyže
nebo wakeboard pohodlně přepravovat na střeše svého vozu
Volkswagen. Dodává se i jako držák lyží a snowboardů Volkswagen
Original „Basic“ bez výsuvu (bez vyobrazení). Základ vždy tvoří základní
střešní nosič nebo příčníky. Praktický vak na lyže Volkswagen Original
(02) ochrání až čtyři páry lyží s holemi při přepravě ve střešním boxu
nebo upevněné bezpečnostním pásem v kabině vozu.

02
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03

03-04 Volný čas volá – a Originální příslušenství Volkswagen® k tomu
nabízí ta správná transportní řešení. S držákem na surfovací prkno (03)
se váš surf s dvoudílným stěžněm dostane do cíle bezpečně a jistě.
Držák na kajak Volkswagen Original (04) zajišťuje díky pohyblivým
pryžovým opěrkám spolehlivou přepravu vašeho kajaku až do hmotnosti
25 kg bez cukání a klouzání.

04
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Střešní boxy přehledně

Model
Barva
Objem [l]
Délka, vnější [mm]
Výška [mm]
Šířka [mm]
Vlastní hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Upevňovací systém

202
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střešní box Volkswagen Original
„Comfort 340“

střešní box Volkswagen Original
„Comfort 460“

střešní box
„Basic 340“

černá, lesk
340
1 900
390
750
19
75
Předmontovaný rychloupínací
systém v kolejnicích s T drážkou

černá, lesk
460
2 300
390
750
21
75
Předmontovaný rychloupínací
systém v kolejnicích s T drážkou

černá, matná
340
1 900
390
750
19
50
Kolejnice s T drážkou

Transport

střešní box
„Basic 460“

střešní box
„Urban Loader“

černá, matná
460
2 300
390
750
21
75

černá, matná
300-500 (variabilní))
1 408
259-517 (variabilní))
886
15
50

Kolejnice s T drážkou

Držák ve tvaru U

UPOZORNĚNÍ
Inovativní systém DuoLift umožňuje
bez problému otevřít střešní box
„Comfort“ z obou stran.

U vozidel s tyčovými anténami se může anténa dostat do kontaktu se střešním boxem v závislosti na modelu vozidla a délce antény. V případě potřeby může být nutné odšroubovat anténu.
V závislosti na konfiguraci vozidla nebo výběru modelu může střešní box při otevření kolidovat s víkem zavazadlového prostoru v důsledku různých délek. Věnujte prosím pozornost podmínkám zatížení vozidla.
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Přehled produktů Transport
Skupina produktů
Nosné systémy

Strana
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nezobrazeno

Střešní nástavby5

198
198
200

Název produktu

Objednací číslo

Nosič jízdních kol „Premium“ na tažné zařízení, skládací , pro dvě jízdní kola
Nakládací rampa, nakládací pomůcka pro nosiče jízdních kol „Premium“, „Basic Flex“, „Compact II“, „Compact III“ a „Basic“
Nosič jízdních kol „Compact II“ na tažné zařízení, skládací1,2,4, pro dvě jízdní kola
Nosič jízdních kol „Compact III“ na tažné zařízení, skládací1,2,4, pro tři jízdní kola
Nosič jízdních kol „Basic Flex“ na tažné zařízení, skládací1,4, pro dvě jízdní kola
Rozšiřující sada „Basic Flex“1, pro třetí kolo
„Basic“ nosič jízdních kol na tažné zařízení1,3,4 , pro dvě jízdní kola
Přepravní taška, pro nosiče kol „Basic“ a „Premium“
Montážní sada pro nosiče jízdních kol „Premium“ a „Basic“ pro tažné zařízení

000-071-105-J
000-071-123
3C0-071-105-B
3C0-071-105-C
000-071-105-G
000-071-109-B
000-071-105-K
000-071-226-A
000-071-705-A

Držák jízdního kola, pro 1 jízdní kolo, max. nosnost 20 kg
Vidlicový držák jízdního kola, pro 1 jízdní kolo, max. nosnost 17 kg
Nosič lyží a snowboardů5
- „Comfort“, pro čtyři páry lyží nebo dva snowboardy nebo jeden wakeboard, s funkcí vytažení
- „Basic“, pro čtyři páry lyží nebo dva snowboardy
- „Basic“, pro šest párů lyží nebo čtyři snowboardy

