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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!

INFORMACE

JEN TEN, KDO ZNÁ LIDI, UMÍ PLNIT JEJICH PŘÁNÍ.

A TO čASTO JEŠTĚ DřÍV, NEŽ JE ZFORMUlUJÍ. ZNAMENÁ TO USIlOVAT O TO, AbY ŽIVOT bYl JEŠTĚ 
kRÁSNĚJŠÍ, kAŽDODENNÍ úkOlY JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ A VůZ JEŠTĚ AUTENTIčTĚJŠÍ. AbYSTE bYlI VŽDY 
bEZVýhRADNĚ SpOkOJENÍ. pROTOŽE přESNĚ TO ZNAMENÁ NADŠENÍ.
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Na obrázku vlevo:  

spoiler pod přední nárazník strana 09, sada bočních prahových spoilerů strana 09, 

střešní spoiler strana 10, ozdobná lišta na spodní hranu zadních výklopných  

dveří strana 10, spoiler pod zadní nárazník strana 10, koncovka na tlumič  

výfuku strana 10, kolo z lehké slitiny Rotary strana 17

UPOZORNĚNÍ
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Pro ještě sportovnější image potřebujete sotva 

jednu desetinu svých svalů. Totiž ty, kterými 

zvednete ruku a prstem ukážete přesně na to 

originální příslušenství, které vašemu Golfu 

dodá požadovaný vyšší sportovní charakter 

a styl. Zcela bez tréninku.

SPORT A DESIGN

ČLOVĚK MÁ CELKEM  

    656 SVALŮ.
DOvEďTE Svůj GOLF DO vRCHOLNé 
FORMY! S PřÍSLUšENSTvÍM SPORT 
A DESIGN ZvýRAZNÍTE jEHO 
DYNAMICKý vZHLED.

UPOZORNĚNÍ

Na obrázku vlevo:  

spoiler pod přední nárazník strana 09, sada bočních prahových spoilerů strana 09,  

střešní spoiler strana 10, spoiler pod zadní nárazník strana 10, kolo z lehké slitiny Rotary strana 17
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01 Volkswagen Original  

Spoiler pod přední nárazník

Aerodynamicky tvarovaný přední spoiler snižuje 

vztlak na přední ose a signalizuje dynamiku plnou 

síly. Střední vstup, zde černě lakovaný, ještě dále 

podtrhuje tento sportovní charakter. Spoiler je 

vyrobený ze zvlášť pevného kvalitního materiálu. 

je natřený základní barvou a lze ho přelakovat 

v odstínu vozu.

Obj. č. 5G0 071 606 GRU

01 Volkswagen Original  

Sada bočních prahových spoilerů

Nutnost pro sportovní vzhled: boční prahové spoilery 

s efektem snížené siluety. Spoilery z nerozbitného 

elastického plastu odolávají i při vysokém namáhání. 

jsou natřené základní barvou a lze je přelakovat 

v odstínu vozu.

Obj. č. 5G0 071 685 GRU

02 Volkswagen Original  

Koncovka řadicí páky

ještě více individuality a elegance v interiéru: kvalitní 

koncovka řadicí páky s designem golfového míčku se 

příjemně drží a snadno se upevňuje. Montáž je 

možná pouze ve vozech s manuální převodovkou.

Obj. č. 5G0 064 230

UPOZORNĚNÍ

03 Volkswagen Original 

Prahová lišta z nerez oceli

Individuální ochrana nástupních hran pro Golf: 

prahové lišty z kvalitní nerezové oceli s nápisem Golf 

nejen chrání namáhanou nástupní zónu, ale jsou 

i výrazným dekoračním prvkem.

Obj. č. 5G0 071 303     Pro třídveřové vozy 

  (1 sada = 2 ks)

Obj. č. 5G0 071 303 A  Pro pětidveřové vozy 

  (1 sada = 4 ks)

04 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. 5G0 061 195

05 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)

SPORT A DESIGN

Snadná montáž: jak sadu sportovních pedálů, 

tak i koncovku řadicí páky lze bez problémů 

namontovat několika málo pohyby.
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01/02 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 vozu.

Obj. č. 5G0 071 644 GRU 

01 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. 5G0 071 360

01 Volkswagen Original  

Spoiler pod zadní nárazník

Sportovní i na zádi: spoiler pod zadní nárazník pro 

Golf. Podtrhuje jeho markantní charakter a celkově 

sportovní vzhled vozu. je vyrobený ze zvlášť 

odolného a elastického plastu a opatřený základním 

nátěrem, který lze dále přelakovat. Například jako 

na obrázku v barvě vozu s černým osazením.  

Přehled všech provedení najdete v ceníku.

Koncovka na tlumič výfuku se dodává jak z leštěné 

nerez oceli (obrázek 03), tak i v černém chromovaném 

provedení (obrázek 01).

UPOZORNĚNÍ

01 Volkswagen Original  

Sada sportovních pružin1

Tato sada sportovních pružin propůjčí vašemu Golfu 

nápadně sportovní a charakteristický vzhled. Tuto 

sadu tvoří čtyři pružiny, při jejichž použití se těžiště 

vozidla sníží asi o 25-30 mm. To zajistí sportovní jízdní 

chování vozu i jeho bezpečnost. Nepoužívá se 

ve spojení s regulací světlé výšky vozidla. Informace 

o různých sadách pružin najdete v ceníku.

03 Volkswagen Original  

Koncovka na tlumič výfuku

Extra porci optiky vyzařující sílu přináší koncovka 

na tlumič výfuku pro Golf. Zkosený tvar v kombinaci 

s kvalitním vzhledem z ní dělá skutečnou upoutávku. 

