
Příslušenství pro Passat a Passat Variant



max.
50 kg

VOLKSWAGEN PŘÍSLUŠENSTVÍ.

100%
Každý produkt z řady Originálního příslušenství Volkswagen®
je vyvíjen souběžně s vozidlem a vyrábí se z kvalitních
materiálů pomocí nejmodernějších technologických procesů.
Teprve po přísných bezpečnostních zkouškách, přesahujících
zákonem předepsané standardy, naleznete tyto originální
produkty v sortimentu Originálního příslušenství 
Volkswagen®. Abyste byli spokojení a v bezpečí.  
Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.VOLKSWAGEN.

Piktogramy vlastností produktu.
Produkty Originálního příslušenství Volkswagen® mají mnoho speciálních vlastností.
Na zvláště zajímavé odkazujeme těmito piktogramy.

Vozy v tomto katalogu jsou vyobrazeny i s jiným příslušenstvím nebo zvláštní výbavou.
Tyto součásti ani případně zobrazené dekorační prvky nejsou zahrnuty do rozsahu dodávky popisovaného produktu.

Montáž
bez nářadí

Použitelný pro
většinu modelů

Možnost
výběru barvy

Volkswagen 
City-Crash-Test

Inovace
výrobku

Šetrný k životnímu
prostředí

Úsporný Recyklovatelný

Nosnost

Zušlechtění disků
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Plná energie  
pro vizionáře.
Moderní průkopníci: z myšlenky je nápad, cíl, plán. 

Potom už stačí jen nastartovat. Vlastním tempem 

a stylem, to je jasné. Ještě že Originální příslušenství 

Volkswagen® nabízí tu správnou individuální míru 

dynamiky a designu. Tak se vizionářství stane 

vrcholovým sportem – a Vaší oblíbenou disciplínou.

Poznámka
Na obrázku vpravo: 
Ozdobná lišta na zadní výklopné dveře strana 7 
Kolo z lehké slitiny Marseille strana 12
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02 Volkswagen Original
Prahové lišty z hliníku
Prahové lišty z kvalitního hliníku s nápisem Passat nejen chrání namáhanou nástupní zónu, ale jsou  
i výrazným dekoračním prvkem. 1 sada = 2 ks. Pro přední prahy.
Obj. č. 3G0.071.303

01 Volkswagen Original
Ochranná lišta hrany zavazadlového prostoru v nerezovém vzhledu
Lišta na hranu zavazadlového prostoru s nerezovým vzhledem slouží k ochraně laku při nakládání a vykládání 
a navíc vytváří optický akcent. Jednoduše a rychle se nalepí na hranu zadního nárazníku.  
Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 3G9.061.195

01 02



06    07

03 Ozdobná lišta na zadní výklopné dveře
Atraktivní ochranná lišta s chromovým vzhledem je nejen zajímavou upoutávkou, ale současně účinně chrání 
hranu zadních dveří. Montáž se provádí jednoduchým nalepením na dolní hranu zadních výklopných dveří. 
Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 3G9.071.360

04 Volkswagen Original
Sada sportovních pedálů 
Tyto neklouzavé sportovní nástavce na pedály z kartáčované ušlechtilé oceli se snadno připevňují.  
Vyznačují se kvalitním designem a jejich neklouzavý povrch zvyšuje přilnavost.
Obj. č. 5G1.064.200  Pro mechanické převodovky
Obj. č. 5G1.064.205  Pro DSG (automatická převodovka) (bez vyobrazení)

Sport a design

03 04
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Týmová  
práce je trumf.
Optimální rozložení sil, důsledná spolupráce, kompletní 

spektrum výkonů a harmonická celková struktura.  

Tak se umocňuje úspěch. I radost z jízdy. Protože to, 

co platí pro perfektní týmovou práci, to kola z lehké 

slitiny a kompletní kola z řady Originálního 

příslušenství Volkswagen® splňují už dávno.

Poznámka
Na obrázku vlevo: 
Ozdobná lišta na zadní výklopné dveře (Passat Variant) strana 7 
Kolo z lehké slitiny Marseille strana 12

Kola z lehkých slitin



Naše kompletní kola nabízejí všechno, co představuje Originální příslušenství
Volkswagen®: nejvyšší kvalitu, maximální bezpečnost a aktuální design.
Málokterý díl má takovou zodpovědnost jako kolo. Ovlivňuje jak bezpečnost
jízdy, tak celkový vzhled vozidla. S naším sortimentem kompletních kol Vám
nabízíme zboží, na které se můžete stoprocentně spolehnout. V každém ohledu.

Kompletní kola z řady Originálního příslušenství Volkswagen® jsou perfektně
sladěná s příslušnými modely vozů Volkswagen. Na základě dlouholeté 
zkušenosti sestavují naši vývojáři optimální kombinace kol a pneumatik pro 
jednotlivá vozidla a zajišťují, aby splňovala vysoké nároky značky Volkswagen 
na kvalitu a bezpečnost. Hlavní roli při tom hraje testování technické 
kompatibility, vedle zatížení na nápravu se zohledňují i varianty motoru  
a dimenzování brzd.

Během své průměrné životnosti pneumatika jedenkrát objede
celý svět a při tom představuje spojení vozidla se silnicí. Musí
být dimenzovaná na nejrůznější jízdní podmínky a současně
poskytovat velkou míru spolehlivosti – prvotřídní kvalita 
pneumatik je pro nás proto absolutně nutná. Díky naší spolupráci 
s předními výrobci špičkových pneumatik Vám naše kompletní 
kola vždy zajišťují optimální kontakt s vozovkou na každém metru.

Vědět, na čem záleží.
Naše výrobní know-how.

Vytrvalostní extrémní sportovci.
Vybrané prémiové pneumatiky.

Spolehlivá  
kompletní kola.
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Plně automatizovaná montáž se provádí na nejmodernějších výrobních zařízeních
– kolo a pneumatika se zde spojí do kvalitního kompletu. Precizní výroba při
kontrolované teplotě zajišťuje konstantně vysokou kvalitu našich kompletních kol
– a poskytuje Vám další jednoznačné výhody:

•  perfektní měření obvodového a bočního vyvážení každého kola
•  individuální kontrola zbytkové nevyváženosti
•  správné skladování kompletních kol až do expedice

• Zkoušky pevnosti testují zatížení kola při přetížení, nárazech a 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.

Perfektní souhra.
Montáž kompletních kol.

Projdou jen nejlepší.
Kola Volkswagen Original z lehké slitiny.



01 Volkswagen Original Kolo z lehké slitiny Marseille, 18 palců, černá, leštěná 
Obj. č. 3G0.071.498.A .FZZ

02 Volkswagen Original Kolo z lehké slitiny Singapore, 17 palců, černá, leštěná
Obj. č. 3G0.071.497.A .FZZ

Seznamte se s naší širokou nabídkou disků z lehkých slitin a kompletních kol.  
Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Atraktivní letní kola z lehké slitiny přesvědčují nadčasovým vzhledem  
a vysokou kvalitou.

Speciální, velmi odolné lakování zaručuje použitelnost všech kol z lehké slitiny pro zimní podmínky.

Přesně dodržujte podmínky a pokyny podle certifikátu TÜV.

