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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.



max.
50 kg
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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.

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

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



Připravený pro nová měřítka?

Volkswagen Touareg byl vyvinutý k tomu, aby 

překračoval hranice. Aby stanovil nová měřítka 

a byl absolutně připravený na všechno možné, 

na všechno myslitelné. Vzhledem i funkcí. Stejně  

jako jeho příslušenství. Myslete nově: sportovněji, 

krásněji, perspektivněji – s Originálním  

příslušenstvím Volkswagen®. 

Poznámka
Na obrázku vpravo: 
Ochrana proti podjetí přední strana 06, 
Boční nástupní prahy strana 06, 
Kolo z lehké slitiny Mallory strana 12

Sport a design
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01

02

03

02/03 Volkswagen Original  
Boční nástupní prahy
Boční nástupní prahy podtrhují nezaměnitelný charakter vozu 
Volkswagen Touareg a zároveň vytvářejí optické akcenty. Jsou vyrobeny  
z hliníku a díky zapuštěným pryžovým vložkám zajišťují bezpečný  
nášlap. Navíc zlepšují dosažitelnost střechy při nakládání střešního  
boxu nebo upevňování systému nosičů.

Obj. č. 7P0.071.691.  .PRP   Nástupní práh stříbrný elox (obr. 02)
Obj. č. 7P0.071.691.  .041   Nástupní práh černý (obr. 03)

01 Volkswagen Original
Ochrana proti podjetí – přední
Tato originální ochrana proti podjetí Volkswagen z robustního ABS-PMMA ve stříbrné a černé barvě efektivně chrání přední část podvozku 
před silným znečištěním. Navíc propůjčuje vozu Volkswagen Touareg lákavý sportovní výraz. 

Obj. č. 7P0.071.608.A .JKA  Barva: stříbrná
Obj. č. 7P0.071.608.A .041  Barva: černá
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04

05

04 Volkswagen Original
Střešní spoiler
Střešní spoiler nejen dobře vypadá, ale vzbuzuje také respekt.  
Dodává vozu sportovnější vzhled, více individuality a zlepšuje  
aerodynamiku. Je opatřen základním nátěrem a lakuje se v barvě  
vozu, který lze přelakovat v odstínu vozu.

Obj. č. 7P0.071.641.  .GRU

05 Volkswagen Original
Ochrana proti podjetí zadní
Offroad tělem i duší – to signalizuje originální ochrana proti podjetí Volkswagen z kvalitního ABS-PMMA ve stříbrné a černé barvě.  
Vedle výrazného vzhledu zaujme minimálně stejně silně díky kvalitní ochraně spodní části vozidla. 

Obj. č. 7P0.071.619.B .JKA  Barva: stříbrná
Obj. č. 7P0.071.619.B .041  Barva: černá

Sport a design
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Připravený, když jde do tuhého.

Rozvážný klid vyžaduje přesně dvě věci: jasnou hlavu  

a optimální přilnavost k vozovce. Za každé situace  

a v každém terénu. Kola z lehké slitiny a kompletní kola 

z řady Originálního příslušenství Volkswagen® k tomu 

poskytují ideální základnu. Výrazný design, prvotřídní 

kvalita, nekompromisní přesnost. Abyste si mohli  

s klidem užívat.

Poznámka
Na obrázku vlevo: 
Ochrana proti podjetí zadní strana 06, 
Boční nástupní prahy strana 06, Střešní spoiler strana 07,
Kolo z lehké slitiny Mallory 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 02 03

01 Volkswagen Original
Kolo z lehké slitiny Mallory 21“1

Barva: stříbrná Sterling, Rozměr: 9,5 J x 21 palců, ET 59, LK 130/5, 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 275/40 R21. 
Kompletní nabídku vhodných pneumatik získáte u Vašeho prodejního  
a servisního partnera Volkswagen. 
Obj. č. 7P6.071.491.  .88Z

02 Volkswagen Original
Kolo z lehké slitiny Diorit 19“
Barva: stříbrná Sterling, Rozměr: 8,5 J x 19 palců, ET 59, LK 130/5,
Vhodná velikost pneumatik1: např. 265/50 R19

