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Šport a dizajn

01-02 Dobrá kombinácia atraktívneho vzhľadu a premyslenej ochrany. 
Originálna ochranná lišta na dvere batožinového priestoru 
Volkswagen v chrómovom prevedení (01) a Originálne dekoratívne 
prahové lišty Volkswagen z hliníka (02) chránia exponované časti 
karosérie pred poškriabaním.

Príslušenstvo pre Taigo

Ste silný charakter a hľadáte štyri kolesá, ktoré by vyhovovali vášmu štýlu? Tu je na správnom mieste! 

Taigo je perfektným spojencom pre všetkých, ktorí radi idú svojou vlastnou cestou. 

A to isté platí aj o jeho výbave na mieru. So svojským štýlom a pohodlím. Znie to dobre, však?

Nasledujúce modelovo špecifické príslušenstvo bolo vyvinuté na mieru pre vaše Taigo. 

Okrem toho od strany 14 nájdete aj vhodné univerzálne príslušenstvo.
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UPOZORNENIE
Naše strešné nadstavby nájdete v časti 
univerzálneho príslušenstva od strany 198.

Transport Komfort a ochrana

1 Testovaný testom City-Crash podľa ISO/PAS 11154

01-02 Odvezte si s vaším vozidlom Taigo všetko, čo potrebujete. 
Rozmerovo presný Originálny základný strešný nosič Volkswagen1 

(01) tvorí základ pre rýchlu a stabilnú montáž všetkých strešných 
nadstavieb. S odnímateľným (bez obr.) alebo pevným (02) Originálnym 
ťažným zariadením Volkswagen pre dodatočnú montáž 
s elektroinštalačnou sadou a 13-pólovou zásuvkou získate optimálne 
navzájom zladený komplet. Predstavuje ideálny základ napríklad 
pre nosič bicyklov alebo pre ťahanie prívesu s člnom.

01-02 Prakticky zbaliť a bezstarostne prepravovať. Originálna rohož do batožinového 
priestoru Volkswagen (01) a Originálna vložka do batožinového priestoru 
Volkswagen (02) kombinujú funkčnosť, ochranu a kvalitu. S praktickou Originálnou 
ochranou nakladacej hrany Volkswagen (01-02) z transparentnej fólie prechádzate 
poškriabaniu nárazníka pri nakladaní a vykladaní batožiny. Fólia sa dá jednoducho nalepiť 
na nakladaciu hranu nárazníka.
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Komfort a ochrana

01-03 Spoľahlivá ochrana a atraktívny dizajn nemusia byť 
v protiklade. Chráňte si exponované prahy dverí vášho vozidla 
Taigo pred poškriabaním Originálnymi ochrannými fóliami prahov 
Volkswagen v čierno-striebornom prevedení vpredu (01) 
a vzadu (02) alebo takmer neviditeľnými Originálnymi 
transparentnými ochrannými fóliami prahov Volkswagen (03).

04-05 Dobrá ochrana takmer za každého počasia. S Originálnymi 
okennými deflektormi Volkswagen (04) môžete aj za dažďa alebo 
sneženia nechať okná vo dverách pootvorené a užívať si čerstvý vzduch. 
Zvlášť odolné Originálne lapače nečistôt Volkswagen (05) chránia vaše 
Taigo a za vami idúce vozidlo pred zvírenou nečistotou, odletujúcimi 
kamienkami a rozstrekovanou vodou.
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01-04 Podľa motta „Záleží hlavne na vnútorných hodnotách“ 
má ochrana interiéru prvkami z ponuky príslušenstva Volkswagen veľký 
význam. Originálne textilné rohože Volkswagen „Optimat“ (01) 
s nápisom Taigo vpredu kombinujú vlastnosti gumových rohoží 
s eleganciou textilných rohoží. Rozmerovo presné Originálne textilné 
rohože Volkswagen „Premium“ (02) sú vyrobené z odolného velúru 
a majú vpredu nápis Taigo. Robustné Originálne univerzálne rohože 
Volkswagen (bez obr.) s nápisom Taigo vpredu zachytávajú nečistotu 
a vlhkosť v každom ročnom období. Príjemnú čistotu podlahy zabezpečujú 
aj praktické gumové rohože „Plus“ (03) a textilné rohože „Plus“ (04).

Komfort a ochrana
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Ďalšie príslušenstvo pre vaše kolesá 
ako napr. krytky ventilov, poistné 
skrutky, ochranné obaly na kolesá 
či snehové reťaze nájdete v časti 
univerzálneho príslušenstva 
na strane 221.

Merano, 16”
tmavá adamantium metalíza

Strieborné 
14”

Pri montáži dodržiavajte požiadavky a upozornenia  schvaľovacieho protokolu. Použite sériové skrutky kolies. Prosím, dbajte na to, aby pri zvolenej kombinácii diskov a pneumatík nebol prekročený index zaťaženia 
pneumatiky uvedený v technickom preukaze vozidla, resp. dokumente COC. Špeciálne, zvlášť odolné lakovanie zaručuje spôsobilosť zimných diskov z ľahkej zliatiny pre zimnú prevádzku. 

Valencia, 17”
sivá galvano metalíza

Misano, 18”
čierne, lesklá úprava

Merano, 16”
briliantovo strieborné

Ozdobné kryty kolies

Zimné disky z ľahkej zliatinyLetné disky z ľahkej zliatiny

Disky a kolesá

Na obrázku je: disk Misano10 11Príslušenstvo TaigoPríslušenstvo Taigo



Kategória Strana Názov Obj. číslo

Šport a dizajn 113 Ochranná lišta na dvere batožinového priestoru, chrómové prevedenie 2G7-071-360
113 Dekoratívne prahové lišty z hliníka, predné, 1 sada = 2 kusy 2G7-071-303

Transport 114 Základný strešný nosič pre pozdĺžne nosníky, 1 sada = 2 kusy 2G7-071-151
114 Ťažné zariadenie

- odnímateľné, s elektroinštalačnou sadou, 13-pólová zásuvka, pre vozidlá bez prípravy z výroby, čas montáže cca 500 ČJ 2G7-092-150
- pevné, s elektroinštalačnou sadou, 13-pólová zásuvka, pre vozidlá bez prípravy z výroby, čas montáže cca 500 ČJ 2G7-092-103

Komfort a ochrana 115 Rohož do batožinového priestoru, s nápisom modelu vozidla, pre variabilnú podlahu 2G7-061-161
115 Vložka do batožinového priestoru, s nápisom modelu vozidla

- pre základnú podlahu 2G7-061-160-A
- pre variabilnú podlahu 2G7-061-160

115 Ochranná fólia nakladacej hrany, transparentná 2G7-061-197
116 Ochranné fólie prahov, čierno-strieborné, predné a zadné, 1 sada = 4 kusy 2G4-071-310-  -BXF
116 Ochranné fólie prahov, transparentné, zadné, 1 sada = 2 kusy 2G0-071-310-A -908
117 Lapače nečistôt

- predné, 1 sada = 2 kusy 2G7-075-111
- zadné, 1 sada = 2 kusy 2G7-075-101

117 Okenné deflektory, predné, 1 sada = 2 kusy 2G0-072-193
119 Textilné rohože „Premium“, predné a zadné, vpredu s nápisom modelu vozidla, 1 sada = 4 kusy 2G7-061-270-  -WGK
119 Textilné rohože „Optimat“, predné a zadné, vpredu s nápisom modelu vozidla, 1 sada = 4 kusy 2G7-061-445-  -WGK
119 Textilné rohože „Plus“, predné a zadné, 1 sada = 4 kusy 2G1-061-404-A -WGK
119 Gumové rohože „Plus“, predné a zadné, 1 sada = 4 kusy 2G1-061-550-A -041

bez obr. Univerzálne rohože
- predné s nápisom modelu vozidla, 1 sada = 2 kusy 2G7-061-502-  -82V
- predné a zadné, vpredu s nápisom modelu vozidla, 1 sada = 4 kusy 2G7-061-500-  -82V
- zadné, 1 sada = 2 kusy 2G7-061-512-  -82V