01 02
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03 Volkswagen Original Kolo z lehké slitiny Corvara, 17 palců, stříbrná Briliant,  
Obj. č. 3G0.071.497.B .8Z8, 16 palců, stříbrná Briliant, Obj. č. 3G0.071.496.A .8Z8

04  Volkswagen Original Kolo z lehké slitiny Aspen, 16 palců, stříbrná Briliant,  
Obj. č. 3AA.071.496.A .8Z8, 16 palců, antracit, Obj. č. 3AA.071.496.A .16Z

Volkswagen Original
Kryty kol
(bez vyobrazení)
Ozdobné kryty kol 16 palců s logem Volkswagen nejen chrání, ale také vylepšují vzhled  
Vašich ocelových kol. 1 sada = 4 kusy.
Obj. č. 3G0.071.456.  .1ZX

Zimní kola se velice snadno čistí a výborně se hodí  
pro použití sněhových řetězů.

Kola z lehkých slitin

07 Volkswagen Original
Kryty ventilů
Dodávají individuální charakter až do nejmenšího detailu. Čtyři kryty ventilů s vyraženým
logem Volkswagen chrání ventily před prachem, špínou a vlhkem. 1 sada = 4 kusy.
Obj. č. 000.071.215.A  Pro hliníkové ventily
Obj. č. 000.071.215  Pro gumové/ocelové ventily

06 Volkswagen Original
Sada pojistných šroubů kol
Se sadou pojistných šroubů kol jsou Vaše kola z lehké slitiny lépe chráněna proti krádeži.  
Barva: černá. 1 sada = 4 kusy.
Obj. č. 000.071.597

05 Volkswagen Original
Sada obalů na kola
Chraňte svá kola. Čtyři pevné obaly na kola a jedna kapsa na šrouby kol z kvalitního polyesteru.  
Pro pneumatiky a kompletní kola do rozměru 18 palců, šířky pneumatiky 245 mm a obvodu pneumatiky  
2 100 mm.
Obj. č. 000.073.900

03 04 05

06

07
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Jiné  
propojení.
Dopřejte si pauzu od sociálních médií a nezávazného 

tlachání a vyzkoušejte si zapojení do jiných sítí: 

zapnout a užívat si. S Originálním příslušenstvím 

Volkswagen® Vám Váš vůz Volkswagen Passat nabízí 

nejen univerzální zábavný kanál, ale bude Vás hýčkat  

i komplexní kompatibilitou.

Poznámka
Na obrázku vlevo:
Rear Seat Entertainment strana 16 
Dětská sedačka G2-3 ISOFIT strana 40

Komunikace



01 Volkswagen Original 
Rear Seat Entertainment1

Rear Seat Entertainment nabízí cestujícím na zadních sedadlech rozsáhlý multimediální program. Je optimalizován pro model Volkswagen Passat a splňuje vysoké 
standardy Volkswagen pro komfort a bezpečnost obsluhy. Obsahuje DVD přehrávač, dálkové ovládání, odnímatelný držák a baterie. Přiobjednat je možné Bluetooth 
sluchátka (na obrázku vpravo).
Obj. č. 000.063.500.J  1 kus
Obj. č. 000.063.500.K  2 kusy

03 Volkswagen Original  
Bluetooth sluchátka pro Rear Seat Entertainment
Sluchátka Bluetooth pro Rear Seat Entertaiment nabízí 
vynikající ovladatelnost. Všechny komponenty prošly 
náročnými provozními testy s důrazem na optimální  
funkci a maximální bezpečnost. Sluchátka je možné  
použít s baterií nebo s nabíječkou. Nabíjecí kabel,  
který je součástí dodávky je možné objednat i zvlášť. 
Obj. č. 000.063.702   
Sluchátka Bluetooth 
Obj. č. 000.063.707   
Nabíječka pro Bluetooth sluchátka

02 Volkswagen Original 
Adaptér pro iPad1

Adaptér pro iPad kombinuje zábavu, snadnou obsluhu a vysokou úroveň bezpečnosti pro cestující na zadních sedadlech Vašeho vozu Volkwagen Passat.  
Sada obsahuje odnímatelný držák pro Volkswagen Entertainment, stejně jako adaptér pro iPad pro použití na zadní stranu předních sedadel. iPad je možné  
použít ve formátu na výšku i na šířku. Fólie dodávaná k displeji iPadu poskytuje dodatečnou ochranu proti poškození. 

Jestliže již máte držák pro Rear Seat Entertainment, můžete si objednat adaptér pro připojení iPadu také samostatně.  
Přehled všech provedení naleznete u Vašeho prodejního a servisního partnera Volkswagen.

1Podmínkou je příprava z výroby pro Rear Seat Entertainment na zadní straně předních sedadel. iPad je ochranná známka společnosti Apple Computer International.

01 02 03
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06/07 Zvukový systém Plug & Play
Sytý zvuk pro Váš vůz se zvukovým systémem z řady Originálního příslušenství Volkswagen®. Systém tvoří 
zesilovač s integrovaným digitálním zvukovým procesorem o celkovém výkonu 300 Watt sinus / 480 Watt 
hudba a s výkonným subwooferem. Vedle požitku z hudby na nejvyšší úrovni nabízí nastavení zvuku podle 
požadavků vozidla a řidiče, optimálně přizpůsobené pro vybavení daného vozu. Systém využívá vestavěné 
reproduktory vozidla a montuje se do prohlubně. Pro vozidla vybavené rezervním kolem je zvukový systém 
rovněž k dispozici. Připevní se do zavazadlového prostoru pomocí suchého zipu. Pro rezervní kolo.
Obj. č. 000.051.419.B Do prostoru pro rezervní kolo (obr. 06)
Obj. č. 000.051.419.C  Do zavazadlového prostoru (obr. 07)

Komunikace

04 Travel & comfort system: Držák na tablet
Opravdový komfortní požitek pro spolujezdce: inovativní držák na tablet nabízí komfortní a flexibilní využití 
tabletu na zadních sedadlech vozidla. Díky výkyvné ose lze tablet používat ve formátu na šířku i na výšku. 
Požadovaný úhel sklonu lze zaaretovat. Základní modul pro Travel & comfort system pro napojení držáku  
na tablet k opěrce hlavy se objednává podle nabídky.
Obj. č. 000.061.122  Základní modul
Obj. č. 000.061.125.A  Držák pro iPad 2 – 4 (bez vyobrazení)
Obj. č. 000.061.125.C  Držák pro iPad Air (bez vyobrazení)
Obj. č. 000.061.125.B  Držák pro Apple iPad mini (bez vyobrazení)
Obj. č. 000.061.125.D  Držák pro Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1

Poznámka
Kompletní nabídku Travel & comfort systémů naleznete na straně 36.

05 Přídavné zařízení DAB+
Příjem DAB+ pro všechna autorádia! S přídavnou sadou DAB+ lze přijímat DAB+ (digitalradio plus) každým 
RDS rádiem. Díky rozšíření stávajícího autorádia o přijímač DAB+ získáte přístup k velké nabídce digitálních 
rozhlasových stanic. Spojení s autorádiem je bezdrátové pomocí FM transmiteru. Obsluha pomocí 
přiloženého dálkového ovladače, harmonicky integrovaného do interiéru vozidla, je snadná, uživatelsky 
přívětivá a intuitivní. Pomocí zástrčky AUX-In v přístroji lze napojit další externí zdroje audiosignálu,  
např. přehrávač mp3 nebo iPod.
Obj. č. 000.063.212

iPod/iPhone je ochranná známka společnosti Apple Computer International.
Galaxy Tab je ochranná známka společnost Samsung Electronics Co., Ltd.

