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Pro p ípad, že by mírn  klesající linie st echy a bezrámová konstrukce oken 
bo ních dve í nebyly dostate n  atraktivní, disponuje Volkswagen CC ele-
gantním designem a prvky, o kterých si jiná kupé mohou nechat jen zdát.
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Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 

JÍZDA V KUPÉ BY M LA BÝT VŽDY N ÍM VÝJIME NÝM.
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P ESNÉ LINIE. ISTÉ TVARY. 
ELEGANCE V TÉ NEJRYZEJŠÍ PODOB .

ETALON STYLU.
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TEN, KTERÝ UR UJE TREND VÝVOJE
K VYŠŠÍ DYNAMICE, KOMFORTU A BEZPE NOSTI.

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.
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Design a výkon jsou u vozu Volkswagen CC v dokonalé symbióze. Jeho dynamické a elegantní linie se již dnes stávají 
skute nou designovou klasikou. Moderní technologie, jako nap . adaptivní regulace podvozku DCC, p evodovka s dvojitou 
spojkou DSG nebo pohon všech kol �Motion, zajistí, aby se Volkswagen CC choval podle aktuálního p ání bu  jako 
dynamický sportovní automobil, nebo jako komfortní a luxusní limuzína.

CC_15_2013_10_1345CP_GM_K01_UMP.indd   9 10.02.14   14:16

Spot eba paliva (l/��� km): kombin. provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombin. provoz – od ��� do ���. Na obrázku je model ��� kW (��� k) V� �Motion: spot eba paliva (l/��� km): m sto ��,�; mimo m sto �,�; komb. provoz �,�; emise CO� (g/km): komb. provoz ���; energet. t ída: F.
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elní partie vozu, které akcentují horizontální vedení linií, v sob  spojují výrazný design i moderní technologie. Krom  bi-xenonových sv tlomet , 
které jsou sou ástí sériové výbavy, lze na p ání získat také dynamické osv tlení zatá ek, funkci sv tel, která m ní osv tlení vozovky v závislosti 
na rychlosti jízdy, i sv tla pro denní svícení tvo ená LED diodami. Sv tlomety harmonicky navazují na ern  lakovanou m ížku chladi e, jež je 
zdobená chromovanými prvky. Výsledkem je stylová istota, dokonalá elegance a suverenita – vlastnosti typické pro automobily Volkswagen.

K NAD ASOVÉMU UM NÍ.

Design zadních sv tel, která jsou sériov  
vybavena LED diodami, prop j uje vozu 
Volkswagen CC zejména v noci nezam -
nitelný výraz.

Model ��� kW (��� k) TSI BlueMotion Technology: spot eba paliva 
(l/��� km): m sto – od �,� do �,�; mimo m sto – od �,� do �,�; 
kombinovaný provoz – od �,� do �,�; emise CO� (g/km): kombi-
novaný provoz od ��� do ���; energetická t ída: C.
Model ��� kW (��� k) TDI BlueMotion Technology: spot eba paliva 
(l/��� km): m sto – od �,� do �,�; mimo m sto – od �,� do �,�; 
kombinovaný provoz – od �,� do �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný 
provoz – od ��� do ���; energetická t ída: A, B.
Model ��� kW (��� k) TDI BlueMotion Technology �Motion: spot eba 
paliva (l/��� km): m sto – �,�; mimo m sto – �,�; kombinovaný pro-
voz – �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – ���; energetická 
t ída: B. 
Model ��� kW (��� k) TDI BlueMotion Technology: spot eba paliva 
(l/��� km): m sto – od �,� do �,�; mimo m sto – od �,� do �,�; 
kombinovaný provoz – od �,� do �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný 
provoz – od ��� do ���; energetická t ída: A, B.
Model ��� kW (��� k) TDI BlueMotion Technology �Motion: spot eba 
paliva (l/��� km): m sto – �,�; mimo m sto – �,�; kombinovaný pro-
voz – �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – ���; energetická 
t ída: B.
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OD MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
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A TICHO V INTERIÉRU.
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ISTÁ DYNAMIKA. A TICHO V INTERIÉRU.

Naprostá suverenita – výraz, jenž vystihuje Volkswagen CC. 

Pod siluetou kupé se skrývá velkorysý prostor, komfort a bez-

pe í na úrovni velké limuzíny. K tomu je nutné p ipo íst prvky 

výbavy, které jsou samy o sob  výjime né: KLIMATIZACE 

„CLIMATRONIC“ sleduje a reguluje vlhkost vzduchu tak, aby 

v interiéru bylo vždy optimální klima. Dobrou zábavu zajistí 

audiovýbava, jako nap . NAVIGA NÍ SYSTÉM „RNS ���“ 

s mnoha speciálními funkcemi i AUDIOSYSTÉM „DYNAUDIO 

Confidence“ s deseti reproduktory, výkonem ��� watt  a k iš-

álov  istým zvukem. Ten si nejlépe užijete ve spojení s P ED-

NÍMI BO NÍMI OKNY vybavenými speciálními BEZPE NOST-

NÍMI SKLY TLUMÍCÍMI HLUK. Jejich vnit ní a vn jší vrstva 

jsou od sebe navzájem odd leny, což v interiéru vozu zajiš uje 

nízkou hladinu hluku na úrovni komfortu vyšší t ídy. K uspokojení 

t ch nejvyšších nárok  slouží P ÍPRAVA PRO MOBILNÍ TELE-

FON „PREMIUM“, díky které se Váš mobilní telefon spojí p ímo 

s vn jší anténou vozu, a to i v p ípad , že jej máte v kapse 

Vašeho saka. Integrovaný WLAN-hotspot navíc dává možnost 

volby koncového mobilního za ízení v bezdrátové síti, jejíž para- 

metry jsou v rámci vozu jedine né. Slot na SIM kartu je umíst n 

v p ihrádce na palubní desce.

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�.
Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.
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��  Interiér Vašeho vozu si na p ání m žete 

užívat p i zcela výjime ném osv tlení. Paket 

„Ambiente“ zahrnuje jak osv tlení p edního 

prostoru pro nohy a prostoru p i nastupování, 

tak i varovné osv tlení ve dve ích, osv tlení 

v dekora ních lištách p edních i zadních dve í 

stejn  jako osv tlení vnit ních klik dve í. Intenzitu 

osv tlení je možné plynule regulovat. Velké 

panoramatické st ešní okno s tónovaným sklem 

zajistí nejen p íjemnou sv telnou atmosféru 

uvnit  vozu, ale navíc také optimální klima.

��  Panel s mnoha tla ítky a adicí pákou je obklopen k ží, metalickými dekory i dekory 

z ušlechtilého d eva a chromu, jež okolo n j tvo í ušlechtilý rám. Po stranách adicí páky, 

resp. voli e automatické p evodovky, se v závislosti na výbav  nacházejí nap . ovládací 

prvky elektronické parkovací brzdy, bezklí kového startování motoru, adaptivní regulace 

podvozku DCC, systému „Start-Stop“ nebo parkovacího asistenta „Park Assist“.