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Disky a kolesá Letné disky
120 17” Valencia, sivá galvano metalíza, 6.5 J x 17, ET 39, LK 12/5 2G7-071-497-A -Z49
120 18” Misano, čierne, lesklá úprava, 7.0 J x 18, ET 39, LK 100/5 2G7-071-498-  -FZZ

Zimné disky
121 16” Merano, briliantovo strieborné, 6.0 J x 16, ET 45, LK 100/5 2GM-071-496-  -8Z8
121 16” Merano, tmavá adamantium metalíza, 6.0 J x 16, ET 45, LK 100/5 2GM-071-496-  -DM9

Ozdobné kryty kolies
121 14” Strieborné 2GM-071-456-A  -UWP

Prehľad produktov pre Taigo

Ďalšie univerzálne príslušenstvo pre vaše Taigo nájdete od strany 182.
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Univerzálne príslušenstvo
Športové, praktické a dômyselné – také je naše univerzálne príslušenstvo, ktorým si vybavíte svoj 

Volkswagen podľa svojho osobného vkusu. Univerzálne príslušenstvo nie je určené pre konkrétny model, 

ale sa hodí pre viacero modelov. A ako vždy v tradičnej kvalite Originálneho príslušenstva Volkswagen.

16 Šport a dizajn

 –  Interiér
 – Exteriér

20 Komunikácia

 – Infotainment
 – Komunikácia

26 Transport

 – Systémy nosičov
 – Strešné nadstavby
 – Zabezpečenie nákladu

38 Komfort a ochrana

 – Systémy do batožinového priestoru
 – Komfort
 – Ochrana
 – Detské autosedačky a príslušenstvo
 – Servis
 – Ochrana pred kunami

52 Disky a kolesá

 – Príslušenstvo
 – Snehové reťaze

14 15Univerzálne príslušenstvoUniverzálne príslušenstvo14 Univerzálne príslušenstvo
Späť na obsahVýber kapitoly



Šport a dizajn
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02

01-02 Prečo sa nepochváliť tým, čo máte? 
S mierne vyklenutým Originálnym emblémom 
Volkswagen „Erb mesta Wolfsburg“ (01) 
v elegantnom čierno-chrómovom prevedení dodáte 
vášmu vozidlu Volkswagen ešte viac individuality. 
Sada obsahuje 2 kusy emblému. Originálna LED 
projekcia loga Volkswagen (02) po otvorení dverí 
premieta logo Volkswagen na zem a okrem 
osvetlenia priestoru vedľa dverí pri nastupovaní 
a vystupovaní tak vytvára atraktívny vizuálny efekt.

Šport a dizajn
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Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

01-03 Originálna sada krytov pedálov Volkswagen (01) z brúsenej 
ušľachtilej ocele má atraktívny dizajn a gumové protišmykové prvky 
zaisťujú dobrú priľnavosť nohy k pedálu. Originálne koncovky výfuku 
Volkswagen1 z ušľachtilej ocele v prevedení strieborná chrómová (02) 
alebo čierna chrómová (03) majú moderný skosený tvar, čím dodávajú 
vozidlu športový vzhľad.

1   Prehľad všetkých prevedení nájdete na strane 187. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, 
prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 

Šport a dizajn

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Interiér 186 Sada krytov pedálov, s gumovými prvkami, iba pre Beetle, Beetle kabriolet, Scirocco
- pre manuálnu prevodovku, čas montáže cca 100 ČJ 1K1-064-200-A
- pre automatickú prevodovku a prevodovku DSG, čas montáže cca 100 ČJ 1K1-064-205-A

186 Sada krytov pedálov, rebrovaný dizajn, nie pre up!, ID.3, ID.4, Beetle, Beetle kabriolet, Scirocco, Sharan, Touareg
- pre manuálnu prevodovku, čas montáže cca 100 ČJ 5G1-064-200
- pre automatickú prevodovku a prevodovku DSG, čas montáže cca 100 ČJ 5G1-064-205

185 LED projekcia loga VW, iba pre vozidlá s osvetlením priestoru pre nastupovanie, do čalúnenia predných dverí, čas montáže cca 25 ČJ

- so starým logom Volkswagen 000-052-120-B

- s novým logom Volkswagen 000-052-120-F

Exteriér 185 Emblém „Erb Wolfsburgu“, použiteľný pre všetky modely, 1 sada = 2 kusy 5C0-064-317-AS -XRW
186 Koncovky výfuku

- chrómová, pre jednoduchý výfuk 1 x 65 mm, pre Beetle, Beetle kabriolet a Touran 000-071-911-A -CH9
- chrómová, pre jednoduchý výfuk 1 x 60 mm, pre Beetle, Beetle kabriolet, Scirocco, Touran a Tiguan Allspace 000-071-913-A -CH9
- chrómová, pre dvojitý výfuk 2 x 76 mm, pre Touran 5C5-071-911-C
- čierna, pre dvojitý výfuk 2 x 76 mm, pre Touran 5G0-071-911-  -041

Prehľad produktov z kategórie Šport a dizajn
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Komunikácia

0201

03

01-03 Nikdy by ste nemali stratiť spojenie. S kvalitnými USB káblami 
Premium (01) sa vám to nikdy nestane. Pripojte váš smartfón pomocou 
špeciálne na to vyvinutého kábla k systému infotainmentu vášho vozidla 
Volkswagen a využívajte funkcie ako CarPlay™1 v AppConnect. Smartfón 
sa pri tom súčasne nabíja. Prehľad všetkých verzií konektorov a dĺžok 
káblov nájdete na strane 193. Malí pomocníci, ktorí spríjemňujú jazdu. 
Originálny nabíjací adaptér Volkswagen DUCI (02) (Double-USB-
Charger-Insert) s prúdom 2 x 2,4 ampéra umožňuje rýchle a pohodlné 
nabíjanie vašich mobilných zariadení cez dve rozhrania USB. Stačí 
adaptér zasunúť do zapaľovača cigariet a je to. S univerzálnym 
držiakom smartfónu „Smartfit Evolution“2 (03) s 3D guľovým kĺbom 
a flexibilne nastaviteľnými čeľusťami máte váš smartfón vždy v zornom 
poli, napríklad pre navigáciu.

Komunikácia

1   iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning a CarPlay sú 
registrované značky Apple Computer International. Galaxy Tab je 
registrovaná značka Samsung Electronics Co. Ltd. Android je značka 
Google Inc.

2  Smartfón nie je povolené ovládať počas jazdy.

20 21Univerzálne príslušenstvoUniverzálne príslušenstvo20 Univerzálne príslušenstvo



02

01

04

01-02 Sýty zvuk pre vaše vozidlo zabezpečuje Plug & Play 
Soundsystem1 z ponuky príslušenstva Volkswagen. Celkový výkon 
300 W sínus (480 W hudobný výkon) a špecifické vyladenie ozvučenia, 
optimálne prispôsobené typu vozidla, zaručujú nefalšovaný pôžitok 
z hudby. Na výber v dvoch prevedeniach do priestoru pre rezervné 
koleso (01) alebo do batožinového priestoru pre vozidlá s rezervným 
kolesom (02).

1  Prehľad všetkých prevedení nájdete na strane 192. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, 
informujte u vášho partnera Volkswagen. 

04

05

03

06

06

07

Komunikácia

03-07 S aktivačným dokumentom AppConnect1 pre MIB-Standard 
a MIB2-Entry (03-04) získate funkcie MirrorLink™, CarPlay™2 od Apple 
a funkciu Android™2 od Google pri vozidlách od modelového roku 2016 
na dotykovom displeji vášho systému infotainmentu Volkswagen. 
Aktivačný dokument pre rozpoznávanie dopravných značiek1,3 (05) 
aktivuje funkciu rozpoznávania dopravných značiek prednou kamerou. 
Na združenom prístroji a/alebo displeji vášho navigačného systému sa 
môžu zobraziť až 3 rozpoznané dopravné značky. Aktivačný dokument 
Volkswagen pre hlasové ovládanie1 (06) vám umožňuje pri rádiu 
„Composition Media“ ovládať hlasom telefón a rádio a pri „Discover 
Media“ navyše aj navigáciu bez toho, aby ste museli zložiť ruky 
z volantu. S prídavným prijímačom DAB+1 (07) získate možnosť príjmu 
digitálneho rozhlasového vysielania vrátane textov a prídavných funkcií 
vo svojom vozidle Volkswagen. Prijímač DAB+ môžete pohodlne ovládať 
na displeji existujúceho rádia, resp. multifunkčným volantom a je 
neviditeľne namontovaný za prístrojovým panelom.

1 O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
2  iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning a CarPlay sú registrované značky Apple Computer International. 

Galaxy Tab je registrovaná značka Samsung Electronics Co. Ltd. Android je značka Google Inc.
3 Prosím, berte do úvahy obmedzený zorný uhol kamery a funkčné hranice systému. Postupujte podľa inštrukcií v návode na obsluhu vozidla.
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Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Infotainment 190 Plug & Play Soundsystem1, pre Beetle, Beetle kabriolet, Polo, Scirocco, T-Cross, T-Roc, Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Arteon, Golf, Passat
- do priestoru pre rezervné koleso, čas montáže cca 150 ČJ 000-051-419-B
- do batožinového priestoru, čas montáže cca 150 ČJ 000-051-419-C

191
Hlasové ovládanie pre rádio/navigáciu2, pre Polo, T-Cross, T-Roc, Golf Sportsvan, Beetle, Beetle kabriolet, Scirocco, Touran, Tiguan Allspace, 
Sharan, čas montáže cca 30 ČJ
- pre rádio „Composition Media“ 5G0-054-802
- pre navigáciu „Discover Media“ 5G0-054-802-A

191 Prijímač DAB+
- pre RCD510, RNS315/510 000-063-212-B
- pre RCD310 000-063-212-C
- pre MIB-Standard / MIB High Gen 1 & Gen 2 000-063-212-E

189 Nabíjací adaptér s dvoma USB portami (DUCI), nie pre ID.3 a ID.4 000-051-443-D
189 Držiak smartfónu „Smartfit Evolution“, otočný o 360°, s pripevnením prísavkou 000-051-435-AF

Prehľad produktov z kategórie Komunikácia

1 Pre vozidlá do modelového roku 2020.
2 Iba v kombinácii s rádiom „Composition Media“ alebo navigačnou funkciou „Discover Media“. O možnosti použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte  u vášho partnera Volkswagen.

Kategória Strana Názov Obj. číslo

189 USB kábel Premium, univerzálne použiteľný3

- USB-A na Micro-USB 30 cm 000-051-446-AQ
- USB-A na Apple Lightning 30 cm 000-051-446-AR
- USB-A na USB-C 30 cm 000-051-446-AS
- USB-A na Micro-USB 70 cm 000-051-446-AT
- USB-A na Apple Lightning 70 cm 000-051-446-BN
- USB-A na USB-C 70 cm 000-051-446-BP
- USB-C na Micro-USB 30 cm 000-051-446-AB
- USB-C na Apple Lightning 30 cm 000-051-446-AC
- USB-C na USB-C 30 cm 000-051-446-AD
- USB-C na USB-A port 30 cm 000-051-446-AE
- USB-C na Micro-USB 70 cm pre navigáciu MIB2-Standard 000-051-446-BA
- USB-C na Apple Lightning 70 cm 000-051-446-BB
- USB-C na USB-C 70 cm 000-051-446-BC
- USB-C na USB-A port 70 cm 000-051-446-BD

191
Aktivačný dokument AppConnect, pre Beetle, Beetle kabriolet, Golf Sportsvan, Polo, Scirocco, Sharan, T-Cross, T-Roc, 
Tiguan Allspace, Touareg, Touran, čas montáže cca 30 ČJ
- pre MIB2 Standard 5G0-054-830-A
- pre MIB2 Entry 5G0-054-830-B

191 Aktivačný dokument rozpoznávania dopravných značiek4, pre navigáciu MIB2 Standard 5G0-054-809-A

Komunikácia

3 Možnosť použitia závisí od výbavy vozidla.
4 Prosím, berte do úvahy obmedzený zorný uhol kamery a funkčné hranice systému. Postupujte podľa inštrukcií v návode na obsluhu vozidla.
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Transport Transport

01

0302
05

04

OSOBITOSTI
Funkcia sklopenia o 90°: nožným pedálom sa dajú Originálne nosiče 
bicyklov Volkswagen „Premium“ a „Basic Flex“ sklopiť do vodorovnej 
polohy (02), a tým umožňujú prístup do batožinového priestoru 
aj pri vozidlách s veľkými dverami batožinového priestoru. 

Zvlášť  priestorovo úsporne sa dá v priestore pre rezervné koleso uložiť 
Originálny nosič bicyklov Volkswagen „Premium“ a Volkswagen 
„Basic“ pre Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 8, Golf 8 Variant, Golf Sportsvan, 
Passat VIII Variant, Passat VIII limuzína a T-Roc. Na bezpečnú prepravu 
nosiča bicyklov v priestore rezervného kolesa (03) odporúčame použiť 
upevňovaciu sadu (bez obrázka).

01 Príslušenstvo Volkswagen vám umožňuje jednoducho a pohodlne 
prevážať vaše bicykle. Naše nosiče bicyklov na ťažné zariadenie sú 
na výber v rôznych prevedeniach pre vaše rozličné nároky – a každý 
bicykel. Ľahký Originálny nosič bicyklov Volkswagen „Premium“ (01) 
sa vyznačuje inovatívnym upevnením a jednoduchou montážou 
so zámkom bez páky. Je vhodný na prepravu dvoch bicyklov alebo 
elektrobicyklov. Ľahký a kompaktný sklopný Originálny nosič bicyklov 
Volkswagen „Compact II“ (obrázok na strane 196) odvezie dva bicykle 
alebo elektrobicykle do celkovej hmotnosti 60 kg a dá sa veľkým nožným 
pedálom pohodlne sklopiť nadol, aby bolo možné otvoriť dvere 
batožinového priestoru. V ponuke je aj Originálny nosič bicyklov 
Volkswagen „Compact III“ (obrázok na strane 197) pre tri bicykle. 
Rozšíriteľný Originálny nosič bicyklov Volkswagen „Basic Flex“ 
(obrázok na strane 197) na ťažné zariadenie sa hodí na prepravu dvoch, 
respektíve troch bicyklov. Vďaka zvlášť veľkému sklopnému mechanizmu 
umožňuje prístup do batožinového priestoru aj pri vozidlách s veľkými 
dverami batožinového priestoru. S rozširovacou sadou pre tretí bicykel sa 
dá flexibilne prispôsobiť vašim potrebám. Originálny nosič bicyklov 
Volkswagen „Basic“ (obrázok na strane 197) na prepravu dvoch bicyklov 
alebo elektrobicyklov sa vyznačuje zvlášť nízkou hmotnosťou 
pri maximálnej nosnosti. Dá sa zložiť na veľmi malý objem a uložiť 
do priestoru pre rezervné koleso alebo batožinového priestoru. Delená 
Originálna nájazdová koľajnica Volkswagen (01) slúži ako pomôcka 
na pohodlné nakladanie bicyklov na všetky Originálne nosiče bicyklov 
Volkswagen. Súčasťou dodávky je prepravný obal na uloženie koľajnice.