Dodává se v černém chromu nebo z leštěné nerezové 

oceli.

Obj. č. 5C5 071 911 C  Leštěná nerez

  (obrázek 03)

Obj. č. 5C5 071 911 C 041  Černý chrom

  (obrázek 01)

1 K dispozici od 2. kvartálu 2013
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SPORT A DESIGN



PROSTĚ PODNĚTNé: KOMPLETNÍ KOLA A KOLA 
Z LEHKé SLITINY, KTERá PřESNĚ PADNOU vAšEMU 
GOLFU.

Čím krásnější jsou zpracovávané podněty, tím vděčnější  

je nervový systém a spokojenější nálada. Logicky. Naše 

doporučení proto zní: dopřávejte svému zrakovému nervu 

jenom krásné podněty. S koly a pneumatikami z řady 

Originálního příslušenství volkswagen®. Nálada vám 

poděkuje.

11 MILIONŮ PODNĚTŮ 
    PROUDÍ NA ČLOVĚKA  
    KAŽDOU VTEŘINU.

Na obrázku vpravo: 

kolo z lehké slitiny Blade strana 17,  

kryty ventilů strana 17

UPOZORNĚNÍ



12 | 13KOLA A PNEUMATIKY
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ČIRÁ ROzKOš z jÍzDy. ALE BEzPEČNĚ.

DObRá PřILNAvOST K vOZOvCE, SPOLEHLIvé ZRYCHLENÍ, KONTROLOvANá 
DYNAMIKA jÍZDY – MáLOKTERá SOUČáST vOZU NESE TAKOvOU ODPOvĚDNOST 
jAKO KOLA. jAK ZA bEZPEČNOST jÍZDY, TAK I ZA CELKOvý vZHLED vOZIDLA. 
SEPĚTÍ MEZI FORMOU A FUNKCÍ KAžDý DEN ZNOvU UTvářEjÍ NAšI vývOjářI, 
DESIGNéřI A INžENýřI. TÍM, žE SPOjUjÍ KvALITNÍ MATERIáLY v PRvOTřÍDNÍM 
DESIGNU PRO ODPOvÍDAjÍCÍ FUNKCE. A výSLEDKY PAK TESTUjÍ TAK DLOUHO 
A INTENZIvNĚ, Až vYHOvÍ NáROKůM NAšÍ ZNAČKY vOLKSwAGEN NA KvALITU 
A bEZPEČNOST.

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 a 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.

TESTUjEME PRO vAšI bEZPEČNOST.

Analýza FEM

ORIGINáLNÍ PřÍSLUšENSTvÍ vOLKSwAGEN®.  
PROTOžE KvALITA ORIGINáLU SE vžDY vYPLATÍ.

výsledek ukazuje červeně 

místa, kde na kolo z lehké 

slitiny působí největší síly. 

Na základě toho se 

upřesňuje konstrukce 

a dimenzování.

KOLA A PNEUMATIKY
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06

07

KOLA A PNEUMATIKY

01 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

02 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

03 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. 5G0 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

04 Volkswagen Original 

Kryty kol

Ozdobné kryty kol o velikosti 16" s logem

volkswagen chrání ocelové kolo před znečištěním 

a vylepšují vzhled vozidla. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 5G0 071 456 yTI  Kryty kol 16"

05 Volkswagen Original  

Kryty kol

Ozdobné kryty kol o velikosti 15" nejen chrání,  

ale také vylepšují vzhled vašich ocelových kol. 

Samozřejmě s logem volkswagen. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 5G0 071 455 yTI  Kryty kol 15"

06 Volkswagen Original  

Sada pojistných šroubů kol

Se sadou pojistných šroubů kol jsou vaše kola z lehké 

slitiny lépe chráněna proti krádeži. barva: černá.  

1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 000 071 597

07 Volkswagen Original  

Kryty ventilů

Dodávají individuální charakter

až do nejmenšího detailu. Čtyři kryty ventilů

s vyraženým logem volkswagen chrání ventily

před prachem, špínou a vlhkem. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 000 071 215 A   Vhodné pro hliníkové 

ventily

Obj. č. 000 071 215   Vhodné pro ventily 

guma/kov

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

Kompletní nabídku vhodných pneumatik získáte u vašeho prodejního a servisního partnera volkswagen.

Technické pokyny najdete v ceníku. Přesně dodržujte podmínky a pokyny podle certifikátu TÜV.
1 Další použitelné velikosti pneumatik najdete v certifikátu pro dané kolo z lehké slitiny.

Volkswagen Original

Sadu obalů na kola naleznete 

na straně 45.

UPOZORNĚNÍ
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NEjLEPšÍ KvALITA ZvUKU A NEjMODERNĚjšÍ 
MOžNOSTI. ObjEvTE HIGHTECH, AbYSTE SE 
CÍTILI PřÍjEMNĚ. TYPICKý GOLF.

To je spousta vzácného času, který byste měli strávit co 

nejpříjemněji a nejzábavněji – a je to přece možné. Díky 

Originálnímu příslušenství volkswagen® je ve vašem 

Golfu vždy postaráno o tu nejlepší zábavu a optimální 

informovanost – docela snadno, bez ohledu na délku 

jízdy. Nejmodernější technika pro ještě krásnější životní 

bilanci.

               ČLOVĚK STRÁVÍ 
        V PRŮMĚRU  

  2,5 ROKU 
       SVéhO ŽIVOTA V AUTĚ.



