
Příslušenství pro Golf Variant



max.
50 kg

VÍCEVaše spokojenost je dána naší kvalitou - v každém detailu. 
K tomu používáme pouze vysoce kvalitní materiály, které  
jsou zpracovány nejmodernějšími 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.

Váš 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

Všude, kde uvidíte některý z těchto symbolů, Vás chceme upozornit na některou  
zvláštnost našeho produktu. Všechny podrobnosti najdete na záložce na zadní straně obálky.

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.
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Tolik sportovního ducha, taková dynamika a tak skvělá  
silueta – tím vším se můžete pochlubit. A individuálně si  
vůz přizpůsobit. S Originálním příslušenstvím Volkswagen®.  
Jednoduše dopřejte svému vozu Golf Variant na požadovaných 
místech přídavné designové prvky a užívejte si jeho  
sportovní vzhled.

 HÝŘÍ SILOU.  

    BEZ 
   PŘEHÁNĚNÍ.

UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vpravo:  

Koncovka na tlumič výfuku - strana 07,  

Ozdobná lišta na zadní výklopné dveře - strana 09, 

Ochranná lišta hrany zavazadlového prostoru 

s nerezovým vzhledem - strana 09,  

Kolo z lehké slitiny Rotary - strana 14
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02/03 // Volkswagen Original  
Koncovka na tlumič výfuku
Extra příspěvek k výraznému vzhledu poskytne Vašemu vozu 
Golf Variant nová koncovka na tlumič výfuku. Zkosený tvar  
v kombinaci s kvalitním vzhledem z něj dělá skutečnou 
upoutávku. Dodává se v černém chromu nebo leštěné nerezi.   
Obj. č.: 5C5 071 911 C  
Leštěná nerez (obrázek 02)
Obj. č.: 5G0 071 911 041  
Černý chrom (obrázek 03)

04 // Volkswagen Original  
Sada sportovních pedálů
Tyto neklouzavé sportovní nástavce na pedály z kartáčované 
ušlechtilé oceli se snadno připevňují. Vyznačují se kvalitním 
designem a jejich neklouzavý povrch zvyšuje přilnavost.
Obj. č.: 5G1 064 200   
Pro mechanické převodovky
Obj. č.: 5G1 064 205   
Pro DSG (automatická převodovka)

01 // Volkswagen Original  
Sportovní koncovka řadicí páky
Pro ještě větší individualitu a eleganci v interiéru: kvalitní 
sportovní koncovka řadicí páky s designem golfového míčku 
příjemně padne do ruky a snadno se připevňuje. Montáž je 
možná jen ve vozech s 6stupňovou mechanickou převodovkou.
Obj. č.: 5G0 064 230

02

03

04



01 // Volkswagen Original  
Prahová lišta z nerez oceli
Prahové lišty z kvalitní nerezové oceli s nápisem Golf nejen chrání namáhanou nástupní zónu,  
ale jsou i výrazným dekoračním prvkem. 1 sada = 4 ks. Přední a zadní.
Informace o dostupnosti a provedení Vám sdělí Váš prodejní nebo servisní partner Volkswagen.
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02 // 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.: 5G9 061 195

03 // 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.: 5G9 071 360

02

03
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Golf nezná kompromisy. A už vůbec ne, když jde o bezpečnost, 
sportovní charakter nebo design. Rád předvede svůj jasný profil. 
Ve všech myslitelných variantách. Vychutnejte si pestrý 
sortiment disků z řady Originálního příslušenství Volkswagen®.  
Každý produkt je nekompromisní Golf.

 JEŠTĚ NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ  

  UPLATNIT  
   SVŮJ PROFIL:  
  TO JE PROSTĚ GOLF.

UPOZORNĚNÍ
Na obrázku vlevo:  

Kolo z lehké slitiny Blade – strana 16,  

Kryty ventilů – strana 17
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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.

Analýza FEM: 
Výsledek ukazuje červeně místa, kde 
na kolo z lehké slitiny působí největší síly. 
Na základě toho se upřesňuje konstrukce 
a dimenzování.

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.

ČISTÝ POŽITEK Z JÍZDY. 
ALE JISTĚ.

TESTUJEME PRO VAŠI BEZPEČNOST.

