
Volkswagen 
Lifestyle

Наші колекції
Нова колекція Volkswagen  Golf 8 • R • GTI • Heritage



Стислий 
огляд

Чотири колекції, 
один стиль життя.
Чотири колекції Volkswagen Lifestyle, надиханих моделями Volkswagen та їхнім 
дизайном, складаються з різноманітних продуктів на щодень і супутників для 
відпочинку на всі випадки життя – від звичайних футболок до практичних і модних 
аксесуарів. Пропонуємо разом ознайомитися зі світом продукції Volkswagen 
Lifestyle, яку можна придбати у найближчого офіційного партнера Volkswagen.

volkswagen.ua
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Колекція
GTI 

Колекція
R 

Зміст
53
Перевірка фактів
Варто знати...

Колекція
Heritage 

Нова колекція 
Volkswagen/ Golf 8

Зміст

На нашій сторінці у Facebook 
завжди можна знайти щось 
новеньке: 
facebook.com/VolkswagenServiceUA
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Маркус 07:35
Привіт. Доброго ранку.

Яна 07:37
Для доброго ранку 
ще занадто рано... 

Маркус 7:38
Знаєш приказку:  
хто рано встає…

Яна 7:40
Знаю, той менше спить.

Яна 7:44
До речі, я щойно на власному досвіді 

переконалася, що навіть соєве молоко 
може збігти.

Маркус 7:46
:)) Тоді як щодо здорового 
сніданку? Я їду з тренування й 
точно не відмовився б поїсти. 
Зустрінемось у тому самому 
кафе о 8:30?

Яна 7:47
Можу не встигнути…

Маркус 7:49
У тебе все вийде ;) А потім зможемо 
чудово провести день, вештаючись 
містом без жодних турбот. 

Нова колекція 
Volkswagen / Golf 8

Ранні 
пташки
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Чоловіча 
футболка
Повсякденний стиль: трикотажна 
футболка з круглою горловиною 
Логотип у вигляді цифри «8» у плечовій 
зоні великий і водночас елегантний
Колір: світло-сірий меланж • Матеріал: 
100% бавовна • Розмір: S – 3XL

5H0-084-200-A -573 

Дорожня сумка
Вдосталь місця: стильна спортивна сумка із застібкою-блискавкою й 
трьома боковими кишенями вміщує 40 л і розрахована на вагу 15 кг  
Знімний наплічний ремінь – регульованої довжини 
Колір: сірий меланж 
Матеріал: 100% поліестер 
Розміри: 32 x 60 см 

5H0-087-300

В’язана 
шапочка
Для правильного 
настрою: в’язані шапочки 
з підгорнутою манжетою й 
жовтим ярличком із 
логотипом Volkswagen  
Колір: синій 
Матеріал: 50% бавовна, 
50% акрил 
Розмір: універсальний

5H0-084-303

Спортивний 
мішок
Він витримує саме те, що вказано спереду: стильний 
водонепроникний мішок зі шнуром-затяжкою 
вміщує до 8 кг 
Колір: синій 
Розміри: 35 x 45 см

5H0-087-318

Яна 8:33
Я вже тут! А ти де?

Маркус 8:34
Треба занести сумку на другий поверх, 

та ще не хочешь допомогти? 

Яна 8:34
Ну тоді сніданок з тебе ;)

Толстовка Одна для всіх: толстовка в стилі «унісекс» із 
круглою горловиною, в’язаним «резинкою» 
подолом і жовтими акцентами Великий 
принт у вигляді цифри «8» символізує модель 
Golf 8 • 
Колір: світло-сірий меланж 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: XS – 3XL

5H0-084-131-  -573 

Шнурок на шию
Ключовий елемент стилю: прикрашений 
візерунком у вигляді прозорих «вісімок» 
шнурок на шию з поворотним карабіном 
Колір: синій • Матеріал: поліестер 
Розміри: 2,5 x 52 см