��  Uprost ed nejmodern jších technologií 

jsou zakomponovány analogové hodiny – 

další p íklad preciznosti vozu Volkswagen CC, 

který je symbolem tradi ní lásky k detailu 

i vysoké kvality zpracování. 

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 
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Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 

��  Alternativou k t ímístnému zadnímu sedadlu je Volkswagen CC se ty mi místy. Ten je vzadu vybaven dv ma ergonomicky tvarovanými 

a velmi pohodlnými samostatnými sedadly a širokou st edovou konzolou s mnohostranným využitím. Pro snadn jší nakládání zavazadel 

m žete op radla sedadel odjistit – na p ání i ze zavazadlového prostoru, ímž dojde k jejich automatickému sklopení. 

��  Volkswagen CC není vybaven ty mi dve mi bezd -

vodn . Dve e Vám totiž umožní pohodlné nastoupení 

na zadní sedadla, na kterých na Vás eká tolik místa 

a pohodlí jako v žádném jiném kupé – a to platí až 

pro t i pasažéry.  //  ��  idi  a spolujezdec vp edu 

si mohou na p ání jízdu užívat na klimatizovaných 

sedadlech, která díky plynulé regulaci v trání zvyšují 

jízdní komfort. Prost ednictvím v tracích pr duch  

v jejich aloun ní je ú inn  odvád na vlhkost a nep í-

jemné teplo z míst kontaktu sedadla a t la cestujícího. 

Sedadlo idi e je navíc vybavené masážní funkcí, 

která masírováním v oblasti bederní páte e zajistí 

velmi p íjemné uvoln ní.
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JEDNA Z JEHO VELKÝCH P EDNOSTÍ: 
M ŽETE SI HO UŽÍVAT S OSTATNÍMI.
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 JEDNA INOVACE, 
KTERÁ ROZPOZNÁ
 VAŠI ÚNAVU,
 A MNOHO DALŠÍCH,
KTERÉ VÁS UDRŽÍ SV ŽÍ.
Volkswagen CC je vybaven nejmodern jšími asisten ními systémy. Pat í k nim nap . sériov  dodá-
vaný systém detekce únavy idi e, na p ání dodávaný parkovací asistent „Park Assist“ nejnov jší 
generace nebo systém rozpoznávání dopravních zna ek. idi  tak má zna n  usnadn nou práci 
a jízda je mnohem pohodln jší a bezpe n jší. Nemusíte se však obávat – jedna v c na Vás u vozu 
Volkswagen CC p ece jen z stala: radost z jízdy. Vždy  extrémn  silný model s motorem V�*, 
s pohonem všech kol �Motion a p evodovkou s dvojitou spojkou DSG je vybaven vším, co zdvoj-
násobí tep Vašeho srdce.

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.      
* Model ��� kW (��� k) V� �Motion: spot eba paliva (l/��� km): m sto ��,�; mimo m sto �,�; kombinovaný provoz �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný provoz ���; energetická t ída: F.
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Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 
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MODERNÍ TECHNICKÉ UM NÍ: NOVÉ ASISTEN NÍ SYSTÉMY DOKÁŽOU NEBEZPE Í ROZPOZNAT 
A SOU ASN  P ED NÍM VAROVAT, NEBO JEJ DOKONCE AUTOMATICKY ELIMINOVAT.

P ITAHUJE POZORNOST 
 A SOU ASN  JI TAKÉ ZLEPŠUJE.

��  DYNAMICKÁ REGULACE DÁLKOVÝCH SV TEL „DYNA-

MIC LIGHT ASSIST“ dokáže prost ednictvím kamery identifi-

kovat protijedoucí a vp edu jedoucí vozidla a automaticky 

clonit dálková sv tla tak, aby nemohlo dojít k osln ní ostat-

ních ú astník  provozu. Vy tak m žete mít dálková sv tla 

trvale zapnutá a vozovka p ed Vámi bude osv tlená vždy tím 

nejlepším možným zp sobem. | SO  //  ��  AUTOMATICKÁ 

REGULACE ODSTUPU ACC a systém kontroly okolí „Front 

Assist“ s funkcí „City“ – nouzového brzd ní ve m st  v rámci 

daných možností p izp sobí Vaši rychlost zejména p i jízd  

v m stském provozu nebo v dopravní zácp  rychlosti vozu 

jedoucího p ed Vámi, udržuje od n j stanovený odstup, 

varuje Vás v p ípad  p íliš rychlého p iblížení, a hrozí-li 

kolize, zvýší tlak v brzdovém systému tak, aby následky 

potenciální srážky byly v závislosti na situaci sníženy na 

minimum i byly zcela vylou eny. | SO  //  ��  SYSTÉM PRO 

UDRŽOVÁNÍ VOZU V JÍZDNÍM PRUHU „LANE ASSIST“ 

udržuje v rámci daných možností prost ednictvím protipo-

hybu ízení pozornost idi e v p ípad , že vozidlo neúmy-

sln  opouští jízdní pruh. | SO  //  ��  ASISTENT PRO 

ZM NU JÍZDNÍHO PRUHU „SIDE ASSIST“ sleduje v rámci 

možností daných systémem provoz za Vaším vozem. Pokud se 

b hem zamýšlené zm ny jízdního pruhu objeví ve Vašem tzv. 

„mrtvém“ úhlu n jaké vozidlo, systém Vás na tuto skute nost 

upozorní sd lením ve vn jším zp tném zrcátku. Asistent „Side 

Assist Plus“, který zahrnuje systém „Lane Assist“, reaguje také 

vibracemi volantu a protipohybem ízení. | SO   //

��  PARKOVACÍ ASISTENT „PARK ASSIST“ se systémem Park-

Pilot Vás v rámci daných možností podporuje p i parkování 

do kolmých i podélných parkovacích míst. Do t sných podél-

ných parkovacích míst (délka vozu + �� cm) dokáže samo-

statn  zaparkovat a dokáže z nich také vyjet. Na Vás zbývá 

jen ovládání pedál  plynu a brzdy. | SO   //  ��  SYSTÉM 

DETEKCE ÚNAVY sleduje v rámci daných možností prost ed-

nictvím senzor  chování idi e za jízdy. V p ípad , že systém 

rozpozná kritický stav únavy, doporu í optickými a akustic-

kými signály p estávku na odpo inek. | S  //  BEZ 

VYOBRAZENÍ. SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH 

ZNA EK v rámci daných možností rozpoznává pomocí 

kamery zna ky omezující rychlost, v etn  p íslušných dodat-

kových tabulek. idi  je tak prost ednictvím zobrazení na 

displeji stále informován o aktuální dopravní situaci. | SO

Sériová výbava | S Výbava za p íplatek | SO 
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P epína  adaptivní regulace podvozku DCC 

se nachází vedle adicí páky, resp. vedle voli e 

automatické p evodovky. idi  si m že vybrat 

jedno ze t í základních nastavení – „SPORT“, 

„NORMAL“ nebo „COMFORT“.