Zložený nosič bicyklov (04) 
sa dá skladovať bez veľkých 
nárokov na priestor alebo uložiť 
do batožinového priestoru. 

Prepravný obal (05) je pri 
nosičoch na bicykle „Compact II/
III“ súčasťou dodávky. Pre nosiče 
bicyklov „Premium“ a „Basic“ 
sa prepravný obal dá objednať 
osobitne.
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Nosiče bicyklov na ťažné zariadenie

Prehľad nosičov bicyklov

UPOZORNENIE
Prosím, dodržiavajte povolené zvislé 
zaťaženie ťažného zariadenia 
pre príslušné vozidlo.

Na upevnenie vášho Originálneho nosiča 
bicyklov Volkswagen je možné použiť 
výrobcom štandardizované rozhranie 
FIX4BIKE. Užitočné zaťaženie sa tým nezvýši. Model „Premium“ „Compact II“ „Compact III“ „Basic Flex“ „Basic“ 

Počet bicyklov 2 2 3 2 (3 s rozširovacou sadou) 2
Vlastná hmotnosť [kg] 13 14 16 14 12
Max. zaťaženie [kg] 60 60 54 60 60
Odstup koľajníc 220 mm 220 mm 190/180 mm 220 mm 220 mm
Šírka koľajníc 65 mm 55 mm 55 mm 55 mm 65 mm
Max. odstup osí kolies 1300 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1300 mm
Priemer rámu bicykla do 75 mm kruhová rúra alebo 75 x 45 mm oválna rúra do 80 mm kruhová rúra alebo 80 x 45 mm oválna rúra do 80 mm kruhová rúra alebo 80 x 45 mm oválna rúra do 75 mm kruhová rúra alebo 75 x 45 mm oválna rúra do 75 mm kruhová rúra alebo 75 x 45 mm oválna rúra
Rozmery [V x Š x H] v cm 69  x  118  x  56 76  x  114  x 65 76  x  114  x  79 77  x  115  x  65 67  x  118  x  56
Rozmery v zloženom stave [V x Š x H] v cm 20  x  61  x  60 24  x  58  x  64 24  x  58  x  77 nedá sa zložiť 20  x 61  x 60
Sklopná funkcia nožným pedálom (aj s bicyklami) ● ● ● ● ○
Uzamykanie ● ● ● ● ●
Držiak evidenčnej tabuľky s rukoväťou ● ● ● ● ●
Zásuvka, 13-pólová ● ● ● ● ●
Prepravný vak súčasťou dodávky ○ ● ● ○ ○
Odnímateľný držiak rámu ● ○ ○ ● ●

Voliteľné príslušenstvo nájazdová koľajnica, prepravný obal, 
upevňovacia sada

nájazdová koľajnica nájazdová koľajnica rozširovacia sada pre 3. bicykel, nájazdová koľajnica
nájazdová koľajnica, prepravný obal, 
upevňovacia sada

Osobitosti

- montáž bez páky
-  na prepravu v priestore pre rezervné koleso 

vybraných modelov
-  veľký uhol sklopenia 90°, aj pre vozidlá s veľkými 

dverami batožinového priestoru

-  veľký uhol sklopenia 90°, aj pre vozidlá s veľkými dverami 
batožinového priestoru

- montáž bez páky
-  na prepravu v priestore pre rezervné koleso 

vybraných modelov

Transport
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01 02

01-02 Originálne nosiče bicyklov Volkswagen umožňujú jednoduchú 
prepravu bicyklov aj na streche vášho vozidla. Základom pre to je vždy buď 
základný strešný nosič alebo základný strešný nosič pre pozdĺžne nosníky. 
S Originálnym nosičom bicyklov Volkswagen (01), ktorý obstál v teste 
„City-Crash-Plus“, môžete prepravovať vaše bicykle stabilne upevnené 
v stojacej polohe na streche vášho vozidla Volkswagen. Inovatívny otočný 
gombík s obmedzovačom priťahovacieho momentu šetrí rám bicykla. 
Ľahký a elegantný nosič bicyklov s upevnením o vidlicu (02) s klenutou 
hliníkovou koľajnicou má ľahko nastaviteľný rýchloupínač pre takmer 
všetky typy bicyklových vidlíc.

Prehľad nosičov bicyklov

Model Nosič bicyklov Nosič bicyklov s upevnením o vidlicu

Max. počet bicyklov 1 1
Vlastná hmotnosť [kg] 4.2 2.5
Max. nosnosť [kg] 20 17
Uchytenie bicykla rám/koleso predná vidlica/zadné koleso
Priemer rámu bicykla 22–80 mm kruhová rúra / 80 x 100 mm oválna rúra všetky
Vhodný pre šírku pneumatík 3” 3”
Kompatibilný s nasadzovacími osami všetky 20 mm
Rozmery [D x Š x V] v cm 145  x  32  x  9 110  x 22  x  12
Nastaviteľné rýchloupínače kolies ● ●

Uzamykanie: bicykel na nosiči a nosič 
na základnom nosiči/pozdĺžnych strešných 
lištách

● ●

Vhodný pre bicykle s kotúčovými brzdami ● ●
Vhodný na strešný nosič s T-drážkou 20 x 20 mm ● ●

Vhodný na strešný nosič so štvorhrannými 
profilmi ○ ●

Osobitosti

-  rýchle a jednoduché upevnenie rámu bicykla vďaka otočnému 
gombíku s obmedzovačom priťahovacieho momentu 

- montáž na strechu nie je viazaná na smer jazdy
- jednoduchá montáž bez náradia

- montáž na strechu nie je viazaná na smer jazdy 
- dodávka vrátane adaptéra na T-skrutky (20 x 20 mm)

Nosiče bicyklov na strechu

Transport
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01-02 Hor sa za snehom! S Originálnym uzamykateľným 
nosičom lyží a snowboardov Volkswagen „Comfort“ (01) 
s výsuvnou funkciou môžete prepravovať  vaše cenné lyže alebo 
snowboard na streche vášho vozidla Volkswagen. Dostupný je aj 
Originálny nosič lyží a snowboardov Volkswagen „Basic“ (bez 
obrázka) bez výsuvnej funkcie. Základ vždy tvorí základný strešný 
nosič alebo základný strešný nosič pre pozdĺžne nosníky. Praktický 
Originálny obal na lyže Volkswagen (02) chráni až štyri páry lyží 
vrátane palíc pri preprave v strešnom boxe alebo pri preprave 
v kabíne vozidla a upevnení popruhmi.

PRAKTICKÉ
Nosič lyží a snowboardov sa dá vďaka 
praktickej výsuvnej funkcii veľmi 
jednoducho naložiť a vyložiť.

