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V Í C EVáš Volkswagen je náš standard - v každém detailu. 

Z tohoto důvodu je každé Originální příslušenství 

Volkswagen® vyvíjeno současně s vývojem vozidla.  

Náš cíl: všechno musí být dokonalé. Aby bylo zajištěno,  

že Váš Volkswagen zůstane Volkswagen.

KVALITA BEZPEČNOST VOLKSWAGEN
Vaše spokojenost je dána naší kvalitou - v každém detailu. 

K tomu používáme pouze vysoce kvalitní materiály, které 

jsou zpracovány vynikajícími moderními výrobními procesy. 

Přesně na míru Vašeho vozu Volkswagen.

Vaše bezpečnost je naší prioritou – v každém detailu. 

Proto jsou naše výrobky podrobovány bezpečnostním 

kontrolám, splňují ty nejvyšší nároky a vysoce 

překonávají zákonem předepsané normy.
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Rodinná pohoda i sportovní dobrodružství – na Volkswagen Sharan je 
fascinující to, že se dokonale přizpůsobí svému řidiči. Zejména když si 
ho upravíte zcela podle svého přání pomocí Originálního příslušenství 
Volkswagen®. Udělejte ze svého vozu Sharan přesně to, co si přejete. 
Dobrou zábavu!

DOPŘEJTE ROZLET  
SVÉMU VKUSU.

HINWEIS
Na obrázku vlevo: 
Kolo z lehké slitiny Sima, strana 08

KOLA & PNEUMATIKY
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ČIRÝ POŽITEK Z JÍZDY. 
ALE JISTĚ.
Dobrá přilnavost k vozovce, spolehlivé zrychlení, kontrolovaná dynamika jízdy – málokterý díl má tak velkou 
odpovědnost jako kola. Jak za bezpečnost jízdy, tak za celkový vzhled vozu. Každý den naši vývojáři, designéři 
a inženýři promýšlejí optimální propojení tvaru a funkce. Spojují při tom kvalitní materiály s prvotřídním 
designem odpovídajícím požadované funkci. A výsledky testují tak dlouho a intenzivně, dokud nevyhoví 
nárokům značky Volkswagen na kvalitu a bezpečnost.

TESTUJEME PRO VAŠI BEZPEČNOST.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLKSWAGEN®.  
PROTOŽE ORIGINÁLNÍ KVALITA SE VŽDY VYPLATÍ.

Nám nestačí nabízet Vám jen vysokou kvalitu. Proto jsou naše zkušební metody 

podrobnější, přísnější a tvrdší, než vyžaduje zákon. A naše produkty jsou prostě 

bezpečnější.

  Zkoušky pevnosti: Zkouška únavy ohybem za rotace simuluje zatížení kola při projíždění 

zatáček, zatímco odvíjecí test kolo zkouší v podmínkách přetížení,  

při impaktovém testu se ověřuje pevnost hrany kola při nárazu. 

  Zkoušky materiálu a povrchu: Při těchto zkouškách se zjišťuje chemické složení, pevnost 

v tahu a hodnoty roztažnosti kola i odolnost jeho povrchu proti poškrábání a korozi.

  Testování v dlouhodobém provozu: Testování v dlouhodobém provozu se provádí 

pomocí dvouosé zkušební stolice ZWARP. Na ní se simuluje maximální zatížení, 

vyskytující se během životnosti kola.

  Testy na vozidle: Při zkouškách volného chodu, pevnosti utažení šroubů kola a při 

prahovém testu se kola kontrolují ve tvrdých podmínkách testovací dráhy.

Analýza FEM: Výsledek ukazuje 

červeně místa, kde na kolo z lehké 

slitiny působí největší síly. Na základě 

toho se upřesňuje konstrukce 

a dimenzování.
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KOLA & PNEUMATIKY
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1Další vhodné velikosti pneumatik najdete v atestu příslušného kola z lehké slitiny.