000-071-128-F
7M0-071-128-D

1,3,4

000-071-129-AB
000-071-129-M
000-071-129-N

Podrobný přehled hmotností, nosností a rozměrů naleznete na straně 196.
Přepravní taška v ceně.
3
Skládací pro přepravu v prostoru pro rezervní kolo: Golf VII, Golf VII Variant, Golf VIII, Golf VIII Variant, Golf Sportsvan, Passat VIII Variant, Passat VIII Sedan a T-Roc.
4
Nevhodné ve spojení s tažným zařízením s hliníkovou kulovou hlavou.
5
Pouze pro použití se základním střešním nosičem nebo s příčníky. Dodržujte prosím maximální povolené zatížení střechy.
6
Podrobný přehled hmotností, nosností a rozměrů naleznete na straně 202.
1
2
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Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

Transport

Skupina produktů

Strana
200
201
201
202

202

203

Název produktu

Objednací číslo

Vak na lyže
Držák surfového prkna5, pro jedno surfové prkno s dvoudílným stěžněm
Držák kajaku5, pro jeden kajak do 25 kg
Střešní box „Comfort“5,6 , nosnost: 75 kg, černý vysoký lesk
- „Comfort 340”, rozměry: 1 900 × 750 × 390 mm (D × Š × V), objem: 340 l, hmotnost: 19 kg
- „Comfort 460”, rozměry: 2 300 × 750 × 390 mm (D × Š × V), objem: 460 l, hmotnost: 21 kg
Střešní box „Basic“5,6 , matně černý
- „Basic 340”, rozměry: 1 900 × 750 × 390 mm (D × Š × V), objem: 340 l, hmotnost: 19 kg, nosnost: 50 kg
- „Basic 460“, rozměry: 2 300 × 750 × 390 mm (D × Š × V), objem: 460 l, hmotnost: 21 kg, nosnost: 75 kg
Střešní box „Urban Loader“5,6 , matná černá, nosnost: 50 kg

00V-061-202
000-071-120-HA
1K0-071-127-A

5

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

000-071-200-AD
000-071-200-AE
000-071-200
000-071-200-AC
000-071-200-AF
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Komfort a ochrana

01

03

02

01-02 Pro pořádek. V nádobě na odpadky Volkswagen Original (01)
do držáku nápojů se papírky od bonbonů nebo od žvýkačky rychle uklidí
a nepoletují po kabině vašeho vozu Volkswagen. Bezpečnost především.
To platí i pro zavazadlový prostor vašeho vozu. Pomocí upevňovacího
modulu do zavazadlového prostoru1 (02) můžete flexibilně rozdělit
zavazadlový prostor svého vozu a zajistit náklad proti posunutí.

03-04 Díky síti na zavazadla1 Volkswagen Original (03), odolné proti
roztržení, zůstanou malé a středně velké předměty v zavazadlovém
prostoru vždy pevně zafixované na svém místě. S energeticky úsporným
(A++) chladicím a izolačním boxem Volkswagen Original (04) o objemu
25 litrů budete mít svačinky i nápoje vždy ve správné teplotě.
Napájí se v autě nebo doma z přípojky 12 V/230 V.

04

1

Přehled všech provedení najdete na str. 216. Na použitelnost pro vaše vozidlo se zeptejte svého partnera Volkswagen.

Univerzální příslušenství
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01
02

01-03 Pořádek dělá přátele – i v kabině vašeho vozu Volkswagen.
O příjemnou čistotu se postará kapsa na odpadky Volkswagen Original
„Clean Solution“ (01) na vzpěry hlavové opěrky na předních sedadlech.
Po odebrání použitého sáčku se automaticky vytáhne nový. Háčky na
opěrku hlavy Volkswagen Original „Snakey“1 (02) je praktický hlídač
pořádku v dvojitém balení, který se připevňuje na vzpěry hlavové opěrky
na předních sedadlech. Energeticky úsporná LED lampička na čtení
Volkswagen Original (03) s nastavitelným husím krkem a logem
Volkswagen poskytuje cestujícím příjemné neoslňující světlo např. při
nočních jízdách. Napájení ze zapalovače cigaret nebo 12V zásuvky.

03
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1

Nevhodný pro vozidla s elektrickými opěrkami hlavy.