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



02 // Volkswagen Original  
Kolo z lehké slitiny Rotary 18"
Barva: antracit 
Rozměr: 7,5 J x 18", ET 51, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 225/40 R18
Obj. č.: 5G0 071 498 16Z

01 // Volkswagen Original  
Kolo z lehké slitiny Twinspoke 19"
Barva: černá, leštěná 
Rozměr: 7,5 J x 19", ET 51, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 225/35 R19
Obj. č.: 5G0 071 499 FZZ
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04 // Volkswagen Original 
Kolo z lehké slitiny Motorsport 18"
Barva: černá 
Rozměr: 7,5 J x 18", ET 51, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 225/40 R18
Obj. č.: 5K0 071 498 A AX1

03 // Volkswagen Original 
Kolo z lehké slitiny Motorsport 18"
Barva: antracit 
Rozměr: 7,5 J x 18", ET 51, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 225/40 R18
Obj. č.: 5K0 071 498 A 16Z

05 // Volkswagen Original 
Kolo z lehké slitiny Preston 18"
Barva: černá, leštěná
Rozměr: 7,5 J x 18", ET 51, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 225/40 R18
Obj. č.: 5C5 071 498 AX1

Kompletní nabídku vhodných pneumatik získáte u Vašeho prodejního a servisního partnera Volkswagen. 

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

1 Další použitelné velikosti pneumatik najdete v certifikátu pro dané kolo z lehké slitiny.
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01 // Volkswagen Original 
Kolo z lehké slitiny Blade 17"
Barva: černá, leštěná 
Rozměr: 7 J x 17", ET 49, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 225/45 R17
Obj. č.: 5G0 071 497 FZZ

02 // Volkswagen Original 
Kolo z lehké slitiny Aspen 16"
Barva: stříbrná Briliant 
Rozměr: 6 J x 16", ET 48, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 205/55 R16
Obj. č.: 5K0 071 496 8Z8

Volkswagen Original 
Kolo z lehké slitiny Aspen 15"
(bez vyobrazení)
Barva: stříbrná Briliant 
Rozměr: 6 J x 15", ET 43, LK 112/5 
Vhodná velikost pneumatik1: např. 195/65 R15
Obj. č.: 5G0 071 495 8Z8

Kompletní nabídku vhodných pneumatik získáte u Vašeho prodejního a servisního partnera Volkswagen. 

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

1 Další použitelné velikosti pneumatik najdete v certifikátu pro dané kolo z lehké slitiny.
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05 // Volkswagen Original  
Sada pojistných šroubů kol
Se sadou pojistných šroubů kol jsou Vaše kola z lehké slitiny 
lépe chráněna proti krádeži. Barva: černá. 1 sada = 4 kusy.
Obj. č.: 000 071 597

06 // 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

03/04 // Volkswagen Original  
Kryty kol
Ozdobné kryty kol s logem Volkswagen nejen chrání, ale také 
vylepšují vzhled Vašich ocelových kol. 1 sada = 4 kusy.
Obj. č.: 5G0 071 456 YTI   Kryty kol 16"  

(Obrázek 03)
Obj. č.: 5G0 071 455 YTI   Kryty kol 15"  

(Obrázek 04)

03 04 05
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V otázkách techniky můžete udávat tón. Ať pro ještě lepší 
zábavu během cesty nebo pro větší pohodlí a bezpečnější 
jízdu. Hýčkejte své oči a uši špičkovou technikou z řady 
Originálního příslušenství Volkswagen®. Technikou, která  
Vás baví – na první pohled a při prvním tónu.

  OPRAVDOVÁ UPOUTÁVKA.  

 ZVLÁŠŤ PRO TY,  
  KTEŘÍ NASLOUCHAJÍ.
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01 // Zvukový systém Plug & Play
Sytý zvuk pro Váš vůz se zvukovým systémem z řady Originálního příslušenství 
Volkswagen®. Systém tvoří zesilovač s integrovaným digitálním zvukovým 
procesorem o celkovém výkonu 300 Watt sinus / 480 Watt hudba a s výkonným 
subwooferem. Vedle požitku z hudby na nejvyšší úrovni nabízí nastavení zvuku 
podle požadavků vozidla a řidiče, optimálně přizpůsobené pro vybavení daného 
vozu. Systém využívá vestavěné reproduktory vozidla a montuje se do prohlubně 
pro rezervní kolo. 
Obj. č.: 000 051 419 B

02 // Přídavné zařízení DAB+ 
(bez obrázku)
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 nabídce digitálních rozhlasových stanic. 
Spojení s autorádiem je bezdrátové pomocí FM transmiteru. Obsluha pomocí 
přiloženého dálkového ovladače je snadná, uživatelsky přívětivá a intuitivní, 
harmonicky integrovaná do interiéru vozidla. Pomocí zástrčky AUX-In v přístroji 
lze napojit další externí zdroje audiosignálu, např. přehrávač mp3 nebo iPod.  
Obj. č.: 000 063 212

iPod/iPhone je registrovaná značka Apple Computer International

Jak krotce a nenápadně se zvukový systém schoulí 
do prohlubně pro rezervní kolo, tak divoce a hlasitě umí 
reprodukovat Vaši oblíbenou hudbu. Nenápadný vzhled, 
sytý a jasný zvuk – nejen Vaše uši budou nadšené!