SUVERÉNNÍ V KAŽDÉ SITUACI.
Na chování automobilu má vliv mnoho faktor , mezi které pat í stav vozovky, pov tr-
nostní podmínky a samoz ejm  také individuální p ání idi e. K tomu, aby p i takovém 
množství vstupních prom nných nebyl ovlivn n požitek z jízdy, slouží ve voze Volkswa-
gen CC etné technologie ovliv ující jak pohon, tak i podvozek.

ADAPTIVNÍ REGULACE PODVOZKU DCC, dodávaná na p ání, umož uje individuální 
nalad ní tlumi  a ízení tak, aby se automaticky permanentn  p izp sobovaly jízdní 
situaci. V závislosti na nastavení je potom zd razn no dynamické nebo naopak kom-
fortní chování vozu, p esn  podle aktuálního p ání a pot eby. Prost ednictvím tla ítka 
je možné volit ze t í základních nastavení: v módu „SPORT“ jsou tlumi e p edepnuty 
a sou asn  je odpovídajícím zp sobem p izp sobena charakteristika posilova e ízení – 
chování vozu je pak znateln  sportovn jší. V módu „COMFORT“ si naopak m žete uží-
vat pocity jízdy v luxusní limuzín . Avšak bez ohledu na to, jaký mód je aktuáln  nasta-
ven, DCC p izp sobuje nalad ní tlumi  také automaticky. ídicí po íta  na základ  dat 
ze senzor  a informací získaných mimo jiné nap . z ízení, brzdového systému i z asis-

ten ních systém  ur uje optimální nalad ní tlumi e každého kola samostatn . To m že 
zvýšit bezpe nost jízdy nap . p i náhlé zm n  sm ru nebo p i jízd  po nerovné vozovce. 

POHON VŠECH KOL �MOTION. Ve spojení s šestiválcovým motorem je podle pot eby 
síla p enášena na všechna ty i kola. V p ípad , že u n kterého kola hrozí ztráta p ilna-
vosti, je veškerý výkon motoru okamžit  p esm rován na kola ostatní. Zejména p i špat-
ných pov trnostních podmínkách a na nezpevn ném povrchu se tím zlepšuje trakce. 
Automobil tak spolehliv  zrychluje, je stabiln jší p i pr jezdu zatá kami a p i jízd  po 
dálnici je mén  citlivý na poryvy bo ního v tru.

ELEKTRONICKÁ UZÁV RKA DIFERENCIÁLU XDS. Tento systém se u model  s vyšším 
výkonem motoru dodává jako sou ást sériové výbavy. P i rychlém pr jezdu zatá kou 
je p ední kolo na vnit ní stran  zatá ky cílen  p ibrz ováno p esn  dávkovaným brzd-
ným tlakem, aby se zabránilo jeho protá ení. Zlepšuje se tak trakce a snižuje sklon 
k nedotá ivosti. Pr jezd zatá kou je tak ješt  dynami t jší a automobil lépe drží stopu.
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Více informací o tomto tématu získáte
na www.thinkblue.cz.

Kdo vyrábí automobily, nese odpov dnost. Za své 
zákazníky i za životní prost edí. Proto jsou stálost 
a trvalé hodnoty u zna ky Volkswagen podnika-
telským cílem – a tedy n ím víc než jen pouhým 
ušlechtilým úmyslem. Chceme mén  mluvit a více 
konat. Každý den. íkáme tomu „Think Blue. – 
Myslet mod e“. Zvláštností na Think Blue. je, že se 
tohoto procesu m žete zú astnit i Vy. Chceme totiž 
spole n  s Vámi p isp t k vyšší odpov dnosti p i 
jízd  automobilem a k ohledupln jšímu chování 
v i životnímu prost edí obecn . Nejen v aut , 
ale i všude mimo n j. S našimi BlueMotion Tech-
nologies již dnes klademe nová m ítka na provoz 
motorových vozidel. Výroba automobil , které pro-
dukují mén  CO�, aniž by bylo nutno rezignovat 
na komfort a každodenní využitelnost, je však pro 
nás pouhým za átkem. Prost ednictvím celé ady 
inovací, sahajících od naftových a benzinových 
motor  s nízkou spot ebou i emisemi, p es nejr z-
n jší technologie sm ující k dalším úsporám pali-
va až po celé modely BlueMotion s mimo ádnou 
efektivitou provozu, chceme podpo it idi e voz  
zna ky Volkswagen a umožnit šetrné využívání 
p írodních zdroj . Jen díky spole nému myšlení 
a jednání totiž m žeme dosáhnout našich cíl .

Think Blue.
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 POKROKOVÉ 
 MOTORY
P epl ované benzinové motory se sníženým zdvihovým objemem, naftové motory p epl ované turbodmycha-
dlem a se systémem vst ikování Common Rail, stejn  jako p evodovka s dvojitou spojkou – tyto technologie 
pohonu jsou dnes použity u mnoha automobil . U voz  se zna kou Volkswagen jsou však již samoz ejmostí.

NAFTOVÉ MOTORY TDI. TDI – tato t i písmena se 
díky zna ce Volkswagen stala synonymem techno-
logie naftových motor , které díky p epl ování tur-
bodmychadlem dosahují vysokého výkonu. Nyní 
je jejich sou ástí také systém p ímého vst ikování 
paliva Common Rail, který zajistí, aby nafta byla 
do spalovacího prostoru vst ikována extrémn  efek-
tivn  a pod vysokým tlakem. Motor tak dosahuje 
optimální ú innosti a má mnohem klidn jší chod. 

BENZINOVÉ MOTORY TSI. S využitím pokrokové 
myšlenky zmenšování, tzv. „downsizingu“, vyvinuli 
naši technici moderní a velmi efektivní pohonnou 
jednotku. Díky kombinaci malého zdvihového 
objemu, inteligentního p epl ování turbodmycha-
dlem a p esného p ímého vst ikování vyvine tento 
motor stejnom rnou sílu. Maximální to ivý moment 
je tak k dispozici už p i nízkých otá kách motoru. 
Výsledkem je nejen nižší spot eba paliva, ale také 
znateln  nižší úrove  hluku. Motory TSI se dodávají 
ve dvou výkonových variantách.