↑ Volkswagen Original 

Kolo z lehké slitiny Sima

Barva: Briliantově stříbrná 

Rozměr: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5

Vhodná velikost pneumatiky1: např. 205/60 R16

OBJ. Č.: 7N0 071 496 A 8Z8

↑ Volkswagen Original 

Kolo z lehké slitiny Sima Aspen

Barva: Briliantově stříbrná 

Rozměr: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5

Vhodná velikost pneumatiky1: např. 205/60 R16

OBJ. Č.: 7N0 071 496 B 8Z8

Speciální, velmi odolné lakování přispívá ke vhodnosti veškerých kol z lehké slitiny pro zimní období.  

Váš prodejní či servisní partner Volkswagen Vám samozřejmě rád nabídne i pneumatiky vhodné pro Váš vůz. 
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→ Volkswagen Original  

Sada pojistných šroubů kol

Se sadou pojistných šroubů kol jsou Vaše kola 

z lehké slitiny lépe chráněna proti krádeži. 

OBJ. Č.: 000 071 597

↓ 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. 

Kompletní přehled naleznete v ceníku. 

↓ 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

↓ Volkswagen Original  

Kryty kol

Ozdobné kryty kol o velikosti 16" s logem Volkswagen chrání ocelové kolo  

před znečištěním a vylepšuje vzhled vozidla. 1 sada = 4 kusy.

OBJ. Č.: 7N0 071 456

KOLA & PNEUMATIKY
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Nerozhodujte se pro jedno či pro druhé. Vezměte si jednoduše všechno. Díky Originálnímu příslušenství 
Volkswagen® budou Vaše možnosti ještě větší, širší a praktičtější. Sestavte si jednoduše požadovaný výběr 
přídavných dopravních možností a naplno se vyžívejte v tom, co ještě můžete přibalit. Naprosto pohodlně 
a v pohodě.

UDĚLEJTE 
Z NEROZHODNOSTI 
CTNOST.

TRANSPORT

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vpravo: nosič 
jízdních kol na zadní výklopné 
dveře, str. 25
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KVALITA ZNAMENÁ,
KDYŽ TO PROSTĚ SEDÍ.

Například víc šikovných přepravních možností. Nebo víc 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.

PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ VÍC: JEŠTĚ VÍC.

SPOKOJENOST BEZ KOMPROMISŮ.

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

 vysoce náročný 

ORIGINÁLNÍ KVALITA SE 
VŽDY VYPLATÍ:

TRANSPORT
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CITY-CRASH-TEST. 
PROTOŽE BEZPEČNÉ JE LEPŠÍ.
Tato značka znamená Vaši bezpečnost. Přesněji řečeno to, že Váš transportní 
systém byl intenzivně testovaný. Zcela ve znamení Vaší bezpečnosti. Takzvaný 
City Crash Test simuluje typickou nehodu – najetí na jiné vozidlo asi při 30 km/h. 
Jestliže reálně upravený systém nosičů zůstane stabilně namontovaný, obstál 
v testu – a Vaše bezpečnost je spolehlivě zajištěná...

← 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 75 kg.  

Barva: titan-metallic. Přehled všech provedení najdete v ceníku.

Systém DuoLift Funkce vysunutí
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TRANSPORT

← Volkswagen Original  

Příčníky

Přesně lícující, city crash testem1 prověřené příčníky jsou 

základnou systému všech zavazadlových nástaveb. Jsou 

pevné a přesto lehké a hlavně se dají rychle namontovat 

na střešní lišty. Jsou uzamykatelné a chrání Vás tak proti 

nepříjemným překvapením.  

OBJ. Č.: 7N0 071 151

→ 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.

OBJ. Č.: 1K0 071 127 A

↑ 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

↑ 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 funkci výsuvu lze držák lyží snadno 

obsluhovat i v rukavicích. Vhodný i pro wakeboard. Další 

provedení najdete v ceníku.

↑ Volkswagen Original  

Vak na lyže

(Na obrázku 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 

(objednává se zvlášť).  

OBJ. Č.: 00V 061 202 VAK NA LYŽE

OBJ. Č.: 00V 061 201 UKLÁDACÍ TAŠKA

1City Crash Test podle ISO/PAS 11154

15



DETAIL
Nosič jízdních kol lze několika málo 
pohyby složit. Zadní světla se sklopí 
dovnitř nosiče, aby byla při přepravě 
výborně chráněná.