Obj. č. 7P0.071.499.  .88Z

03 Volkswagen Original
Kolo z lehké slitiny Aspen 18“
Barva: stříbrná Briliant, Rozměr: 8 J x 18 palců, ET 53, LK 130/5, 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 235/50 R18

Obj. č. 7P0.071.498.  .8Z8

Volkswagen Original
Kolo z lehké slitiny Aspen 17“
(bez vyobrazení)
Barva: stříbrná Briliant, Rozměr: 7,5 J x 17 palců, ET 50, LK 130/5, 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 205/50 R17

Obj. č. 7P0.071.497.A .8Z8

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

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

Seznamte se s naší širokou nabídkou disků z lehkých slitin a kompletních kol.
Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.
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04

05 06 07

04 Volkswagen Original
Kolo z lehké slitiny Sima 17“
Barva: stříbrná Briliant, Rozměr: 7,5 J x 17 palců, ET 50, LK 130/5, 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 235/65 R17

Obj. č. 7P0.071.497.  .8Z8

 1Další použitelné velikosti pneumatik najdete v certifikátu pro dané kolo z lehké slitiny.

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. 000.071.599

Kola z lehkých slitin

Speciální, velmi odolné lakování zaručuje použitelnost všech kol z lehké slitiny pro zimní podmínky.
Přesně dodržujte podmínky a pokyny podle certifikátu TÜV.

05 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
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Připravený na zítřek.  
Už dnes.

Prvotřídní funkčnost, promyšlená technologie systémů 

a maximální kompatibilita – těmito atributy Vás 

přesvědčí komunikační řešení z řady Originálního 

příslušenství Volkswagen®. Vyvinuté, aby Vás nadchlo. 

Tady a teď, ale především v budoucnu.

Poznámka
Na obrázku vlevo: 
Rear Seat Entertainment strana 16,
Bluetooth sluchátka strana 16, 
Dětská autosedačka G2-3 ISOFIT strana 28

Komunikace



01 02 03

01 Volkswagen Original
Rear Seat Entertainment1

Rear Seat Entertainment nabízí cestujícím na zadních sedadlech rozsáhlý 
multimediální program. Je optimalizován pro model Volkswagen Touareg  
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.F 1 kus
Obj. č. 000.063.500.G 2 kusy

03 Volkswagen Original
Adaptér pro iPad1

Adaptér pro iPad kombinuje zábavu, snadnou obsluhu a vysokou úroveň 
bezpečnosti pro cestující na zadních sedadlech Vašeho vozu Volkwagen 
Touareg. 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.
Obj. č. 000.063.239 Pro iPad 1. generace
Obj. č. 000.063.239.A Pro iPad 2./3. generace
Obj. č. 000.063.239.B  Pro iPad 4. generace
Obj. č. 000.063.239.F  Pro iPad  Air 5. generace
Jestliže již máte držák pro Rear Seat Entertainment, můžete si objednat 
adaptér pro připojení iPadu také samostatně.
Obj. č. 000.063.711  Adaptér pro iPad 1. generace
Obj. č. 000.063.711.A  Adaptér pro iPad 2./3. generace
Obj. č. 000.063.711.B   Adaptér pro iPad 4. generace
Obj. č. 000.063.711.C   Adaptér pro iPad Air 5. generace

02 Volkswagen Original
Bluetooth sluchátka pro Rear Seat Entertainment
Sluchátka Bluetooth pro Rear Seat Entertainment 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. 

Volkswagen Original  
Obj. č. 000.063.702   
Sluchátka Bluetooth
Volkswagen Original  
Obj. č. 000.063.707  
Nabíječka pro Bluetooth sluchátka

1Podmínkou je příprava z výroby pro Rear Seat Entertainment na zadní straně předních sedadel.
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04

05

05  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 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

Volkswagen Original
Adaptérový kabel pro Volkswagen Original MEDIA-IN
Vždy správné spojení: pomocí adaptérového kabelu pro ve výrobě instalovanou zdířku MEDIA-IN 
můžete docela jednoduše poslouchat svou oblíbenou hudbu přímo z různých přenosných 
audiozařízení. Přehrávání i ovládání Vašeho osobního playlistu se při tom provádí pohodlně přes 
rádio nebo radionavigační systém zabudovaný v autě. Požitek z poslechu se vším všudy – žádná 
přání nezůstanou nesplněná.

A Obj. č. 000.051.446.A  Kabel pro Mini-USB
B Obj. č. 000.051.446.B  Kabel pro USB
C Obj. č. 000.051.446.L Kabel pro iPod, iPhone (do 4S)
D Obj. č. 000.051.446.Q Kabel pro Apple Lighting Connector
bez obr. Obj. č. 000.051.446.H  Kabel Audio/Video pro iPod a iPhone 
    (Pro připojení k „RNS 850“) 
bez obr. Obj. č. 000.051.446.M  Kabel pro iPod 
    (s funkcí ID3-Tagging)

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

A B C

D

Komunikace

O možnostech použití adaptérového kabelu pro Vaše vozidlo se prosím informujte 
u svého autorizovaného partnera Volkswagen.
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Připravený na všechno možné.  
I nemožné.

Nikdo neví, co bude zítra. Nebo vzápětí.  

A už vůbec ne, co by mohl cestou k cíli potřebovat.  

Je krásné, že alespoň z technického hlediska můžete  

být připraveni na všechno možné. S inteligentními 

transportními systémy z řady Originálního  

příslušenství Volkswagen®.

Poznámka
Na obrázku vlevo:
Ochrana proti podjetí přední a zadní strana 06, 
Boční nástupní prahy strana 06, Střešní spoiler strana 07, Příčníky strana 12,
Nosič jízdního kola strana 22, Kolo z lehké slitiny Mallory strana 23

Transport
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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

max.
25 kg

01

02

03

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.

Obj. č. 7P6.071.151.A

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 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

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.



max.
17 kg
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1 City-Crash-test podle ISO/PAS 11154

04 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

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.

06 Volkswagen Original
Vak na lyže
(Na obrázku je Vak na lyže s ukládací taškou)
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

Transport



max.
75 kg

max.
50 kg

max.
50 kg
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02
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03

03 03

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

02 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.

03 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

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



max.
60 kg
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04 Volkswagen Original
Nosič jízdních kol Compact II, skládací
Kompaktní skládací nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení vážící jen 14 kg je vyroben v Německu. 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 x 58 x 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)

05 Volkswagen Original
Odnímatelné 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 dodáváno v odnímatelné 
variantě. 13 pólová elektrická montážní sada je součástí systému a zajišťuje 
dodávku elektrického proudu, a tím bezpečný provoz přívěsu. Více informací 
získáte u Vašeho prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Obj. č. 7P0.092.150  

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.

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

Transport
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Být připravený  
je otázkou detailů.

Co když…, to je vzorec, kterým se snažíme stále  

znovu propočítávat eventuality Vašeho všedního dne.  

Abychom vyvinuli řešení, která Vás a Váš Volkswagen 

Touareg ochrání před nežádoucími překvapeními. 

Výsledkem jsou produkty Originálního příslušenství 

Volkswagen®, s nimiž jste optimálně připraveni,  

pokud jde o komfort a ochranu. Zkrátka na život 

ve všech jeho detailech.

Poznámka
Na obrázku vlevo:
Dětská autosedačka G2-3 ISOFIT strana 28, 
Ochranný potah sedadel strana 29, 
Sluneční clona strana 34

Komfort a ochrana
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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
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04 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

05 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

04

05

Komfort a ochrana
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01 Volkswagen Original
Plastová vložka do zavazadlového prostoru 
Perfektně sedí: ochranná vložka do zavazadlového 
prostoru s nápisem Touareg 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. 7P0.061.161

03 Volkswagen Original 
Vana do zavazadlového prostoru s dělicími prvky a víkem
Vysoká vana do zavazadlového prostoru s nápisem Touareg je extrémně robustní, odolná vůči kyselinám a vhodná pro všechno, co při transportu rádo zanechává stopy,  
jako např. špinavé boty nebo rostliny. Vana chrání zavazadlový prostor před veškerým znečištěním a díky hladkému plastovému povrchu a širokým žlábkům se snadno čistí.  

Obj. č. 7P0.061.162

02 Volkswagen Original
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru 
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. 7P0.061.160
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04 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.

Obj. č. 000.061.166

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. 7L0.065.110

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.

Obj. č. 7P0.017.221

06 Volkswagen Original
Dělicí přepážka 
Tak budete mít ještě větší pořádek v zavazadlovém prostoru. V několika jednoduchých krocích upevníte
mřížovou přepážku k určeným bodům. Používá se pouze ve spojení s dělicí mříží.

Obj. č. 7P0.017.222

Komfort a ochrana



01

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 designové a praktické pouzdro na celou sadu. Kávovar se nesmí používat za jízdy.

Obj. č. 000.069.641
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1Lze použít v případě, že na zadním sedadle za ramínkem na šaty není žádný cestující.

05 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
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

03 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

02 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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01 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. 
Přehled všech provedení získáte u Vašeho prodejního a servisního 
autorizovaného partnera Volkswagen.

02 Volkswagen Original 
Dveřní deflektory
Optimální větrání kabiny vozidla přispívá spolu s lepším vnitřním 
klimatem k Vašemu jízdnímu komfortu. Vychutnejte si čerstvý  
cirkulující vzduch, i když prší nebo sněží, nebo za horkých dní  
zabraňte pootevřeným okénkem nepříjemnému hromadění tepla. 
Deflektory vyrobené z kvalitního recyklovatelného akrylového skla  
se snadno udržují a jsou vhodné i do myček aut. 1 sada = 2 ks.  
Barva: kouřově šedá.

Obj. č. 7P0.072.193.  .HU3 Přední
Obj. č. 7P0.072.194.  .HU3 Zadní

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. 7P0.075.111  Přední (2 kusy)
Obj. č. 7P0.075.101  Zadní (2 kusy)

Poznámka
Optimální struktura pro ochranu 
proti slunci a pro tepelnou izolaci.
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04 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 Touareg a protiskluzným 
upevněním k podlaze. Barva: černá. Přední a zadní.

Obj. č. 7P1.061.270.  .WGK

05 Volkswagen Original
Gumové koberce
Jak zůstane prostor na podlaze v každém ročním období čistý: sada 
tvarově a rozměrově přesných a odolných koberců s nápisem Touareg 
na předních dílech zadržuje nejen špínu a vlhkost, ale kromě toho 
omezuje zápach. Integrovaný systém protiskluzného upevnění pevně 
spojí přední koberce s podlahou. Barva: černá. 

Obj. č. 7P1.061.501.  .041  Přední (1 sada = 2 kusy) 
Obj. č. 7P0.061.511.  .041  Zadní (1 sada = 2 kusy) 
Obj. č. 7P1.061.500.  .041  Přední a zadní (1 sada = 4 kusy)

06  Volkswagen Original
Fólie na prahové lišty transparentní
Jako neviditelný ochranný štít lze na lakované prahové lišty upevnit tyto 
přesně tvarované, originální transparentní ochranné fólie Volkswagen.  
Aby škrábance už neměly šanci – a Vy měli ještě dlouho radost při každém 
nastupování.

Obj. č. 7P0.071.310.A .908
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03 Volkswagen Original
Reflexní výstražná vesta
Výstražná vesta 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.
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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. 6R0.093.108

06 Volkswagen Original
Sněhové řetězy Servo SUV (powered by pewag)
Sněhové řetězy Servo SUV zaručují bezpečnou přilnavost na zasněžených silnicích. Vysoce kvalitní řetězy lze 
snadno a rychle nasadit na kola. Automatické napínací ráčny zajišťují jejich optimální napnutí během jízdy 
– není nutné je dodatečně napínat ručně. Všechny části na vnější straně, jsou vyrobeny z plastu, aby se 
zabránilo poškození podběhů. S funkcí „Quick-Release“ je demontáž řetězů jednodušší a jejich životnost se 
tím prodlouží na dvojnásobek.