05

04
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02 Volkswagen Original  
LinkKit
Souprava LinkKit k připevnění na střední konzolu ze strany spolujezdce poskytuje místo pro řadu různých mobilních telefonů. 
Sklopný mechanismus univerzální anténové připojovací kapsy na mobily zajišťuje bezpečné připojení přístroje, který pak lze  
po stisknutí blokovacího tlačítka pohodlně vyjmout. Přípojka na anténu, zabudovaná v kapse, umožňuje připojení na venkovní  
nebo okenní anténu – výrazně se tím zlepší kvalita příjmu a sníží se spotřeba energie.
Obj. č. 000.051.706.A

04 Aktivační dokument AppConnect2

Funkci AppConnect lze ve Vašem vozidle dodatečně zprovoznit pomocí 
aktivačního dokumentu, takže se na displeji rádiového nebo radionavigačního 
systému dá zobrazit rozhraní displeje mobilního telefonu. Aplikace Volkswagen 
jako "Think Blue. Trainer", "Shared Auto", "Drive & Track" nebo "My Guide" pak  
lze využívat i při jízdě v autě2.  Pro používání této funkce je nutný kompatibilní 
smartphone a multimediální systém Composition Media nebo Discover  
Media. USB připojení.
Obj. č. 5G0.054.830A

01 Volkswagen Original  
CarStick
Obratem ruky si vytvořte ve svém voze Volkswagen Passat WiFi hotspot: jednoduše vložte vhodnou SIM kartu1 do modulu  
Volkswagen CarStick, propojte s navigačním systémem Discover Media, a hned můžete do palubní sítě WiFi zapojit libovolný  
počet zařízení. CarStick lze přirozeně využít i k vytvoření internetového připojení pro mobilní online služby (Volkswagen CarNet).  
Jednoduše zasuňte do zdířky USB ve vozidle, a hotovo, jede se.
Obj. č. 000.051.409.B

1  SIM karta a mobilní stahování dat není obsahem dodávky a musí se zakoupit u příslušného poskytovatele 
mobilního připojení. Stahování dat je zpoplatněno podle tarifů daného poskytovatele.

2  Nedostatečná pozornost řidiče může vést k nehodám a těžkým úrazům. Řidič proto nesmí používat toto 
vybavení za jízdy.

03 Telefonní sada Bluetooth Handsfree PhoneKit
Sada PhoneKit umožňuje telefonovat za jízdy s oběma rukama na volantu. Díky vyřazení málo používaných přídavných funkcí se 
můžete soustředit na to podstatné: na řízení. Osvětlené třítlačítkové dálkové ovládání, jediná viditelná součást handsfree zařízení, 
se snadno instaluje do vozidla a umožňuje velice snadnou obsluhu.
Obj. č. 000.051.433.L

Upozornění
Multimedia total: Pomocí technologie MirrorLink můžete v multimediálním 
systému zabudovaném ve vozidle využívat kompatibilní aplikace ze svého 
smartphonu!

01

02

03

04
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05 LogBox/RaceApp 1

Jezděte jako profesionál: s Originálním příslušenstvím Volkswagen® LogBox a bezplatnou aplikací RaceApp1 to brzy 
nebude žádná hudba budoucnosti. LogBox, který lze zabudovat do vozu, totiž poskytuje četná data o vozidle,  
např. A. zrychlení, B. rychlost, C. tíhové síly a D. záznamy trasy, až po rozsáhlé statistiky, které můžete 
prostřednictvím bluetooth vyhodnocovat v aplikaci RaceApp1.
Obj. č. 5GV.051.629

1  Aplikaci lze bezplatně stáhnout z App Store a Google Play. 
2 App Store je zapsaná známka Apple Computer International. Google Play je zapsaná známka Google Inc.

A takhle se rychle dostanete na start:
• U partnera Volkswagen si nechejte do vozu nainstalovat LogBox.
• Stáhněte si RaceApp zdarma z App Store2 nebo Google Play2 a spusťte ho.
• Připojte smartphone přes bluetooth k LogBoxu.
• Připevněte smartphone do vhodného držáku ve vozidle.
• Zvolte si trasu – a můžete vyjet!

Performance Indikator.
Originální příslušenství Volkswagen® LogBox a RaceApp.

B. Rychlost

D. Záznam trasy

C. Tíhové síly

A. Zrychlení

05



Raději více  
než méně.
S modelem Volkswagen Passat jste se rozhodli  

pro dostatek místa. Nebo pro větší dostatek místa.  

Pro flexibilní pracovní místo, jehož funkce můžete  

pomocí Originálního příslušenství Volkswagen®  

ještě rozšířit, individualizovat a optimalizovat.  

Objevte promyšlené transportní systémy  

a užívejte si nového volného prostoru.

Poznámka
Na obrázku vpravo:
Příčníky strana 24 a střešní box strana 26 (Passat Variant)
Nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení strana 28 (Passat limuzína)  
Kolo z lehké slitiny Marseille strana 12
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Kvalita znamená, když to prostě sedí.

Pro všechny, kdo chtějí víc: ještě víc.

Spokojenost bez kompromisů.

Originální příslušenství Volkswagen®.
Protože originální kvalita se vždy vyplatí.

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.

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 kompromisů.

Laboratorní testování: zkouška koroze, odolnosti proti UV záření, ekologické nezávadnosti a mnoho dalších 
laboratorních testů zjišťuje všechny relevantní vlastnosti materiálů. 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.

• absolutní tvarová a rozměrová přesnost
• intenzivně testovaná bezpečnost
• jednoduchá montáž a demontáž
• promyšlená systémová řešení
• design splňující vysoké nároky

Originální kvalita
se vždy vyplatí:



max.
100 kg

1 Testováno City-Crash testem podle ISO/PAS 11154

Volkswagen Original
Základní střešní nosič
Dobré vybavení na cestu – díky transportnímu systému z řady Originální příslušenství 
Volkswagen®. Jeho základem je základní střešní nosič z aerodynamicky tvarovaných 
hliníkových profilů, díky kterému lze na střechu vozidla obratem ruky připevnit např. 
držák na surfovací prkno, na lyže a snowboardy či na kola nebo praktické střešní boxy. 
Střešní nosič je kompletně smontovaný a zkoušený nejen testem City-Crash1, ale také 
podle přísných interních předpisů testu Volkswagen City-Crash Plus. Profil Aero se 
snadno montuje a minimalizuje hluk větru. Jen pro Passat limuzína.
Obj. č. 3G0.071.126

01 Volkswagen Original
Příčníky
Rozměrově přesné, kompletně předmontované příčníky jsou ověřené testem 
City-Crash1 a navíc splňují ještě přísnější požadavky testu Volkswagen City Crash. 
Jsou systémovým základem pro všechny nástavby, jsou pevné, a přesto lehké 
a především se rychle namontují na střešní lišty. Uzamykací zařízení proti krádeži 
Vás chrání před nemilým překvapením. Příčníky se dodávají s novým profilem 
Aero, který se snadno namontuje a poté minimalizuje obtěžující hluk větru  
při jízdě. Jen pro Passat Variant. Pro vozy bez střešních lišt se používá základní 
střešní nosič (viz níže).
Obj. č. 3G9.071.151

City Crash test. Protože bezpečné je nejlepší.