↑ Volkswagen Original  

Nosič jízdních kol Compact II, skládací

Skládací nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení je nejmenší, nejlehčí a nejkompaktnější 

ve své třídě. Pojme dvě kola a unese 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, aby záďové dveře zůstaly přístupné. 

Kompletně složený nosič lze snadno uložit do zavazadlového prostoru. Na vyžádání můžete 

získat i nosič na tři 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.

OBJ. Č.: 3C0 071 105 B  COMPACT II, PRO 2 KOLA

OBJ. Č.: 3C0 071 105 C COMPACT III, PRO 3 KOLA (BEZ VYOBRAZENÍ))

↑ Volkswagen Original  

Tažné zařízení

Ať je to přívěs na člun, obytný přívěs nebo nákladní přívěs – pro přepravu přívěsu 

potřebujete vždy praktické, odnímatelné tažné zařízení. Elektrická montážní sada se 

objednává zvlášť. 

OBJ. Č.: 7N0 092 101   PEVNÉ (OBRÁZEK VLEVO)

OBJ. Č.: 7N0 092 155   ODNÍMATELNÉ (OBRÁZEK VPRAVO)

Volkswagen Original  

Elektrická sada k tažnému zařízení

(bez vyobrazení)

13-ti pólová elektrická sada k tažnému zařízení je perfektně sladěná s prvky řízení, zaručuje 

vysokou spolehlivost systému a navíc podporuje stabilizační program pro přívěs (stabilizace 

soupravy). 

OBJ. Č.: 7N1 055 204 

Výklopný mechanismus
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TRANSPORT

↑ Volkswagen Original 

Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře

Vzhled přizpůsobený liniím vozidla. Praktická a rychlá 

montáž. Pro přepravu maximálně 3 jízdních kol. 

Z eloxovaného hliníkového profilu, uzamykatelný. 

Smontovaný, snadno se připevňuje. Otvírání zadních dveří 

po montáži nosiče není omezeno. Vlastní hmotnost: 12 kg. 

Nosnost: 60 kg

OBJ. Č.: 7N0 071 104

↑ Volkswagen Original  

Dělicí mříž

Dělicí mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro 

cestující mezi opěradlem a čalounění stropu. Robustní, 

černou lakovanou ocelovou mříž lze snadno a pohodlně 

upevnit za zadní sedadla. Instalace je snadná a bez vrtání 

děr. Kryt zavazadlového prostoru může být také použit 

s dělicí mříží. 

OBJ. Č.: 7N0 017 221 B PRO 5-MÍSTNOU VERZI

OBJ. Č.: 7N0 017 221 C  PRO 7-MÍSTNOU VERZI

↑ 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.: 7N0 017 222   PRO 5-MÍSTNOU VERZI

OBJ. Č.: 7N0 017 222 A  PRO 7-MÍSTNOU VERZI

1City Crash Test podle ISO/PAS 11154

↑ Volkswagen Original  

Nosič jízdního kola

Aerodynamický nosič na jízdní kolo z UV - odolného plastu 

s pochromovanými ocelovými držáky se namontuje 

na příčníky nebo na základní střešní nosič.  

Je uzamykatelný a ověřený testem City Crash1.  

Maximální nosnost  je 17 kg.

OBJ. Č.: 6Q0 071 128 A
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KOMFORT & OCHRANA

Je krásné, když jsou věci pastvou pro oči. A ještě krásnější, když jsou i funkční.  
Tak jako řada chytrých řešení, která Vám nabízí Originální příslušenství Volkswagen®. 
Jsou tak praktická a promyšlená, že je skutečný požitek vybavit jimi svůj Sharan; 
přesně tak, jak to máte nejraději: krásné a funkční.

DOPŘEJTE SI KRÁSU, 
KTERÁ MÁ SMYSL.

KOMFORT & OCHRANA

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo: kolo z lehké slitiny Sima, str. 08, kryt na zrcátko, str. 30, 
deflektor, str. 30, ochranná fólie na prahy, str. 34
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↑ 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. 