04

04 Rychlost svého vozu Volkswagen můžete udržovat docela snadno
stisknutím tlačítka pomocí tempomatu1 Volkswagen Original (04).
Přídavnou funkcí „Speed Limiter“ lze nastavit maximální rychlost, která
se nepřekročí ani na plný plyn.

1

Funkce tempomatu závisí na sklonu stoupání/sjezdu. Pozor na limity systému!

Univerzální příslušenství
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UPOZORNĚNÍ
Jeden držák, mnoho možností: všechny moduly lze
snadno připevnit k základnímu držáku a podle
potřeby flexibilně vyměňovat.

03

01

02

Je libo ještě víc chytrých nápadů? Žádný problém. Modulárně uspořádaný cestovní a komfortní systém doplňuje komfort pro
malé i velké cestující na zadních sedadlech. Držáky na různé modely tabletů a sklápěcí stolek1 otevírají nové možnosti ukrácení
dlouhé chvíle. Háček na tašky2 a ramínko na šaty2 představují snad nejpohodlnější způsob šetrné přepravy, když nikdo nesedí
na zadních sedadlech.
01 Základní modul
02 Sklápěcí stolek s držákem nápojů1
03 Ramínko na šaty2
04 Háček na tašky2
05 Držák akční kamery3

06
07
08

Držák na tablet Apple iPad 2-44
Držák na tablet Apple iPad Air 1-24 (podobný obrázek)
Držák na tablet Apple iPad mini 1-34
Držák na tablet Samsung Galaxy Tab 3/44 10,1"

04

Sklápěcí stolek s držákem nápojů musí být za jízdy zavřený, jestliže na zadní lavici na místě za ním sedí pasažér.
Lze používat, jen když na zadní lavici na místě za ním nesedí pasažér.
Tato funkce závisí na systému infotainmentu vašeho vozu. Dodržujte pokyny v palubní knize. Za jízdy není dovoleno prohlížet záznamy.
4
iPad/iPad Air/iPad mini jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer International. Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka
společnosti Samsung Electronics Co. Ltd.
1
2
3
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UPOZORNĚNÍ
Díky otočnému nastavitelnému rameni a upevnění
otočnému o 360° a opatřenému stupnicí můžete kameru
nastavit do požadovaného úhlu snímání.

05

06

08
UPOZORNĚNÍ
Plná flexibilita: díky otočné ose lze tablet používat
ve vodorovném i svislém formátu.

07

Univerzální příslušenství
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Dětské sedačky přehledně
UPOZORNĚNÍ
Díky praktické otočné funkci základny lze sedačky
otáčet oběma směry o 90°.
01

03

02

01-02 Na výběr jsou čtyři důkladně testované modely dětských
sedaček Volkswagen Original (04-08), některé s inovativní technologií
SecureGuard, a odpovídající ochranný potah na sedadlo Volkswagen
Original (02) na podložení. Stejně jako přídavné vnitřní zrcátko
Volkswagen Original (01), se kterým můžete mít své nejmilejší stále
na očích.

212
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04

03-04 S inovativním systémem dětských sedaček Volkswagen Original získáte vysoký komfort a flexibilitu pro bezpečné umístění vašeho
potomka – od narození až do věku 15 měsíců (83 cm / 13 kg). Systém se skládá ze základny Volkswagen Original „Flex Base i-SENSE“ (03)
a speciálně navržené dětské skořepinové sedačky Volkswagen Original „i-SIZE“ (04). Po instalaci základny v autě lze jediným zacvaknutím
snadno nasadit a zase vyjmout skořepinovou sedačku Volkswagen Original „i-SIZE“ se sluneční stříškou nebo bez ní. Díky praktickému
otočení o 90° je posazení a zapnutí nebo odepnutí a vyjmutí dítěte doslova „hračkou“. Při jízdě je tato sedačka orientovaná proti směru jízdy.
Kromě funkce otáčení umožňuje základna také variabilně nastavit požadovaný úhel náklonu ve čtyřech polohách. Četné bezpečnostní funkce,
např. systém 5bodových pásů, zajistí, že vaše dítě bude cestovat vždy pohodlně a bezpečně.

Komfort a ochrana

UPOZORNĚNÍ
Díky praktické otočné funkci základny,
lze sedačky otáčet o 360°.