03

04

Transport

03-04 Voľný čas láka do prírody a príslušenstvo Volkswagen na to 
ponúka vhodné prepravné riešenia. S nosičom surfovacej dosky (03) 
dopravíte vašu dosku s dvojdielnym sťažňom šetrne a dobre 
zabezpečenú do cieľa. Originálny nosič kajaku Volkswagen (04) 
s pohyblivými gumovými oporami zabezpečuje spoľahlivú prepravu 
vášho kajaku do hmotnosti 25 kg úplne bez hrkania a šmýkania. 
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Model Originálny strešný box Volkswagen  
„Comfort 340”

Originálny strešný box Volkswagen  
„Comfort 460”

Strešný box  
„Basic 340” 

Strešný box  
„Basic 460”

Strešný box  
„Urban Loader”

Farba čierna lesklá čierna lesklá čierna matná čierna matná čierna matná
Max. objem [l] 340 460 340 460 300-500 (variabilný)
Dĺžka, vonkajšia [mm] 1900 2300 1900 2300 1408
Výška [mm] 390 390 390 390 259-517 (variabilná)
Šírka [mm] 750 750 750 750 886
Hmotnosť [kg] 19 21 19 21 15
Nosnosť [kg] 75 75 50 75 50

Montážny systém Predmontované rýchloupevnenie v koľajničke 
s drážkou v tvare T

Predmontované rýchloupevnenie v koľajničke 
s drážkou v tvare T

Koľajnička s drážkou v tvare T Koľajnička s drážkou v tvare T Držiak v tvare U

Prehľad strešných boxov Transport

Pri vozidlách so strešnou tyčovou anténou môže podľa modelu vozidla a dĺžky antény dôjsť ku kontaktu medzi anténou a strešným boxom. V takom prípade je potrebné anténu odskrutkovať.
Pri niektorých modeloch alebo modelových verziách vozidiel môže kvôli pomeru dĺžky strešného boxu a strechy vozidla dôjsť ku kolízii s otvorenými dverami batožinového priestoru. 
Prosím, dodržiavajte povolenú užitočnú hmotnosť vozidla.

UPOZORNENIE
Inovatívny systém DuoLift umožňuje pohodlné 
otvorenie strešného boxu z obidvoch strán (platí 
pre strešný box „Comfort 460“).
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Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Systémy nosičov 195 Nosič bicyklov „Premium“ na ťažné zariadenie, skladací1,3,4, pre dva bicykle 000-071-105-J
195 Nájazdová koľajnica ako pomôcka na nakladanie pre nosiče „Premium“, „Basic Flex“, „Compact II“, „Compact III“, „Basic“ 000-071-123
195 Nosič bicyklov „Compact II“ na ťažné zariadenie, skladací1,2,4, pre dva bicykle 3C0-071-105-B
195 Nosič bicyklov „Compact III“ na ťažné zariadenie, skladací1,2,4, pre tri bicykle 3C0-071-105-C
195 Nosič bicyklov „Basic Flex“ na ťažné zariadenie, skladací1,4, pre dva bicykle 000-071-105-G
195 Rozširovacia sada „Basic Flex“1 pre tretí bicykel 000-071-109-B
195 Nosič bicyklov „Basic“ na ťažné zariadenie1,2,4 pre dva bicykle 000-071-105-K
195 Prepravný obal na nosiče na bicykle „Basic“ a „Premium“ 000-071-226-A

bez obr. Upevňovacia sada pre nosiče na bicykle „Premium“ a „Basic“ na ťažné zariadenie 000-071-705-A

Strešné nadstavby5 198 Nosič bicyklov, pre 1 bicykel, max. nosnosť 20 kg 000-071-128-F
198 Nosič bicyklov s upevnením o vidlicu, na 1 bicykel, max. nosnosť 17 kg 7M0-071-128-D
200 Nosič lyží a snowboardov5

- „Comfort“, pre 4 páry lyží alebo 2 snowboardy alebo jeden wakeboard, s výsuvnou funkciou 000-071-129-AB
- „Basic“, pre 4 páry lyží alebo 2 snowboardy 000-071-129-M
- „Basic“, pre 6 párov lyží alebo 4 snowboardy 000-071-129-N

Prehľad produktov z kategórie Transport

1 Podrobný prehľad hmotností, nosností a rozmerov je na strane 196.
2 Dodávka vrátane prepravného obalu.
3 Na prepravu sa dá zložiť do priestoru pre rezervné koleso modelov Golf VII, Golf VII Variant, Golf VIII, Golf VIII Variant, Golf Sportsvan, Passat VIII Variant, Passat VIII limuzína a T-Roc.
4 Nedá sa použiť pri ťažnom zariadení s hliníkovou guľovou hlavou.

Transport

Kategória Strana Názov Obj. číslo

200 Obal na lyže5 00V-061-202
201 Nosič surfovacej dosky5, pre jednu surfovaciu dosku s dvojdielnym sťažňom 000-071-120-HA
201 Nosič kajaku5, pre jeden kajak do 25 kg 1K0-071-127-A
202 Strešný box „Comfort“5,6, nosnosť 75 kg, čierny vysoko lesklý

- „Comfort 340“, rozmery 1900 x 750 x 390 mm (D x Š x V), objem 340 l, hmotnosť 19 kg 000-071-200-AD
- „Comfort 460“, rozmery 2300 x 750 x 390 mm (D x Š x V), objem 460 l, hmotnosť 21 kg 000-071-200-AE

202 Strešný box „Basic“5,6, čierny matný
- „Basic 340“, rozmery 1900 x 750 x 390 mm (D x Š x V), objem 340 l, hmotnosť  19 kg, nosnosť 50 kg 000-071-200
- „Basic 460“, rozmery 2300 x 750 x 390 mm (D x Š x V), objem 460 l, hmotnosť 21 kg, nosnosť 75 kg 000-071-200-AC

203 Strešný box „Urban Loader“5,6, čierny matný, nosnosť 50 kg 000-071-200-AF

5 Iba v kombinácii so základným strešným nosičom alebo základným strešným nosičom pre pozdĺžne nosníky. Prosím, dodržiavajte maximálne povolené zaťaženie strechy.
6 Podrobný prehľad hmotností, nosností a rozmerov je na strane 202.
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Komfort a ochrana

01

02

03

04

Komfort a ochrana

03-04 Vďaka odolnej Originálnej sieti na batožinu Volkswagen1 (03) 
zostanú predmety menšej a strednej veľkosti vždy dobre zafixované 
na svojom mieste. S energeticky úsporným (A++) Originálnym 
chladiacim a teplo udržiavajúcim boxom Volkswagen (04) 
s objemom 25 litrov máte občerstvenie alebo nápoje v správnej teplote 
vždy po ruke. Box sa dá pripojiť do elektrickej zásuvky 12 V v aute alebo 
230 V v dome.

01-02 Vozidlo zostane čisté. Originálny kôš na drobný odpad 
Volkswagen (01) do držiaka na poháre umožňuje rýchlo zlikvidovať 
obaly z cukríkov či papierik zo žuvačky, ktoré tak nelietajú po kabíne. 
A aj o poriadok v batožinovom priestore je postarané. 
Pomocou Originálneho upevňovacieho modulu Volkswagen1 (02) 
si môžete batožinový priestor vášho vozidla flexibilne rozdeliť a náklad 
zabezpečiť proti pohybu.

1 Prehľad všetkých prevedení nájdete na strane 216. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 38 39Univerzálne príslušenstvoUniverzálne príslušenstvo38 Univerzálne príslušenstvo



02

03

01

01-03 Poriadok musí byť všade, aj v kabíne vášho vozidla Volkswagen. 
Originálna taška na drobný odpad „Clean Solution“ Volkswagen 
(01) na držiaky opierky hlavy predných sedadiel podporuje čistotu v 
kabíne. Keď vyberiete jedno vrecko, automaticky sa natiahne druhé. 
Originálny háčik na opierku hlavy „Snakey“ Volkswagen1 (02) je 
praktický strážca poriadku v dvojitom balení, upevňuje sa na držiaky 
opierky hlavy predného sedadla. Energeticky úsporná Originálna LED 
lampička na čítanie Volkswagen (03) s nastaviteľným pružným krkom 
a logom Volkswagen umožňuje spolujazdcovi v noci čítať bez rušenia 
vodiča. Lampa sa zapája do zapaľovača cigariet alebo zásuvky 12 V.