OBJ. Č.: 7N0 061 160  PRO 5MÍSTNOU VERZI

↑ Volkswagen Original  

Vložka do zavazadlového prostoru

Ta sedí: ochranná vložka do zavazadlového 

prostoru s nápisem Sharan 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.: 7N0 061 161  

PRO 5MÍSTNOU VERZI (OBRÁZEK NAHOŘE)

OBJ. Č.: 7N0 061 161 A  

PRO 5, 6 A 7MÍSTNOU VERZI  

(OBRÁZEK VPRAVO)
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KOMFORT & OCHRANA

↑ Volkswagen Original 

Vana do zavazadlového prostoru s dělicími prvky a víkem

Vysoká vana do zavazadlového prostoru 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.  

OBJ. Č.: 7N0 061 162  PRO 5MÍSTNOU VERZI

DETAIL
Krycí díl, který je součástí dodávky,  
slouží jako praktické víko.
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↑ 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, a za horkých dní zabraňte pootevřením okénka 

nepříjemnému hromadění tepla.

1 sada = 2 ks. Barva: kouřově šedá

OBJ. Č.: 7N0 072 193 HU3

↑ Volkswagen Original 

Kryty vnějších zpětných zrcátek

Speciální nepřehlédnutelnou a účinnou ochranu 

poskytnou Volkswagen Original kryty vnějších zpětných 

zrcátek ve vzhledu nerezové oceli. Mohou být snadno 

a rychle namontovány na standardní zpětná zrcátka.  

1 sada = 2 kryty.

OBJ. Č.: 5N0 072 530 Q91  

↑ Volkswagen Original  

Střešní spoiler

Střešní spoiler nejenže dobře vypadá, ale je také účinný. 

Jeho decentní sportovní vzhled výrazně vylepší záďovou 

partii a současně zlepší aerodynamiku. Je natřený základní 

barvou a lze ho přelakovat v odstínu barvy vozu.

OBJ. Č.: 7N0 071 644 GRU  

→ Volkswagen Original 

Doplňková sada pro nezávislé vytápění  

přídavným topením 

Už žádné otravné škrábání ledu a husí kůže při ranních 

odjezdech: s doplňkovou sadou Volkswagen lze přídavné 

topení bez problémů využívat pro nezávislé vytápění, 

které vám zajistí teplo i při vypnutém motoru. Přehled 

všech provedení najdete u Vašeho servisního partnera.
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KOMFORT & OCHRANA

↑ Volkswagen Original  

Tempomat

Můžete udržovat rychlost jednoduše stisknutím tlačítka 

a funkcí reset se k ní znovu vrátit po brzdění nebo 

přeřazení. Pomocí funkce „Speed-Limiter“ lze navolit 

maximální rychlost, která se nepřekročí ani na plný plyn. 

Tempomat je praktický zejména na dlouhých cestách.  

OBJ. Č.: 7N0 054 690   PRO VOZY BEZ 

MULTIFUNKČNÍHO VOLANTU

OBJ. Č.: 7N0 054 691   PRO VOZY  

S MULTIFUNKČNÍM VOLANTEM

↑ 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 D

← Volkswagen Original  

Akustický parkpilot, zadní

Parkpilot se automaticky aktivuje při zařazení zpátečky: 

čtyři senzory a akustický výstražný signál pomáhají řidiči 

při parkovacím couvání. 

OBJ. Č.: 7N0 054 630 
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↓ Volkswagen Original  

Sluneční clona

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 obsahuje clony pro okno výklopných dveří a zadní boční okna. Přehled všech provedení naleznete v ceníku.

DETAIL
Optimální struktura pro ochranu proti 
slunci a pro tepelnou izolaci.
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KOMFORT & OCHRANA

↓ Volkswagen Original 

Ochranná fólie hrany zavazadlového prostoru 

transparentní

Přesně padnoucí fólie zabraňuje poškození při nakládce 

a vykládce. Pro lepení na hranu zadního nárazníku.

OBJ. Č.: 7N0 061 197 A

↓ Volkswagen Original  

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.  

OBJ. Č.: 7N0 071 360

↓ Volkswagen Original 

Ochranná lišta hrany zavazadlového prostoru 

s nerezovým vzhledem

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.