05

05 Volkswagen Original „Dualfix i-SIZE“ je vhodný pro novorozence
a batolata do čtyř let (105 cm / 18 kg). Díky funkci otáčení o 360° lze
sedačku používat otočenou dopředu i dozadu. Doporučujeme přepravovat dítě co nejdéle zády ke směru jízdy. Díky dvanácti polohám sezení
a četným možnostem nastavení poroste sedačka s vaším dítětem
a bude tak po mnoho let vaším spolehlivým společníkem. Díky
inovativním bezpečnostním funkcím, jako je ochrana proti bočnímu
nárazu SICT inside nebo systém Pivot Link ISOFIX, je malý pasažér vždy
dobře chráněn, a to i v případě nehody. Opěrné rameno, které lze
posunout o 8°, se dá flexibilně přizpůsobit zádové opěrce a v případě
potřeby tak nabízí dítěti až o 10 % větší místo prostoru pro nohy.

06

07

06 Volkswagen Original „TRIFIX i-SIZE“ je první dětská sedačka po
skořepinové sedačce, protože je přesně přizpůsobená potřebám dětí od
76 do 105 cm. Díky integrovanému ISOFIX a popruhu Top Tether ji lze
snadno a pohodlně instalovat. Optimalizovaná sedací plocha zajišťuje,
že vaše dítě bude mít dostatek prostoru, když poroste – od 15 měsíců
asi do čtyř let (76-105 cm / do 18 kg). Celkem čtyři nastavitelné opěrné
polohy nabízejí těm nejmenším vysoký komfort. Díky inovativním
bezpečnostním funkcím, jako je ochrana proti bočnímu nárazu SICT
Inside, hlavová opěrka ve tvaru V a systém Pivot Link ISOFIX, jsou
sníženy síly nárazu v případě nehody – protože bezpečnost vašeho
dítěte je nejvyšší prioritou. Konektory ISOFIX jsou integrovány přímo do
„TRIFIX i-SIZE“ a ponechávají skořepinovou sedačku a základnu volnou
pro malého sourozence.

08

07-08 Vaše děti od 3 do 11 let (100-150 cm / 15-36 kg) cestují ve
Volkswagen Original „KIDFIX i-SIZE“ (07) vždy pohodlně a dobře
zajištěné. Díky měkkému, polstrovanému látkovému potahu a větracím
otvorům ve skořepině si děti při sezení vždy užívají příjemné klima. Díky
různým bezpečnostním prvkům, jako je speciální skořepina sedadla,
optimalizované horní a dolní vedení pásu a polstrovaná opěrka hlavy, je
váš potomek vždy dobře zajištěn, ale také pohodlně usazen. Další
bezpečnostní vychytávkou je inovativní SecureGuard, který zvlášť chrání
oblast břicha vašeho dítěte pomocí dalšího, čtvrtého upevňovacího
bodu pro pás. Opěrka zad je odnímatelná a umožňuje větší flexibilitu pro
děti s výškou nad 138 cm. Z bezpečnostních důvodů by však mělo být
opěradlo připevněno k sedadlu co nejdéle. Díky úzké konstrukci sedačky
lze podle typu vozidla umístit až tři sedačky „KIDFIX i-SIZE“ vedle sebe.
Tato sedačka je k dispozici i ve zvlášť sportovní variantě GTI (08) – při
stejné úrovní komfortu a ochrany
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05

01

03
02
04
06

01 Vždy udržujte a chraňte svůj cenný Volkswagen – Příslušenství
Volkswagen vám k tomu nabízí produkty šité na míru. Produkty
autokosmetiky Volkswagen Original byly vyvinuty pro ideální souhru
uvnitř i vně vozidla. Pro udržitelnou péči o auto s vysokou mírou
účinnosti, která chrání zároveň materiál i životní prostředí. Více
informací o jednotlivých produktech a sadách sezónní péče a čištění
najdete na str. 218.
02 5litrový kanystr na pohonné hmoty vám pomůže bezpečně
překlenout cestu k nejbližší čerpací stanici.

214
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03 Nouzové kladivo Volkswagen Original „Evolution“ s nožem na
bezpečnostní pásy a keramickou hlavicí vám dává dobrý pocit, že se
v nouzi můžete spolehnout na svépomoc.

05 Inteligentně navržený výstražný trojúhelník Volkswagen Original
s testovací značkou ECE lze pro úsporu místa složit a díky otočnému
kovovému stojanu zase stejně rychle a snadno použít.