SVÁTEK PRO UŠI.

01
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02 // Volkswagen Original  
Hlasové ovládání
Pomocí hlasového ovládání lze v rádiu „Composition Media“ 
ovládat telefony a rádio a u navigační funkce „Discover 
Media“ také navigaci. Přehled všech provedení najdete  
v ceníku.
Obj. č.: 5G0 054 802 Pro Composition Media
Obj. č.: 5G0 054 802 A Pro Discover Media

03 // USB nabíjecí kabel
Tento spirálový nabíjecí kabel je určen pro přípravu na mobilní telefon Comfort  
v loketní opěrce. Lze jej snadno vytáhnout z loketní opěrky, je-li to nezbytné, připojit 
mobilní telefon a nabít baterii. Mobilní telefon je induktivně připojen k externí 
anténě. Pouze ve spojení s přípravou na mobilní telefon Comfort v loketní opěrce.
Obj. č.: 5G0 051 763 B Pro Apple Doc konektor  
Obj. č.: 5G0 051 763 C  Pro Micro-USB konektor   
Obj. č.: 5G0 051 763 D  Pro Micro-USB konektor zkosený
Obj. č.: 5G0 051 763 E  Pro Apple Lightning konektor
  (bez vyobrazení)
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UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vlevo:   

Ochranná lišta hrany zavazadlového prostoru 

s nerezovým vzhledem - strana 09,  

Kolo z lehké slitiny Rotary - strana 14,  

Příčníky - strana 28,  

Držák surfového prkna - strana 29

Golf Variant si leccos naloží za Vás. Spolehlivá síla, kterou 
dokonce můžete ještě dál vylepšovat pomocí různorodých 
systémů a transportních možností z řady Originálního 
příslušenství Volkswagen®. Golf Variant tak ještě snadněji 
pobere všechna Vaše zavazadla – a nezapomeňte: ještě 
bezpečněji.

   

 SBALENÝ. 
    A DOBŘE  
   NALOŽENÝ.



Celou naši kolekci jízdních kol najdete  
na www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle/katalogy.
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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.

ORIGINÁLNÍ KVALITA  
SE VŽDY VYPLATÍ:

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

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.

KVALITA ZNAMENÁ, KDYŽ TO PROSTĚ SEDÍ.

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC: JEŠTĚ VÍC. 

SPOKOJENOST BEZ KOMPROMISŮ.



max.
70 kg

max.
17 kg

01 // Volkswagen Original  
Příčníky 
Rozměrově přesné, kompletně smontované 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 praktickou úložnou brašnou  
a novým profilem Aero, který se snadno namontuje a poté minimalizuje 
obtěžující hluk větru při jízdě.  
Obj. č.: 5G9 071 151 A

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 – srážka s jiným vozidlem asi při 30 km/h. Jestliže reálně upravený systém nosičů zůstane 
stabilně namontovaný, obstál v testu a Vaše bezpečnost je spolehlivě zajištěná.

1 City-Crash testováno podle ISO/PAS 11154

02 // Volkswagen Original  
Nosič jízdního kola
Aerodynamický nosič na jízdní kolo z plastu 
s pochromovanými ocelovými držáky se namontuje 
na příčníky. Je uzamykatelný a ověřený testem City-Crash1.  
Maximální nosnost je 17 kg.
Obj. č.: 6Q0 071 128 A

UPOZORNĚNÍ
Praktická přepravní taška chrání příčníky,  
když je nepoužíváte a je součástí dodávky.

28//29 TRANSPORT
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max.
25 kg

Funkce vysunutí

04 // 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. Vhodný i pro wakeboard. Další provedení Vám 
nabídne Váš prodejní nebo servisní partner Volkswagen.

03 // 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

05 // 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

0503 04

04



max.
75 kg

01 // 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.
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max.
50 kg

02 // 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 begů 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. přípustné zatížení je 50 kg.  
Barva: stříbrná.
Obj. č.: 000 071 200 B JKA

02 02

02



max.
60 kg

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

01 // Volkswagen Original  
Nosič na jízdní kola Micro II do prohlubně pro rezervní kolo
Skládací nosič na jízdní kola vyrobený v Německu, vyvinutý exkluzivně pro Volkswagen, lze pomocí rychloupínacího prvku 
bleskově upevnit na tažné zařízení pro přívěs. Unese dvě jízdní kola nebo elektrobiky o celkové váze do 60 kg a díky 
praktickému sklopnému mechanismu dovoluje otevírat zadní výklopné dveře i s naloženými koly. Pod sklopným držákem 
poznávací značky s nápisem Volkswagen se nachází integrované držadlo. Zatímco uzamykací zařízení ztěžuje život 
nenechavcům, nejmenší, nejlehčí a nejkompaktnější nosič ve své třídě ulehčuje život svému majiteli: váží 13 kg včetně úložné 
tašky a ve složeném stavu měří 23 x 58 x 64 cm. Dodává se pouze v kombinaci s vložkou do prohlubně pro rezervní kolo Golf 
Variant, která se objednává zvlášť a zajišťuje bezpečné uložení.
Obj. č.: 5G0 071 105  Nosič na jízdní kola Micro II
Obj. č.: 5G9 071 828 041 Vložka do prohlubně pro rezervní kolo
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max.
60 kg

02 // 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 nebo elektrobiky 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 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 77 cm.
Obj. č.: 3C0 071 105 B  Compact II, pro 2 jízdní kola
Obj. č.: 3C0 071 105 C  Compact III, pro 3 jízdní kola

03/04 // Volkswagen Original  
Tažné zařízení s elektrickou montážní sadou
Ať je to přívěs na člun, obytný přívěs nebo nákladní přívěs – pro přepravu přívěsu potřebujete 
vždy praktické tažné zařízení. To je k dispozici jak v pevné, tak v odnímatelné variantě. 
Elektrická montážní sada je součástí systému a zajišťuje dodávku elektrického proudu,  
a tím bezpečný provoz přívěsu.
Obj. č.: 5G9 092 103 B/C  Pevné, včetně elektrické montážní sady (obrázek 03)
Obj. č.: 5G9 092 150 B/C Odnímatelné, včetně elektrické montážní sady (obrázek 04)

01 // 02
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UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vpravo:  

Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru – strana 36,  

Dělicí mříž - strana 37

Řidiči vozů Golf Variant se rozhodují pro víc: víc místa, víc Golfu, 
více možností. Skuteční fanoušci vozů Golf Variant se naproti 
tomu rozhodují pro ještě víc: pro široký sortiment Originálního 
příslušenství Volkswagen®- pro komfort a ochranu. Mimořádné 
produkty pro mimořádné nároky. Nebo stručně: všechno,  
co Golf potřebuje.

    VŠECHNO, CO  

GOLF POTŘEBUJE.  
    V KOMBI FORMÁTU. 
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03 // Volkswagen Original  
Oboustranná podložka do zavazadlového prostoru 
Měkký a šetrný velur na jedné straně a robustní protiskluzný 
nopkový plast na straně druhé: přesně padnoucí oboustranná 
rohož do zavazadlového prostoru nabízí ten správný povrch 
pro všechny choulostivé, špinavé nebo vlhké přepravované 
předměty. Podle potřeby lze přes nákladovou hranu 
vytáhnout integrovanou pevnou ochrannou plachtu, která  
ji účinně chrání před poškrábáním při nakládce a vykládce.
Obj. č.: 5G9 061 210 71N

UPOZORNĚNÍ
Když obrátíte oboustrannou podložku 
do zavazadlového prostoru, pevné 
protiskluzné plastové nopky na jejím 
rubu zajistí optimální stabilitu 
a odolají i hrubému znečištění 
a namáhání. 

02 // 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.: 5G9 061 160

01 // Volkswagen Original  
Vana do zavazadlového prostoru
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.  
S nápisem Golf.
Obj. č.: 5G9 061 162

Naši Lifestyle kolekci najdete  

na www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle/katalogy.
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04 // Volkswagen Original  
Vložka do zavazadlového prostoru
Ta sedí: ochranná vložka do zavazadlového prostoru 
s nápisem Golf 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.: 5G9 061 161

05 // Volkswagen Original  
Síť do zavazadlového prostoru
Pevná a odolná síť je ideální pro všechny menší a středně 
velké předměty, které by měly raději zůstat na svém místě. 
Síť se připevňuje do sériově montovaných upínacích ok 
v zavazadlovém prostoru.
Obj. č.: 3C9 065 110

04 // Volkswagen Original  
Dělicí mříž
Dělicí mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro 
cestující mezi opěradlem a čalouněním stropu.
Robustní, černou lakovanou ocelovou mříž lze snadno 
a pohodlně upevnit za zadní sedadla. Instalace je
snadná a bez vrtání děr. S dělicí mříží může být použit 
i kryt zavazadlového prostoru. 
Obj. č.: 5G9 017 221

04 05



01 // 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 Golf a protiskluzným upevněním k podlaze.  
Barva: černá. 1 sada = 4 kusy. Přední a zadní.
Obj. č.: 5G1 061 270 WGK   

02 // Volkswagen Original  
Textilní koberce Optimat
Textilní koberce "Optimat" spojují vlastnosti gumových 
rohoží s elegancí textilních koberců. Okraj ve tvaru U 
dokonale a bezpečně zadržuje špínu a vlhkost. Přední 
koberce jsou neklouzavě připevněné k podlaze pomocí 
integrovaného upínacího systému. S nápisem Golf 
na předních kobercích. Barva černá. 1 sada = 4 kusy.  
Přední a zadní.
Obj. č.: 5G1 061 445 WGK  

03 // Volkswagen Original  
Gumové koberce
Aby prostor na podlaze zůstal v každém ročním období čistý: 
sada tvarově a rozměrově přesných a odolných koberců 
s nápisem Golf na předních dílech zadržuje nejen špínu 
a vlhkost, ale kromě toho je i výrazně lehčí než obvyklé 
koberce, omezuje zápach a je 100% recyklovatelná. 
Integrovaný systém protiskluzného upevnění přední  
koberce pevně spojí s podlahou.  
Barva: černá. 1 sada = 4 kusy. Přední a zadní.
Obj. č.: 5G1 061 500 82V   
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04 // Volkswagen Original 
Ochranné fólie na prahové lišty černé/stříbrné
Vysoce kvalitní ochranné fólie chrání lakované prahové lišty 
a dávají Vašemu vozu osobitý ráz. Barva: černá/stříbrná.  
1 sada = 4 kusy. Přední a zadní. K dostání také v nerezu,  
viz strana 08.
Obj. č.: 5G0 071 310 A 19A

05 // Volkswagen Original 
Transparentní ochranná fólie  
na hranu zavazadlového prostoru
Transparentní ochranná fólie má přesné rozměry a brání 
poškození laku při nakládání a vykládání zavazadlového 
prostoru. Lepí se na hranu zadního nárazníku. K dostání také 
v nerezovém vzhledu, viz strana 09.
Obj. č.: 5G9 061 197

06 // 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.: 5G0 075 111  Přední
Obj. č.: 5G9 075 101   Zadní

04
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02 // Volkswagen Original  
Ramínko na šaty
Stylové ramínko na šaty je ideální, když potřebujete převézt 
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

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

01 // 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)
Obj. č.: 000 061 126 UHS  Barva: Cornsilk béžová  
 (2 ks, bez vyobrazení)

04 // 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 okénkem. Sada se skládá z protisluneční 
ochrany pro zadní okno, okna zadních dveří a zadních bočních oken.
Obj. č.: 5G9 064 365

Detail
Optimální struktura pro ochranu 
proti slunci a pro tepelnou izolaci.

04



01 // Kávovar na espresso „Volkswagen-Edition“ včetně kávových kapslí 
Milovníci espressa, pozor: teď už nemusíte cestou odbočovat na nejbližší odpočívadlo, když si chcete vychutnat dobré 
espresso. S touto mobilní sadou máte svůj malý kávový bar vždy s sebou na palubě. Kávovar se napájí ze zásuvky 12 V v kabině 
vozu. Sada mimoto obsahuje dva nerozbitné šálky na espresso, ubrousek, 25 kávových kapslí a hezké a praktické pouzdro 
na celou sadu. Kávovar se nesmí používat za jízdy.
Obj. č.: 000 069 641
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02 // Volkswagen Original  
Nádoba na odpadky
Nádoba na odpadky je opravdu čistá záležitost. Jednoduše se umístí do držáku na hrnek mezi 
předními sedadly a podle potřeby se zase snadno vyndá. Auto tak zůstává i při delších jízdách 
příjemně čisté.
Obj. č.: 000 061 142

03 // Volkswagen Original  
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
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02 // Volkswagen Original  
Detektor únavy řidiče
Velmi strnulé držení volantu. Poměrně ostré výkyvy úhlu 
rejdu. To jsou první signály trvalé únavy řidiče. Jestliže 
následuje více takových signálů po sobě, detektor únavy 
řidiče doporučí udělat přestávku – a může tak dopomoci  
ke správnému rozhodnutí ve správnou chvíli. 
Obj. č.: 5G0 054 801

01 // Volkswagen Original  
Couvací kamera
Pro snadnější couvání při parkování zobrazuje couvací kamera Volkswagen Original na displeji radio-navigačního zařízení 
reálně oblast za vozidlem. Pomocné linie Vás při tom bezpečně navigují do prostoru pro parkování a díky zobrazení s vysokým 
rozlišením jsou jasně vidět i menší překážky jako například obrubníky.
Obj. č.: 5G9 054 634
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03 // Volkswagen Original  
Nezávislé topení1

Už žádné otravné škrábání ledu nebo husí kůže brzy ráno. 
Doplňková sada nezávislého topení je plně integrovaná 
do vozidla. Dají se využívat všechny obslužné a signalizační 
prvky auta a obsluha je již popsaná v palubní literatuře pro 
každý Golf Variant. Přehled všech provedení Vám sdělí Váš 
prodejní nebo servisní partner Volkswagen.

1Jen pro zařízení Start-Stop s rekuperací.  
Nelze použít s komfortními termoizolačními okny (4GW).

04 // Volkswagen Original  
Tempomat
Udržujte rychlost jednoduše stisknutím tlačítka a po brzdění 
nebo přeřazení se k ní automaticky vraťte pomocí funkce 
reset. Pomocí další funkce „Speed Limiter“ lze navolit 
maximální rychlost, kterou auto nepřekročí ani při plném 
plynu. Zvlášť praktická je na dlouhých cestách nebo při jízdě 
s přívěsem. Přehled všech provedení najdete v ceníku.

05 // Volkswagen Original  
Akustický parkpilot, zadní
Parkpilot se automaticky aktivuje při zařazení zpátečky: čtyři 
senzory a akustický výstražný signál pomáhají řidiči při couvání 
na parkovišti.
Obj. č.: 5G0 054 630
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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

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.

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 zajistit v zavazadlovém prostoru 
pomocí upevnění „Top-Tether“ – to zajistí vyšší 
bezpečnost.
Obj. č.: 5G0 019 909 A

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. 
Také v provedení GTI.
Obj. č.: 5G0 019 906 
Obj. č.: 1KV 019 903 A  Dětská sedačka GTI  
 (bez vyobrazení)

BEZPEČÍ PRO MLADOU GENERACI.
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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 // 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

Naši Lifestyle kolekci najdete 

na www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/ 

lifestyle/katalogy.

UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vlevo:  

Opěrka zátylku Golf pro iPod – strana 57,  

Dětská čepice Golf – strana 57,  

Dětské tričko „Silueta elektrárny“ Golf – strana 57
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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.

02 // Volkswagen Original  
Reflexní výstražná vesta
Výstražná vesta fluoreskující barvy s nápisem Volkswagen 
a signálními reflexními proužky je schválená podle normy  
DIN EN 471. Dodává se v textilním pouzdře s nápisem 
Volkswagen.
Barva: oranžová
Obj. č.: 000 093 056 C 2LD

03 // 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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05 // Volkswagen Original  
Výstražný trojúhelník
Inteligentně konstruovaný výstražný trojúhelník se zkušební 
značkou ECE zabere ve složeném stavu jen málo místa a díky 
sklopné kovové noze se snadno a rychle rozloží pro použití.
Obj. č.: 000 093 057

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

06 // Volkswagen Original 
Sněhové řetězy Snox (powered by pewag)
Inovativní systém Snox automaticky reguluje napětí 
sněhových řetězů a přizpůsobuje se aktuální rychlosti 
vozidla – tím zajišťuje velmi klidný chod. Když auto 
zastaví, uvolní se blokování. Sněhové řetězy tak lze 
demontovat v každé poloze pneumatiky. Dodávka 
zahrnuje i praktické pouzdro na přenášení. Nyní nově 
s funkcí „Quick-Release“ pro jednodušší demontáž 
řetězů.
Obj. č.: 000 091 387 AB
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UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vlevo:  

Pánská oboustranná vesta Golf – strana 52,  

Pánský pulovr z hrubé pleteniny Golf – strana 52,  

Nekonečná šála Golf – strana 54,  

Hrubě pletená čepice Golf – strana 55.

Celou naši kolekci Golf Lifestyle najdete na internetu  

na adrese www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/lifestyle/katalogy.

Jednoduše oskenujte QR-kód  

a užijte si film o kolekci Golf.

Proč dodržovat zaprášené normy a konvence, když to jde i jinak. 
Například krásněji. A snadněji. A individuálněji. Pro všechny,  
kdo žijí Golfem a chtějí toto přesvědčení stylově projevit, jsme 
vytvořili kolekci Golf. Protože každá sezóna je autentická.

 AUTENTICKY AŽ 

DO DŮSLEDKŮ: 
  KOLEKCE GOLF.