5H0-087-610

Кепка
Герої носять кепки: 
стильна бейсболка з 
гелевим принтом у 
вигляді цифри «8» з 
одного боку • Підійде 
практично на будь-яку 
голову завдяки металевій 
застібці ззаду для 
регулювання розміру 
Колір: сірий меланж 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: універсальний

5H0-084-300-A

Найкращі 
друзі



10 Нова колекція Volkswagen • Golf 8 11Нова колекція Volkswagen • Golf 8

Чоловіча 
футболка
Свіжий вигляд: логотип Volkswagen у тон до основного кольору 
слугує справжньою окрасою трикотажної футболки • Зручний 
класичний крій із круглою горловиною 
Колір: синій 
Матеріал: гладенький трикотаж 
Розмір: S – 3XL

5H0-084-200-A -287 
до 5H0-084-200-F -287

Толстовка 
Для прихильників лаконічного стилю: 
толстовка в стилі «унісекс» із логотипом 
Volkswagen забарвлена в оригінальний 
синій колір Volkswagen Blue • Внутрішня 
поверхня з американського флісу 
вирізняється особливою м’якістю  
Поділ в’язаний «резинкою» 
Колір: синій 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: XS – 3XL

5H0-084-131-  -287 
до 5H0-084-131-F -287

Жіноча 
футболка
Впустіть до себе сонце: променистий жовтий колір 
піднімає настрій • Виконаний за спеціальною технологією 
інтегрований принт у вигляді яскравого логотипа «8» 
допоможе заявити про себе • Колір: жовтий • Матеріал: 
100% бавовна • Розмір: XS – 2XL

5H0-084-210-  -655 

 Міський 
стиль
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Іграшка-пазл
Форма має відповідати обрисам: хто 
зможе підібрати правильні місця для 
семи фрагментів? •  
Іграшка-пазл для дітей віком від 18 мі-
сяців • Матеріал: деревина • розміри: 
30 x 21 x 2,5 см

Складаний 
контейнер
Жорсткий та універсальний: коли міцний контейнер, 
розрахований на вагу до 30 кг, не використовується, 
його можна легко скласти кількома простими рухами • 
Міцний, водонепроникний, не брудниться • Краї виго-
товлені з високоякісного світловідбивного матеріалу • 
Колір: Anthracite (темно-сірий), сріблястий з ефектом 
«металік» • Матеріал: 100% поліестер • Розміри: 
50 x 32 x 27,5 см (у розкладеному стані)

5H0-061-104

М’які 
іграшки
Друзі на все життя: ви неодмінно полю-
бите ці приємні на дотик м’які іграшки 
від Sigikid • Логотип Volkswagen на 
шарфі • Можна прати в пральній машині 
за температури до 30 °C • Для немовлят 
і дітей віком від 12 місяців • Матеріал: 
100% мікрополіестер 

Ведмедик: Колір: сірий • Розміри: 34 см

5H0-087-576

Кролик: Колір: коричневий • Розміри: 
25 см

5H0-087-576-A

Пляжний рушник
Ідеальне доповнення: великий махровий рушник для 
використання на пляжі чи біля басейну, що може 
також слугувати ігровою поверхнею • М’яка й щільна 
махрова бавовняна тканина • Колір: синій • Матеріал: 
100% бавовна • Розміри: 140 см у діаметрі

5H0-084-500

Гра для тих кто знає німецку 
«das Quartett»
Козирна карта проти нудьги: гра «Квартет» на тематику Volkswagen 
складається з 32 карт із зображеннями автомобілів з 1948 до 2013 року, 
від Beetle та Iltis до моделі XL1 • Для двох чи більше дорослих і дітей 
віком від 6 років • Мова: німецька