04 Se škrabkou na led Volkswagen Original můžete dát definitivně
sbohem ledu a sněhu a zbavit svůj Volkswagen obratem zimních
překážek. Dodává se ve variantě s teleskopickou rukojetí nebo
se smetákem na sníh.

06 Bezpodmínečně nutná a předepsaná zákonem je oranžová
fluoreskující výstražná vesta Volkswagen Original s nápisem
Volkswagen a reflexními signálními pruhy.

Komfort a ochrana

10

10 Inovativní řešení pro čistotu na dotek. Doplnitelný čistič displeje
2 v 1 Volkswagen Original kombinuje čisticí sprej a hadřík z mikrovlákna.
Zkrátka praktický! Čistič displeje lze doplňovat a používat znovu a znovu.
Výhodný pro životní prostředí i vaši peněženku.

1
2

11

11 Optimální partner na cesty. S praktickým nouzovým nabíjecím
kabelem Volkswagen Original včetně úložné tašky můžete svůj
elektromobil snadno dobít i bez nabíjecí stanice z běžné zásuvky pro
domácnost1. Potom můžete pokračovat v jízdě k nejbližší nabíjecí
stanici. Pro plné nabíjení vozidla doma přes noc doporučujeme použít
nástěnný box. Díky praktickému skládacímu boxu lze nouzový nabíjecí
kabel pohodlně přepravovat v zavazadlovém prostoru.

Zásuvka musí být technicky bezvadná a správně nainstalovaná.
Sprej proti kunám používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

12

12 Malá zvířata – velké následky. Kabely k zapalování a jiným
elektrickým zařízením v autě, okousané kunou, mohou rychle způsobit
nepředvídané poruchy vozidla a následně nákladné opravy. S účinnými
přípravky na odhánění kun tomu lze předem efektivně zabránit – od
preventivního repelentu ve spreji2 až po elektronické výrobky. Přehled
všech produktů najdete na str. 219.
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Přehled produktů Komfort a ochrana
Skupina produktů
Systémy zavazadlového prostoru

Strana
207

207

Komfort

207
207
208
208
208
209
209

Název produktu
Upevňovací modul do zavazadlového prostoru
- Pro Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace
- Pro ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf Alltrack, Passat Estate, Passat Alltrack, Polo, Touareg
Síť na zavazadla, pro poutací oka v zavazadlovém prostoru
- Pro Golf Estate, T-Roc, T-Roc Cabriolet, pro zvýšenou podlahu zavazadlového prostoru
- Pro Touran 5místný
- Pro 7místný Touran, Touareg
- Pro Arteon, Arteon Shooting Brake, Passat
- Pro Golf Estate, Golf Alltrack, Passat, Passat Estate, Passat Alltrack
- Pro Polo, ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf GTI, Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace
Nádoba na odpadky, pro držáky nápojů ve středové konzole
Chladicí a izolační box
Kapsa na odpadky „Clean Solution“, včetně 2 rolí odpadních sáčků
Věšák na opěrku hlavy „Snakey“, černý (2×)
LED lampička na čtení, s labutím krkem, napájená z 12V automobilové zásuvky
Ovladač nezávislého topení „dfreeeze“, pro ovládání přídavného topení pomocí aplikace pro chytré telefony
Tempomat2

Ne pro vozidla s elektrickými opěrkami hlavy.
Další informace o modelech, specifikacích a cenách získáte u svého autorizovaného partnera Volkswagen.
3
Pro všechna vozidla se vzpěrami opěrky hlavy. Ne pro modulová sedadla.
4
iPhone, iPod, iPad, iPad mini a iPad Air jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer
International. Samsung Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co. Ltd.
1
2
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Objednací číslo
000-061-166
000-061-166-A
1K9-065-111
1T0-065-110
1T0-065-111
3C5-065-110
3C9-065-110
5N0-065-111
000-061-142
000-065-400-F
000-061-107
000-061-126-A -041
000-069-690-G
000-054-929-D
na přání

Další informace o použití nouzového nabíjecího kabelu pro vaše vozidlo vám poskytne autorizovaný
servis Volkswagen.
6
Bezpečně používejte sprej proti havěti. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
5

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.
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Skupina produktů

Strana
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Dětské sedačky a příslušenství