OBJ. Č.: 7N0 061 195

← 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.: 7N0 075 111 PŘEDNÍ (1 SADA = 2 KUSY) 

OBJ. Č.: 7N0 075 101 ZADNÍ (1 SADA = 2 KUSY)
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↓ Volkswagen Original  

Textilní koberce Premium

Kvalitní textilní koberce z odolného, hustě tkaného veluru 

s rubovým povlakem odolným proti otěru. Přední koberce jsou 

opatřeny bílým odsazeným nápisem Sharan a protiskluzným 

upevněním k podlaze. Barva: černá. 1 sada = 4 kusy.

OBJ. Č.: 7N1 061 270 WGK  

← Volkswagen Original  

Pryžové koberce pro každé počasí

Aby podlaha zůstala čistá v každém ročním období: sada tvarově přesných koberců s dlouhou životností s vyraženým nápisem Sharan 

na předních rohožích zadrží nejen špínu a vlhkost, ale navíc je výrazně lehčí než obvyklé koberce a stoprocentně recyklovatelná.  

Integrovaný upevňovací systém pevně připojuje přední rohože k podlaze vozidla. Barva: černá. 1 sada = 2 ks. 

OBJ. Č.: 7N1 061 501 041  PŘEDNÍ

OBJ. Č.: 7N0 061 510 041  STŘEDNÍ

OBJ. Č.: 7N0 061 511 041  ZADNÍ (JEN PRO 7MÍSTNOU VERZI)

↓ Volkswagen Original 

Ochranná fólie na prahové lišty černá/stříbrná

Užitečný a funkční detail, který chrání lak předních a zadních prahů před poškrábáním  

a poškozením. 1 sada = 4 kusy.

OBJ. Č.: 7N0 071 310 19A 
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KOMFORT & OCHRANA

↓ 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 

↓ Volkswagen Original  

Ramínko na šaty

Stylové ramínko na šaty je ideální, když potřebujete 

nepomačkané oblečení. Ramínko 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 

↓ 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

OBJ. Č.: 000 061 126 UHS   BARVA: CORNSILK BÉŽOVÁ 

(BEZ VYOBRAZENÍ)
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← 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 na sedačky ISOFIX.

OBJ. Č.: 000 019 819

↑ 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
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BEZPEČÍ PRO MLADOU GENERACI.

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 dětskou sedačku. Takovou, aby přesně vyhovovala věku, pohyblivosti i hmotnosti 
dítěte. Vašeho dítěte. Všechny originální dětské sedačky Volkswagen přesvědčují vysokým komfortem sezení a co nejjednodušší manipulací: 
Všechny potahy jsou snadno snímatelné a pratelné při 30 °C. 

↑ 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

↑ 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 zajistit v zavazadlovém prostoru 

pomocí upevnění „Top-Tether“ – to zajistí vyšší 

bezpečnost.

OBJ. Č.: 5G0 019 909 A

↑ 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

KOMFORT & OCHRANA
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↓ Volkswagen Original  

Autokosmetika

Série autokosmetiky Volkswagen byla vyvinuta speciálně pro materiály Volkswagen, jak 

pro interiér, tak pro exteriér vozidla. Bližší informace k jednotlivým produktům najdete 

u vašeho prodejního nebo servisního partnera.

↓ Volkswagen Original  

Výstražný trojúhelníkk

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

→ 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
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KOMFORT & OCHRANA

↓ 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.

Barva: oranžová. 

OBJ. Č.: 000 093 056 C 2LD 

↓ 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. Pro kola 195/65 R15, 195/60 R16, 195/70 R15, 205/55 R16, 

205/60 R16 a 205/50 R17.

OBJ. Č.: 000 091 387 AB 

DETAIL
Otevřeno jedním stisknutím:  
funkce „Quick-Release“ pro snadnější 
demontáž. 31
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BERTE ŽIVOT  
S LEHKOSTÍ.