01
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01 zvukový systém Plug & Play

Sytý zvuk pro vaše auto se zvukovým systémem z nabídky Originálního 

příslušenství volkswagen®. Systém tvoří zesilovač se zabudovaným 

digitálním zvukovým procesorem s celkovým výkonem 300 watt 

sinus/480 watt a s výkonným subwooferem. Kromě požitku z hudby 

na nejvyšší úrovni vás nadchnou i soud-setups, specifické podle vozu 

a řidiče, optimálně přizpůsobené vybavení konkrétního vozidla. Systém 

využívá reproduktory zabudované v autě a díky „Plug & Play“ se dá 

rychle instalovat do otvoru pro náhradní kolo.

Obj. č. 5G0 051 419  Pro vozy s Radio Composition Media

Zvukový systém se krotce a nenápadně stulil do 

prostoru pro náhradní kolo, ale při vaší oblíbené 

hudbě umí být pěkně hlasitý a divoký. Nenápadný 

vzhled, sytý zvuk, jasné tóny – nadšené budou nejen 

vaše uši!

SváTEK PRO UšI 
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TADY Má SLOvO SvObODNOU vOLbU: 
PROSTĚ SI S SEbOU vEZMĚTE, PO ČEM 
TOUžÍTE – DůSLEDNĚ A bEZPEČNĚ.  
ANO, CHCI!

KAŽDOU MINUTU SI ŘEKNE 

     80 PÁRŮ NA SVĚTĚ     
                      ANO.

UPOZORNĚNÍ

jen tři písmenka, a už jsou z jednoho kufru 

dva a možná dokonce ze dvou lidí tři. 

v každém případě se však plní přání o tom, 

co vzít s sebou: díky chytrým a flexibilně 

rozšiřovaným transportním řešením z řady 

Originální příslušenství volkswagen®. jasné 

přitakání životu – se vším, co k němu patří.

Na obrázku vlevo:  

základní nosič strana 26, držák na jízdní kola strana 26,  

spoiler pod přední nárazník strana 09, střešní spoiler strana 10,  

spoiler pod zadní nárazník strana 10
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KVALITA zNAMENÁ, KDyŽ TO PROSTĚ SEDÍ.

PRO všECHNY, KDO CHTĚjÍ vÍC: jEšTĚ vÍC. 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.

Tvrdší, přísnější, rozsáhlejší – 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.

SPOKOjENOST bEZ KOMPROMISů.

ORIGINáLNÍ KvALITA 
SE vžDY vYPLATÍ:

PRO všECHNY, KDO CHTĚjÍ vÍC: jEšTĚ vÍC.
• absolutní tvarová a rozměrová přesnost

• intenzivně testovaná bezpečnost

• jednoduchá montáž a demontáž

• promyšlená systémová řešení

• vysoce náročný design
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01 Volkswagen Original 

základní střešní nosič

Dobrá výbava na cestu – díky transportním systémům 

z Originálního příslušenství volkswagen®. Základ pro 

všechny střešní nástavby: základní nosič prověřený 

testem City Crash1, na který lze upevnit např. držák 

na surf, na jízdní kolo, lyže nebo snowboard nebo 

praktický střešní box. Snadná montáž na střechu. 

Obj. č. 5G3 071 126  Pro 3dveřovou verzi

Obj. č. 5G4 071 126  Pro 5dveřovou verzi

02 Volkswagen Original  

Nosič jízdního kola

Aerodynamický nosič na jízdní kolo z plastu 

s pochromovanými ocelovými držáky se namontuje 

na základní střešní nosič. je uzamykatelný a ověřený 

testem City Crash1.

Obj. č. 6Q0 071 128 A

1 City-Crash testováno dle ISO/PAS 11154

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/hod. 

jestliže reálně upravený systém nosičů zůstane stabilně namontovaný, obstál v testu – a vaše bezpečnost je spolehlivě 

zajištěná.

CITY CRASH TEST. PROTOžE bEZPEČNé jE LEPšÍ.

03 Volkswagen Original 

Střešní box

Nejlepší vybavení na cestu: jednoduchá montáž díky 

rychloupínání, pohodlné otevírání z obou stran díky 

inovativnímu systému „DuoLift“ a optimální ochrana 

proti krádeži s tříbodovým centrálním zamykáním. 

Střešní box, prověřený testem City Crash1, se dodává 

ve třech objemech: 310 litrů, 340 litrů a 460 litrů. 

Přehled všech provedení najdete v ceníku.

04 Volkswagen Original  

Nosič kajaku

žádné posouvání, žádné kymácení: nosič kajaku byl 

speciálně vyvinutý pro kajaky do 25 kg a zajišťuje 

jejich optimální přepravu na střeše vozidla.

Obj. č. 1K0 071 127 A

05 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

06 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 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 přiloženém ceníku.

Obj. č. 1T0 071 129 
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01 Volkswagen Original 

Nosič jízdních kol Compact II, sklopný

Sklopný nosič jízdních kol na tažné zařízení je 

nejmenší, nejlehčí a nejkompaktnější ve své třídě. 

Pojme dvě jízdní kola a unese až 60 kg. Pomocí 

nového pedálu lze nosič jízdních kol pohodlně sklopit 

dolů i s koly, aby byl přístup k zadním výklopným 

dveřím. Kompletně složený nosič lze snadno uložit 

do zavazadlového prostoru. Na přání můžete získat 

i nosič jízdních kol na tři kola. vhodný i pro transport 

elektrokol. Dodávka zahrnuje i praktický úložný obal.