212
212
212
212
213
213
213
213

Název produktu

Objednací číslo

Modulární cestovní a komfortní systém
- Základní modul 000-061-122
- Skládací stůl s držákem nápojů 000-061-124
- Ramínko na šaty 000-061-127-B
- Háček na tašky 000-061-126-B
- Držák na akční kameru 000-061-125-J
- Držák na tablet pro iPad 2-44 000-061-125-A
- Držák na tablet pro iPad Air 1-24 000-061-125-E
- Držák na tablet pro iPad mini 1-34 000-061-125-B
- Držák na tablet pro Samsung Galaxy Tab 3/44 10,1" 000-061-125-D
- Univerzální držák na tablet

000-061-122
000-061-124
000-061-127-B
000-061-126-B
000-061-125-J
000-061-125-A
000-061-125-E
000-061-125-B
000-061-125-D
000-061-125-N

Potah sedačky, s dlouhou zádovou částí
Přídavné vnitřní zpětné zrcátko
Skořepinová sedačka „i-SIZE“
“Flex Base i-SENSE”
“Dualfix i-SIZE”
“TRIFIX i-SIZE“
“KIDFIX i-SIZE”
“KIDFIX i-SIZE“ GTI

000-019-819-C
000-072-549-A
11A-019-900
11A-019-907
11A-019-902
11A-019-909
11A-019-906
5HV-019-906

3

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.
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Přehled produktů Komfort a ochrana
Skupina produktů
Autokosmetika

Strana
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno
nezobrazeno

215
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Název produktu

Objednací číslo

Čistič kokpitu a plastů, láhev s pumpičkou 500 ml
Čistič kol, gel, láhev s pumpičkou 500 ml
Čistič koberců a čalounění, láhev s pumpičkou 500 ml
Odstraňovač hmyzu, láhev s pumpičkou 500 ml
Přípravek pro péči o kůži, 250 ml
Měkký čistič kůže, 250 ml
Koncentrát čističe oken, 250 ml dávkovací láhev
Ošetřující prostředek na chrom a hliník, 250 ml
Letní čistič oken připravený k použití, kanystr 3 000 ml
Zimní čistič oken připravený k použití, kanystr 3 000 ml
Sada jarní péče: 1 čistič kokpitu (500 ml), 1 odstraňovač hmyzu (500 ml), 1 čistič ráfků (500 ml), 1 kartáč na kola,
1 hadřík z mikrovlákna, 1 kokpit a čistič plastů
Sada péče: 1 houba na odstraňování hmyzu, 1 univerzální houba, 1 houbička na auto, 1 hadřík na okna
Sada péče o kola: 1 čistič ráfků (500 ml), 1 kartáč na ráfky, 1 hadřík z mikrovlákna
Odmrazovač, láhev s pumpičkou 500 ml
Ošetřující přípravek na pryž, ošetřující tyčinka 75 ml
Koncentrát proti mrazu, do -70 °C, láhev 500 ml
Čistič displeje 2 v 1, znovu plnitelný
- Barva: tmavě modrá
- Barva: žlutá
- Barva: světle šedá
- Barva: růžová
- Barva: tyrkysová
Doplňovací sáček pro čistič displeje 2 v 1, 200 ml

000-096-307-G
000-096-304-J
000-096-301-B
000-096-300-B
000-096-306-B
000-096-323-J
000-096-311-M
000-096-319-D
000-096-321-B
000-096-311-L

Ne pro vozidla s elektrickými opěrkami hlavy.
Další informace o modelech, specifikacích a cenách získáte u svého autorizovaného partnera Volkswagen.
3
Pro všechna vozidla se vzpěrami opěrky hlavy. Ne pro modulová sedadla.
4
iPhone, iPod, iPad, iPad mini a iPad Air jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer
International. Samsung Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co. Ltd.
1
2
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000-096-355-D
000-096-166-A
000-096-353-D
000-096-322-F
000-096-310-E
000-096-320-GJ
000-096-311-AD-530
000-096-311-AD-655
000-096-311-AD-573
000-096-311-AD-L19
000-096-311-AD-3H1
000-096-311-AE

Další informace o použití nouzového nabíjecího kabelu pro vaše vozidlo vám poskytne autorizovaný
servis Volkswagen.
6
Bezpečně používejte sprej proti havěti. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
5

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

Komfort a ochrana

Skupina produktů
Servis

Strana
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214
214
Nabíjecí kabel
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Ochrana proti kunám

nezobrazeno
nezobrazeno

nezobrazeno

Název produktu

Objednací číslo

Kanystr na palivo
Nouzové kladivo „Evolution“
Škrabka na led
- Teleskopická rukojeť
- Kartáč na sníh
Výstražný trojúhelník
Reflexní vesta, barva: oranžová