Interní nárazové zkoušky se ve společnosti Volkswagen provádějí při větších  

rychlostech a zrychleních než požadují normy DIN 75302 a ISO/PAS 11154  

i tzv. „City-Crash“ – 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. Posledně 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.

01 02



max.
17 kg

max.
25 kg

24    25Transport

02 Držák surfového prkna
Tak se Váš surf dostane bezpečně k cíli: pogumované plochy pro surfové prkno a speciální ochranný povlak  
na kovových přezkách upínacích popruhů zajistí zvlášť šetrnou přepravu. Vhodný pro surf s dvoudílným 
stěžněm.
Obj. č. 000.071.120.HA

03 Volkswagen Original
Nosič jízdního kola
Aerodynamický držák na jízdní kolo z plastu odolného vůči UV záření se montuje na příčníky pomocí 
chromovaných ocelových úchytek. Díky samonastavovací funkci jízdní kolo automaticky vklouzne rovně  
do upínky kola. Obě ruce tak máte volné pro upevnění. Kompletně smontovaný držák je uzamykatelný  
a testovaný nejen testem City-Crash1, ale navíc i podle přísnějších podmínek testu Volkswagen  
City-Crash Plus. Maximální nosnost: 17 kg.
Obj. č. 6Q0.071.128.A

04 Volkswagen Original
Nosič kajaku
Žádné posouvání, žádné kymácení: nosič kajaku byl speciálně vyvinutý pro kajaky do 25 kg a zajišťuje jejich
optimální přepravu na střeše vozidla. Silné popruhy zajišťují bezpečné upevnění kajaku.
Obj. č. 1K0.071.127.A

05 Volkswagen Original
Nosič lyží a snowboardů Komfort
Přepravujte na střeše svého auta pohodlně a bezpečně až šest párů lyží nebo až čtyři snowboardy. 
Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů lze jednoduše namontovat na příčníky nebo na základní střešní 
nosič. Díky širokým otevíracím tlačítkům a výsuvné funkci lze držák lyží snadno obsluhovat i v rukavicích.  
K dispozici je také varianta bez výsuvné funkce. Více informací získáte u Vašeho servisního partnera.

Poznámka
Držák na lyže a snowboardy lze velmi jednoduše 
obsluhovat díky praktické výsuvné funkci.

03 05
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max.
75 kg

max.
50 kg

Poznámka
Inovativní systém DuoLift umožňuje bezproblémové 
otevírání střešního boxu z obou stran.

01 Střešní box, černý matný
Nový střešní box o objemu cca 340 litrů má optimalizovaný, aerodynamický tvar, který minimalizuje hluk  
za jízdy. Střešní box je designově přizpůsoben moderní linii nových modelů Volkswagen. Otevírá se na jedné 
straně a je vybavený 2bodovým zámkem. Díky komfortnímu uchycení jej lze velmi snadno namontovat  
na základní střešní nosič.
Obj. č. 000.071.200

03 Volkswagen Original
Střešní box
Aerodynamický střešní box přesvědčí minimálním hlukem za jízdy a snadnou a rychlou montáží pomocí 
rychloupínacího systému. Na nosič se zafixuje pumpovacím pohybem rychloupínáků. Další vychytávky: 
pohodlné a snadné otevírání z obou stran díky inovativnímu systému „DuoLift“, vpředu i vzadu umístěným 
plynovým pružinám a optimální ochraně proti krádeži pomocí tříbodového centrálního zamykání. Střešní box 
vyrobený z termoplastu DUROKAM® je odolný proti UV záření, lehký, tvarově stabilní, odolný proti nárazu 
a má dlouhou životnost. Max. nosnost je 75 kg. Barva: titan-metallic. Přehled všech provedení Vám nabídne 
Váš prodejní nebo servisní partner Volkswagen.

02 Volkswagen Original
Vak na lyže
Praktický vak na lyže slouží k ochraně a přepravě až čtyř párů lyží s holemi ve střešním boxu  
nebo uvnitř vozu, kde se popruh zaklapne do zámku bezpečnostního pásu. Vak na lyže lze úsporně  
sbalit do ukládacího obalu.
Obj. č. 00V.061.202 Vak na lyže
Obj. č. 00V.061.201  Ukládací taška

01
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max.
50 kg
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04 Střešní box Urban Loader
Nový, inovativní střešní box Urban Loader s rozšířeným objemem tvoří přídavný nákladový prostor a výborně se hodí pro přepravu nákupů, tašek, kufrů, kočárků, golfových bagů a dalších 
věcí denní potřeby. Objem střešního boxu lze podle potřeby rychle a snadno zvětšit z 300 na 500 litrů. Pomocí zipu lze box pro vykládku a nakládku otevřít z obou stran. Inteligentní 
kloubový ocelový rám se dvěma pružinami umožňuje snadné otevírání a zavírání. Max. nosnost: 50 kg. Barva: stříbrná.
Obj. č. 000.071.200.B.JKA

Transport
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max.
60 kg

max.
60 kg

01 Volkswagen Original
Nosič na jízdní kola Micro II do prohlubně pro rezervní kolo
Skládací nosič na jízdní kola vyrobený v Německu, vyvinutý exkluzivně pro Volkswagen, lze pomocí rychloupínacího prvku bleskově upevnit na tažné zařízení pro přívěs. Unese dvě jízdní kola nebo elektrobiky 
o celkové váze do 60 kg a díky praktickému sklopnému mechanismu dovoluje otevírat zadní výklopné dveře i s naloženými koly. Pod sklopným držákem poznávací značky s nápisem Volkswagen se nachází 
integrované držadlo. Zatímco uzamykací zařízení ztěžuje život nenechavcům, nejmenší, nejlehčí a nejkompaktnější nosič ve své třídě ulehčuje život svému majiteli: váží 13 kg včetně úložné tašky a ve složeném 
stavu měří 23 х 58 х 64 cm. Dodává se pouze v kombinaci s vložkou do prohlubně pro rezervní kolo Passat Variant, která se objednává zvlášť a zajišťuje bezpečné uložení. Jen pro Passat Variant.
Obj. č.: 5G0.071.105  Nosič na jízdní kola Micro II
Obj. č.: 5G9.071.828. .041  Vložka do prohlubně pro rezervní kolo

01 01
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02 Volkswagen Original
Nosič na jízdní kola Compact II, skládací
Kompaktní skládací nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení váží 14 kg. Pojme dvě jízdní kola o celkovém zatížení až 60 kg.  
Díky upevnění pomocí patentovaného rychloupínání nepotřebuje nastavování. Pneumatiky jízdních kol se připevní praktickým 
ráčnovým systémem a zajistí v kolejničkách. Pomocí nového nožního spínače lze nosič jízdních kol i s připevněnými koly pohodlně 
sklopit dolů tak, aby zadní výklopné dveře zůstaly přístupné. Kompletně složený nosič lze snadno uložit do zavazadlového prostoru.  
Na vyžádání můžete získat i nosič na tři jízdní kola. Je vhodný i pro přepravu elektrokol. Nosič jízdních kol lze kompaktně a čistě uložit 
v přepravní tašce z velmi pevného materiálu, která je součástí dodávky. Ve složeném stavu: 24 х 58 х 62 cm (pro 2 jízdní kola).
Obj. č.: 3C0.071.105.B  Compact II, pro 2 jízdní kola
Obj. č.: 3C0.071.105.C  Compact III, pro 3 jízdní kola (bez vyobrazení)

03/04 Volkswagen Original
Tažné zařízení s elektrickou montážní sadou
Ať je to přívěs na člun, obytný nebo nákladní přívěs – pro přepravu přívěsu 
potřebujete vždy praktické tažné zařízení. To je k dispozici jak v pevné,  
tak v odnímatelné variantě. Elektrická montážní sada je součástí systému 
a zajišťuje dodávku elektrického proudu, a tím bezpečný provoz přívěsu.
Obj. č. 3G0.092.150.A  Odnímatelné (obr. 03)
Obj. č. 3G0.092.103.A Pevné (obr. 04)

Poznámka
Jedním sešlápnutím nožní páky se nosič sklopí  
a zavazadlový prostor je volně přístupný.