LIFESTYLE

Proč si pořád dělat těžkou hlavu s tím, co kolem Vás často jen tak lehce a příjemně plyne. Srdečně 
Vás zveme, abyste si díky těmto kvalitám užívali života. Se spoustou zábavy a nenuceným úsměvem 
na rtech. Nebo zkrátka s produkty Volkswagen Lifestyle. To pravé pro všechny, co si umějí užívat 
života. A všechny, co se to ještě chtějí naučit.
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↑ Cestovní aktovka na notebook

Praktická kombinace aktovky a cestovní brašny. Vedle přihrádek na notebook 

a dokumenty má oddělený prostor na věci k přenocování. Lehká polstrovaná 

taška je na spodní straně navíc vybavená pryžovými nopky. Kožená ucha 

z nejjemnější usně napa jsou šikovná do ruky. Nošení usnadňuje odnímatelný 

polstrovaný popruh přes rameno s nastavitelnou délkou. Materiály: polyester/

rayon, useň napa. Barvy: tmavě šedá, na vnitřní podšívce limetové efekty. 

Velikost: 41 x 32 x 13 cm.

OBJ. Č.: 000 087 303 C 528

↑ Taška na notebook přes rameno

Ideální průvodce do školy nebo do kanceláře. V polstrovaném hlavním prostoru 

je dost místa pro notebooky do 15". Navíc má spoustu vnitřních přihrádek 

na mobil, tužky, dokumenty, peněženku atd. Navíc pásek s karabinkou na klíče 

nebo průkazku. Chlopeň se zavírá na dva suché zipy. Pod chlopní i v ní jsou další 

kapsy. Materiály: polyester/rayon, useň napa. Barvy: tmavě šedá, vnitřní 

podšívka limetová. Velikost: 32 x 39 x 10 cm.

OBJ. Č.: 000 087 316 D 528
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LIFESTYLE

↑ Víkendová cestovní brašna

Cestujte s lehkou a pevnou brašnou. Kožená ucha a velký hlavní prostor na zip. 

Mimoto jsou uvnitř dvě otevřené kapsy a jedna na zip. Zvenčí jsou další kapsy 

s různými praktickými detaily, např. kapsou na mobil, poutky na tužky a karabinkou 

na klíče. Materiály: polyester/rayon, useň napa. Barvy: tmavě šedá, na vnitřní 

podšívce limetové efekty. Velikost: 58 x 37 x 22 cm.

OBJ. Č.: 000 087 300 C 528

↑ Víkendový cestovní kufr

Lehký kufr zaujme maximem místa a velkou funkčností. Hlavní prostor a tři 

vnitřní kapsy lze uzavírat pomocí zipů. Možnost nasunutí na trolejové držadlo. 

Materiály: polyester/rayon, useň napa. Barvy: tmavě šedá, na vnitřní podšívce 

limetové efekty. Velikost: 58 x 37 x 19 cm.

OBJ. Č.: 000 087 301 B 528
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LIFESTYLE

← Sada kufrů na kolečkách 3dílná

Cestovní trio: Sada obsahuje tři lehké, extrémně odolné kufry s držadly, kolečky na kulových ložiscích, 

s aretovacími aluminiovými výsuvnými držadly a s kombinačními zámky TSA. Na přední straně logo Volkswagen. 

Svrchní materiál: polykarbonát. Barva: antracit.

OBJ. Č.: 000 087 302 A BZR

↑ Kufr na kolečkách velký

Lehký, odolný kufr na kolečkách s držadly, čtyřmi inline 

kolečky a kombinačním zámkem TSA. Uvnitř dva stahovací 

pásky, přepážka a kapsa na boty nebo doplňky. Svrchní 

materiál: polykarbonát.  

Barva: antracit. Velikost: 76 x 52 x 30 cm. Váha: 4,5 kg.

OBJ. Č.: 000 087 301 F BZR

↑ Kufr na kolečkách střední

Spousta prostoru pro kratší cesty: lehký, odolný kufr 

na kolečkách s držadly, čtyřmi inline kolečky 

a kombinačním zámkem TSA. Uvnitř dva stahovací pásky, 

přepážka a kapsa na boty nebo doplňky. Svrchní materiál: 

polykarbonát. Barva: antracit. Velikost: 66 x 45 x 26 cm. 

Váha: 3,6 kg.