Obj. č. 3C0 071 105 B   Nosič jízdních kol  

Compact II, na 2 kola

Obj. č. 3C0 071 105 C   Nosič jízdních kol  

Compact III, na 3 kola 

(bez vyobrazení)

02 Volkswagen Original 

Nosič jízdních kol Micro II  

do prostoru pro náhradní kolo

Plánujete cyklistickou vyjížďku? Z prolisu pro 

náhradní kolo prostě vytáhnete skládací nosič jízdních 

kol, rozložíte ho a pomocí rychloupínacího zámku ho 

upevníte na tažné zařízení. Můžete na něm pohodlně 

přepravovat až dvě jízdní kola celkem až do 60 kg. je 

extrémně praktický: sklopný mechanismus umožňuje 

bezproblémové otevírání zadních dveří i s koly, 

zatímco uzamykání znesnadňuje práci zlodějům. Když 

nosič jízdních kol nepotřebujete, snadno ho zase 

složíte a uložíte do prolisu pro náhradní kolo. vhodný 

i pro transport elektrokol.

Obj. č. 5G0 071 105

03 Volkswagen Original  

Tažné zařízení

Ať je to přívěs na člun, obytný přívěs nebo nákladní 

přívěs – pro přepravu potřebujete vždy tažné 

zařízení. Dodává se v pevné nebo odnímatelné 

variantě. Elektrická montážní sada se objednává 

zvlášť. 

Obj. č. 5G0 092 101  Pevné

Obj. č. 5G0 092 155  Odnímatelné 

(bez vyobrazení)

03 Volkswagen Original  

Elektrická montážní sada 

13pólová elektrická sada k tažnému zařízení zajišťuje 

elektrické napájení a umožňuje tak provoz přívěsu. 

Mimoto podporuje parkovací asistenční systém 

a stabilizační program pro přívěs a kontroluje 

povinné osvětlení vozidla a přívěsu.

Obj. č. 5G1 055 204

jediným sešlápnutím pedálu se vyklopí nosič 

a zavazadlový prostor je volně přístupný.  

Další praktická vychytávka: dodávka obsahuje  

i tašku pro snadné přenášení.

DETAIL
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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

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

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

ve vývoji svoje vlastní výzvy. I proto jsme pro každý věk vyvinuli zvláštní autosedačku. Takovou, aby přesně vyhovovala 

věku, pohyblivosti i hmotnosti dítěte. všechny přesvědčují vysokým komfortem sezení a jednoduchou manipulací. všechny 

potahy jsou snadno snímatelné a dají se prát při 30 °C. A to nejdůležitější: vaše dítě se poveze bezpečně.

vYSOKá ÚROvEŇ ZAbEZPEČENÍ PRO MLADOU GENERACI

03 Volkswagen Original  

G2-3 ISOFIT

Děti od tří do dvanácti let (15 až 36 kg) budou cestovat 

bezpečně a pohodlně díky výškově nastavitelné opěrce 

na spaní a individuálnímu nastavení výšky a sklonu 

sedáku podle potřeb dítěte. Sedačka se upevňuje 

na body ISOFIX ve vozidle. Dítě je v sedačce zajištěno 

tříbodovým pásem.

Obj. č. 5G0 019 906 

04 Volkswagen Original  

Přídavné vnitřní zrcátko Volkswagen

Tady je zaručen lepší přehled i bedlivý dohled na děti 

cestující na zadním sedadle: přídavné vnitřní zrcátko 

se upevňuje pomocí přísavky na čelní sklo nebo 

na přístrojovou desku a díky flexibilnímu kloubu se dá 

individuálně nastavit na vnitřní prostor vozidla, 

provoz na silnici nebo na parkování.

Obj. č. 000 072 549 A

05 Volkswagen Original  

Ochranný potah sedadel

Optimální ochrana pro choulostivá sedadla: 

ochranný potah sedadel z neklouzavého materiálu se 

snadno čistí a chrání před znečištěním a odřením,

např. dětskou sedačkou. Praktické kapsy ze síťoviny 

navíc nabízejí přídavný úložný prostor. Lze použít 

i na sedačky ISOFIX.

Obj. č. 000 019 819
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OCHRAŇUjTE TO, CO MáTE RáDI, A vYKOUZLETE 
ÚSMĚv NA TvářI: PřÍSLUšENSTvÍ PRO všECHNY 
POžADAvKY bEZPEČNOSTI A KOMFORTU – SPECIáLNĚ 
PRO váš GOLF.

       ČLOVĚK SE BĚhEM SVéhO ŽIVOTA
                           SMĚjE ASI 

      15840 MINUT.

Ke každému úsměvu je vždy zapotřebí 50 svalů. Nebo prostě 

jeden z mnoha produktů z řady Originální příslušenství 

volkswagen®. Zajistěte pro svůj Golf přiměřeně rozšířený 

komfort a ochranu a objevte čistou spokojenost jako spolehlivý 

důvod k úsměvu – je to jedinečné.

Na obrázku vpravo:  

kolo z lehké slitiny Rotary  

strana 17

UPOZORNĚNÍ
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01 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. 5G0 061 161

02 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. 5G0 061 210

Když obrátíte oboustrannou podložku 

do zavazadlového prostoru, pevné protiskluzné 

plastové nopky na jejím rubu zajistí optimální 

stabilitu a odolají i hrubému znečištění 

a namáhání.