Poznámka
Koncová světla, kolejničky a nosný rám lze snadno 
sklopit do minimální velikosti. Ve složeném stavu 
jsou koncová světla umístěna uvnitř rámu vozidla 
a během přepravy jsou chráněna také díky ukládací 
tašce.

Transport
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Management 
snadno a rychle.
Postarejte se, aby i cestou všechno běželo podle 

Vašeho plánu: s Originálním příslušenstvím 

Volkswagen®. Pocit, jako by se zástup asistentů celý 

den nestaral o nic jiného než o bezpečí a pohodlí 

na palubě Vašeho vozu Volkswagen Passat.  

Diskrétně, ruku v ruce a hlavně úspěšně.

Poznámka
Na obrázku vlevo: 
Vložka do zavazadlového prostoru strana 32

Komfort a ochrana



01 Volkswagen Original  
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru
Tak lehká a pružná může být ochrana na míru: protiskluzná vložka je tvarovaná přesně podle obrysů zavazadlového prostoru a spolehlivě 
ho chrání. Pokud ji zrovna nepotřebujete, můžete ji snadno srolovat a uložit.
Obj. č. 3G5.061.160  Pro Passat (bez vyobrazení)
Obj. č. 3G9.061.160  Pro Passat Variant

03 Volkswagen Original
Vana do zavazadlového prostoru
Vysoká vana do zavazadlového prostoru s nápisem Passat se širokými drážkami 
je extrémně robustní, odolná proti kyselinám a vhodná pro všechno, co při 
přepravě rádo zanechává stopy, např. špinavé boty nebo rostliny. Vana chrání 
zavazadlový prostor před jakýmkoliv znečištěním a díky hladkému plastovému 
povrchu se snadno čistí. Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 3G9.061.162 02 Volkswagen Original

Plastová vložka do zavazadlového prostoru
Perfektně sedí: ochranná vložka do zavazadlového prostoru s nápisem Passat je omyvatelná, protiskluzná a odolná proti kyselinám.  
Tím hravě udrží zavazadlový prostor v čistotě. Se zvýšeným okrajem po celém obvodu, vysokým cca 4 cm.
Obj. č. 3G5.061.161  Pro Passat (bez vyobrazení)
Obj. č. 3G9.061.161  Pro Passat Variant
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04 Volkswagen Original  
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru
Měkký a šetrný velur na jedné straně a robustní a protiskluzné plastové nopky na druhé: přesně padnoucí 
oboustranná rohož do zavazadlového prostoru poskytuje ten správný povrch pro všechny choulostivé, 
špinavé nebo vlhké přepravované předměty. Podle potřeby se dá z podložky vytáhnout integrovaná 
ochranná plachta přes nakládací hranu, která ji účinně ochrání před poškrábáním při nakládání a vykládání. 
Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 3G9.061.210

06 Volkswagen Original  
Dělicí mříž
Mřížová přepážka odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro cestující mezi zádovým opěradlem a stropem 
kabiny. Pevné ocelové pletivo, opatřené černým práškovým lakem, lze snadno a pohodlně upevnit za zadní 
sedadla. Montáž je snadná, není potřeba žádné vrtání. S dělicí mříží lze i nadále používat kryt zavazadlového 
prostoru. Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 3G9.017.221

05 Volkswagen Original 
Síť do zavazadlového prostoru
Aby všechno zůstalo na svém místě: pevná síť je ideální pro všechny malé až středně velké předměty,  
které by měly raději zůstat na svém místě. Síť se připevňuje do sériově montovaných upínacích ok  
v zavazadlovém prostoru.
Obj. č. 3C5.065.110  Pro Passat (bez vyobrazení)
Obj. č. 3C9.065.110  Pro Passat Variant

07 Volkswagen Original  
Upevňovací modul do zavazadlového prostoru
Pomocí upevňovacího modulu můžete flexibilně rozdělit zavazadlový prostor svého vozu a přepravované 
předměty zajistit proti posunutí. Upevňovací modul do zavazadlového prostoru lze volně umístit podél 
vnějších hran podlážky a zajistit teleskopickou tyčí. Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 000.061.166.A

Komfort a ochrana
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01 Kávovar na espresso „Volkswagen-Edition“
včetně kávových kapslí
Milovníci espressa, pozor: teď už nemusíte cestou odbočovat na nejbližší odpočívadlo, když si chcete vychutnat dobré espresso. S touto mobilní sadou máte 
svůj malý kávový bar vždy s sebou na palubě. Kávovar se napájí ze zásuvky 12 V v kabině vozu. Sada mimoto obsahuje dva nerozbitné šálky na espresso, 
ubrousek, 25 kávových kapslí a hezké a praktické pouzdro na celou sadu. Kávovar se nesmí používat za jízdy.
Obj. č. 000.069.641

Poznámka
Díky pouzdru, které se dodává společně se sadou,
ji lze jednoduše a bezpečně ukládat.

01

01
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1  Lze použít v případě, že na zadním sedadle za ramínkem na šaty není žádný cestující. 
2 Nelze použít na elektricky ovládané opěrky hlavy.

02 Volkswagen Original
Snakey háčky na opěrku hlavy
Praktický hlídač pořádku v dvojitém balení: dvojdílná sada k upevnění na vzpěry opěrky hlavy na předních 
sedadlech. Přepravované předměty prostě zavěsíte na háčky a můžete jet. 1 sada = 2 kusy.
Obj. č. 000.061.126.A.041  Barva: černá (2 ks, bez vyobrazení)
Obj. č. 000.061.126.UHS  Barva: Cornsilk béžová (2 ks)

04 Volkswagen Original
Nádoba na odpadky
Nádoba na odpadky se jednoduše umístí do držáku na hrnek mezi předními sedadly a podle potřeby  
se zase snadno vyndá. Auto tak zůstává i při delších jízdách příjemně čisté.
Obj. č. 000.061.142

03 Volkswagen Original
Ramínko na šaty1

Stylové ramínko na šaty se jednoduše upevní na opěrku hlavy na předním sedadle. Pak si můžete košile,  
saka nebo jiné oblečení dovézt jednoduše pověšené a nepomačkané.
Obj. č. 00V.061.127

06 Volkswagen Original
Kapsa na odpadky Clean Solution
Taková čistá záležitost: kapsu na odpadky lze snadno upevnit na vzpěry hlavové opěrky na předních 
sedadlech. Po odebrání použitého sáčku se automaticky vytáhne nový. Dodávka obsahuje dvě role 
po 50 sáčcích.
Obj. č. 000.061.107

05 Volkswagen Original 
Chladicí a izolační box
Dobře temperované občerstvení pro každou příležitost neustále na palubě. Box s energetickou třídou A++  
se napájí v autě na 12 V nebo doma na 230 V. V boxu s obsahem cca 25 litrů lze i 2litrové láhve přepravovat  
ve svislé poloze. Součástí dodávky je chránič baterií před vybitím a výměnné izolační víko.
Obj. č. 000.065.400.F

Komfort a ochrana
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Travel & comfort system
Praktický, komfortní a flexibilní: inovativní modulární cestovní a komfortní systém je opravdový všeuměl, zajišťující uklizenou a přehlednou kabinu 
Vašeho auta. Díky němu mají cestující na zadních sedadlech kdykoliv k dispozici důležité věci a mohou je bez námahy používat. Systém se skládá ze 
základního modulu, upevněného mezi vzpěry opěrek hlavy na předních sedadlech, a různých odděleně dodávaných přídavných modulů. Ty zahrnují 
například přenosné ramínko na šaty, robustní věšák na tašky, sklopný držák na tablet pro modely různých výrobců nebo nastavitelný sklápěcí stolek 
s držákem na hrnek1. Přestávky v jízdě se tak stanou skutečným požitkem! Přehled všech modulů najdete níže.

01 Obj.č. 000.061.124  Sklápěcí stolek s držákem na hrnek
02 Obj. č. 000.061.126.B  Věšák na tašky
03 Obj. č. 000.061.127.B  Ramínko na šaty2

04 Obj. č. 000.061.125.A  Držák na tablet pro Apple iPad 2-4
bez vyobrazení Obj. č. 000.061.125.C  Držák na tablet pro Apple iPad Air
bez vyobrazení Obj. č. 000.061.125.B  Držák na tablet pro Apple iPad mini
bez vyobrazení Obj .č. 000.061.125.D  Držák na tablet pro Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1
05 Obj. č. 000.061.122  Základní modul

Poznámka
Jeden držák, mnoho možností: všechny moduly  
lze podle potřeby jednoduše připevnit na základní 
modul a flexibilně vyměňovat.

1  Sklápěcí stolek s držákem na hrnek musí být během jízdy zavřený, 
pokud na místě za ním na zadním sedadle někdo sedí.

2 Lze použít, jen když na místě za ním na zadním sedadle nikdo nesedí. 

iPad/iPad Air/iPad mini jsou zapsané známky Apple Computer 
International. 
Galaxy Tab je zapsaná známka Samsung Electronics Co., Ltd. 
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Poznámka
Optimální struktura pro ochranu  
proti slunci a pro tepelnou izolaci.

09 Volkswagen Original
Sluneční clony
Někdy prostě nastane situace, kdy by mělo slunce zůstat raději venku. Například když jsou mezi
pasažéry na zadním sedadle děti nebo psi. Originální sluneční clonu Volkswagen lze použít jako
optimální ochranu proti slunci i jako tepelnou izolaci – aniž by snižovala bezpečnost dopravního
provozu. Lze ji použít se zavřeným i otevřeným oknem. Sada se skládá z protisluneční
ochrany pro zadní okno, okna zadních dveří a zadních bočních oken. Jen pro Passat Variant.
Obj. č. 3G9.064.365

06 Volkswagen Original
Dveřní deflektory
Optimální větrání kabiny vozidla přispívá spolu s lepším vnitřním klimatem k většímu jízdnímu
komfortu. Vychutnejte si čerstvý cirkulující vzduch, i když prší nebo sněží, a za horkých dní zabraňte 
pootevřením okénka nepříjemnému hromadění tepla. Snadná péče a mytí aut – odolné deflektory jsou
vyrobeny z vysoce kvalitního recyklovatelného akrylátu, snadno se udržují a jsou použitelné
i v mycích linkách. Barva: kouřově šedá. 1 sada = 2 ks.
Obj. č. 3G0.072.193.A

08 Volkswagen Original 
Tempomat
Udržujte rychlost jednoduše stisknutím tlačítka a po brzdění nebo přeřazení se k ní automaticky vraťte 
pomocí funkce reset. Pomocí další funkce „Speed Limiter“ lze navolit maximální rychlost, kterou auto 
nepřekročí ani při plném plynu. Zvlášť praktická je na dlouhých cestách nebo při jízdě s přívěsem.  
Jen pro vozidla s multifunkčním volantem.
Obj. č. 3G0.054.690

07 Volkswagen Original
Akustický parkpilot, zadní
Parkpilot se automaticky aktivuje při zařazení zpátečky: čtyři senzory a akustický výstražný signál  
pomáhají řidiči při couvání na parkovišti.
Obj. č. 3G0.054.630

Komfort a ochrana
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01 Volkswagen Original
Ochranné fólie na prahové lišty černé/stříbrné
Vysoce kvalitní ochranné fólie chrání lakované prahové lišty a dávají Vašemu vozu osobitý ráz. Barva: černá/stříbrná. 1 sada = 4 kusy. 
Obj. č. 3G0.071.310.BXF

02 Volkswagen Original
Transparentní ochranná fólie na hranu zavazadlového prostoru
Transparentní ochranná fólie má přesné rozměry a brání poškození laku při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.  
Lepí se na hranu zadního nárazníku. je k dispozici také ve vzhledu ušlechtilé oceli – viz strana 06.
Obj. č. 3G5.061.197  Pro Passat
Obj. č. 3G9.061.197  Pro Passat Variant

03 Volkswagen Original
Lapače nečistot přední a zadní
Chraňte pomocí těchto velmi odolných lapačů nečistot své vlastní i za Vámi 
jedoucí vozidlo před zvířenou nečistotou, nebezpečnými odletujícími kaménky 
i rozstřikováním vody.
Obj. č. 3G0.075.111  Přední
Obj. č. 3G0.075.101  Zadní
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04 Volkswagen Original  
Gumové koberce pro každé počasí
Jak zůstane prostor na podlaze v každém ročním období čistý: sada tvarově a rozměrově přesných a odolných koberců s nápisem Passat 
na předních dílech zadržuje nejen špínu a vlhkost, ale kromě toho omezuje zápach a je 100% recyklovatelná. Integrovaný systém 
protiskluzného upevnění pevně spojí přední koberce s podlahou. Barva: černá.
Obj. č. 3G1.061.502.  .82V Přední, 1 sada = 2 kusy
Obj. č. 3G0.061.512.  .82V Zadní, 1 sada = 2 kusy
Obj. č. 3G1.061.500.  .82V Přední a zadní, 1 sada = 4 kusy

06 Volkswagen Original
Textilní koberce Premium
Kvalitní textilní koberce z odolného, hustě tkaného veluru (síla materiálu  
800 g/m2) s rubovým povlakem odolným proti otěru. Přední koberce jsou 
opatřeny bílým odsazeným nápisem Passat a protiskluzným upevněním  
k podlaze. Barva: černá. Přední a zadní, 1 sada = 4 ks. 
Obj. č. 3G1.061.270.  .WGK