OBJ. Č.: 000 087 301 E BZR

↑ Kufr na kolečkách palubní

Malé příruční zavazadlo: lehký, extrémně odolný kufr 

na kolečkách s držadly, dvěma inline kolečky a kombinačním 

zámkem TSA. Uvnitř dva stahovací pásky, přepážka a kapsa 

na boty nebo doplňky. Svrchní materiál: polykarbonát.  

Barva: antracit. Velikost: 55 x 37 x 20 cm. Váha: 2,6 kg.

OBJ. Č.: 000 087 301 D BZR
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↑ Plyšové zvířátko Ted Turbo

Prvním kamarádem v životě je měkoučký 

plyšák Ted Turbo od firmy Sigikid.  

Prací do 30°C.  

Materiály: bavlna, mikroplyš.  

Náplň: polyesterová vata.  

Barva: hnědá. Velikost: 32 cm. 

OBJ. Č.: 000 087 576 B AQG

↑ Plyšové zvířátko Mick Mechanic

Na mazlení a muchlání: hebký Mick Mechanic 

od firmy Sigikid. Prací do 30°C.  

Materiály: bavlna, mikroplyš.  

Náplň: polyesterová vata.  

Barva: světle modrá. Velikost: 28 cm.

OBJ. Č.: 000 087 576 D 3H1

↑ Plyšové zvířátko Paul Parcours

První překážky hravě zvládnete 

s plyšákem Paulem Parcoursem od firmy 

Sigikid. Prací do 30°C.  

Materiály: bavlna, mikroplyš.  

Náplň: polyesterová vata.  

Barva: hnědá. Velikost: 32 cm.

OBJ. Č.: 000 087 576 C 260
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LIFESTYLE

↑ Plyšový přívěsek Ted Turbo

Měkký plyšový přívěsek Ted Turbo 

od firmy Sigikid je mile přítulný.  

Prací do 30°C. Materiály: bavlna, 

mikroplyš. Náplň: polyesterová vata. 

Barva: hnědá. Velikost: 16 cm.  

OBJ. Č.: 000 087 576 E AQG

↘ Cestovní polštářek

Dětský cestovní polštářek s antistresovým účinkem díky pružné, měkké náplni. Na horní 

straně piktogramy Volkswagen Auto, spodní strana z hebkého veluru. Materiály: vrchní 

strana: 82 % nylon, 18 % polyuretan; spodní strana: 100 % velur. Náplň: polystyrenové 

kuličky. Barvy: modrá, červená.

OBJ. Č.: 000 084 510 7JZ

UPOZORNĚNÍ 
Sladké sny! Spodní strana podkovy je 
z měkoučkého veluru.
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LIFESTYLE

↑ Sharan 1 : 43

Veliký do nejmenšího detailu. I v malém měřítku s ohromnými detaily. A hned je také poznat,  

proč okouzlí všude, kde se objeví: perfektní dynamika, prostor a styl. Model: 2010. Měřítko: 1:43.  

Výrobce: Minichamps.

OBJ. Č.: 7M0 099 300 R7I PANTHEON GREY METALLIC

↑ Chránič zadní strany sedadel

Čisté řešení: ochranná textilie chrání zadní stranu předních sedadel před 

znečištěním – snadno se připevní pomocí oček na opěrky hlavy a pomocí 

háčků na spodek sedadla*. Materiál: nylon. Délka: 68,5 cm. Šířka: 47,5 cm.

OBJ. Č.: 000 069 609 041

*Výjimka: up!
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OBJEVUJTE ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLKSWAGEN®

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!

AUTOSTADT – MĚSTO AUT.
VŽDY STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU.

Chcete se dozvědět víc o Originálním příslušenství Volkswagen®? Žádný problém. Využijte pestré možnosti a ponořte se zcela do jeho světa. 
Virtuálně nebo osobně, při objevování nebo nakupování. Těšíme se na Vás.

YouTube – oficiální kanál firmy Volkswagen s množstvím 

informací a zábavy na téma Volkswagen a originální  

příslušenství: www.youtube.de/myvolkswagen

E-Shop – Volkswagen Lifestyle – přehledně, informativně  

a s objednávkami online:

www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle

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
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Příslušenství pro Sharan
Originální příslušenství Volkswagen®

Porsche Česká republika s.r.o.
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
Tištěno v České republice.
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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:


