
Příslušenství pro Volkswagen CC

Originální příslušenství Volkswagen®



VÍCEI když jsou měřítka vysoká – my míříme
ještě výš. Pokud jde o materiály, výrobní
procesy nebo o zpracování. Aby dobré
bylo ještě lepší.

Jasný princip bezpečnosti: ještě více.
Přísnější metody zkoušení, vyšší nároky,
náročnější testovací tratě. Standardně.

Vývoj provádíme souběžně s autem.  
S jasným cílem: exaktně vypracované detaily  
a rozměrová i tvarová přesnost všech dílů.  
Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 

KVALITY BEZPEČNOSTI VOLKSWAGEN
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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 příslušného popisovaného produktu.

OBSAH
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→ UPOZORNĚNÍ

SPORT & DESIGN

Co může být krásnější než čirá dynamická elegance? Například ještě víc elegance.  
Proto Originální příslušenství Volkswagen® všem, kdo jsou navzdory vší eleganci  
a sportovnímu vzhledu svého CC pořád ještě hladoví po dynamickém designu,  
nabízí vyslovenou pochoutku. Vyberte si – a užijte si to.

Na obrázku vpravo: ochranná lišta na víko zavazadlového prostoru Volkswagen Original, strana 7,  

spoiler na víko zavazadlového prostoru Volkswagen Original, strana 7, koncovka na tlumič výfuku  

Volkswagen Original, strana 7, kola z lehké slitiny Thunder Volkswagen Original, strana 13

DYNAMIKY DOSYTA.  
A POŘÁD JEŠTĚ HLAD.
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02  Volkswagen Original 

Spoiler na víko zavazadlového prostoru

Snadná montáž, velký účinek: spoiler na víko zavazadlového prostoru 

se připevní jen několika málo pohyby. Tak obratem ruky propůjčíte 

zádi vozu CC ještě sportovnější vzhled a ještě více aerodynamiky. 

Spoiler je vyrobený z vysoce pevného a odolného materiálu, dá se 

přelakovat v barvě vozu.

Obj. č.: 3C8 071 640 GRU

Volkswagen Original 

Ozdobná lišta na hranu víka zavazadlového prostoru

(Obrázek vlevo)

Tato atraktivní ozdobná lišta s chromovým vzhledem propůjčuje vozu CC ještě větší eleganci  

a přitom chrání hranu víka zavazadlového prostoru. Na spodní hranu víka se jednoduše přilepí.

Obj. č.: 3C8 071 360

01  Volkswagen Original 

Koncovka na tlumič výfuku

Čirá dynamika pro záď vašeho auta. Skosený tvar, vysoce leštěná 

nerezová ocel a průměr 76 mm udělají z vašeho vozu ztělesnění 

sportovního vzhledu. Jen pro sériovou dvojitou trubku  

o průměru 70 mm.

Obj. č.: 3C8 071 910

03  Volkswagen Original 

Sada sportovních pedálů

Neklouzavé sportovní nástavce na pedály jsou vyrobeny 

z kvalitní kartáčované ušlechtilé oceli. Gumový potah 

na povrchu zvyšuje přilnavost. Elektronický plynový pedál  

je již součástí dodávky.  

Obj. č.: 1K1 064 200 A  Pro mechanickou převodovku  

Obj. č.: 1K1 064 205 A  Pro automatickou převodovku 

a DSG (bez vyobrazení) 

Sport & design 7 
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→ UPOZORNĚNÍ

KOLA & PNEUMATIKY

Perfektně sladit tvar a funkci předmětu, to je výsostné umění, které neovládá každý – ale je pro 
každého k mání. Postará se o to Originální příslušenství Volkswagen® s širokým sortimentem 
designových kol a pneumatik. Skutečně.

DESIGNOVÉ SNY  
NA ZÁKLADĚ 
SKUTEČNOSTI.

Na obrázku vlevo: Volkswagen Original Kolo z lehké slitiny Motorsport, strana 12
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Kola & pneumatiky10



Kola & pneumatiky

ČIRÝ POŽITEK Z JÍZDY.  
ALE BEZPEČNĚ.

Dobrá přilnavost k vozovce, spolehlivé zrychlení, kontrolovaná dynamika jízdy – 

málokterá součástka nese takovou odpovědnost jako kola. Jak za bezpečnost jízdy, 

tak za celkový vzhled vozidla. Naši vývojáři, designéři a inženýři denně 

znovuvytvářejí propojení mezi tvarem a funkcí. Spojují kvalitní materiály 

v prvotřídním designu k odpovídající funkci. A výsledky testují tak dlouho a tak 

intenzivně, dokud nevyhovují nárokům značky Volkswagen na kvalitu a bezpečnost. 

Nám nestačí nabízet vám 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 a při impaktovém testu se ověřuje pevnost hrany kola při nárazu.  

  ZKOUŠKY MATERIÁLU A POVRCHŮ: Při těchto zkouškách se zjišťuje chemické složení, pevnost v tahu a hodnoty roztažnosti kola 

i odolnost jeho povrchu proti poškrábání a korozi.

  TESTOVÁNÍ V TRVALÉM PROVOZU: Testování v trvalém provozu se provádí pomocí dvouosé zkušební stolice ZWARP. Zde se 

simulují maximální zatížení vyskytující se během životnosti kola.

  TESTY VOZIDLA: Při zkouškách volného chodu, pevnosti zašroubování šroubů kola a při prahovém testu se kola kontrolují 

ve tvrdých podmínkách testovací dráhy.

Výsledek ukazuje červeně  

místa, kde na kolo z lehké slitiny  

působí největší síly. Na základě toho se  

upřesňuje konstrukce a dimenzování.

→ ANALÝZA FEM

HLÍDÁME VAŠI BEZPEČNOST.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLKSWAGEN®.   
PROTOŽE ORIGINÁLNÍ KVALITA SE VŽDYCKY VYPLATÍ.
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Räder & Reifen

01  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Motorsport

Barva: bílá, rozměr: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, vhodná velikost pneumatik1: 235/35 R19  

Obj. č.: 1K8 071 499 A Y9C

02  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Motorsport

Barva: černá, rozměr: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, vhodná velikost pneumatik1: 235/35 R19

Obj. č.: 1K8 071 499 A AX1

03  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Motorsport

Barva: antracit, rozměr: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, vhodná velikost pneumatik1: 235/35 R19

Obj. č.: 1K8 071 499 A 16Z
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Räder & Reifen

→ UPOZORNĚNÍ

Volkswagen Original 

Krytky ventilů 

(bez vyobrazení)

Dejte svému CC individuální charakter až do nejmenšího detailu. Čtyři krytky ventilů s vyraženým logem 

Volkswagen chrání ventily před prachem, špínou a vlhkostí. 1 sada = 4 ks.

Obj. č.: 000 071 215 A  Vhodné pro aluminiové ventily

Obj. č.: 000 071 215  Vhodné pro gumové a kovové ventily 

04  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Sagitta (obrázek vlevo)

Barva: titan, rozměr: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112, vhodná velikost pneumatik1: 235/35 R19

Obj. č.: 1K8 071 499 QQ9

07  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Sima

Barva: briliantová stříbrná, rozměr: 6,5 J x 17", ET 39, vhodná velikost pneumatik1: 205/50 R17 93V XL  

Obj. č.: 1K8 071 497 8Z8

K dostání také jako kompletní zimní kolo.

05  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Thunder II

Barva: černá, leštěná, rozměr: 8 J x 18", ET 41, LK 5/112, vhodná velikost pneumatik1: 235/40 R18

Obj. č.: 1K8 071 498 AX1

06  Volkswagen Original 

Kolo z lehkých slitin Thunder II

Barva: titan, leštěná, rozměr: 8 J x 18", ET 41, LK 5/112, vhodná velikost pneumatik1: 235/40 R18

Obj. č.: 1K8 071 498 QQ9

Povšimněte si prosím také naší široké nabídky letních i zimních kompletních kol. 

Váš prodejní či servisní partner Volkswagen vám samozřejmě rád nabídne pneumatiky  

vhodné pro váš vůz.

1Další vhodné velikosti pneumatik najdete v atestu příslušného kola z lehké slitiny. 
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TRANSPORT

Co může být krásnější, než mít na výběr? Docela jednoduše: nemuset vybírat, nýbrž prostě vzít 
s sebou všechno. Abyste tuhle nádheru mohli vychutnávat naplno a docela, Originální příslušenství 
Volkswagen® nabízí řadu užitečných transportních možností. Prostě rozmanitost, se kterou  
je všechno nejen krásnější, ale i jednodušší.

PROSTĚ ROZMANITOST. 
KVŮLI 
JEDNODUCHOSTI.

→ UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vlevo: Volkswagen Original Kolo z lehkých slitin Motorsport, strana 12,  

Volkswagen Original Základní nosič, strana 24, Volkswagen Original Držák na jízdní kola, strana 26 
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Transport

Tvrdší, přísnější, rozsáhlejší, delší – zkušební postupy Volkswagen přesahují zákonem předepsané parametry. Pro materiály, v laboratoři 

a nakonec na zkušební dráze. Jen stoprocentní kvalita dostane označení Volkswagen Original. Bez kompromisů.

  LABORATORNÍ ZKOUŠKY: Test koroze, odolnosti proti UV záření, ekologické nezávadnosti a řada dalších laboratorních testů zjišťuje 

všechny relevantní vlastnosti materiálů. Pro optimální zpracování.

  TESTOVÁNÍ V TRVALÉM PROVOZU: Na krátké trase, při rychlé jízdě nebo na různě náročných profilech – zde se testuje odolnost při 

trvalém zatížení.

  ZKUŠEBNÍ TERÉN: Jízdní pokusy při maximálním zrychlení v podélném i příčném směru, např. při slalomu, plném brzdění nebo jízdě 

po hrbolaté dlažbě, znovu a znovu vystavují transportní příslušenství extrémně tvrdým zkouškám.

SPOKOJENOST BEZ KOMPROMISŮ

KVALITA ZNAMENÁ, 
KDYŽ TO PROSTĚ SEDÍ.  

Například víc chytrých transportních možností. Nebo více ověřené bezpečnosti. Nebo jednoduše víc známé kvality  

Originálního příslušenství Volkswagen®. Důvěry, kterou originální příslušenství nedostalo darem, ale musí si ji každý 

den znovu zasloužit. S materiály, které jsou lépe zkombinované, s designem, který lépe vypadá, a s funkcemi,  

které nabízejí lepší možnosti. Nebo stručně: s jasným nárokem udělat dobré věci denně o něco lepší.  

Hezčí, funkčnější a bezpečnější.

PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ VÍC: JEŠTĚ VÍC

Absolutně přesný tvar a rozměry 

Intenzivně zkoušená bezpečnost

Snadná montáž 

Promyšlená systémová řešení 

Náročný design

ORIGINÁLNÍ KVALITA  
SE VŽDYCKY VYPLATÍ:
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01  Volkswagen Original

Základní střešní nosič

Je základem pro všechny střešní systémy. Na základní střešní nosič, testovaný podle normy City-Crash, 

lze upevnit např. praktické střešní boxy nebo držák na surfové prkno, jízdní kola, lyže nebo snowboardy.

Obj. č.: 3C8 071 126

02  Volkswagen Original 

Nosič kajaku

Nosič kajaku byl speciálně vyvinutý pro přepravu kajaků o váze do 25 kg. Kajaky lze snadno připevnit na 

základní střešní nosič nebo na příčníky a převážet na střeše vozidla bez posouvání nebo kymácení.

Obj. č.: 1K0 071 127 A

Transport

CITY-CRASH TEST. 
JE LEPŠÍ MÍT JISTOTU.
Tato značka je pro vaši bezpečnost. Přesněji řečeno je zárukou,  
že váš transportní systém byl důkladně testován. City-Crash Test 
simuluje typický náraz vozidla  v městském provozu při 30 km/hod.  
Transportní systém se při tom v žádném případě nesmí uvolnit.    
Pak je spolehlivý a pro vás bezpečný.



04  Volkswagen Original 

Vak na lyže

Praktický vak na lyže slouží k přepravě až čtyř párů lyží včetně holí 

a chrání je před poškozením dalšími zavazadly ve vozidle nebo 

střešním boxu. Integrovaný popruh lze ve voze zaklapnout 

do zámku bezpečnostního pásu. Průběžný zip a pohodlná ucha 

umožňují snadnou manipulaci.

Obj. č.: 00V 061 202  Vak na lyže

Obj. č.: 00V 061 201  Ukládací taška

03  Volkswagen Original 

Nosič lyží a snowboardů Komfort

Přepravujte na střeše svého auta pohodlně až šest párů lyží nebo až čtyři snowboardy – komfortně

a bezpečně. Protože nosič lyží a snowboardů lze nejen snadno namontovat na základní střešní nosič, ale 

navíc i zamknout. Díky širokým otevíracím tlačítkům je možné držák lyží obsluhovat i v silných rukavicích.

Funkce výsuvu usnadňuje nakládání a vykládání. Je vhodný i pro přepravu wakeboardu.   

Bližší informace o provedeních a variantách najdete v přiloženém ceníku.

Obj. č.: 1T0 071 129

05  Držák surfového prkna

Ten nejlepší vítr vás může překvapit kdekoliv. Je hezké, když můžete pohodlně a bezpečně naložit

nejen prkno, ale i potřebnou výbavu. Tento držák zahrnuje dva držáky na stožár a dva upínací pásky.

Rychle a jednoduše se namontuje na základní střešní nosič.

Obj. č.: 000 071 120 HA

Transport 19 



02  Volkswagen Original 

Střešní box

Nové střešní boxy s objemem 310  l, 340  l a 460  l jsou ověřovány City-Crash1 Testem. Přesvědčí vás 

jednoduchou a pohodlnou manipulací: díky praktickému rychloupínání se snadno namontují na základní 

střešní nosič. Ještě větší pohodlí při nakládání a vykládání zajišťuje nový systém „DuoLift“, umožňující 

otevírání střešního boxu z obou stran. Všechny boxy lze uzamknout tříbodovým centrálním zamykáním. 

Dodržujte prosím maximální přípustné zatížení střechy. Přehled všech velikostí a provedení najdete 

v ceníku.

01  Volkswagen Original 

Nosič jízdního kola

Nosič je vyrobený z aerodynamicky tvarovaného plastového profilu a držáku rámu z matně 

chromované oceli. Snadná montáž na základní střešní nosič umožňuje jednoduchou manipulaci. 

Nosič jízdního kola, ověřený testem City-Crash1, je uzamykatelný.

Obj. č.: 6Q0 071 128 A

Transport

1City-Crash Test dle ISO/PAS 11154
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03  Volkswagen Original 

Tažné zařízení

Ať přívěs na loď, obytný přívěs nebo přídavný nákladový prostor – 

pro transport přívěsu potřebujete praktické odnímatelné tažné 

zařízení. Elektrická montážní sada se musí objednat zvlášť. Pokyny 

pro použití najdete v přiloženém ceníku.

Obj. č.: 3AA 092 155

Volkswagen Original 

Elektrická montážní sada 

(Bez vyobrazení)

13pólová elektrická montážní sada je perfektně přizpůsobená 

ovládacím prvkům, zaručuje vysokou spolehlivost systému a navíc 

podporuje stabilizační program pro přívěs (stabilizace soupravy).

Obj. č.: 3C0 055 204 B

04  Volkswagen Original 

Nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení

Tak snadno a bezpečně si můžete vzít s sebou dvě – nebo s dodatečnou rozšiřovací sadou až tři – jízdní 

kola. Nosič se přimontuje bez nářadí pomocí rychloupínače a díky sklopnému provedení se i nadále dají 

otevírat zadní výklopné dveře.

Obj. č.: 3C0 071 105 A  Nosič jízdních kol na hlavu tažného zařízení

Obj. č.: 3C0 071 109 A  Rozšiřovací sada pro třetí jízdní kolo

Transport 21 



01  Volkswagen Original 

Přídavné vnitřní zrcátko

Tady je zaručený lepší přehled i dohled na děti na zadních sedadlech. Přídavné vnitřní zrcátko se upevňuje na 

čelní sklo nebo na přístrojovou desku pomocí přísavky a díky flexibilnímu kloubu se dá individuálně nastavit na 

interiér vozidla, provoz na silnici nebo na parkování.

Obj. č.: 000 072 549 A

Transport22



02  Volkswagen Original 

Ochranný potah sedadel

Optimální ochrana choulostivých sedadel: Ochranný potah sedadel z neklouzavého materiálu se snadno čistí 

a chrání před odřením nebo znečištěním, např. dětskou sedačkou. Praktické kapsy ze síťoviny navíc nabízejí 

přídavný úložný prostor. Lze použít i na sedadla ISOFIX.