000-093-060
000-093-101-B

Elektrický nouzový nabíjecí kabel, pro elektrická vozidla5
- Režim 2, 230 V 1 AC, max. 2,3 kW, EU 000-054-412
- Režim 3, 230/400 V 3N AC, max. 22 kW, EU
Skládací box
Repelentní sprej proti kunám6, vytváří pro škůdce nepříjemný zápach, používejte každých 4-6 týdnů
Ultrazvuková ochrana, zařízení, která vydávají nepříjemné ultrazvukové zvuky pro hlodavce
- M2700, pro pevnou instalaci, vodotěsný, doba montáže cca 25 ČJ
- M8700, mobilní zařízení, bateriový, voděodolný, doba montáže cca 5 ČJ
- M7500, pro pevnou instalaci, ultrazvukové zvuky lze také slyšet mimo motorový prostor rezonovat s kapotou, doba montáže cca 25 ČJ
Ultrazvuková ochrana a vysoké napětí, generuje jak ultrazvukové zvuky, tak vysokonapěťové odstrašující prostředky
- M4700, 1× ultrazvuková a 6 vysokonapěťových desek, pro malé motorové prostory, doba montáže cca 100 ČJ
- M5700N, 6 ultrazvukových a 6 flexibilních vysokonapěťových desek, pro široký motorový prostor a SUV, doba montáže cca 50 ČJ
- M4700B, s +/- vysokonapěťovými kartáči pro přenos síly přes izolační kožešinu, doba montáže cca 100 ČJ
- M9700, s ultrazvukem a vysokým napětím, revoluční vícekontaktní vysokonapěťový kartáčový systém, voděodolné,
na baterie s displejem na zobrazení stavu baterie
- M9900, s ultrazvukem a vysokým napětím, revoluční vícekontaktní vysokonapěťový kartáčový systém,
inovativní správa energie díky „režimu spánku“, voděodolné, na baterie s displejem na zobrazení stavu baterie

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

000-096-010
000-096-010-A
000-093-055-AA
000-093-056-H -FSX

000-054-412
000-054-412-S
000-054-410-A
000-054-780-A
000-054-651-A
000-054-650-E
000-054-650-H
000-054-650-F
000-054-650-G
000-054-650-J
000-054-650-K
000-054-650-N
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Kola a kompletní kola
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Kola a kompletní kola
01

02

01-06 Až do nejmenšího detailu můžete svůj Volkswagen individualizovat se sadou krytů na ventily Volkswagen Original (01) na hliníkové
nebo pryžové/kovové ventily. Optimální ochrany vašich cenných kol
z lehkých slitin proti krádeži dosáhnete se sadou pojistných šroubů kol
Volkswagen Original (02). Se sadou obalů na pneumatiky Volkswagen
Original (03) ochráníte kvalitní kola svého Volkswagenu. Sada je
k dispozici v různých variantách pro různé velikosti pneumatik. Absolutní
skvost pro váš Volkswagen. Dynamické středové kryty kol Volkswagen
Original (04) s vyraženým logem Volkswagen díky dynamické funkci
spinneru zaručují, že i při jízdě rychlostí 200 km/h, i v každé parkovací
poloze bude logo ve správné pozici.
Stále si udržujte správný „záběr“. I v zimních podmínkách. Sněhové
řetězy Volkswagen Original „Snox“ (powered by pewag)1 (05)
a Volkswagen Original „Servo SUV“ a „Servo 9“ (powered by pewag)1
(06) mají inovativní upevňovací systém a funkci automatického
napínání. Tak se i na zasněžených silnicích vždy dostanete dobře do cíle.

05

03

06
04

1

O použitelnosti pro vaše vozidlo se informujte u svého partnera Volkswagen.