05 Volkswagen Original
Textilní koberce Optimat
Textilní koberce Optimat spojují vlastnosti gumových rohoží s elegancí textilních koberců. Okraj ve tvaru U dokonale a bezpečně zadržuje  
špínu a vlhkost. Přední koberce jsou neklouzavě připevněné k podlaze pomocí integrovaného upínacího systému. S nápisem Passat  
na předních kobercích. Barva černá. 1 sada = 4 kusy. Přední a zadní.
Obj. č. 3G1.061.445.  .WGK
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01 Volkswagen Original
G0 plus ISOFIX
Vysoká ochrana a komfort pro novorozence a děti do 15 měsíců
nebo 13 kilogramů: díky upevňovacímu systému ISOFIX je tato
dětská sedačka základním rámem pevně spojená s karoserií
vozidla, bez systému ISOFIX ji však lze použít i s každým
tříbodovým pásem. Výškově nastavitelný pětibodový zádržný
pás dítě v sedačce bezpečně zafixuje. Dalšími vychytávkami  
je nastavitelné držadlo, snadno odnímatelný a pratelný  
textilní potah, výškově nastavitelná vložka a sluneční clona.
Obj. č. 5G0.019.907  Se systémem ISOFIX
Obj. č. 5G0.019.900  Bez systému ISOFIX

02 Volkswagen Original
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether
Bezpečnost a pohodlné sezení pro děti od 9 do 18 kg (od 8 měsíců  
do cca 4 let). Jak zádržný pás, tak spací opěrka jsou výškově nastavitelné. 
Mimoto lze nastavit několik poloh sezení. Kromě osvědčeného aretování 
pomocí připojení ISOFIX se dá sedačka v příslušně vybavených vozidlech
ukotvit v zavazadlovém prostoru pomocí upevnění „Top-Tether“,  
které zajistí vyšší bezpečnost.
Obj. č. 5G0.019.909.A

Hrací strojek, kousací kroužky, obrázková knížka, slabikář – každý věk má svoje vlastní malé nebo velké milníky. A každý krok ve vývoji svoje 

vlastní výzvy. I proto jsme pro každý věk vyvinuli zvláštní autosedačku. Takovou, aby přesně vyhovovala věku, pohyblivosti i hmotnosti 

dítěte. Všechny přesvědčují vysokým komfortem sezení a jednoduchou manipulací. Všechny potahy jsou snadno snímatelné a dají se prát 

při 30 °C. A to nejdůležitější: Vaše dítě se poveze bezpečně.

Vysoká úroveň bezpečnosti pro příští generaci.

03 Volkswagen Original
G2-3 ISOFIT
Děti od tří do dvanácti let (15 až 36 kg) budou cestovat
bezpečně a pohodlně díky výškově nastavitelné opěrce
na spaní a individuálnímu nastavení výšky a sklonu sedáku
podle potřeb dítěte. Sedačka se upevňuje na body ISOFIX
ve vozidle. Dítě je v sedačce zajištěno tříbodovým pásem.
Obj. č. 5G0.019.906

do 13 kg

do 15 měsíců 

9 až 18 kg

8 měsíců 
až 4 roky

15 až 36 kg

až 12 roků

030201
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05 Volkswagen Original
Ochranný potah sedadel
Optimální ochrana pro choulostivá sedadla: ochranný potah sedadel 
z neklouzavého materiálu se snadno čistí a chrání před znečištěním 
a odřením, např. dětskou sedačkou. Praktické kapsy ze síťoviny navíc 
nabízejí přídavný úložný prostor. Lze použít i v kombinaci  
se sedačkami ISOFIX.
Obj. č. 000.019.819

04 Volkswagen Original
Vnitřní přídavné zrcátko
Lepší přehled a kontrolu dětí na zadních sedadlech umožňuje vnitřní přídavné 
zrcátko. Je připevněno přísavkou na čelní sklo nebo na palubní desku. 
Díky flexibilnímu kloubu může být libovolně nastaveno jak v interiéru vozu, 
tak při parkování.
Obj. č. 000.072.549.A

05

04



03 Volkswagen Original
Reflexní výstražná vesta
Výstražná vesta fluoreskující barvy s nápisem Volkswagen a signálními reflexními proužky je schválená 
podle normy DIN EN 471. Dodává se v textilním pouzdře s nápisem Volkswagen. Barva: oranžová.
Obj. č. 000.093.056.C.2LD

02 Kanystr na pohonné hmoty
Dlouhá trasa, žádná čerpací stanice? S pětilitrovým kanystrem na pohonné hmoty budete mít jistotu 
a pomůže Vám překonat vzdálenost k nejbližší pumpě. Kanystr má dvě plnicí trubky, jednu na naftu  
a jednu na benzin.
Obj. č. 000.093.060

01 Volkswagen Original
Autokosmetika
Série autokosmetiky Volkswagen byla vyvinuta speciálně pro materiály Volkswagen, jak pro interiér,  
tak pro exteriér vozidla. Každý výrobek je certifikován dle ISO a také byl testován a schválen centrální 
laboratoří Volkswagen. Bližší informace k jednotlivým produktům najdete u Vašeho prodejního nebo
servisního partnera.

01
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06 Volkswagen Original
Sněhové řetězy Snox (powered by pewag)
Inovativní systém Snox automaticky reguluje napětí sněhových řetězů a přizpůsobuje se aktuální rychlosti 
vozidla – tím zajišťuje velmi klidný chod. Když auto zastaví, uvolní se blokování. Sněhové řetězy tak lze 
demontovat v každé poloze pneumatiky. Dodávka zahrnuje i praktické pouzdro na přenášení. Nyní nově 
s funkcí „Quick-Release“ pro jednodušší demontáž řetězů.
Obj. č. 000.091.387.AB

Poznámka
Otevřené na jediné zmáčknutí: funkce  
„Quick-Release“ pro snadnější demontáž.

04 Volkswagen Original
Tažné lano
Vždy bezpečně: tažné lano s certifikáty TÜV a DIN je určeno pro vozidla s celkovou hmotností do 2 500 kg.
Obj. č. 000.093.014

05 Volkswagen Original
Výstražný trojúhelník
Inteligentně konstruovaný výstražný trojúhelník se zkušební značkou ECE zabere ve složeném stavu  
jen málo místa a díky sklopné kovové noze se snadno a rychle rozloží pro použití.
Obj. č. 000.093.057

Komfort a ochrana

0504

06



Otázky stylu:  
otázky pro šéfa.
O tom není pochyb: ve svém voze Volkswagen Passat 

jste šéfem Vy. Určujete nejen to, kudy se pojede,  

ale i jak. Totiž stylově, komfortně a s tou správnou 

špetkou exkluzivity. Tím lépe se sem hodí kolekce 

Volkswagen Lifestyle. Přejeme Vám mnoho potěšení 

s mnoha vychytávkami.