Obj. č.: 000 019 819

Transport 23 
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Každý má rád krásu. A každý má rád bezpečí. Dvě základní potřeby, které se konečně navzájem 
nevylučují. Originální příslušenství Volkswagen® totiž zajistí, aby si plně užil jak estét, tak fanda 
bezpečnosti. Abyste nemuseli myslet na nic jiného, než na dokonalý požitek z jízdy.

ŠŤASTNÉ SPOJENÍ 
KRÁSY A BEZPEČNOSTI.

KOMFORT & OCHRANA

→ UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vlevo: Volkswagen Original Ochranná fólie na práh dveří černo/stříbrná, strana 34
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01  Volkswagen Original 

Pěnová vložka do zavazadlového prostoru

Lehká a pružná vložka přesně odpovídá zavazadlovému prostoru vozu 

Volkswagen CC. Její asi o 5 cm zvýšený okraj zajišťuje dostatečnou ochranu 

proti vlhkosti a nečistotě. Plastický kosočtvercový vzor působí protiskluzově. 

Pokud nebudete vložku potřebovat, dá se snadno srolovat a uložit tak, aby 

nezabírala mnoho místa. 

Obj. č.: 3C5 061 160 02  Volkswagen Original 

Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru

Praktická oboustranná velurová podložka s přesnými rozměry chrání zavazadlový  

prostor vozu Volkswagen CC před znečištěním všeho druhu. Nopkovaná vrstva snadno 

udržovatelného plastu na rubové straně zajišťuje náklad proti posunutí. Praktický pomocník 

pro přepravu špinavých a vlhkých předmětů. 

Obj. č.: 3C8 061 210

Komfort & ochrana

Detail

Robustní  

a neklouzavé  

plastové nopky.

Nabídku tašek najdete  

u vašeho prodejního a servisního partnera.
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04  Volkswagen Original 

Cargonizer

Cargonizer je praktická a přesně tvarovaná vložka do prostoru pro rezervní kolo. 

Rozdělení na pět různě velkých přihrádek vám poskytne rozšířené možnosti 

ukládání pro všechny potřeby a předměty, které nepoužíváte tak často. 

Nedodává se pro provedení 4Motion.

Obj. č.: 3C0 061 200

03  Volkswagen Original 

Vložka do zavazadlového prostoru

Ta sedí: vložka do zavazadlového prostoru s nápisem CC je omyvatelná, protiskluzová a odolná 

vůči kyselinám. S cca 5 cm vysokým okrajem s ní hravě udržíte zavazadlový prostor v čistotě.

Obj. č.: 3C8 061 161

Komfort & ochrana

05  Volkswagen Original 

Síť do zavazadlového prostoru

Zajišťuje, aby všechno zůstávalo na svém místě a lehké předměty se neposunovaly. Pevná 

a odolná síť se snadno připevní pomocí háčků do sériových upínacích ok v zavazadlovém 

prostoru.

Obj. č.: 3C5 065 110

Detail

Robustní  

a neklouzavé  

plastové nopky.
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02  Volkswagen Original 

Ochranná transparentní fólie na hranu zavazadlového prostoru

Transparentní ochranná fólie na hranu zavazadlového prostoru má přesné 

rozměry a spolehlivě chrání nárazník před poškrábáním při nakládání 

a vykládání předmětů ze zavazadlového prostoru. Snadno a rychle se nalepí. 

Obj. č.: 3C8 061 197

01  Volkswagen Original 

Ochranné fólie nástupních prahů transparentní

Fólie chrání vstup do vozidla před poškrábáním. Rozměrově i tvarově přesná fólie se na prahy dveří 

snadno nalepí.

Obj. č.: 3C8 071 310 A

03  Volkswagen Original 

Ochranné fólie nástupních prahů černé/ stříbrné

Užitečný a funkční detail, který chrání lak namáhaných dveřních prahů v přední i zadní části 

vozu před poškrábáním. 

Obj. č.: 3C8 071 310
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06  Volkswagen Original 

Lapače nečistot

Chraňte nejen svůj vlastní vůz, ale i vozidla jedoucí za vámi před zvířenou nečistotou, nebezpečným odletujícím 

štěrkem a rozstřikováním vody těmito mimořádně odolnými lapači nečistot. 