Obj. č. 000.091.387.K Pro rozměr 235/65 R17, 235/60 R18
Obj. č. 000.091.387.L Pro rozměr 255/60 R17, 255/50 R19

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

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

Komfort a ochrana



Připravený na každé 
dobrodružství. Viditelně.

Vozem Volkswagen Touareg se nejezdí, vozem 

Volkswagen Touareg se žije. Někdy s nespoutanou 

vášnivostí, jindy s precizním purismem. Někdy 

s dynamickou silou, jindy se stylovou zdrženlivostí. 

Je jedno, pro které dobrodružství se se svým vozem 

Volkswagen Touareg rozhodnete: nejstylověji se jezdí  

i žije s kolekcí Volkswagen Lifestyle.

Poznámka
Na obrázku vpravo:
Šála strana 41, Dámská polokošile

Lifestyle

Kompletní nabídku Volkswagen Lifestyle najdete na
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle/katalogy
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01
03

05

02

04

01 Polokošile pánská 
Moderně střižená polokošile s vroubkovaným límcem. Historický znak Volkswagenu na hrudi.  
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan. Barva: tmavomodrá. Velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 1K4.084.200.A–E.HDM

02 Čepice
Tříbarevná baseballová čepice s vyšitým historickým znakem Volkswagenu. Materiál: 100 % bavlna.  
Barva: tmavomodrá.

Obj. č. 000.084.300.K .HDM

04 Peněženka na bankovky
Kvalitní peněženka s množstvím praktických přihrádek a historickým znakem Volkswagenu na vnitřní straně. 
Materiál: hovězí kůže. Barva: koňakově hnědá. Velikost: 9,5 x 12 x 2 cm.

Obj. č. 000.087.400.E .DCX

03 Pouzdro na klíče
Kroužek na klíče je upevněný na koženém pásku. Když za něj zatáhnete, svazek klíčů se zasune dovnitř. 
Materiál: hovězí kůže. Barva: koňakově hnědá. Délka: 11,5 cm.

Obj. č. 000.087.402.B .DCX
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06

07

08

05 Přívěšek na klíče střapec
Dámský přívěšek ve tvaru střapce na klíče od auta, ladící s kabelkou. Materiál: hovězí kůže.  
Barva: koňakově hnědá. Délka: 13,5 cm.

Obj. č. 000.087.011.G .DCX

06 Kabelka
Měchový tvar s koženými aplikacemi v budapešťském stylu. Uvnitř kapsa na zip a dvě otevřené přihrádky. 
Materiál: hovězí kůže, kov. Barva: koňakově hnědá. Velikost: 47 x 25 x 55 cm. 

Obj. č. 000.087.317.CB.DCX

07 Šála
Elegantní hedvábnou šálu s natisknutými klasickými automobilovými symboly lze mnohostranně kombinovat. 
Materiál: 100 % hedvábí. Barvy: pestrá nebo žluto-hnědá. Velikost: 180 x 50 cm.

Obj. č. 000.084.330.D .VCD  Šála pestrá 
Obj. č. 000.084.330.D .049  Šála žluto-hnědá
w

08 Spona na opasek
Klasická spona na opasek z koňakově zbarvené hovězí kůže se zvlášť jemným povrchem se používá  
v kombinaci s hedvábným šátkem nebo šálou. Když šátek uvážete kolem kroužků připojených vpravo a vlevo, 
vznikne extravagantní opasek. Materiál: kůže/kov. Barva: koňakově hnědá. Délka: 24 cm.

Obj. č. 000.087.407.  .DCX

Lifestyle
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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



Váš partner pro prodej a servis vozů Volkswagen

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

Vydání: listopad 2014
I.V806.11.14.15

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.