Komfort a ochrana

1 Nie pre vozidlá s elektrickou opierkou hlavy.

04

04 Váš Volkswagen je už z výroby pohodlný. No môžete si ho urobiť 
ešte komfortnejším pomocou premyslených produktov z rady 
príslušenstva Volkswagen. Originálny tempomat Volkswagen1 (05) 
po stlačení gombíka udržiava konštantnú rýchlosť vášho vozidla. 
Vďaka funkcii obmedzovača rýchlosti si okrem toho môžete nastaviť 
maximálnu rýchlosť, ktorú vaše vozidlo neprekročí, ani keď stlačíte pedál 
akcelerátora úplne na podlahu.

1 Funkcia tempomatu závisí od stúpania/klesania cesty. Berte do úvahy funkčné hranice systému.40 41Univerzálne príslušenstvoUniverzálne príslušenstvo



02

03

04

01

Chcete vtipné riešenia? Modulárne koncipovaný cestovný a komfortný systém zvyšuje pohodlie malých a veľkých spolujazdcov 
v zadnej časti kabíny. Držiak na tablet pre rôzne modely a sklopný stolík1 otvárajú nové možnosti trávenia času počas jazdy. 
S hákom na tašku2 a vešiakom na šaty2 máte najpohodlnejší a najšetrnejší spôsob prepravy tašky a odevu v prípade, ak nikto 
nesedí na zadnom sedadle.

01 Základný držiak
02 Sklopný stolík s držiakom na pohár1

03 Vešiak na šaty2

04 Háčik na tašku2 

05 Držiak na akčnú kameru3

06 Držiak na tablet pre Apple iPad 2-44  
 Držiak na tablet pre Apple iPad Air 1-24 (podobný obrázok)
07 Držiak na tablet pre Apple iPad mini 1-34

08 Držiak na tablet pre Samsung Galaxy Tab 3/44 10.1”

1 Sklopný stolík s držiakom na pohár musí byť počas jazdy sklopený, keď na zadnom sedadle za predným sedadlom sedí spolujazdec.
2  Použiteľné iba keď na zadnom sedadle za predným sedadlom nesedí nijaký spolujazdec.
3  Táto funkcia závisí od systému infotainmentu vášho vozidla. Prosím, rešpektujte upozornenia v návode na obsluhu vozidla. Počas jazdy nie je povolené sledovať záznam.
4 iPad/iPad Air/iPad mini sú registrované značky Apple Computer International. Galaxy Tab je registrovaná značka Samsung Electronics Co., Ltd.

UPOZORNENIE
Jeden držiak, mnoho možností: všetky moduly sa 
dajú podľa potreby jednoducho upevniť na základný 
držiak a flexibilne navzájom vymieňať.

05

08

06

07

Komfort a ochrana

UPOZORNENIE
Plná flexibilita: vďaka otočnej osi sa tablet 
dá používať na šírku aj na výšku.

UPOZORNENIE
Vďaka pohyblivému, aretovateľnému ramenu a otočnému držiaku 
o 360° s uhlovou stupnicou môžete kameru nastaviť na želanú oblasť.
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02

01-02 Môžeme vás upokojiť. Vaše najväčšie poklady sú v našich 
detských autosedačkách vynikajúco chránené a zároveň pohodlne 
cestujú – a to už od veku batoľaťa. Na výber máte štyri do detailov 
otestované Originálne detské autosedačky Volkswagen (04-08), 
sčasti s inovatívnou technológiou SecureGuard, ako aj Originálnu 
ochranu sedadla Volkswagen (02). A svojich najmilších spolujazdcov 
máte neustále no očiach s Originálnym prídavným vnútorným 
spätným zrkadlom Volkswagen (01).

03-04 Inovatívny systém Originálnej detskej autosedačky Volkswagen poskytuje vášmu potomstvu vysoký komfort a bezpečnosť – 
od narodenia do veku 15 mesiacov (83 cm / 13 kg). Systém sa skladá z Originálnej základne Volkswagen „Flex Base i-SENSE“ (03) 
a špeciálne k nej koncipovanej Originálnej autosedačky pre batoľatá a zároveň nosič Volkswagen „i-SIZE“ (04). Keď je základňa 
namontovaná na sedadle vozidla, dá sa do nej jednoducho zakliknúť Originálna autosedačka pre batoľatá Volkswagen „i-SIZE“ so slnečnou 
strieškou alebo bez nej a opäť jednoducho odpojiť. Vďaka praktickej otočnej funkcii o 90° je usadenie a pripútanie dieťaťa, resp. jeho vybratie 
doslova hračkou. Sedačka pre batoľatá sa montuje otočená proti smeru jazdy. Okrem otočnej funkcie základňa umožňuje nastavenie sklonu 
sedačky v štyroch polohách. Rôzne bezpečnostné funkcie a 5-bodový bezpečnostný pás zabezpečujú vysokú bezpečnosť a komfort.

UPOZORNENIE
Vďaka praktickej otočnej funkcii základne sa dajú 
autosedačky otočiť o 90° na obidve strany. 

Detské autosedačky – prehľad

05 06 07 08

Komfort a ochrana

05 Originálna detská autosedačka Volkswagen „Dualfix i-SIZE“ ja 
vhodná pre novorodencov a malé deti do veku 4 rokov (105 cm / 18 kg). 
Sedačka sa dá vďaka otočnej funkcii o 360° namontovať v smere aj proti 
smeru jazdy. Pre maximálnu bezpečnosť sa odporúča deti prepravovať 
v sedačke otočené proti smeru jazdy dovtedy, pokiaľ je to možné. S 12 
polohami a rozmanitými možnosťami nastavenia sedačka rastie spolu 
s dieťaťom, a preto je spoľahlivým spoločníkom na niekoľko rokov. 
Vďaka inovatívnym bezpečnostným funkciám ako ochrana proti 
bočnému nárazu SICT inside alebo systému Pivot Link ISOFIX je malý 
spolujazdec vždy dobre chránený – a to aj pri nehode. Nosná konzola 
nastaviteľná o 8° sa dá flexibilne prispôsobiť operadlu a v prípade 
potreby poskytuje dieťaťu o 10 % väčší priestor na nohy.

06 Originálna autosedačka Volkswagen „Trifix i-SIZE“ je prvou 
detskou autosedačkou po autosedačke pre batoľatá, pretože je presne 
prispôsobená pre deti telesnej výšky od 76 do 105 cm. Vďaka 
integrovanému systému ISOFIX a hornému poistnému popruhu Top 
Tether sa dá jednoducho a pohodlne namontovať. Optimalizovaný sedák 
zabezpečuje, že dieťa má dostatok priestoru, keď rastie – od 15 
mesiacov do cca 4 rokov (76-105 cm/ do 18 kg). Štyri nastaviteľné 
polohy poskytujú dieťaťu vysoké pohodlie pri odpočinku. Inovatívne 
bezpečnostné funkcie ako ochrana proti bočnému nárazu SICT Inside, 
opierka hlavy v profile písmena V a systém Pivot Link ISOFIX v prípade 
nehody oslabujú sily nárazu – lebo bezpečnosť dieťaťa je na prvom 
mieste. Upevňovacie prvky ISOFIX sú integrované priamo v autosedačke 
„Trifix i-SIZE“, takže základňa a detská sedačka pre batoľatá zostanú 
k dispozícii pre mladšieho súrodenca.

07-08 Vaše deti vo veku od 3,5 do 11 rokov (100-150 cm/15 do 36 kg) 
cestujú v Originálnej detskej autosedačke Volkswagen „Kidfix 
i-SIZE“ (07) vždy pohodlne a bezpečne. Vďaka mäkkému, čalúnenému 
látkovému poťahu a vetracím otvorom v škrupine autosedačky majú 
malí pasažieri vždy príjemnú klímu. Rôzne bezpečnostné prvky, ako 
napríklad špeciálna škrupina autosedačky, optimalizované horné a dolné 
vedenie bezpečnostného pásu a čalúnená opierka hlavy zvyšujú 
bezpečnosť a pohodlie vášho dorastu. Inovatívna bezpečnostná funkcia 
SecureGuard zvyšuje ochranu dieťaťa štvrtým bodom na upevnenie 
bezpečnostného pásu v oblasti brucha dieťaťa. Operadlo je odnímateľné 
a umožňuje premeniť autosedačku na podsedák pre deti od výšky 
138 cm. Vďaka štíhlej konštrukcii sa pri väčších vozidlách dajú na zadné 
sedadlo namontovať až tri autosedačky „Kidfix i-SIZE“ vedľa seba. 
Detská autosedačka je k dispozícii aj vo verzii GTI so športovým 
dizajnom (08) – pri rovnakej úrovni komfortu a ochrany.

UPOZORNENIE
Vďaka praktickej otočnej funkcii základne sa dajú sedačky 
otočiť o 90° na obidve strany. 
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1  Výstražná vesta je predpísaná pre vodiča a v niektorých európskych štátoch pre všetkých členov posádky vozidla (vrátane Slovenska).

04 Inteligentne konštruovaný Originálny výstražný trojuholník 
Volkswagen s certifikátom ECE sa dá priestorovo úsporne uložiť 
a vďaka výklopnej kovovej nohe rýchlo uviesť do prevádzkovej polohy.

05 V núdzových situáciách príde vhod Originálna núdzová výbava 
Volkswagen pre prípad poruchy alebo nehody. Užitočné produkty sú 
uložené v odolnej taške.

06 Oranžová fluorescenčná Originálna výstražná vesta Volkswagen1 
s nápisom Volkswagen a reflexnými signálnymi pásmi spĺňa požiadavky 
na povinnú výbavu vo všetkých európskych štátoch.

01 S 5-litrovým kanistrom na palivo máte so sebou núdzovú rezervu 
na dojazd k najbližšej čerpacej stanici.

02 Núdzové Originálne kladivko Volkswagen „Evolution“ s nožom 
na prerezanie bezpečnostného pásu a keramickou hlavou kladivka 
na sklo vám uľahčí vyslobodenie z vozidla po nehode.

03 V zimných podmienkach pohodlne odstránite ľad a sneh z vášho 
vozidla s Originálnou škrabkou na ľad Volkswagen. Dostupná v preve-
dení s teleskopickou rukoväťou alebo metličkou na sneh.

11 1210

Komfort a ochrana

1 Zásuvka musí byť technicky bezchybná a odborne nainštalovaná.

11 Perfektný partner na cesty. S praktickým Originálnym káblom 
pre núdzové nabíjanie Volkswagen s taškou na uloženie môžete vaše 
elektrické vozidlo Volkswagen nabíjať aj bez nabíjacej stanice z bežnej 
elektrickej zásuvky v domácnosti1. Vďaka tomu môžete pokračovať 
v jazde k najbližšej nabíjacej stanici. S praktickým skladacím boxom sa 
kábel pre núdzové nabíjanie pohodlne dá prepravovať v batožinovom 
priestore. Na nabíjanie vozidla v domácej garáži cez noc vám 
odporúčame použiť wallbox.

12 Malé zvieratá – veľká škoda. Zapaľovacie a iné káble prehryzené 
kunou môžu mať za následok neočakávané poruchy a drahé opravy. 
S efektívnymi produktmi na ochranu pred kunami sa im dá 
predchádzať. Prehľad všetkých produktov nájdete na strane 219.
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Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Systémy do batožinového 
priestoru 207 Upevňovací modul do batožinového priestoru

- pre Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace 000-061-166
- pre ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf Alltrack, Passat Variant, Passat Alltrack, Polo, Touareg 000-061-166-A

207 Sieť na batožinu, pre upevňovacie oká v batožinovom priestore
- pre Golf Variant, T-Roc, T-Roc kabriolet, so zvýšenou podlahou batožinového priestoru 1K9-065-111
- pre Touran 5-sedadlový 1T0-065-110
- pre Touran 7-sedadlový, Touareg 1T0-065-111
- pre Arteon, Arteon Shooting Brake, Passat 3C5-065-110
- pre Golf Variant, Golf Alltrack, Passat, Passat Variant, Passat Alltrack 3C9-065-110
- pre Polo, ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf GTI, Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace 5N0-065-111

Komfort 207 Kôš na drobný odpad, do držiaka na poháre v stredovej konzole 000-061-142
207 Chladiaci a teplo udržiavajúci box 000-065-400-F
208 Taška na drobný odpad „Clean Solution“, s 2 rolkami vreciek na smeti 000-061-107
208 Háčik na opierku hlavy „Snakey“1, čierny (2 kusy) 000-061-126-A -041
208 LED lampička na čítanie s pružným krkom, na pripojenie do zásuvky 12 V 000-069-690-G
209 Tempomat2 na dopyt

Prehľad produktov z kategórie Komfort a ochrana

1 Nie pre vozidlá s elektrickou opierkou hlavy.
2  Podrobnejšie informácie o použití pre konkrétny model, špecifikáciách a cenách získate u vášho 

partnera Volkswagen.

Kategória Strana Názov Obj. číslo

210 Modulárny cestovný a komfortný systém3

- Základný držiak 000-061-122
- Sklopný stolík s držiakom na pohár 000-061-124
- Vešiak na šaty 000-061-127-B
- Háčik na tašku 000-061-126-B
- Držiak na akčnú kameru 000-061-125-J
- Držiak na tablet iPad 2-44 000-061-125-A
- Držiak na tablet iPad Air 1-24 000-061-125-E
- Držiak na tablet iPad mini 1-34 000-061-125-B
- Držiak na tablet Samsung Galaxy Tab 3/44 10.1” 000-061-125-D
- Univerzálny držiak na tablet 000-061-125-N

Detské autosedačky 
a príslušenstvo 212 Ochranná podložka pod detskú autosedačku, s dlhou operadlovou časťou 000-019-819-C

212 Prídavné vnútorné spätné zrkadlo  000-072-549-A
212 Autosedačka pre batoľatá a nosič „i-SIZE“ 11A-019-900
212 „Flex Base i-SENSE“ 11A-019-907
213 „Dualfix i-SIZE“ 11A-019-902
213 „Trifix i-SIZE“ 11A-019-909
213 „Kidfix i-SIZE“ 11A-019-906
213 „Kidfix i-SIZE“ GTI 5HV-019-906

Komfort a ochrana

3   Použiteľné pre všetky vozidlá so samostatnými opierkami hlavy. Nie pre modulárne sedadlá s integrovanou 
opierkou hlavy.

4  iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air sú registrované značky Apple Computer International. Samsung 
Galaxy Tab je registrovaná značka Samsung Electronics Co. Ltd.

5   O možnosti použitia kábla pre núdzové nabíjanie pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera 
Volkswagen.
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Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Údržba 214 Kanister na palivo 000-093-060
214 Núdzové kladivko „Evolution“ 000-093-101-B
214 Škrabka na ľad

- teleskopická tyč 000-096-010
- metlička na sneh 000-096-010-A

214 Výstražný trojuholník 000-093-055-AA
214 Núdzová výbava pre prípad poruchy 000-093-059-M
214 Reflexná vesta, farba: oranžová 000-093-056-H -FSX

Nabíjací kábel 215 Núdzový nabíjací kábel pre elektrické vozidlá5

- Mode 2, 230 V 1 AC, max. 2,3 kW, EU 000-054-412
- Mode 3, 230/400 V 3 NAC, max. 22 kW, EU 000-054-412-S

215 Skladací box 000-054-410-A

Ochrana pred kunami bez obr. Ultrazvukový odpudzovač, vytvára ultrazvukový tón nepríjemný pre kuny
- M2700, na pevnú montáž, vodotesný, čas montáže cca 25 ČJ 000-054-651-A
- M8700, mobilný prístroj na baterky, vodotesný, čas montáže 5 ČJ 000-054-650-E
- M7500, na pevnú montáž, generuje ultrazvuk aj mimo motorového priestoru rezonanciami kapoty, čas montáže cca 25 ČJ 000-054-650-H

Prehľad produktov z kategórie Komfort a ochrana

5   O možnosti použitia kábla pre núdzové nabíjanie pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera 
Volkswagen.

Kategória Strana Názov Obj. číslo

bez obr. Kombinovaná ochrana, odpudzuje ultrazvukom a vysokonapäťovými elektrickými výbojmi
- M4700, 1 x ultrazvuk a 6 vysokonapäťových platničiek, pre stiesnené motorové priestory, čas montáže cca 100 ČJ 000-054-650-F
- M5700N, 1 x ultrazvuk a 6 flexibilných vysokonapäťových platničiek, pre priestranné motorové priestory a SUV, čas montáže cca 50 ČJ 000-054-650-G
- M4700B, s +/- vysokonapäťovými kefkami na prenos prúdu cez izolujúcu kožušinu kuny, čas montáže cca 100 ČJ  000-054-650-J
-  M9700, s ultrazvukom a vysokým napätím, inovatívny multikontaktný systém vysokonapäťových kefiek, vodotesný, prevádzka na batérie 

s indikátorom batérie
000-054-650-K

-  M9900, s ultrazvukom a vysokým napätím, inovatívny multikontaktný systém vysokonapäťových kefiek, systém šetrenia energie 
s pohotovostným režimom, vodotesný, prevádzka na batérie s indikátorom batérie 

000-054-650-N

Komfort a ochrana
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Disky a kolesá
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Disky a kolesá

01-06 Až do detailov si môžete vaše vozidlo Volkswagen 
individualizovať Originálnou sadou krytiek ventilov Volkswagen (01) 
pre hliníkové alebo gumové/kovové ventily. Optimálne zabezpečenie 
vašich kvalitných diskov kolies z ľahkej zliatiny dosiahnete montážou 
Originálnych bezpečnostných skrutiek kolies Volkswagen (02). 
S Originálnou sadou obalov na kolesá Volkswagen (03) chránite vaše 
kolesá pri skladovaní. Sada je na výber v rôznych verziách pre rôzne 
rozmery kolies. Absolútnu vychytávku pre vaše vozidlo Volkswagen 
predstavujú Originálne dynamické krytky kolies Volkswagen (04) 
s trojrozmerným logom Volkswagen. Vďaka dynamickej funkcii spinera 
do rýchlosti 200 km/h zostáva logo počas jazdy aj pri parkovaní vždy 
v správnej polohe. Snehové reťaze zabezpečujú bezpečný záber 
na zasneženej ceste. Originálne snehové reťaze Volkswagen „Snox“ 
(výrobca pewag)1 (05), ako aj Originálne snehové reťaze Volkswagen 
„Servo SUV“ a „Servo 9“ (výrobca pewag)1 (06) majú inovatívny 
upevňovací systém s automatickým napínačom. Tak sa dostanete 
aj v zime bezpečne do cieľa.

1 O možnosti použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen.52 53Univerzálne príslušenstvoUniverzálne príslušenstvo52 Univerzálne príslušenstvo



Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Tabuľka ukazuje možnosti použitia jednotlivých produktov pre aktuálne modely vozidiel. O možnostiach použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
Uvedené časy montáže sú normované hodnoty, 100 ČJ (časových jednotiek) zodpovedá jednej hodine. 

Kategória Strana Názov Obj. číslo

Príslušenstvo pre disky 221 Dynamické krytky stredov kolies1, 1 sada = 4 kusy
- so starým logom Volkswagen 000-071-213-C
- s novým logom Volkswagen 000-071-213-D

221 Sada obalov na kolesá, 1 sada = 4 kusy
- pre kolesá do 18 palcov 000-073-900
- pre kolesá do cca 21 palcov 000-073-900-E

221 Sada krytiek ventilov2, 1 sada = 4 kusy
- pre hliníkové ventily 000-071-215-E
- pre gumové/mosadzné ventily  000-071-215-D

221 Bezpečnostné skrutky kolies, čierne, 1 sada = 4 kusy
- univerzálne, nie pre ID.3, ID.4, up!, e-up!, Sharan, Touareg 000-071-597-D
- pre up! a e-up! 000-071-595
- pre ID.3 a ID.4 3CN-071-597

Snehové reťaze 221 Snehové reťaze „Snox“ (výrobca pewag)3, 1 sada = 2 kusy
- pre rozmery pneumatík od 165/70 R14 do 195/45 R15 000-091-387-BE
- pre rozmery pneumatík od 185/60 R14 do 185/55 R15 000-091-387-BF
- pre rozmery pneumatík od 195/60 R14 do 205/45 R16 000-091-387-BG
- pre rozmery pneumatík od 195/70 R15 do 215/45 R17 000-091-387-BH
- pre rozmery pneumatík od 215/60 R16 do 225/45 R18 000-091-387-BJ

Príslušenstvo pre disky a kolesá

1 Možnosť použitia dynamických krytov stredov kolies závisí od konštrukcie diskov. Prosím, informujte sa u vášho partnera Volkswagen.
2 O možnosti použitia pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte u vášho partnera Volkswagen. 
3 Možnosť použitia snehových reťazí závisí od rozmeru pneumatík. Prosím, informujte sa u vášho partnera Volkswagen.

Kategória Strana Názov Obj. číslo

221 Snehové reťaze „Servo SUV“ (výrobca pewag)3, 1 sada = 2 kusy
- pre rozmery pneumatík 215/65 R17 000-091-387-AG
- pre rozmery pneumatík 235/70 R17 000-091-387-BB
- pre rozmery pneumatík 255/60 R18 and 255/55 R19 000-091-387-BC

221 Snehové reťaze „Servo 9“ (výrobca pewag)3, 1 sada = 2 kusy
- pre rozmery pneumatík 185/65 R15 a 185/60 R16 000-091-387-BA
- pre rozmery pneumatík 205/60 R16 000-091-387-BD
- pre rozmery pneumatík 215/55 R17 a 215/60 R16 000-091-387-AT
- pre rozmery pneumatík 215/55 R18 000-091-387-BK
- pre rozmery pneumatík 235/55 R19 do 255/50 R19 000-091-387-BN

3 Možnosť použitia snehových reťazí závisí od rozmeru pneumatík. Prosím, informujte sa u vášho partnera Volkswagen.

Disky a kolesá
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Údaje o rozsahu dodávky, vzhľade, výkonoch, rozmeroch a hmotnostiach, ako aj obrázky a všetky údaje o výbave a technických údajoch vychádzajú z ponuky 
pre nemecký trh a zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. V rámci ďalšieho vývoja produktov si vyhradzujeme právo zmeniť rozsah dodávky, 
dizajn alebo farbu bez predchádzajúceho upozornenia. Pre informácie o cenách a dostupnosti uvedených produktov kontaktujte, prosím, vášho servisného 
partnera Volkswagen.

Príslušenstvo pre Taigo