Obj. č.: 3C8 075 111 Přední (1 sada = 2 ks/bez vyobrazení)

Obj. č.: 3C8 075 101 A  Zadní (1 sada = 2 ks)

04  Volkswagen Original 

Sada textilních koberců Premium

Kvalitní textilní koberce z odolného, hustě tkaného veluru s oděruvzdornou rubovou vrstvou.  

Přední koberce jsou opatřeny stříbrným nápisem CC a protiskluzovým upevněním k podlaze.  

Barva: černá. 1 sada = 4 ks.

Obj. č.: 3C8 061 270 WGK  Přední a zadní

05  Volkswagen Original 

Sada pryžových koberců 

Ty vydrží: pryžové koberce mají přesný tvar a rozměry, přední jsou opatřené 

nápisem CC. Zadrží nečistoty i vlhkost. Integrovaný upevňovací systém zajišťuje 

neklouzavé připevnění předních koberců k podlaze vozidla.  

Barva: černá. 1 sada = 2 ks.

Obj. č.: 3C8 061 501 041  Přední

Obj. č.: 3C0 061 511 041  Zadní

Komfort & ochrana 29 



02  Volkswagen Original 

Tempomat

Pouhým stiskem tlačítka udržujete svou rychlost a pomocí funkce reset 

se k ní po brzdění nebo řazení automaticky vrátíte. Zvlášť praktické to je 

při delších jízdách. Přehled všech provedení najdete v přiloženém ceníku.

01  Volkswagen Original 

Chladicí a izolační box

Box s objemem cca 25 litrů zajišťuje správnou teplotu pro každou příležitost. Lze v něm bez problémů ve svislé 

poloze přepravovat i dvoulitrové láhve. Napájení 12 V v autě nebo 230 V doma či v hotelu. Pro potřebnou 

bezpečnost a maximální komfort je v rozsahu dodávky i chránič baterií před vybitím a přídavné izolační víko, 

kterým lze nahradit chladicí víko.

Obj. č.: 000 065 400 C
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Komfort & ochrana

05  Volkswagen Original 

Originální háčky na opěrky hlavy

Praktický „strážce pořádku“. Dvoudílná sada k uchycení na vzpěry opěrek hlav předních sedadel. Stačí upevnit odloženou část 

oděvu na háček na opěrku hlavy a je to.

Obj. č.: 000 061 126 A 041  Barva: černá (2 kusy)

Obj. č.: 000 061 126 A UHS  Barva: béžová „Cornsilk“ (2 kusy, bez vyobrazení)

04  Volkswagen Original 

Ramínko na šaty

Ramínko na šaty je praktické i vzhledově atraktivní řešení, když si potřebujete někam dovézt nepomačkané oblečení.  

Ramínko se jednoduše upevní na opěrku hlavy na předním sedadle.

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. Během 

vyjímání se automaticky vytáhne nový sáček. Každá role obsahuje 50 sáčků.

Obj. č.: 000 061 107
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SERVIS & PÉČE

Suverenitě se dá nejen naučit, dá se i přímo objednat – jako Originální příslušenství Volkswagen®. 
Ve formě promyšlených produktů, které dávají spolehlivý pocit, že všechno půjde správnou cestou.  
Ať se stane cokoliv.

DOBRÝ POCIT. 
OČIVIDNĚ.
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01  Volkswagen Original 

Autokosmetika

Originální autokosmetika Volkswagen byla navržená speciálně pro materiály, které jsou použity 

uvnitř i vně vozů Volkswagen. Bližší informace k jednotlivým produktům najdete u vašeho 

prodejního a servisního partnera. 

03  Volkswagen Original 

Reflexní výstražná vesta

Lehká výstražná vesta ve fluorescenční oranžové barvě s reflexními signálními pruhy ze 100% 

polyesteru je atestovaná podle DIN EN 471. Je povinnou výbavou ve vozidlech a v některých 

zemích je již povinná i pro všechny cestující. Výstražná vesta se dodává v textilním pouzdře 

s uzávěrem na patentku. Barva: oranžová.

Obj. č.: 000 093 056 C 2LD

02  Volkswagen Original

Výstražný trojúhelník

Díky své konstrukci je tento výstražný trojúhelník ve složeném stavu velmi malý a zabere jen málo

místa. Odpovídá předpisu ECE  (Economic Commission for Europe) a je vybavený sklopnými

kovovými nožkami.