DETAIL

03 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. 5G0 061 160

KOMFORT A OCHRANA
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01 Volkswagen Original 

Vana do zavazadlového prostoru s přepážkami 

Robustní vložka do zavazadlového prostoru je 

vybavena třemi posuvnými přepážkami, jejichž 

pomocí můžete prakticky oddělit předměty 

přepravované v zavazadlovém prostoru. Plastová 

vana s nápisem Golf přesně zapadne 

do zavazadlového prostoru a je omyvatelná, 

protiskluzná a odolná proti kyselinám. 150 mm vysoký 

okraj po celém obvodu brání vytečení tekutin 

na podlahu vozidla.

Obj. č. 5G0 061 162

02 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. 5N0 065 111

03 Volkswagen Original  

Cargonizer

Cargonizer je praktická a přesně tvarovaná vložka 

do prostoru na rezervní kolo, která dá malým věcem 

v životě řád. Rozdělení na čtyři různě velké přihrádky 

vám poskytne další možnosti ukládání pro všechny 

potřeby a předměty, které nepoužíváte tak často. 

jednoduché, ale geniální řešení.

Obj. č. 5G0 061 103
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04 Volkswagen Original 

Ochranné fólie na prahové lišty

vysoce kvalitní ochranné fólie chrání lakované 

prahové lišty a dávají vašemu vozu osobitý ráz. 

barva: černá/ stříbrná.

Obj. č. 5G0 071 310 19A    Pro 3dveřové 

provedení 

(1 sada = 2 kusy)

Obj. č. 5G0 071 310 A 19A     Pro 5dveřové 

provedení 

(1 sada = 4 kusy)

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.

Obj. č. 5G0 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 075 101   zadní

Obj. č. 5G0 075 111   Přední

Nerezovou prahovou lištu volkswagen Original 

a ochranu nákladové hrany volkswagen Original 

s nerezovým vzhledem najdete na straně 09.

UPOZORNĚNÍ

01 Volkswagen Original  

Textilní koberce Optimat

Ty drží: Přesně tvarované pryžové koberce s nápisem 

Golf na předních rohožích zadržují špínu a vlhkost. 

Přední koberce jsou neklouzavě připevněné k podlaze 

pomocí integrovaného upínacího systému.  

barva: černá. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 5G1 061 445 WGK  Přední a zadní

02 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 Golf a protiskluzným upevněním k podlaze. 

barva: černá. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 5G1 061 270 WGK   Přední a zadní 

03 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 Golf 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 = 4 ks.

Obj. č. 5G1 061 500 82V   Přední a zadní
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04 Volkswagen Original 

Tempomat

(podobné vyobrazení)

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 nebo při jízdě s přívěsem.

Obj. č. 5G0 054 691   Pro vozy bez 

multifunkčního volantu

05 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. 5G0 054 630

06 Volkswagen Original  

LED osvětlení poznávací značky1 

Nechejte se vidět: individuální světelný akcent 

na zádi zajistí ještě lepší viditelnost vaší poznávací 

značky. Díky technologii LED má toto výrazné světlo 

navíc dlouhou životnost a malou spotřebu energie.

Obj. č. 5G0 052 110

01 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

02 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

03 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.

Obj. č. 000 061 126 A 041   Barva: černá  

(2 kusy)

Obj. č. 000 061 126 UhS   Barva: béžová  

Cornsilk 

(2 kusy/bez 

vyobrazení)

1 K dispozici od 1. kvartálu 2013
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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

Volkswagen Original  

Car Cover

(bez vyobrazení)

Chraňte zářivý lak svého vozu před škodlivými 

vnějšími vlivy – pomocí individuálního ochranného 

potahu pro Golf. Rozměrově a tvarově přesná 

pokrývka pro indoor i outdoor z elastické strečové 

tkaniny je mimořádně lehká, antistatická a prodyšná 

a jako druhá kůže těsně obepne kontury vašeho vozu 

Golf. Dá se prát a je tvarově stálá. Dodává se spolu 

s úložnou brašnou.

Obj. č. 5G0 061 205

Optimální struktura pro ochranu  

proti slunci a pro tepelnou izolaci.

DETAIL

01 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. jen pro pětidveřové vozy.

Obj. č. 5G0 064 365

02 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.

Obj. č. 5G4 072 193 hU3   Na přední dveře,  

pro pětidveřové vozy

Obj. č. 5G4 072 194 hU3   Na zadní dveře,  

pro pětidveřové vozy

Obj. č. 5G3 072 193 hU3   Na přední dveře,  

pro třídveřové vozy
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03 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 

04 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

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

01 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

02 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  

Reflexní výstražná vesta

(bez vyobrazení)

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

KOMFORT A OCHRANA

DETAILS

Otevřeno jedním stisknutím: funkce „Quick-Release“  

pro snadnější demontáž.



PRO všECHNY, jEjICHž SRDCE bUšÍ PRO GOLF: vÍCE 
NEž 40 LIFESTYLOvýCH PRODUKTů POUZE PRO GOLF.

LIDSKé SRDCE UDEŘÍ ASI 

              100000x 
                                                 

zA DEN.

Naše srdce buší a buší a buší. Pro naše tělo, naše buňky, náš 

život. Ale i pro to, co máme rádi. Například pro Golf – jeho 

tvar, jeho podstatu, jeho styl. Zkrášlete si den produkty 

volkswagen Lifestyle. Srdce milující styl se určitě rozbuší.

Na obrázku vpravo:  

pánská oboustranná vesta Golf 

strana 49, dámská čepice z hrubé 

pleteniny Golf strana 52

Na obrázku nahoře:  

dámská bunda Duffle-Sweat 

Golf strana 56, dámský svetr 

z hrubé pleteniny Golf  

strana 56

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Streetwear pro každý den: 

s oboustrannou vestou se dá módně 

pozměnit každý cool outfit.

FUNKCE
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01 Pánská oboustranná vesta Golf

Oboustranná vesta s vatováním z recyklovaných PET 

lahví a kávového odpadu, přední zip lemuje i kapuci, 

na každé straně jsou dvě kapsy se zapínáním na zip. 

Materiál: 100 % polyester. výplň: 65 % recyklovaný 

polyester, 35 % recyklovaný kávový polyester.  

barvy: kombinace / tmavomodrá.  

velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G0 084 030 A–E 439

02 Baseballová čepice, „Silueta továrny“ Golf

Přidejte sportovní akcent: baseballovou čepici ze šesti 

segmentů, s fototiskem siluety továrny volkswagen 

ve wolfsburgu na přední straně, k regulaci velikosti 

slouží stříbrná sponka s logem volkswagen na zadní 

straně. Materiál: 100 % nylon.  

barva: středně modrá.

Obj. č. 5G0 084 300 274

03 šála s potiskem „Silueta továrny“ Golf

vášeň, která zdobí: šála s černobílým fototiskem 

siluety továrny volkswagen ve wolfsburgu 

s přechodem barev a modrým nápisem Golf. 

Materiál: 100 % polyester.  

barvy: černá, bílá, středně modrá.  

velikost: 180 cm x 68 cm.

Obj. č. 5G0 084 330 A 528 

04 Pánská softshellová bunda Golf

Už nikdy špatné počasí, ale vždy správné oblečení: 

softshellová bunda s tvarovacími švy, dvěma předními 

kapsami a s gumovou etiketou s nápisem Golf 

na zádech. Materiál: 100 % polyester.  

barva: antracit. velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G0 084 003 A–E 573

05 Pánské triko „Silueta továrny“ Golf

Dobrý základ pro dobrý pocit: triko s dlouhými 

rukávy s fototiskem siluety továrny volkswagen 

ve wolfsburgu na přední straně, tmavomodrou 

paspulkou na ramenou a s gumovou etiketou 

s nápisem Golf na zádech. Materiál: 100 % bavlna. 

barva: středně modrá. velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G0 084 132 A–E 274



01

04

01 Pánská outdoorová bunda Golf

Perfektní ochrana, maximální účinek: nepromokavá 

outdoorová bunda s odnímatelnou vložkou 

a nýtovanými větracími otvory v podpaží.  

Materiál: 100 % bavlna, voskovaná.  

vložka: 48 % vlna / 32 % polyester / 10 % viskóza / 

10 % polyester (trup), 100 % polyester (rukávy).  

barva: antracit. velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G0 084 009 A–E 573 

02 Pánské polo tričko Golf

Mužné polo tričko z žebrovaného materiálu, léga se  

3 knoflíčky, na ramenou paspulka v kontrastní barvě, 

tištěný nápis Golf na lemu rukávů, gumová etiketa 

s nápisem Golf na zádech.  

Materiály: 60 % bavlna, 37 % polyester, 3 % elastan. 

barva: šedý melír. velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G0 084 230 A–E 278

03 Pánská bunda Duffle-Sweat Golf

Módní klasika v nové vzrušující interpretaci: mikinová 

bunda ve stylu dufflecoatu, kapuce podšitá 

štepovaným žerzejem, zip a navíc čtyři dekorativní 

olivky s nápisem Golf. Materiál: 100 % bavlna.  

barva: antracit. velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G0 084 130 A–E 573 

04 Pánské tričko + softshellové pouzdro Golf

Tričko s výstřihem do véčka, přiléhavý střih, zabalené 

v neoprenovém pouzdře. Materiály: 92 % bavlna, 8 % 

elastan. barvy: bílá (tričko), tmavomodrá (kapsa). 

velikosti: S, M, L, XL, XXL.

Obj. č. 5G1 084 200 A–E 084 

Na vnitřní straně bundy  

je otvor pro kabel  

ke sluchátkům. 

FUNKCE
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01

01 Čepice z hrubé pleteniny Golf

Čepice z hrubé pleteniny s dekorativním copánkovým 

vzorem a elastickým žebrovaným lemem, nášivka 

z umělé kůže s nápisem Golf.  

Materiály: 25 % ovčí vlna, 25 % bavlna, 30 % akryl, 

20 % polyester. barva: šedý melír.

Obj. č. 5G0 084 303 A 528 

01 šála z hrubé pleteniny Golf

šálu z hrubé pleteniny s copánkovým vzorem zdobí 

olivka s nápisem Golf, nášivka z umělé kůže 

s nápisem Golf a žebrovaný lem.  

Materiály: 25 % ovčí vlna, 25 % bavlna, 30 % akryl, 

20 % polyester. barva: šedý melír.  

velikost: 200 cm x 30 cm.

Obj. č. 5G0 084 330 B 528

02 Dámské polo tričko Golf

Klasika v novém zpracování: polo tričko 

z nejjemnějšího žebrovaného materiálu, s výstřihem 

do véčka, lemovaným légou bez knoflíků, 

s kontrastním proužkem a nápisem Golf, a s gumovou 

etiketou s nápisem Golf na zádech.  

Materiály: 60 % bavlna, 37 % polyester, 3 % elastan. 

barva: středně modrá. velikosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 5G0 084 240 –D D5E

03 Kruhová šála Golf, vícebarevná

Tepelně fixované pomačkání, vpředu nášivka z umělé 

kůže s nápisem Golf. Materiál: 100 % polyakryl. 

velikost: one size, obvod cca 160 cm, šířka 50 cm.

Obj. č. 5G0 084 330 439
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Polo tričko má na zádech kontrastní 

proužek a gumovou etiketu s nápisem 

Golf. 

Dámský kožený náramek  

béžová /antracit Golf strana 58, 

hodinky Neolog Golf strana 58

DETAIL

UPOZORNĚNÍ



01

Nálada se mění – look také: oboustranná  

vesta s jednou stranou vícebarevnou  

a druhou středně modrou pro každou změnu 

nálady.

FUNKCE
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01 Dámská oboustranná vesta Golf

Nádherně nekomplikovaná: oboustranná vesta se 

zateplujícím vatováním z recyklovaných PET lahví 

a kávového odpadu, přední zip lemuje i kapuci, 

na každé straně jsou dvě kapsy se zapínáním na zip. 

Materiál: 100 % polyester. výplň: 65 % recyklovaný 

polyester, 35 % recyklovaný kávový polyester.  

barvy: kombinace / středně modrá.  

velikosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 5G0 084 040 – D 54W

02 Dámská nepromokavá větrovka s kapsou Golf

Do každého počasí: nepromokavou větrovku sbalíte 

do boční kapsy a na všitém pásku ji můžete nést přes 

rameno nebo jako ledvinku. větrací nýtované otvory 

v podpaží. Materiál: 100 % nylon. Podšívka: 100 % 

polyester. barva: středně modrá.  

velikosti: XS, S, M, L, XL.  

2 000 mm vodního sloupce, prodyšnost 2 000 g/m²/24 h.

Obj. č. 5G0 084 010 – D 274

03 Dámská outdoorová bunda Golf

Nejvyšší komfort, sportovní design. Nepromokavá 

outdoorová bunda s odnímatelnou vložkou 

a nýtovanými větracími otvory v podpaží a vzadu 

na ramenou. Materiál: 100 % bavlna, voskovaná. 

vložka: 45 % vlna / 30 % polyester/ 25 % viskóza 

(trup), 100 % polyester (rukávy). barvy: antracit, 

podšívka světlehnědá. velikosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 5G0 084 019 – D 573

LIFESTYLE

Na vnitřní straně bundy je otvor  

pro kabel ke sluchátkům.

FUNKCE
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01 Dámský svetr z hrubé pleteniny Golf

Abyste se cítili báječně: svetr z hrubé pleteniny 

s šálovým límcem a výstřihem do véčka, konec 

výstřihu s koženkovým zapínáním s olivkou z umělé 

rohoviny. Materiály: 25 % ovčí vlna, 25 % bavlna, 

30 % akryl, 20 % polyester. barva: šedá.  

velikosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 5G0 084 110 – D 528

02 Dámská bunda Duffle-Sweat Golf

Nadčasová krása. v každé době. Mikinová bunda 

ve stylu dufflecoatu, kapuce podšitá měkkým 

štepovaným žerzejem, vepředu zip a navíc čtyři 

dekorativní olivky z umělé rohoviny s nápisem Golf. 

Materiál: 100 % bavlna. barva: středně modrá. 

velikosti: XS, S, M, L, XL.

Obj. č. 5G0 084 140 – D 274

Charakteristický styl 

dufflecoatu: zapínání  

na dekorativní poutka 

a olivky.

DETAIL



56 | 57LIFESTYLE



01 hodinky Neolog Golf

jedny hodinky, tři příběhy. Podle chuti a nálady 

můžete na hodinkách NEOLOG OS stisknutím knoflíku 

měnit způsob zobrazení času: digitálně, jako 

seskupení pruhů nebo kostiček. vodotěsnost do 5 atm. 

Materiály: spona: nerez, pásek: silikon antistatický. 

barvy: pásek: antracit, ciferník: černá. šířka 

ciferníku: 3,6 cm.

Obj. č. 000 050 830 B 71N

02 šňůrka na krk (lanyard) kůže antracit Golf

Pletená šňůrka je revolucí na trhu přívěsků ke klíčům. 

Praktická, funkční a absolutně trendy. Materiál: kůže. 

Tloušťka materiálu: 5 mm. barva: antracit.

Obj. č. 000 087 610 j VhP

03 šňůrka na krk (lanyard) kůže béžová Golf

Tato pletená šňůrka je módním doplňkem, se kterým 

se můžete ukázat. Materiál: kůže. Tloušťka materiálu: 

5 mm. barva: béžová.

Obj. č. 000 087 610 j FR1

04 šňůrka na krk (lanyard) Golf 

šňůrka na krk z tkaného popruhu s nápisem Golf. 

Spona je produkt vývoje volkswagen Design,  

kroužek na klíče s nápisem volkswagen má 

bezpečnostní uzávěr, aby se nic neztratilo.  

Materiály: polyester/popruh. barvy: greige 

(šedobéžová)/antracit. Délka: 50 cm.

Obj. č. 5G0 087 610 AMW

05 Dámský kožený náramek béžová /antracit Golf

Pletený kožený náramek lze dvakrát obtočit kolem 

zápěstí a díky béžovému odstínu kombinovat s mnoha 

barvami. Materiál: kůže. Délka: 59 cm. barvy: 

béžová/antracit.

Obj. č. 5G0 050 850 AVF

06 Pánský kožený náramek antracit Golf

Ležérní, pletený kožený náramek s nápisem Golf 

na sponě. Komfort při nošení i obsluze díky 

magnetickému uzávěru. Materiál: kůže. Délka: 21 cm. 

Tloušťka materiálu: 5 mm. barva: antracit.

Obj. č. 5G0 050 851 51W
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Časy se mění – stisknutím knoflíku! Zobrazení času  

na hodinkách lze měnit na digitální nebo seskupení  

pruhů či kostiček.

FUNKCE
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Hudba uvolňuje: v cestovním 

polštářku jsou zabudovány 

dva 4wattové reproduktory.

FUNKCE

FUNKCE

jedna taška, mnoho 

možností: Pomocí zipu se 

cestovní taška obratem ruky 

promění ve dvě samostatné, 

různě velké brašny.
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01 Cestovní polštářek iPod Golf

Se dvěma 4wattovými reproduktory, kompatibilními 

s každým zdrojem signálu jako iPod, přehrávač mp3 

nebo CD se zdířkou na sluchátka s jackem 3,5 mm. 

Materiály: 85 % nylon, 15 % elastan. barva: antracit. 

velikost: 30 cm x 30 cm x 14 cm.

Obj. č. 5G0 084 510 573

02 hra Golf Boule 

Souprava na hru boule s látkovými koulemi naplněnými 

granulátem. Set tvoří 2 x 3 koule a „prasátko“ 

v látkovém sáčku. Materiál: ripstop nylon.  

barvy: tmavomodrá/hnědá.

Obj. č. 5G0 050 531 hDM

03 Multifunkční cestovní taška Golf

Ze dvou je jedna: dvě samostatné brašny lze pomocí 

zipu spojit v jednu cestovní tašku. Popruhy s designem 

bezpečnostních pásů. Zpevňovací podšívka 

z pěnovky. Materiál: 100 % polyester. barvy: šedá/

hnědošedá. velikost: 64 cm x 23 cm x 35,5 cm.

Obj. č. 5G0 087 300 AMP

04 Power Tube Golf

Mobilní akumulátor je náhradním zdrojem energie 

s robustním stylovým kovovým pláštěm pro téměř 

všechny mobily, přehrávače mp3 a navigační jednotky. 

Produkt zahrnuje kabel USb, pouzdro a napájecí 

zástrčku. barva: černá. Kapacita: 2 200 mAh, 

výstupní výkon 500 mA, výstupní napětí 5 v. 

Obj. č. 5G0 051 729 041

05 Obal na iPad 3 Golf

v tomto plastovém obalu bude váš iPad elegantně 

a bezpečně chráněný. Zvláštností tohoto obalu je,  

že ho lze upevnit v autě na opěrku hlavy.  

Materiál: plast. barva: shetland.

Obj. č. 5G0 087 315 9DC

LIFESTYLE

06 Fotbalový míč Golf

Soutěžní fotbalový míč podle specifikací FIFA a DFb, 

velikost 5,32 palců, ručně šitý se 720 stehy, latexová 

duše s butylovým ventilem. Míč je při dodání 

nafouknutý. Materiál: umělá kůže.  

barva: modrobílá. Průměr: 22 cm.

Obj. č. 5G0 084 522 084

07 Dětská čepice Golf

volkswagen vpřed: baseballová čepice ze šesti 

segmentů, obvod 52 cm, fototisk siluety továrny 

volkswagen ve wolfsburgu na přední straně, 

k regulaci velikosti slouží stříbrná sponka s logem 

volkswagen na zadní straně. Materiál: 100 % nylon. 

barva: středně modrá. velikost: 52 cm.

Obj. č. 5G0 084 309 274

08 Dětské tričko „Silueta továrny“ Golf

Pohled plný síly: dětské tričko s fototiskem siluety 

továrny volkswagen ve wolfsburgu na přední straně, 

tmavomodrou paspulkou na ramenou a s gumovou 

etiketou s nápisem Golf na zádech.  

Materiál: 100 % bavlna. barva: středně modrá. 

velikosti: 104, 116, 128, 140, 152.

Obj. č. 5G0 084 220 – D 274

09 Autíčko Golf na hraní

I v malém formátu je vzorný: Golf na setrvačník se 

vejde do každé kapsy. Dodává se v odstínech Pacific 

blue, Tungsten Silver, Night blue Metallic a Oryx 

white Metallic. Modelový rok: 2012.  

Provedení: dvoudveřové. Měřítko: 1 : 64.

Obj. č. 5G1 099 305



OBjEVUjTE 
       PŘÍSLUšENSTVÍ VOLKSWAGEN.

CHCETE SE DOZvĚDĚT vÍC O PřÍSLUšENSTvÍ 
vOLKSwAGEN? žáDNý PRObLéM. vYUžIjTE PESTRé 
MOžNOSTI A PONOřTE SE ZCELA DO SvĚTA 
ORIGINáLNÍHO PřÍSLUšENSTvÍ vOLKSwAGEN®. 
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/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
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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!

INFORMACE

JEN TEN, KDO ZNÁ LIDI, UMÍ PLNIT JEJICH PŘÁNÍ.

A TO čASTO JEŠTĚ DřÍV, NEŽ JE ZFORMUlUJÍ. ZNAMENÁ TO USIlOVAT O TO, AbY ŽIVOT bYl JEŠTĚ 
kRÁSNĚJŠÍ, kAŽDODENNÍ úkOlY JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ A VůZ JEŠTĚ AUTENTIčTĚJŠÍ. AbYSTE bYlI VŽDY 
bEZVýhRADNĚ SpOkOJENÍ. pROTOŽE přESNĚ TO ZNAMENÁ NADŠENÍ.



ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GOLF

Originální příslušenství Volkswagen®

Porsche Česká republika s. r. o.

Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
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Změny vyhrazeny.

www.volkswagen.cz

Váš partner pro prodej a servis vozů Volkswagen:

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 si vyhrazujeme změny v rozsahu dodávek, 

designu a barvě bez předchozího oznámení. 