01 // Pánská oboustranná vesta Golf
Oboustranná vesta s vatováním z recyklovaných PET lahví 
a kávové sedliny, průběžný zip lemuje i kapuci, na bocích jsou 
dvě kapsy na zip. Materiál: 100 % polyester. Výplň: 65 % 
recyklovaný polyester, 35 % recyklovaný kávový polyester. 
Barvy: kombinace barev/tmavě modrá.  
Velikosti: S, M, L, XL, XXL.
Obj. č.: 5G0 084 030 A–E 439

01 // Pánský pulovr z hrubé pleteniny Golf
Hrubě pletený pulovr s šálovým límcem a výstřihem do V, 
ve špičce výstřihu je zapínání na poutko a olivku z umělé kůže 
a umělé rohoviny. Materiály: 25 % ovčí vlna, 25 % bavlna,  
30 % akryl, 20 % polyester. Barva: šedá melange.  
Velikosti: S, M, L, XL, XXL.
Obj. č.: 5G0 084 100 A-E 528

Funkce
Streetwear na každý den:  
s oboustrannou vestou můžete  
střídat slušivé a módní varianty  
každého outfitu.
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03 // Potištěná šála „Silueta elektrárny“ Golf
Vášeň, která zdobí: šála s černobílým fototiskem siluety 
továrny Volkswagen ve Wolfsburgu s barevným přechodem, 
modrý nápis Golf, potisk. Materiál: 100 % polyester.  
Barvy: černá, bílá, středně modrá. Velikost: 180 x 68 cm.
Obj. č.: 5G0 084 330 A 528

04 // Pánská softshellová bunda Golf
Už nikdy špatné počasí, ale vždycky správné oblečení: 
softshellová bunda s tvarujícími dělícími švy, dvěma předními 
kapsami, na rubu gumová nášivka s nápisem Golf.  
Materiál: 100 % polyester. Barva: antracitová.  
Velikosti: S, M, L, XL, XXL.
Obj. č.: 5G0 084 003 A–E 573

05 // Pánská mikina „Silueta elektrárny“ Golf
Dobrý základ pro dobrý pocit: triko s dlouhým rukávem 
a vepředu s fototiskem siluety továrny Volkswagen 
ve Wolfsburgu, na ramenou tmavomodrá paspulka, na rubu 
gumová nášivka s nápisem Golf. Materiál: 100 % bavlna. 
Barva: středně modrá. Velikosti: S, M, L, XL, XXL.
Obj. č.: 5G0 084 132 A–E 274

02 // Baseballová čepice „Silueta elektrárny“ Golf
Sportovní akcent: baseballová čepice ze šesti dílů, vepředu 
fototisk siluety továrny Volkswagen ve Wolfsburgu, regulace 
šířky vzadu pomocí stříbrné spony s logem Volkswagen. 
Materiál: 100 % nylon. Barva: středně modrá.
Obj. č.: 5G0 084 300 274
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Funkce
Nálada se mění – look také:  
oboustranná vesta s jednou stranou  
vícebarevnou a druhou středně modrou  
pro každou změnu nálady.

02 // Nekonečná šála Golf, kombinace barev
Tepelně fixované mačkání, vepředu nášivka z umělé kůže 
s nápisem Golf. Pohoda kolem dokola. Materiál: 100 % 
polyakryl. Velikost: one size, obvod cca 160 cm x šířka 50 cm.
Obj. č.: 5G0 084 330 439

01 // Dámská oboustranná vesta Golf  
Krásně nekomplikovaná: oboustranná vesta s hřejivým 
vatováním z recyklovaných PET lahví a kávové sedliny, 
průběžný zip lemuje i kapuci, na bocích jsou dvě kapsy na zip. 
Materiál: 100 % polyester. Výplň: 65 % recyklovaný polyester, 
35 % recyklovaný kávový polyester. Barvy: kombinace barev/
středně modrá. Velikosti: XS, S, M, L, XL.
Obj. č.: 5G0 084 040 –D 54W
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05 // Čepice z hrubé pleteniny
Hrubě pletená čepice s ozdobným copánkovým vzorem, 
lem z elastické žebrové pleteniny, nášivka z umělé kůže 
s nápisem Golf. Materiály: 25 % ovčí vlna, 25 % bavlna, 
30 % akryl, 20 % polyester. Barva: šedá melange.
Obj. č.: 5G0 084 303 A 528

04 // Dámská nepromokavá bunda s kapsou Golf
Do každého počasí: nepromokavá bunda se dá sbalit do kapsy 
a nosit kolem pasu nebo přes rameno. Větrací mřížka 
v podpaží. Materiál: 100 % nylon.  
Podšívka: 100 % polyester. Barva: středně modrá.  
Velikosti: XS, S, M, L, XL.  2 000 mm vodního sloupce, 
prodyšnost 2000 g/m²/24 h.
Obj. č.: 5G0 084 010 –D 274

Funkce
Ve vnitřní části kapsy je otvor  
na protažení kabelu sluchátek.

03 // Dámská outdoorová bunda Golf
Maximální pohodlí, sportovní design. Vodoodpudivá 
outdoorová bunda s odnímatelnou vložkou a větrací mřížkou 
v podpaží a na zadní straně ramen. Materiál: 100 % bavlna, 
voskovaná. Podšívka: 45 % vlna, 30 % polyester, 25 % viskóza 
(trup), 100 % polyester (rukávy). Barvy: antracitová, uvnitř 
světle hnědá. Velikosti: XS, S, M, L, XL.
Obj. č.: 5G0 084 019 –D 573
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Funkce
Hudba uvolňuje: v opěrce zátylku jsou  
zabudovány dva 4wattové reproduktory.

Funkce
Jedna brašna, hodně možností: zip cestovní 
brašnu obratem promění ve dvě různě 
velké samostatné tašky.

01
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02 // Opěrka zátylku Golf pro iPod
Se dvěma 4wattovými reproduktory, kompatibilní se všemi 
zdroji hudby jako iPod, mp3 nebo CD přehrávač, 3,5 mm 
zdířka pro připojení sluchátek. Materiály: 85 % nylon,  
15 % elastan.  Barva: antracitová. Velikost: 30 x 30 x 14 cm.
Obj. č.: 5G0 084 510 573

03 // Multifunkční cestovní brašna Golf
Ze dvou jedna: dvě samostatné brašny se dají zipem sepnout 
v jednu. Popruhy mají vzhled bezpečnostních pásů. Výplň 
z pěnovky brašnu zpevňuje. Materiál: 100 % polyester.  
Barvy: šedá/šedohnědá. Velikost: 64 x 23 x 35,5 cm.
Obj. č.: 5G0 087 300 AMP

01 // Thermo hrnek Golf
Válcovitý korpus s uzavíracím mechanismem na horké nebo 
studené nápoje a udrží jejich teplotu po delší dobu.  
Materiál: kartáčovaná nerez, např. barva: matně stříbrná. 
Objem: 0,45 l.
Obj. č.: 5G0 069 604 

05 // Dětské tričko „Silueta elektrárny“ Golf  
Pohled plný síly: dětské tričko vepředu s fototiskem siluety 
továrny Volkswagen ve Wolfsburgu, na ramenou tmavomodrá 
paspulka, na rubu gumová nášivka s nápisem Golf.  
Materiál: 100 % bavlna. Barva: středně modrá.  
Velikosti: 104, 116, 128, 140, 152.
Obj. č.: 5G0 084 220 –D 274

04 // Dětská čepice Golf  
Volkswagen vpřed: baseballová čepice ze šesti dílů, obvod 
52 cm, vepředu fototisk siluety továrny Volkswagen ve 
Wolfsburgu, regulace šířky vzadu pomocí stříbrné spony  
s logem Volkswagen. Materiál: 100 % nylon.  
Barva: středně modrá. Velikost: 52 cm.
Obj. č.: 5G0 084 309 274

06 // Modely aut Golf Variant (podobný obrázek)
Golf Variant umí nadchnout nejen v původní velikosti – 
originální modely v měřítku 1:87 a 1:43 mají mnoho 
společného se svým „velkým bratrem“. Například kvalitní 
zpracování a mimořádnou věrnost detailů. Bližší informace 
o dodávaných provedeních a měřítku Vám sdělí Váš prodejní 
nebo servisní partner Volkswagen.
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     OBJEVUJTE 

   ORIGINÁLNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
     VOLKSWAGEN®

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.

58//59 INFO



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!

Stačí otevřít a dozvíte se víc o piktogramech 
v tomto katalogu.



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



max.
50 kg

Výrobky z Originálního příslušenství Volkswagen® mají 
mnoho speciálních vlastnosti. Na ty nejzajímavější Vás 
upozorňujeme pomocí těchto piktogramů.

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.



AUTOSTADT – MĚSTO AUT. 
VŽDY STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU. Příslušenství pro Golf Variant

Originální příslušenství Volkswagen®

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

Vydání: prosinec 2015
I.V784.09.13.15

www.volkswagen.cz

Nabízený rozsah dodávek, vzhled, výkony, rozměry a hmotnosti i obrázky a všechny údaje o vybavení a technických datech odpovídají stavu 
znalostí v době přípravy tisku. V rámci dalšího vývoje Originálního příslušenství Volkswagen® si vyhrazujeme změny v rozsahu dodávek, 
designu a barvě bez předchozího oznámení.

Váš partner pro prodej a servis vozů Volkswagen:
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