Obj. č.: 000 093 057
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04  Volkswagen Original 

Sněhové řetězy Snox (powered by pewag)

Inovativní systém Snox plně 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 pozici pneumatiky. Dodávka zahrnuje i praktické pouzdro na přenášení.  

Nyní nově s funkcí „Quick-Release“ pro jednodušší demontáž řetězů.

Obj. č.: 000 091 387 AB

06  Volkswagen Original 

Sada obalů na kola

Čtyřdílná sada obalů na kola umožňuje šetrný transport a skladování vašich kol v garáži nebo ve 

sklepě a přispívá k zachování jejich hodnoty. Obaly na kola jsou vyrobeny z kvalitního pevného 

polyesteru, jsou vybaveny robustním držadlem a všitými kapsami na úschovu upevňovacích šroubů

kol. Označení na kapsách usnadňuje správné přiřazení kol. Vhodné pro pneumatiky a kompletní kola 

do 18 palců, šířky 245 mm, obvod kol 2 100 mm.

Obj. č.: 000 073 900

05  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

07  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 ks.

Obj. č.: 000 071 597

Servis & péče

Detaily

Otevřete jedním stisknutím:  

funkce „Quick-Release“  

pro jednodušší demontáž.
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→ UPOZORNĚNÍ

Vybraný styl nezná konec pracovní doby. Aspoň v nové kolekci Volkswagen Lifestyle tomu tak je. 
Vychutnejte si svobodu zůstat naprosto sami sebou – stylově, moderně a elegantně. V každém čase 
a při každé příležitosti. To je vlastnost, kterou máte společnou se svým vozem Volkswagen CC.

VÁŠ SOUKROMÝ STYL: 
TO JE VÁŠ BUSINESS.

LIFESTYLE

Celou naši kolekci Volkswagen Lifestyle najdete  

u vašeho prodejního či servisního partnera.

Na obrázku vlevo: Pánská kožená bunda, strana 45
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01  Pánský krátký kabát

Zkrátka a dobře: vždycky se hodí. Ke každému saku. Do každého počasí. Díky lehkému 

vatování se dá nosit i v chladnějším ročním období. Dodává se na ramínku v obalu na 

šaty. Materiály: 50 % bavlna, 50 % nylon. Barva: černá. Velikosti: M, L, XL, XXL.

Obj. č.: 1K3 084 002 X 1 041

02  Pánská Business košile

Vkusný kousek pro zvláštní příležitosti: snadno se žehlí a je velmi elegantní, vypasovaná, 

se skoseným žraločím límcem a ohrnovacími manžetami. Designed by van Laack. 

Materiál: 100 % bavlněný popelín. Barva: bílá. Velikosti: M, L, XL, XXL.

Obj. č.: 000 084 270 X 1 084

Detaily

Moderní „žraločí“ límec, ohrnovací 

manžety pro manžetové knoflíčky.
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05  Pánská šála

Auto. Oblečení. Jednoznačně od firmy Volkswagen 

pochází i tato hedvábně měkká šála s decentním 

širším proužkem a ozdobená kovovým štítkem  

s logem Volkswagen. Materiály: 35 % kašmír, 35 % 

hedvábí, 30 % vlna. Barva: antracit, proužek.  

Velikost: 180 x 33 cm.

Obj. č.: 000 084 330 B JM6

03  Pánská kožená bunda

Udělat z nekonvenčního kousku normální – docela ležérně: sportovní kožená 

bunda má vsazené náprsní kapsy se štepováním, dvě vnitřní kapsy 

a dvoubarevnou podšívku. Pomocí poutek na lemu lze regulovat šířku. 

Včetně ramínka a vaku na šaty.  

Materiál: 100 % jehněčí napa. Barva: černá. Velikosti: 48, 50, 52, 54, 56.

Obj. č.: 1K2 084 002 X 1 J5E

04  Sluneční brýle Driver Unisex

Klasika pro ni i pro něj. Kapkovitá skla, rafinovaná horní linie s dvojitým 

niklovým můstkem, decentně matné straničky z titanu. Osvědčená 

optika v nové interpretaci. Skla z polykarbonátu Kat. 3 poskytují 100% 

ochranu proti UV záření. Dodávají se ve tvrdém pouzdře.  

Materiály: nikl, titan, PC. Barvy: stříbrná, titan.

Obj. č.: 000 087 900 G DZD

→ UPOZORNĚNÍ
Další sluneční brýle najdete  

u vašeho prodejního či servisního partnera.

Lifestyle

1 X = specifický index velikosti.  

Bližší informace najdete u vašeho prodejního či servisního partnera.
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Lifestyle

01  Dámská halenka

Vypasovaná dolní část se zavinovacím vzhledem 

v kombinaci s hladkým vrškem vyvolává perfektní dojem 

sportovní elegance. Knoflíky zdobí nápis Volkswagen. 

Materiály: 68 % bavlna, 28 % polyamid, 4 % elastan. 

Barva: bílá. Velikosti: 36, 38, 40, 42, 44.

Obj. č.: 000 084 262 X 1 084
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1X = specifický index velikosti.  

Bližší informace najdete u vašeho prodejního či servisního partnera.

→ UPOZORNĚNÍ

Lifestyle

03  Dámské sluneční brýle Titan

Exkluzivní a kvalitní. Široké straničky titanové barvy a rámečky z transparentního polyamidu přecházejícího 

do barvy čoček. Pro suverénní směs nápadnosti a nadčasovosti. Skla CR39 poskytují 100% ochranu proti  

UV záření. Dodávají se ve tvrdém pouzdře. Materiály: titan, polyamid, CR39. Barvy: titan, hnědá.

Obj. č.: 000 087 900 G 049

02  Dámský pulovr

Nádherně lehký a hebce měkký: pulovr z ultralehké merinové vlny se speciálními švy.  

Ozdobený kovovým štítkem s emblémem Volkswagen. Materiál: 100 % merino.  

Barva: karamel. Velikosti: S, M, L, XL.

Obj. č.: 000 084 110 X 1 9RC

Detaily

Měkká kvalitní vlna 

a rafinované švy 

na širokém 

dekorativním lemu.
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01  Cestovní taška na spisy a notebook

Praktická kombinace aktovky a cestovní tašky. Vedle kapes na notebook a dokumenty má 

zvláštní přihrádku na oblečení. Lehká polstrovaná taška má na spodní straně navíc bezpečnostní 

gumové nopky. Ucha z nejjemnější kůže napa příjemně padnou do ruky. Nošení ulehčí 

i posuvný, odnímatelný a polstrovaný popruh přes rameno. Materiály: polyester/rayon,  

kůže napa. Barvy: tmavě šedá, uvnitř s limetkovými efekty. Velikost: 41 x 32 x 13 cm.

Obj. č.: 000 087 303 C 528

Detaily

Stabilní a robustně zpracované úchyty 

a karabiny pro nošení větších zátěží.

Další tašky najdete  

u vašeho prodejního či servisního partnera.
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03  Přívěsek na klíče s kovovým kroužkem.

Materiál: 100% teletina. Délka: 13 cm.

Se smyčkou z černé nebo hnědé teletiny  

a s kovovým okem. Celkový vzhled doplňuje  

originální logo Volkswagen.

Obj. č.: 000 087 011 D APG  hnědý

Obj. č.: 000 087 011 D GOW  černý

02  Peněženka

Tak stylově lze ukládat zákaznické a kreditní karty, 

průkazy i bankovky a drobné. 

Materiál: 100% teletina. Rozměry: 12 x 9 x 2 cm.

Obj. č.: 3D0 087 400 APG  černá

Obj. č.: 3D0 087 400 GOW  hnědá

Detail

Peněženka je v provedení černá a hnědá teletina.

Detail

Peněženka je v provedení černá a hnědá teletina.
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INFO
AUTOSTADT – MĚSTO AUT.  
VŽDYCKY 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. Uvnitř samozřejmě najdete i obchod s Originálním 

příslušenstvím Volkswagen® – těšíme se na vaši návštěvu!

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

E-shop – Volkswagen Lifestyle 

– přehledně, informativně a s objednávkami online.

www.volkswagen.cz/zajimavosti/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/servis/prislusenstvi
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AUTOSTADT – MĚSTO AUT.  
VŽDYCKY STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU.
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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.

Originální příslušenství Volkswagen®

Import Volkswagen Group s.r.o.
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
I.V734.03.12.15

Tištěno v České republice.
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Změny vyhrazeny.
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