BENZINOVÝ MOTOR V�*. Suverenita a kultivovaný 
chod šestiválce ve spojení s moderním p ímým vst i-
kováním charakterizují nejsiln jší pohonnou jednot-
ku pro Volkswagen CC. K zajišt ní optimální trakce 

a sm rové stability je výkon motoru p enášen na 
vozovku prost ednictvím pohonu všech kol �Motion. 
Sou ástí sériové výbavy tohoto pohonu je také 
p evodovka s dvojitou spojkou DSG.

P EVODOVKA S DVOJITOU SPOJKOU DSG. Na 
rozdíl od konven ní automatické p evodovky m ní 
jednotlivé p evodové stupn  bez p erušení p enosu 
hnací síly. Dv  nezávislé díl í p evodovky umož-
ují, aby další rychlostní stupe  byl za azen ješt  

p ed okamžikem jeho následné zm ny. Výsledkem 
je tém  neznatelná zm na p evodových stup , 
což p ispívá k dalšímu zvýšení komfortu jízdy. Vyla-
d ní p evodovky m žete dokonce p izp sobit svému 
osobnímu jízdnímu stylu tím, že zvolíte mezi nasta-
vením „Normal“ nebo „Sport“. Posledn  jmenované 
nastavení adí pozd ji na vyšší, resp. d íve na nižší 
p evodový stupe . Chcete-li jet ješt  dynami t ji, 
m žete p evodové stupn  adit i manuáln  na voli i, 
p ípadn  na multifunk ním volantu dodávaném na 
p ání. Ve spojení s naftovým motorem je p evo-
dovka s dvojitou spojkou DSG dopln na volnob ž-
nou funkcí, která v p ípad , že idi  sundá nohu 
z pedálu plynu, automaticky p echodn  odpojí 
motor, což m že podle zp sobu jízdy znamenat 
úsporu až �,� litru paliva na ��� km.

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.
* Model ��� kW (��� k) V� �Motion: spot eba paliva (l/��� km): m sto ��,�; mimo m sto �,�; kombin. provoz �,�; emise CO� (g/km): kombin. provoz ���; energetická t ída: F.
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MOTORY

�) Uvedené hodnoty jsou získávány p edepsaným zp sobem m ení. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou sou ástí nabídky, ale slouží pouze pro ú ely srovnání jednotlivých typ  vozidel. Spot eba paliva a emise CO� konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou 
ovlivn ny také zp sobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (nap . okolními podmínkami). Dodate ná výbava a p íslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek zm nu jízdních parametr , nap . hmotnosti, valivého odporu i aerodynamických vlastností, a mohou tak krom  po así a podmínek 
v doprav  ovlivnit spot ebu i užite nou hmotnost vozu. Podle pokyn  sm rnice ES ����/��, v platném zn ní, je návod na m ení spot eby paliva, emisí CO� a energetické spot eby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobil , zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé 
Evropské unie. �) Údaje o výkonu a spot eb  paliva p edpokládají použití benzinu s oktanovým íslem �� podle normy DIN EN ���. P i provozu je v zásad  možné použít bezolovnatý benzin s oktanovým íslem �� s maximálním podílem etanolu do �� procent. Podrobné informace o kompatibilit  paliva 
E�� najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e��liste/e��vertraeglichkeit. �) Údaje o výkonu a spot eb  paliva p edpokládají použití benzinu s oktanovým íslem �� podle normy DIN EN ���. P i provozu je v zásad  možné použít bezolovnatý benzin s oktanovým íslem �� s maximálním podílem 
etanolu do �� procent. Podrobné informace o kompatibilit  paliva E�� najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e��liste/e��vertraeglichkeit. �) Ve Spolkové republice N mecko jsou nov  registrovaná vozidla s naftovým motorem spl ující emisní normu Euro � mezi �. �. ���� a ��. ��. ���� dan na 
výhodn jší sazbou. �) Energetické t ídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO� p i zohledn ní jejich užite né hmotnosti. Automobily, které dosahují pr m rných hodnot, jsou za azeny do t ídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální pr m r, jsou klasifikována do t ídy A+, A, B nebo 
C a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než sou asný pr m r, jsou za azena do t ídy E, F nebo G.

Benzinové motory
��� kW (��� k) TSI 
BlueMotion Technology ��� kW (��� k) TSI�)

��� kW (��� k) V�
	Motion�)

Spot eba paliva (l/��� km)�) s manuální p evodovkou: �stup ovou �stup ovou –

 m sto �,� ��,� –

 mimo m sto �,� �,� –

 kombinovaný provoz �,� �,� –

s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG: �stup ovou �stup ovou �stup ovou

 m sto �,� ��,� ��,�

 mimo m sto �,� �,� �,�

 kombinovaný provoz �,� �,� �,�

Emise CO� kombin. provoz (g/km)�) s manuální p evodovkou: ��� ��� –

s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG: ��� ��� ���

Energetická t ída�) s manuální p evodovkou: C D –
s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG: C E F

Naftové motory
��� kW (�	� k) TDI
BlueMotion Technology

��� kW (�	� k) TDI
BlueMotion Technology
	Motion

��� kW (�	� k) 
BlueTDI	)

��� kW (�

 k) TDI
BlueMotion Technology

��� kW (�

 k) TDI
BlueMotion Technology
	Motion

Spot eba paliva (l/��� km)�) s manuální p evodovkou: �stup ovou �stup ovou �stup ovou �stup ovou –

 m sto �,� �,� �,� �,� –

 mimo m sto �,� �,� �,� �,� –

 kombinovaný provoz �,� �,� �,� �,� –

s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG: �stup ovou – �stup ovou �stup ovou �stup ovou

 m sto �,� – �,� �,� �,�

 mimo m sto �,� – �,� �,� �,�

 kombinovaný provoz �,� – �,� �,� �,�

Emise CO� kombin. provoz (g/km)�) s manuální p evodovkou: ��� ��� ��� ��� –

s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG: ��� – ��� ��� ���

Energetická t ída�) s manuální p evodovkou: A B A A –
s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG: B – B B B
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BLUEMOTION TECHNOLOGY 
VE VAŠEM VOZE VOLKSWAGEN CC.

��% REDUKCE
OXID  DUSÍKU.
���% VÝKON.
VÝKONNÝ NAFTOVÝ MOTOR ��� KW��

VE VOZE VOLKSWAGEN CC PRODU�
KUJE O �� % MÉN  OXID  DUSÍKU � 
BEZ OMEZENÍ JÍZDNÍ DYNAMIKY 
A KOMFORTU.

Ozna ení BlueTDI znamená nižší emise oxid  dusíku až o �� % v porovnání 

s b žnými naftovými motory. Ve voze Volkswagen CC BlueTDI�) se využívá 

inovativní SCR katalyzátor pro vícestup ové ošet ení výfukových plyn , který 

za pomoci aditiva AdBlue transformuje oxidy dusíku na vodu a dusík. Volkswagen

CC BlueTDI tak spl uje limity emisní normy Euro � kategorie N�) a krom  

ekologických benefit  je p ínosem také z hlediska da ového zvýhodn ní.