Univerzální příslušenství
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Příslušenství pro kola
Skupina produktů
Příslušenství pro kola a pneumatiky

Strana
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Sněhové řetězy

221

Název produktu

Objednací číslo

Dynamické středové kryty kol , 1 sada = 4 ks
- Se starým logem Volkswagen
- S novým logem Volkswagen
Sada obalů na kola a pneumatiky, 1 sada = 4 ks
- pro kola do 18 palců
- Pro kola do cca 21 palců
Sada krytů ventilů 2 , 1 sada = 4 ks
- Pro hliníkové ventily
- Pro pryžové/mosazné ventily
Sada pojistných šroubů kol, černá, 1 sada = 4 ks
- Univerzální, ne pro ID.3, ID.4, up!, e-up!, Sharan, Touareg
- up! a e-up!
- Pro ID.3 a ID.4
„Snox“ sněhové řetězy (powered by pewag)3, 1 sada = 2 ks
- Pro rozměry pneumatik od 165/70 R14 do 195/45 R15
- Pro rozměry pneumatik od 185/60 R14 do 185/55 R15
- Pro rozměry pneumatik od 195/60 R14 do 205/45 R16
- Pro rozměry pneumatik od 195/70 R15 do 215/45 R17
- Pro rozměry pneumatik od 215/60 R16 do 225/45 R18
1

000-071-213-C
000-071-213-D
000-073-900
000-073-900-E
000-071-215-E
000-071-215-D
000-071-597-D
000-071-595
3CN-071-597
000-091-387-BE
000-091-387-BF
000-091-387-BG
000-091-387-BH
000-091-387-BJ

Použití dynamického středového krytu kol závisí na typu kola. Zeptejte se svého partnera Volkswagen.
Další informace o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, vám poskytne autorizovaný servis Volkswagen.
3
Použití sněhových řetězů závisí na typu kola. Zeptejte se svého partnera Volkswagen.
1
2
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Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

Kola a kompletní kola

Skupina produktů
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Název produktu

Objednací číslo

Sněhové řetězy „Servo SUV“ (powered by pewag) , 1 sada = 2 ks
- Pro rozměry pneumatik 215/65 R17
- Pro rozměry pneumatik 235/70 R17
- Pro rozměry pneumatik 255/60 R18 a 255/55 R19
Sněhové řetězy „Servo 9“ (powered by pewag)3, 1 sada = 2 ks
- Pro rozměry pneumatik 185/65 R15 a 185/60 R16
- Pro rozměry pneumatik 205/60 R16
- Pro rozměry pneumatik 215/55 R17 a 215/60 R16
- Pro rozměr pneumatik 215/55 R18
- Pro rozměry pneumatik 235/55 R19 až 255/50 R19
3

Tato tabulka ukazuje dostupné možnosti u jednotlivých produktů a našich aktuálních modelů vozidel. Pro více informací o tom, zda lze doplňky namontovat na vaše konkrétní vozidlo, kontaktujte svého partnera Volkswagen.
Uvedené doby montáže jsou orientační, 100 TU (časových jednotek) odpovídá jedné hodině.

000-091-387-AG
000-091-387-BB
000-091-387-BC
000-091-387-BA
000-091-387-BD
000-091-387-AT
000-091-387-BK
000-091-387-BN
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Mobilní a flexibilní
Prostě online
Zažijte celý svět Originálního příslušenství Volkswagen online – kdykoli a kdekoli chcete. Informujte se o všech našich produktech,
zjistěte nejaktuálnější novinky na sociálních sítích mezi prvními a pohodlně surfujte v našem světě Příslušenství.
Přejeme dobrou zábavu!

Nakupujte na eshop.volkswagen.cz

YouTube – oficiální kanál Volkswagen se spoustou informací a zábavy o vašem Volkswagenu
a originálním příslušenství. www.youtube.de/myvolkswagen

Zůstáváme v kontaktu a ukazujeme, co se nám líbí. Novinky, názory, fotky, videa,
přátelé, fanoušci. facebook.com/VolkswagenCR

Navštivte nás online na volkswagen.cz

Navštivte nás online na instagram.com/volkswagen_de

Univerzální příslušenství

225

Katalog kompletního příslušenství
Pro osobní vozy Volkswagen
Originální příslušenství Volkswagen®
Porsche Česká republika s.r.o.
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
www.volkswagen.cz
I.V970.09.22.15
Tištěno v České republice.
Změny vyhrazeny · Vydání: září 2022

Nabízený rozsah dodávek, vzhled, výkony, rozměry a hmotnosti i obrázky a všechny údaje o vybavení a technických datech odpovídají stavu znalostí v době příprav.
V rámci dalšího vývoje Originálního příslušenství Volkswagen® si vyhrazujeme změny v rozsahu dodávek, designu a barvě bez předchozího oznámení.

Váš partner pro prodej a servis vozu Volkswagen