Poznámka
Na obrázku vpravo: Aktovka strana 46 
Hedvábná kravata Business, tmavošedá, strana 46

Kompletní lifestylovou kolekci najdete na
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle/katalogy

Načtěte si QR kód do Vašeho smartphone a užijte si focení Volkswagen Lifestyle v Kapském městě. 
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02 Hedvábná kravata Business
Kvalitní a decentní: kravata z čistého hedvábí pro elegantní vzhled. Exkluzivní doplněk pro všechny 
obchodní příležitosti. Materiál: 100% hedvábí. 
Obj.č. 000.084.320.A.171 Modro-stříbrné pruhy
Obj.č. 000.084.320.B.WQ3 Šedobéžová

01 Aktovka
Aktovka z černé tlačené hovězí usně s barevnou paspulí. Uzávěr s číselným bezpečnostním zámkem.  
Na zadní straně vkládací kapsa. Podšívka: Cordura černá neutral. Vnitřní vybavení: vnitřní kapsa na zip, 
6 kapes na vizitky, 2 poutka na pera a kapsa na mobil. Držadlo potažené kůží.
Obj. č. 000.087.303.D.GXU

03 Volkswagen Chronograf
Ušlechtilý chronograf s designem Volkswagen. S křemenným oscilátorem v trojdílném nerezovém plášti. 
Ciferník chrání kvalitní minerální sklo. Chronograf má tři ručičky, funkci data a stopek, kalendářní kotouč, 
ciferník černý nebo šedobéžový s bílým potiskem. Vodotěsný do 10 ATM. Pohodlné nošení díky mírně  
polstrovanému koženému řemínku s prošitými okraji. Švy na šedobéžových hodinkách jsou tón v tónu.
Obj. č. 000.050.830.E.041  Černé
Obj. č. 000.050.830.M.GXU  Šedobéžové

04 Opasek
Oboustranný opasek, obě strany z kůže činěné v Toskánsku, barvy černá a šedobéžová. S elegantní přezkou. 
Možno individuálně zkrátit. Materiál: 100% tlačená hovězí useň. Délka: 115 cm. Šířka: cca 3,3 cm.
Obj.č. 000.084.310.APG

1 X = pecifický index velikosti:
dámské: velikost XS = bez indexu, velikost S = A, velikost M = B, velikost L = C, velikost XL = D
pánské: velikost M = B, velikost L = C, velikost XL = D, velikost XXL = E
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05 Pánská prošívaná bunda
Bunda prošívaná kosočtvercovým vzorem má elegantní nakládané kapsy a šikmé průhmatové kapsy. Překryje sako v obvyklé délce. 
Materiál: 100% polyester. Barva: černá. Velikosti: 48, 50, 52, 54. 
Obj. č. 1K7.084.002.X1.041

06 Pánský pulovr
Pletený pulovr s jemně strukturovaným véčkovým výstřihem. Zdobený kovovou plaketkou s logem Volkswagen. Materiál: 100% vlna 
merino. Barva: antracit. Velikosti: M, L, XL, XXL
Obj. č. 000.084.100.X1.573

07 Pánské sluneční brýle
Černé sluneční brýle. Kovové obroučky mají u kloubového upevnění straniček nápis Volkswagen. Čočky jsou vyrobeny z polykarbonátu,  
se 100% ochranou proti UV v kategorii 3. Sluneční brýle se dodávají s tvrdým černým ochranným pouzdrem a čisticím hadříkem.  
Ve spolupráci s firmou Rodenstock.
Obj. č. 000.087.900.J.71N

Lifestyle
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01 Dámský šál 
S decentními proužky a jednostranně vetkávaným vzorem paisley. Zdobený kovovou plaketkou s logem 
Volkswagen. Materiály: 50 % viskóza, 25 % modal, 25 % bavlna. Barva: hnědá. Velikost: 180 × 70 cm.
Obj. č. 000.084.330.TM7

02 Přívěsek na klíče 
Kožený přívěsek z černé tlačené hovězí usně s barevnou koženou paspulí. Design Volkswagen.  
Materiál: kovová koncovka a kroužek lesklý nikl. Velikost: cca 96 × 31 mm.
Obj. č. 000.087.011.H.GXU

03 Volkswagen Dámské náramkové hodinky
Hodinky s křemenným oscilátorem, designed by Volkswagen, s třídílným nerezovým pláštěm a s ciferníkem 
překrytým minerálním sklem. Vodotěsné do 10 ATM. Tři ručičky a kalendářní kotouč v černé nebo 
šedobéžové s bílým potiskem. Mírně polstrovaný, černý kožený řemínek má bíle prošité okraje a sponu 
z nerezové oceli. Švy na šedobéžových hodinkách jsou tón v tónu.
Obj. č. 000.050.801.A.041  Černé
Obj. č. 000.050.801.D.GXU  Šedobéžové

04 Sluneční brýle pilot
Klasicky módní sluneční brýle kapkovitého tvaru pro ni. Sportovní nádech s dvojitým můstkem a ocelovými 
obroučkami. Barva champagne zušlechťuje pregnantní tvar. Skla z polykarbonátu kategorie 3 se 100% 
ochranou proti UV. V dodávce je zahrnuto tvrdé ochranné pouzdro a čisticí hadřík.
Obj. č. 000.087.901.C.FUP

1 X = specifický index velikosti:
dámské: velikost XS = bez indexu, velikost S = A, velikost M = B, velikost L = C, velikost XL = D
pánské: velikost M = B, velikost L = C, velikost XL = D, velikost XXL = E
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06 Dámský pulovr  
Pulovr z ultralehké vlny merino se speciálními švy. Zdobený kovovou plaketkou s logem Volkswagen. Materiál: 100 % vlna merino.  
Barva: karamel. Velikosti: S, M, L, XL.
Obj. č. 000.084.110.X1.9RC

Dámská halenka
(vyobrazení vpravo)
Jednoduchá, sportovní horní část je kombinovaná s vypasovanou spodní částí napodobující zavinování. Knoflíky s nápisem Volkswagen. 
Materiály: 68 % bavlna, 28 % polyamid, 4 % elastan. Barva: bílá. Velikosti: 36, 38, 40, 42, 44.
Obj. č. 000.084.262.X1.084

05 Dámská bunda  
Sportovní bunda je lehce vatovaná, rukávy jsou navíc stažené proti větru vnitřními gumovými manžetami. Včetně ramínka a obalu 
Volkswagen. Materiál: 100 % polyester. Barva: tmavě modrá. Velikosti: S, M, L, XL.
Obj. č. 000.084.018.X1.530
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Autostadt – město aut.
Vždy stojí za návštěvu.

Zjistěte netradičním a inovativním způsobem víc o tématu  

„auto a mobilita“ – v automobilovém zážitkovém a kompetenčním

centru koncernu Volkswagen ve městě aut, Wolfsburgu.  

Samozřejmě tam najdete i obchod s Originálním příslušenstvím

Volkswagen® – těšíme se na Vaši návštěvu!

E-Shop – Volkswagen Lifestyle – přehledně, informativně
a s objednávkami online: www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle

YouTube – oficiální kanál firmy Volkswagen s množstvím informací a zábavy  
na téma Volkswagen a originální příslušenství: www.youtube.de/myvolkswagen

Zůstáváme ve spojení a ukazujeme si, co se nám líbí. Novinky, názory, fotografie,  
videa, přátelé, fanoušci: www.facebook.com/VolkswagenCR

Navštivte nás na internetové adrese: www.volkswagen.cz

Info



Příslušenství pro Passat a Passat Variant
Originální příslušenství Volkswagen®, Porsche Česká republika s.r.o., Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 
Tištěno v České republice.

Vydání: prosinec 2015
I.V805.10.14.15

www.volkswagen.cz

Nabízený rozsah dodávek, vzhled, výkony, rozměry a hmotnosti i obrázky a všechny údaje o vybavení a technických datech odpovídají stavu 
znalostí v době přípravy tisku. 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 vozů Volkswagen:
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