��  Každý Volkswagen CC s naftovým motorem TDI nebo 

s benzinovým motorem TSI je sériov  vybaven doporu ením 

pro za azení vhodného p evodového stupn , pneumatikami 

se sníženým valivým odporem a systémem pro využívání 

energie uvoln né p i brzd ní. Modely s BlueMotion Tech-

nology jsou navíc vybavené také systémem „Start-Stop“.  

//  ��  Systém „START-STOP“ automaticky vypne motor 

v p ípad , že se automobil nepohybuje, nap . p i stání 

na ervenou. K op tovnému nastartování motoru dojde po 

sešlápnutí pedálu spojky. Systém je možné prost ednictvím 

tla ítka deaktivovat.  //  ��  MULTIFUNK NÍ DISPLEJ 

palubního po íta e Vás informuje o aktuální i pr m rné 

spot eb  paliva a krom  dalších informací ukazuje také 

optimální p evodový stupe , který je v daném okamžiku 

nejekonomi t jší.

�) Model ��� kW (��� k) BlueTDI: spot eba paliva (l/��� km): m sto – od �,� do �,�; mimo 
m sto – od �,� do �,�; kombinovaný provoz – od �,� do �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný 
provoz – od ��� do ���; energetická t ída: A, B.     �) Podle na ízení ES . ���/���� a ES 
. ���/���� kategorie N. Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. 

Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.
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KOLA Z LEHKÉ SLITINY

Další informace o sériové i p íplatkové výbav  kol z lehké slitiny najdete v aktuálním ceníku, u svého prodejce automobil  Volkswagen nebo na www.volkswagen.cz. Naše automobily jsou sériov  vybaveny letními pneumatikami. Pro zimní období je nutné respektovat zákonnou úpravu. O zimní výbav  
se prosím pora te se svým prodejcem automobil  zna ky Volkswagen. �) Pouze pro model ��� kW (��� k) TDI BlueMotion Technology: spot eba paliva (l/��� km): m sto – od �,� do �,�; mimo m sto – od �,� do �,�; kombinovaný provoz – od �,� do �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od 
��� do ���; energetická t ída: A, B. Model ��� kW (��� k) BlueTDI: spot eba paliva (l/��� km): m sto – od �,� do �,�; mimo m sto – od �,� do �,�; kombinovaný provoz – od �,� do �,�; emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���; energetická t ída: A, B. �) Nabídka firmy 
Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na www.volkswagen-r.de. 

�� KOLA Z LEHKÉ SLITINY „PHOENIX“, � J x ��, lakovaná, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��.

�� KOLA Z LEHKÉ SLITINY „ST. MORITZ“�), �,� J x ��, lakovaná, samozacelující celoro ní pneu ���/�� R ��. 

�� KOLA Z LEHKÉ SLITINY „KENT“, � J x ��, lešt ný povrch, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��.

�� KOLA Z LEHKÉ SLITINY „SPA“, � J x ��, lakovaná ve st íb e „Sterling“, samozacelující pneu ���/�� R ��.    

��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „ST. LOUIS“, � J x ��, lakovaná, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��. 

��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „CHICAGO“�), Volkswagen R GmbH, � J x ��, lakovaná v erné barv , lešt ný 

povrch, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��. 

�� KOLA Z LEHKÉ SLITINY „INTERLAGOS“, � J x ��, lakovaná ve st íb e „Sterling“, samozac. pneu ���/�� R ��.

�� KOLA Z LEHKÉ SLITINY „INTERLAGOS“, � J x ��, lešt ný povrch, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��.

��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „LAKEVILLE“, � J x ��, lešt ný povrch, samozacelující pneumatiky 

���/�� R ��.

��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „LUGANO“�), Volkswagen R GmbH, � J x ��, lakovaná ve st íbrné 

barv  „Sterling“, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��. 

��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „MALLORY“�), Volkswagen R GmbH, � J x ��, lakovaná ve st íbrné 

barv  „Sterling“, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��.

Bez vyobrazení: KOLA Z LEHKÉ SLITINY „MALLORY“�), Volkswagen R GmbH, � J x ��, lakovaná 

ve st íbrné barv  „Sterling“, samozacelující pneumatiky ���/�� R ��.
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Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.
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POTAHOVÉ LÁTKY

�) Lze objednat pouze v kombinaci s klimatizovanými sedadly. �) Lze objednat rovn ž v kombinaci s klimatizovanými sedadly.     
Vyobrazení na t chto stranách jsou pouze orienta ní, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu a p íjemnost aloun ní tak, jak vypadají ve skute nosti. Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.    

�� LÁTKOVÉ POTAHY „Silversprint“, erná, sportovní sedadla, AI 

�� LÁTKOVÉ POTAHY „Silversprint“, béžová „Desert“ a erná, sportovní sedadla, AM 

�� LÁTKOVÉ POTAHY „Function“, titanov  erná a erná, sportovní sedadla, AN�) 

�� LÁTKOVÉ POTAHY „Function“, béžová „Desert“ a erná, sportovní sedadla, AM�) 

�� POTAHY V KOMBINACI ALCANTARY A K ŽE, erná a titan. erná, sportovní sedadla, LH  

�� POTAHY V KOMBINACI ALCANTARY A K ŽE, béž. „Desert“ a titan. erná, sport. sedadla, LI 

�� POTAHY V K ŽI „Nappa“, hn dá „Trüffel“ a titanov  erná, sportovní sedadla, LO 

�� POTAHY V K ŽI „Nappa“, erná a titanov  erná, sportovní sedadla, LH�) 

�� POTAHY V K ŽI „Nappa“, béžová „Desert“ a titanov  erná, sportovní sedadla, LI�) 

�� POTAHY V K ŽI „Nappa“, „St. Tropez“ a hn dá „Natur“, sportovní sedadla, LS 

�� POTAHY V K ŽI „Nappa“, ervená „Murano“ a titanov  erná, sportovní sedadla, LU
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Sériová výbava | S Výbava za p íplatek | SO 

DEKORY

�� KOVOVÝ DEKOR „Titanov  st íbrná“, �MN | S

�� KOVOVÝ DEKOR „Kartá ovaný hliník“, �TH | SO

�� DEKOR Z UŠLECHTILÉHO D EVA „Ebony“, �TF | SO

�� DEKOR Z UŠLECHTILÉHO D EVA „Ko en o ešáku“, �MG | SO
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KOMBINACE

 Sériová výbava  Výbava za p íplatek     – Takto ozna ené kombinace se nedodávají.

�) Bude v nabídce pozd ji. Informujte se prosím u svého prodejce automobil  Volkswagen.    �) Toto aloun ní je k dispozici pouze v kombinaci s klimatizovanými sedadly.      

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou áste n  vybavena p íplatkovou výbavou. Údaje o vzhledu, výkonech, rozm rech a hmotnostech, spot eb  pohonných hmot a provozních nákladech automobilu vycházejí z podmínek n meckého trhu a odpovídají stavu v dob  tisku tohoto katalogu. 
Na p ípadné odchylky pro eskou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobil  Volkswagen. Zm ny vyhrazeny. �Motion®, BlueTDI®, DSG®, TDI® a TSI® – v eské republice i ostatních státech jsou tato ozna ení registrovanými zna kami koncernu Volkswagen AG. Skute nost, že 
zna ka není v tomto dokumentu ozna ena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou zna kou a/nebo že by mohla být použita bez p edchozího písemného svolení akciové spole nosti Volkswagen. Volkswagen zajiš uje zp tný odb r a recyklaci starých voz . Všechny vozy zna ky Volkswagen 
jsou proto ekologicky recyklovatelné a p i spln ní zákonných p edpoklad  mohou být bezplatn  odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobil  Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.de nebo na telefonní lince ���� – VOLKSWAGEN (���� –
�� �� �� �� ��), která je v rámci N mecka bezplatná. iPod je registrovanou zna kou Apple Computer International.

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���.
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Látkové potahy „Silversprint“, sportovní sedadla 

erná (AI) „St. Tropez“ erná erná/ erná
béžová „Desert“/ erná (AM) „St. Tropez“ erná erná/béžová „Desert“

Látkové potahy „Function“�), sportovní sedadla 

béžová „Desert“/ erná (AM) „St. Tropez“ erná erná/béžová „Desert“
titanov  erná/ erná (AN) „St. Tropez“ erná erná/ erná

Potahy v komb. alcantary a k že, sportovní sedadla 

béžová „Desert“/titanov  erná (LI) „St. Tropez“ erná erná/béžová „Desert“
erná/titanov  erná (LH) „St. Tropez“ erná erná/ erná

Potahy v k ži „Nappa“, sportovní sedadla 

erná/titanov  erná (LH) „St. Tropez“ erná erná/ erná

hn dá „Trüffel“/titanov  erná (LO) „St. Tropez“ erná erná/ erná

béžová „Desert“/titanov  erná (LI) „St. Tropez“ erná erná/béžová „Desert“

„St. Tropez“/hn dá „Natur“ (LS) „St. Tropez“ hn dá „Natur“ hn dá „Natur“/„Natur“

ervená „Murano“/titanov  erná (LU) titanov  erná erná erná/ erná – – –
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Sériová výbava | S Výbava za p íplatek | SO    Vyobrazení na t chto stranách jsou pouze orienta ní, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci lak  tak, jak vypadají ve skute nosti.

LAKY
Aby lak Vašeho vozu Volkswagen CC neztratil nic ze svého lesku, používáme náro ný proces lakování. Jeho sou ástí je spolehlivá protikorozní 
ochrana galvanickým pozinkováním, které karoserii optimáln  chrání proti korozi.

�� ZÁKLADNÍ LAK šedá „Urano“, �K�K | S

�� ZÁKLADNÍ LAK bílá „Candy“, B�B� | S

�� METALÍZA hn dá „Black Oak“, P�P� | SO 

�� METALÍZA sv tle hn dá, �S�S | SO

�� METALÍZA st íbrná „Reflex“, �E�E | SO

�� METALÍZA šedá „Iron“, �H�H | SO

�� METALÍZA modrá „Night“, Z�Z� | SO

�� METALÍZA ervená „Fortana“, I�I� | SO

�� METALÍZA st íbrná „Tungsten“, K�K��) | SO

�� LAK S PERLE OVÝM EFEKTEM erná „Deep“, �T�T | SO

�� LAK S PERLE OVÝM EFEKTEM šedá „Island“, C�C� | SO

�� PERLE OVÝ LAK bílá „Oryx“, �R�R | SO
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R�LINE
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Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 

Pro p ípad, že by Volkswagen CC nebyl již sám o sob  dost výjime ný, 

je k dispozici paket výbavy R-Line, který jej u iní ješt  individuáln jší, 

sportovn jší a ješt  více okouzlující. Zvn jšku se o to postarají speciáln  

tvarované designové prvky, v interiéru potom detaily, které ješt  více 

vylepší jeho vzhled a funk nost.  

��  P EDNÍ R-LINE NÁRAZNÍK s mlhovými sv tlomety a bo ní R-LINE 

BO NÍ PRAHY ve sportovním designu jsou lakovány v barv  vozu 

a dokonale ladí s designem vozu Volkswagen CC. Sání vzduchu p ed-

ního nárazníku je dopln no vertikálními chromovanými žebry. elo 

vozu je díky n mu ješt  siln ji p itla ováno k vozovce, což zlepšuje jízdní 

vlastnosti automobilu. Nedílnou sou ástí R-Line paketu jsou sedmnácti-

palcová KOLA Z LEHKÉ SLITINY „MALLORY“, která mohou být na p ání 

dodána v rozm ru osmnáct palc . 

��  Je škoda, že nemohou být ast ji v klidu. Výhradn  

ve spojení s paketem výbavy R-Line se na p ání dodávají 

osmnáctipalcová KOLA Z LEHKÉ SLITINY „TALLADEGA“, 

jež mohou být také v rozm ru devatenáct palc  a která 

jsou spole n  s pneumatikami ���/�� R �� na obrázku. 

Kola „Talladega“ nejsou v nabídce pro eskou republiku 

v žádném rozm ru.  

��  Ve znamení sportu: LOGO „R�LINE“ na m ížce 

chladi e s olemováním z lešt ného chromu. 
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��  R-LINE MULTIFUNK NÍ SPORTOVNÍ VOLANT 

V K ŽI díky speciálnímu tvarování svého povrchu 

zajiš uje dobré držení, jeho potah je z perforované 

k že a spodní strana jeho v nce je v souladu s tradicí 

sportovních voz  p ímá. Na p ání a ve spojení s p e-

vodovkou s dvojitou spojkou DSG m že být dopln n 

ovládacími prvky pro azení p evodových stup .
Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 

��  Skute ným magnetem pro o i a ideální p ede-

hrou každé jízdy ve voze Volkswagen CC s paketem 

výbavy R-Line jsou NÁSTUPNÍ PRAHOVÉ LIŠTY 

S LOGEM R�LINE.
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Spot eba paliva (l/��� km): komb. provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): komb. provoz – od ��� do ���. Na obr. �� je model ��� kW (��� k) V� �Motion: spot eba paliva (l/��� km): m sto ��,�; mimo m sto �,�; kombin. provoz �,�; emise CO� (g/km): kombin. provoz ���; energetická t ída: F.

ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ 
VOLKSWAGEN.

��  SPOILER NA VÍKU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU opticky prodlužuje zá  

vozu a prop j uje mu více dynamiky. Snižuje vztlak zád  a p ispívá tak ke spor-

tovnímu chování vozu. Spoiler je vyroben z tvrzené integrální p ny, lakován 

základním lakem a lze jej nalakovat do barvy laku vozu. Výrazným akcentem 

zádi je OCHRANNÁ CHROMOVANÁ LIŠTA HRANY ZAVAZADLOVÉHO 

PROSTORU, která krom  své ochranné funkce p ispívá rovn ž k elegantnímu 

vzhledu.  //  ��  SÍ  NA ZAVAZADLA zajistí, aby vše z stalo na svém míst  

a aby se zejména lehké p edm ty za jízdy nepohybovaly. Odolná sí  se snadno 

p ipevní prost ednictvím úchytných záv s  k sériovým úchytným ok m v zava-

zadlovém prostoru.  //  ��  Praktický OBOUSTRANNÝ KOBEREC DO ZAVAZA-

DLOVÉHO PROSTORU je vyroben p esn  na míru a chrání zavazadlový prostor 

p ed zne išt ním. Lícová strana ur ená pro transport b žných zavazadel je 

z velmi kvalitního veluru. Pro transport zne išt ných nebo vlhkých p edm t  je 

ur ena rubová strana, jejíž plastový povrch se snadno udržuje a díky protisklu-

zové úprav  navíc brání pohybu zavazadel za jízdy.  //  ��  Omyvatelná, odolná 

proti kyselinám a s protiskluzovým povrchem je VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO 

PROSTORU s nápisem „CC“. Pomáhá udržet zavazadlový prostor Vašeho vozu 

v istot . Její okraj zvýšený o p t centimetr  chrání p ed zne išt ním a náhodn  

rozlitými tekutinami.  //  ��  CARGONIZÉR je praktická a p esn  na míru vyro-

bená vložka do podlahy zavazadlového prostoru. Je rozd lená na p t r zn  

velkých oddíl  a vytvá í tak dodate ný úložný prostor pro v ci a pom cky, které 

nepoužíváte tak asto.
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VOLKSWAGEN 
LIFESTYLE.

OBDIVOVAT SPORTOVNÍ ELEGANCI VOZU

VOLKSWAGEN CC POUZE NA SILNICI BY BYLO

ŠKODA. S PRODUKTY Z NABÍDKY VOLKSWAGEN

LIFESTYLE SI M ŽETE KVALITU A STYL UŽÍVAT

I V DOB , KDYŽ ZROVNA NESEDÍTE ZA VOLANTEM.

��  PÁNSKÝ PULOVR lze díky jeho prosté eleganci nosit tém  p i každé 

p íležitosti. Jeho zd razn ný výst ih do „V“ dává ješt  více vyniknout jemné 

struktu e materiálu. Decentn  umíst ný kovový štítek prozrazuje sounáleži-

tost se zna kou Volskwagen. Materiál: ���% merino. Barva: antracit. 

Velikost: M–XXL.  //  ��  „LAPTOP“ CESTOVNÍ TAŠKA NA SPISY. Praktická 

kombinace cestovní tašky a tašky na spisy. Vedle p ihrádky na laptop 

a dokumenty má kapsu ur enou pro v ci každodenní pot eby. M kce pol-

strovaná taška je na spodní stran  zesílena pogumovanými švy. Kožená 

ucha z jemné k že jsou p íjemná do ruky. Nošení usnad uje také nastavi-

telný, odnímatelný a polstrovaný ramenní popruh. Materiál: polyester/

rayon, k že. Barva: tmav  šedá, uvnit  s limetkov  zeleným barevným 

efektem. Rozm ry: �� x �� x �� cm.  //  ��  PÁNSKÁ KOŽENÁ BUNDA. 

Sportovní kožená bunda s vkládanými kapsami s ozdobným prošíváním, 

dv ma vnit ními kapsami a dvoubarevnou podšívkou. Spony v pase umož-

ují nastavení ší ky. Spole n  s bundou obdržíte také ramínko a obal. 

Materiál: ���% k že lamy. Barva: erná. Velikost: ��, ��, ��, ��, ��.  

Kompletní kolekci Lifestyle, stejn  jako další produkty najdete na interne-

tové adrese www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle.
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��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „THUNDER“. � J x ��, ET ��, LK �/���, lako-

vaná v barv  „Titanium“ nebo v erné s lešt ným povrchem, pneuma-

tiky ���/�� R ��.  //  ��  KOLA Z LEHKÉ SLITINY „SAGITTA“. � J x ��, 

ET ��, LK �/���, lakovaná v barv  „Titanium“, pneumatiky ���/�� R ��.  //  

��  D tská seda ka „VOLKSWAGEN ORIGINAL G�-� ISOFIT“ umož uje 

bezpe nou a pohodlnou p epravu d tí od � do �� let (od �� do �� kg). 

Díky výškov  nastavitelné op rce hlavy, jež zajiš uje podporu p i spaní, 

a individuálnímu nastavení sklonu a výšky ji lze variabiln  p izp sobit 

postav  dít te. Seda ka se p ipev uje k úchytným ok m ISOFIX a dít  je 

v ní zajišt no t íbodovým bezpe nostním pásem. Na kompletní nabídku 

d tských seda ek se prosím informujte u svého prodejce automobil  

Volkswagen.  //  ��  SADA PEDÁLOVÝCH KRYT  má protiskluzovou 

úpravu a je vyrobena z ušlechtilé oceli s kartá ovaným povrchem. Gumo-

vé prvky na ploše pedál  slouží k v tší jistot  p i jejich ovládání. Sou ástí 

sady je také elektronický pedál plynu. Sada je k dostání jak pro modely 

s manuálním azením, tak i s p evodovkou s dvojitou spojkou DSG.  //  

��  „TOUCH PHONE-KIT MUSIC“ je Bluetooth handsfree sada s hlaso-

vým ovládáním a dotykovým displejem s vysokým rozlišením. Stereofonní 

audiostreaming p es USB nebo p es audioadaptér umož uje snadný 

p ístup k Vašim nahrávkám v etn  jejich p edvoleb a ízení – nap . 

z Vašeho p ehráva e iPhone.  //  ��  RAMÍNKO NA ŠATY je ideálním 

dopl kem v p ípad , že pot ebujete mít sv j od v nepoma kaný, nap . 

p i cest  do kancelá e nebo na slavnostní p íležitost. Ramínko na šaty se 

jednoduše p ipev uje k nosné konstrukci op rky hlavy p edního sedadla.

Spot eba paliva (l/��� km): kombinovaný provoz – od �,� do �,�. Emise CO� (g/km): kombinovaný provoz – od ��� do ���. 
Originální p íslušenství Volkswagen je ur eno pro n mecký trh. O podmínkách pro eskou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobil  Volkswagen. Další informace najdete na www.volkswagen-zubehoer.de.
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��  NOSI  JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ 

ZA ÍZENÍ je ve své t íd  nejmenší, nej-

leh í a nejkompaktn jší. Díky systému 

aretace umož uje rychlou kompletní 

demontáž a uložení nosných rám , nos-

ných lišt jízdních kol i zadních sv tel 

nap . do zavazadlového prostoru. 

Nov  vyvinutá funkce umož uje sklo-

pení nosi e pomocí páky ovládané 

nohou, a to i v p ípad , že na n m jsou 

instalována jízdní kola. Na p ání je 

k dispozici také provedení pro transport 

t í jízdních kol.

��  ZÁKLADNÍ NOSI . Se systémy pro transport zavazadel se zna kou Volkswagen budete na 

svých cestách dob e vybaveni. P íkladem m že být základní nosi , který slouží jako základna 

pro všechny další nástavby, nap . pro nosi e lyží i snowboard , jízdních kol, surfových prken 

nebo pro praktický st ešní box. Nosi  prošel nárazovými testy CityCrash.  //  ��  Stabilní ST EŠNÍ 

BOX je vyroben z vysoce kvalitního plastu, je uzamykatelný a jeho montáž k základnímu nosi i 

je díky praktickým rychloupínacím svorkám velmi snadná. Box je možné otev ít jak ze strany idi e, 

tak spolujezdce a jeho mimo ádn  velký úhel otev ení usnad uje nakládání a vykládání. Nabídka 

zahrnuje boxy o objemu ���, ��� nebo ��� l.  //  ��  NOSI  LYŽÍ A SNOWBOARD  umož uje 

na st eše automobilu p epravu až šesti pár  lyží i ty  snowboard . Nosi  lyží a snowboard  se 

snadno p ipev uje k základnímu nosi i a je uzamykatelný. Má široká otevírací tla ítka, která lze 

ovládat i v tlustých rukavicích. Nakládání a vykládání je usnadn no díky jeho praktické možnosti 

vysunutí.  //  ��  DRŽÁK JÍZDNÍHO KOLA se skládá z aerodynamicky tvarovaného plastového 

profilu a držáku rámu kola, který je z matn  chromované oceli. Nosi  kol, jehož vlastní hmotnost 

je cca �,� kg, se jednoduchým zp sobem p ipev uje k základnímu nosi i. Byl testován v nárazo-

vých testech CityCrash a je uzamykatelný.
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DAS AUTO. MAGAZIN
Das Auto. Magazin Vás vezme na digitální prohlídku 
okouzlujícího sv ta mobility v nových dimenzích. 
Magazín, který byl speciáln  vyvinutý pro internet 
a iPod, Vám umožní poutavým zp sobem zažít pro-

dukty, akce, sponzoring a životní styl sv ta automo-
bil  Volkswagen. Seznamte se s novodobou vir-
tuální realitou sv ta Volkswagen – stáhn te si ji 
jako aplikaci v iTunes Store. 
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OBJEVTE SV T AUTOMOBIL
VOLKSWAGEN.

P i své návšt v  Wolfsburgu byste si nem li nechat 
ujít návšt vu Autostadtu – sv ta mobility automo-
bilky Volkswagen. Krom  odd lení, ve kterých jsou 
prezentovány všechny koncernové zna ky, zde 
m žete navštívit také „ZeitHaus“ – muzeum, v n mž 
jsou p edstaveny milníky ve vývoji automobil . 
Seznámíte se zde rovn ž s novinkami, které se 
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvis-
losti m žete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. 
M žete také žasnout nad tím, jak si Vaši nejmenší 
ud lají d tský idi ský pr kaz. Svou návšt vu Auto-
stadtu si m žete dokonce dop edu naplánovat 
pomocí aplikace pro chytré mobilní telefony 
s opera ním systémem Android. Další podrobné 
informace získáte na www.autostadt.de nebo 
na bezplatné lince ����-��� ��� ���.

Autostadt, který je prezenta ním centrem automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o roz-
loze �� ha v t sném sousedství výrobních hal ve 
Wolfsburgu. Do provozu byl uveden p ed patnácti 
lety v roce ����. V jeho areálu mají své samostatné 
pavilony všechny koncernové zna ky, tedy Audi, 
Bentley, Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswa-
gen a Volkswagen – užitkové vozy. Zcela v souladu 

s výjime ným charakterem zna ky se automobilka 
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním 
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá 
koule fascinujících rozm r .

Koule a krychle (nebo kruh a tverec) jsou odv kými 
symboly racionální dokonalosti a zárove  p edsta-
vují výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových 
cest a postup  – práv  proto zvolili architekti pro 
pavilon automobilky Volkswagen toto symbolické 
emotivní pojetí.

Unikátem pavilonu zna ky Volkswagen je sférické 
kino ukrývající se práv  v kouli o pr m ru osmnáct 
metr . V kin , ve kterém diváci sedí v kruhu ve 
spodní ásti koule, b ží sedmiminutový film o v -
ném lidském hledání cesty za uznáním a úsp chem. 
Díky unikátnímu zp sobu snímání filmu jsou diváci 
doslova vtaženi do d je, obrazy i hudba je zcela 
obklopují a oni se stávají sou ástí promítaného 
p íb hu.

Po opušt ní sférického kina p icházejí návšt vníci 
pavilonu zna ky Volkswagen do prostor, které 
nejsou zvenku v bec vid t, protože jsou ukryté 

pod p írodním pahorkem. Zde se na otá ivém pódiu 
p edstavují nejnov jší modely voz  zna ky Volkswa-
gen a ve vitrínách na st nách a v podlaze jsou 
ukázky nejvysp lejších technických prvk  vystave-
ných model .

Sv t užitkových voz  Volkswagen v pavilonu této 
koncernové zna ky je rozd len do dvou ástí – hala 
o rozloze � ��� m� ukazuje užitkové automobily 
Volkswagen na jedné stran  jako tvrdé pracanty, 
ale na druhé stran  i jako p íjemné spole níky pro 
volný as.

Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den 
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitk  
spojených s automobily a motory, testovat svoje 
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem 
a významem um leckých plastik … V každém p í-
pad  je Autostadt dalším výrazným bodem, který 
by si do svého autoatlasu m l vyzna it každý 
motorista, pro n jž automobil není jenom pros-
tým „nástrojem mobility“. Sv t automobil  je stále 
ješt  skv lým místem pro výpravy za poznáním 
i dobrodružstvím. 
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Váš prodejce automobil  Volkswagen

CC_15_2013_10_1345CP_GM_K01_UMP.indd   46 10.02.14   14:16