5C0-087-528-A
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Чоловіча 
парка
Коротко кажучи: коротка куртка в стилі парки не 
лише має чудовий вигляд, але й не пропускає 
воду • Комір з інтегрованим капюшоном • Напис 
«Golf» на лівому рукаві • Великі зовнішні кишені, 
одна нагрудна кишеня із застібкою-блискавкою • 
Проріз ззаду • Застібку-блискавку можна відкри-
вати в обох напрямках 
Колір: синій 
Матеріал: 100% поліестер 
Розмір: S – 3XL

5H0-084-003-A -287 
до 5H0-084-003-F -287

Парасолька-
тростина
Усе під одним дахом: за своїми розмірами 
парасолька достатньо велика, щоб захистити від 
дощу двох людей • Стійкий до впливу вітру 
автоматичний механізм, м’яка на дотик рукоятка • 
Блискучий принт у вигляді цифри «8» з 
внутрішнього боку на одній з панелей 
Колір: чорний 
Матеріал: купол з поліестеру, металевий шток, 
ручка з еластичного етиленвінілацетату (EVA) • 
Розміри: довжина в складеному стані: 80 см, 
діаметр купола: 105 см

5H0-087-600

Складана парасолька
Поміститься в кишені: повністю автоматична складана парасолька для використання 
в подорожах • Краплі дощу збігають з тканини завдяки тефлоновому покриттю • 
Вставка з логотипом Volkswagen на ручці • Стійкий до впливу вітру механізм • До 
комплекту входить чохол 
Колір: чорний 
Матеріал: купол з поліестеру, металевий шток, пластикова ручка 
Розміри: довжина в складеному стані: 30 см, діаметр купола: 95 см

5H0-087-602

Термочашка
Чашка з подвійними стінками для 
гарячих і холодних напоїв • Вакуум 
гарантує збереження температури 
напою • Можна мити в посудо-
мийній машині • Прикрашена 
лазерним гравіюванням у вигляді 
логотипа Volkswagen 
Колір: синій 
Матеріал: нержавіюча сталь 
Розміри: 18,5 см 
Об’єм: 0,4 л

5H0-069-604

Шарф-труба
Універсальний варіант: тонкий в’язаний 
шарф-трубу можна носити як шарф, шапку, 
головну пов’язку чи маску для обличчя 
Колір: синій 
Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан 
Розміри: 25 x 50 см

5H0-084-303-A

Серветка з 
мікрофібри
Справжня насолода: серветка підходить 
для очищення сенсорних екранів та 
глянцевих поверхонь • Рельєфний логотип 
Volkswagen • Можна прати за температури 
до 30 °C • 
Колір: Anthracite (темно-сірий) 
Матеріал: поліестер 
Розміри: 30 x 34 см

5H1-096-151
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Ден 17:43
Привіт. Як щодо партії в теніс? 
Завтра вранці? 

Таті 17:46
Привіт, сонце. Я тільки за – 
вже тиждень чекаю нагоди     

відігратися!

Ден 17:47
Ти що, потайки тренувавася?

Таті 17:49
Скажу так: я встановила новий рекорд 

кола на моєму маршруті для          
пробіжок.

Ден 17:53
Ти ж знаєш, що тобі не доведеться  
бігати довкола корту?

Таті 17:55
Так, але якщо виграю, побіжу коло 

пошани ;)

Ден 17:59
Звісно, ти виграєш – вечерю з пере-
можцем після матчу ;) 

Готовий 
до гри
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Кепка
Вершина стилю: кепка в стилі «унісекс» 
із декорованою під карбон нижньою 
поверхнею козирка • Рельєфний виши-
тий логотип R • Металева застібка для 
регулювання розміру • Синя контрастна 
строчка на козирку 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер 
Матеріал підкладки: 100% бавовна
Розмір: універсальний 

5H6-084-300

Толстовка з капюшоном
Уперед, на вершину: толстовка з капюшоном у стилі «уніс-
екс», прикрашена принтом у вигляді маршруту траси Pikes 
Peak • Правий рукав з динамічним логотипом і стартовим 
номером • Логотип ID. на лівому рукаві 
Колір: чорний 
Матеріал: 90% бавовна, 10% поліестер 
Розмір: S – 3XL 

5H6-084-130-A 
до 5H6-084-130-F

Рюкзак
R – як у слові «пРостоРий»: водонепроникний рюкзак зі зміцненим дном, кишенею 
спереду та верхнім доступом до основного відділення • Застібка-блискавка зі 
світловідбивним декором 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер 
Розміри: 42 x 60 см 

5H6-087-327

Чоловіча 
спортивна куртка
Крутий вигляд: куртка з коміром-стійкою •  
Врізні бокові кишені • Логотип Volkswagen на  
лівому плечі 
Колір: чорний 
Матеріал: 90% бавовна, 10% поліестер 
Розмір: S – 3XL 

5H6-084-002-A 
до 5H6-084-002-FПляшка для напоїв

Засіб утамувати спрагу: пляшка для напоїв з інноваційним дизайном і 
герметичною кришкою •У наповненому стані можна використовувати 
як гантель 
Колір: Anthracite (темно-сірий), чорний 
Матеріал: тритан 
Розміри: висота 24,5 см, діаметр 7,5 см 
Об’єм: 0,55 л

5H6-069-601-A

Командний 
гравець
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 Перемога
 в матчі

Чоловіча 
футболка
«Race to the Clouds»: принт у вигляді 
маршруту траси Pikes Peak із технічною 
інформацією та назвою • Динамічний ло-
готип і стартовий номер на правому рукаві 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: S – 3XL 

5H6-084-200-A -041 
до 5H6-084-200-F -041

Шарф-труба
Гнучкий у використанні та різносторонній аксесуар: 
тонкий в’язаний шарф-трубу можна носити як шарф, 
шапку, головну пов’язку чи маску для обличчя 
Колір: чорний 
Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан 
Розміри: 25 x 50 см 

5H6-084-303

Усі варіанти одягання див. на стор. 60.

Чоловіча 
сорочка поло
Спортивна? Стильна! Сорочка 
виготовлена з пікейної тканини • 
Сині акценти на комірі, рукавах та 
планці під ґудзики 
Колір: чорний 
Матеріал: 95% бавовна, 5% 
еластан 
Розмір: S – 3XL 

5H6-084-230-A 
до 5H6-084-230-F

Рушник для ванни
Спорт, пляж, сонце: смугастий рушник з вели-
ким логотипом R 
Колір: синій, сірий, чорний
Матеріал: 100% бавовна 
Розміри: 180 x 80 см 

5H6-084-500

Жіноча  
футболка
Сягаємо висот: напис 
«Pikes Peak Hill Climb» із 
принтом у вигляді 
маршруту перегонів • 
Динамічний логотип і 
стартовий номер на 
правому рукаві 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% бавовна  
Розмір: XS – 2XL 

5H6-084-210 
до 5H6-084-210-E
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Ден 14:11
Добре, що ми потренувалися перед обідом. 
Не думаю, що зможу зрушитися хоча б на сан-
тиметр після цих тако з бататом. Дякую за за-
прошення. І за те, що знову дав мені перемог-
ти ;))

Маркус 14:15
Звісно, ти перемогла. 

Врешті-решт, ти вчилася в найкращих ;)

Чоловіча  
флісова куртка
М’яка й потужна: куртка з карбоновими 
вставками на рукавах і спинці • Нагрудна 
кишеня та врізні бокові кишені із застіб-
ками-блискавками • Вишитий логотип R 
ззаду 
Колір: чорний 
Матеріал: 96% поліестер, 4% еластан 
Розмір: S – 2XL 

5H6-084-003-A  
до 5H6-084-003-E

Жіноча 
куртка
Тепла й стильна: легка демісезонна куртка з коміром-стій-
кою та синьою водонепроникною застібкою-блискавкою • 
Логотип Volkswagen на лівому рукаві • Крій «реглан» • 
Колір: чорний 
Матеріал: 97% поліестер, 3% еластан 
Розмір: XS – 2XL 

5H6-084-018 
до 5H6-084-018-E

Обідня
 перерва

Брелок
Усе під рукою: кільце для ключів з ла-
зерним гравіюванням у вигляді логотипа 
Volkswagen • Рельєфний логотип R на литій 
цинковій пластині 
Колір: сріблястий 
Матеріал: цинкове литво під тиском 
Розміри: 6 x 2,6 x 0,4 см 

5H6-087-010

Порцелянова чашка
Можливість гарно провести чесно зароблену 
перерву: чашка з ручкою й логотипом R білого 
кольору 
Колір: чорний, білий 
Матеріал: порцеляна 
Розміри: висота 9,8 см, діаметр 9,3 см
 Об’єм: 0,35 л

5H6-069-601
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Ніч 
кіно

Жан 18:01 
Привіт. Як щодо походу в кіно? 

Мія 18:02
О так, звіііісно! А що за фільм?

Жан 18:03 
Твій улюблений :) 

Мія 18:04 
Ти запам’ятав? Вау, я вражена!

Жан 18:06 
Я пам’ятаю все ;) 
І навіть те, що ти ще жодного разу не 
була в автомобільному кінотеатрі... 

Мія 18:07 
:(  Так, це правда – на жаль, 

поблизу немає жодного.

Жан 18:08 
Насправді є. 
І дуже крутий. 

Мія 18:08 
?? 

Жан 18:09 
Нехай це буде сюрпризом для тебе ;) 

Жан 18:10 
Одягайся тепліше, я заїду за тобою 
через дві години.
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Чоловіча 
сорочка поло
Ідеальний фасон: стильна чоло-
віча сорочка поло з гладенького 
трикотажу • Принт у вигляді  
картатого візерунка GTI на 
нагрудній кишені • Прихована 
планка для ґудзиків 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: S – 3XL

5HV-084-230-A -041 
до 5HV-084-230-F -041

Жан 21:17 
Привіт, друже. Ти в місті? Не хочеш зустрітися? 

Марк 21:19 
Привіт. Можна, але не зараз. Ми з Мією насо-

лоджуємося персональним автомобільним кіно-
театром. Вирішили провести трохи часу вдвох, 

ну ти розумієш ;)

Марк 21:20 
Але можеш забрати нас пізніше, перш 

ніж рушати до клубу...

Брелок
Вірний супутник: брелок для ключів з рельєф-
ним логотипом GTI та координатами • Карабін 
для ключів у вигляді шестигранника 
Колір: чорний, білий 
Матеріал: м’який полівінілхлорид 
Розміри: 8 x 3,5 x 0,6 см

5HV-087-013

Чоловіча 
футболка
Однозначна заява: біла чоловіча футболка 
з принтом у вигляді рельєфного логотипа 
GTI ззаду • Рельєфний принт із координа-
тами GTI зліва на грудях
Колір: білий 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: S – 3XL

5HV-084-200-A -084 
до 5HV-084-200-F -084

Кепка
GTI спереду, на чільному місці: спортивна кепка в 
стилі GTI • Принт у вигляді рельєфного 
логотипа GTI • Металева застібка для регулювання 
розміру з рельєфним логотипом Volkswagen 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер 
Розмір: окружність голови 56–60 см

5HV-084-300-  -041

Толстовка з 
капюшоном
Одяг, гідний героя: чорна 
толстовка з капюшоном у стилі 
«унісекс» • Принт у вигляді 
візерунка з шестигранників з 
логотипом GTI спереду • Ткана 
емблема GTI ззаду 
Колір: чорний 
Матеріал: 70% бавовна, 
24% поліестер, 6% еластан   
Розмір: S – 3XL

5HV-084-130-A -041 
до 5HV-084-130-F -041

Спортивна 
сумка
Універсальне рішення для спор-
тивного знаряддя й подорожей 
вихідного дня • Дві внутрішні та 
дві зовнішні кишені • Наплічний 
ремінь регульованої довжини • 
Зміцнене дно 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер
Розміри: 48 x 28 x 20 см 

5HV-087-318



28 Колекція GTI 29Колекція GTI

Брелок
Вдале поєднання: брелок з ремінцем зі 
справжнього матеріалу оббивки сидінь Golf GTI • 
Металеве обрамлення з лазерним 
гравіюванням 
Колір: чорний, білий, червоний 
Матеріал: метал, тканина 
Розміри: 10 x 3,1 x 0,65 см 

5HV-087-010-A

Термочашка
Чудове рішення для поїздок: термочашка GTI 
з подвійними стінками й матово-чорною 
поверхнею • Принт у вигляді  
координат GTI • Можна мити в посудомийній 
машині 
Колір: матово-чорний 
Матеріал: нержавіюча сталь 
Розміри: 18,5 см 
Об’єм: 0,4 л

5HV-069-604

Жіноча  
футболка
Зручна жіноча футболка в повсякденному 
стилі з рукавами-крильцями • Принт у 
вигляді логотипа GTI спереду, ткана 
емблема GTI ззаду 
Колір: білий 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: XS – 2XL

5HV-084-210-  -084 
до 5HV-084-210-E -084

Провідна
роль

Футляр для карток
У цьому футлярі для карток зі справжньої 
шкіри помістяться всі ваші картки • Відділення 
для карток з механізмом пересування на 
шість карток і додаткове відділення на одну 
картку 
Колір: чорний 
Матеріал: шкіра, алюміній 
Розміри: 9,5 x 6,7 x 1,6 см

5HV-087-403

Блокнот 
Для дійсно важливих нотаток: блокнот з м’якою 
на дотик поверхнею та глянцево-чорним принтом 
у вигляді логотипа GTI з координатами • 
192 аркуші формату DIN A5, сертифікат 
відповідності FSC, у клітинку • Петля для ручки, 
кишенька-«гармошка», закладки 
Колір: чорний  
Розміри: 21,5 x 15,2 x 1,6 см

5HV-087-216

Жіноча 
футболка
Стильна чорна футболка з логотипом 
GTI і перламутровим принтом на грудях • 
Принт у вигляді логотипа GTI на лопатці • 
Повсякденний крій 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: XS – 2XL

5HV-084-210-  -041 
до 5HV-084-210-E -041

Порцелянова 
чашка
Налийте ще, будь ласка: порцелянова 
чашка з принтом у вигляді логотипа 
GTI з координатами • Можна мити в 
посудомийній машині 
Колір: чорний 
Матеріал: порцеляна 
Об’єм: 0,36 л

5HV-069-601-A

Про які саме коор-
динати GTI йдеться? 
Докладніше – на 
сторінці 53.
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Чоловічі 
купальні шорти
Пляжний шик: легкі купальні шорти з 
принтом GTI в тон до основного матеріалу • 
Шнурок-затяжка в поясі для ідеальної по-
садки • Тонка сітчаста підкладка всередині • 
Бокові кишені та врізна кишеня з логотипом 
і застібкою у формі петлі з гачком • Матері-
ал, що швидко сохне 
Колір: червоний 
Матеріал:  
100% поліестер 
Розмір: S – 3XL

5HV-084-580-A -645 
до 5HV-084-580-F -645

Рушник для 
купання 
Окраса пляжу: червоний рушник для купання з тканим 
логотипом GTI вздовж краю 
Колір: червоний 
Матеріал: 100% бавовна 
Розміри: 180 x 80 см

5HV-084-500-  -645

Жан 23:02 
Я приїду хвилин через 10. Так нормально? 
Чи послухати ще кілька треків? ;) 

Леон 23:03 
:))) Чудово. Приїжджай.  

Решта теж на під’їзді. 

Чоловіча  
футболка
Жодних компромісів: великий двоколірний 
принт у вигляді збільшеного логотипа GTI 
на грудях • Ткана емблема GTI ззаду 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% бавовна 
Розмір: S – 3XL 

5HV-084-200-A -041 
до 5HV-084-200-F -041

Шльопанці
Ступайте з комфортом: тапочки з логотипом GTI і 
координатами, надрукованими на матеріалі верху 
з підкладкою • Біла підошва 
Колір: чорний 
Матеріал: спінений еластичний етиленвінілацетат (EVA) 
Розмір: 37/38 – 45/46

5HV-084-350-  -041 
до 5HV-084-350-D -041

Сонцезахисні окуляри
Відтінки стилю: спортивні сонцезахисні окуляри з червоною оправою • Лінзи з 
небиткого пластику • Можливе встановлення оптичних лінз • 3 категорія за 
рівнем світлопроникності, клас захисту від ультрафіолету UV 400. 
До комплекту входить футляр і серветка з мікрофібри з логотипом GTI 
Колір: Anthracite (темно-сірий) 
Матеріал: нержавіюча сталь, лінзи – полікарбонат

5HV-087-900-A -041

Рюкзак
Улюблені місця чекають: рюкзак з 
трьома внутрішніми відділеннями та 
одним зовнішнім відділенням спереду • 
Логотип GTI з принтом у відповідному 
стилі • Регульовані наплічні ремені • 
Зміцнене дно 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер 
Розміри: 30 x 45 x 13 см

5HV-087-327

Поясна 
сумка
Для хіпстерів: містка сумка 
з двома відділеннями •  
Язички застібок-блискавок 
із червоними контрастними 
смужками • Ремінь 
регульованої довжини дає 
змогу носити сумку на 
поясі або по діагоналі 
через плече • Колір: 
чорний • Матеріал: 100% 
поліестер

5HV-087-314-A

Звук
музики
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Годинник
Погляньте на мене: стильний годинник 
з принтом у вигляді візерунка з 
шестигранників • Дизайн цифр та 
стрілок у стилі тахометра GTI • Гумовий 
ремінець зі сталевою застібкою • 
Водонепроникність до 3 ATM 
Колір: чорний 
Розміри: діаметр 4,2 см, для зап’ястя 
окружністю 16–21 см

5HV-050-830

Шарф-труба
Здатен на більше: тонкий в’язаний 
шарф-трубу з білим логотипом 
GTI можна носити як шарф, шапку, 
головну пов’язку чи маску для 
обличчя • Можна прати за 
температури до 60 °C 
Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан 
Розміри: 25 x 50 см

5HV-084-303-A -645 червоний 
5HV-084-303-A -041 чорний

Усі варіанти одягання див. на стор. 60.

В’язана 
шапочка
Стильний аксесуар для хо-
лодної погоди: чорна в’язана 
шапочка зі стебнованою білою 
нашивкою з чорним логотипом 
GTI і координатами • Матеріал: 
100% поліакрил • Розмір: 
універсальний

5HV-084-303-  -041

Кіно
зірки

Подушка
Перемога в будь-якій битві на подушках буде 
за вами: лицьовий бік з оригінального 
матеріалу оббивки сидінь GTI з картатим 
візерунком, зворотний бік з оригінального 
матеріалу оббивки сидінь GTI чорного 
кольору • Чохол та подушку можна прати за 
температури до 30 °C 
Колір: чорний 
Матеріал: поліестер (тканина й наповнювач) 
Розміри: 50 x 50 см 

5HV-084-508

Чоловіча  
куртка-сорочка
Два в одному: куртка у вигляді сорочки • Тонка підкладка, 
тканий картатий матеріал • Накладні нагрудні кишені • 
Принт у вигляді логотипа GTI на плечі 
Колір: чорний 
Матеріал: бавовна, підкладка: поліестер 
Розмір: S – 3XL

5HV-084-002-A -041 
до 5HV-084-002-F -041

Рукавички
Функціональний палець: рукавички з логотипом GTI 
виготовлені з еластичного матеріалу • Великий і
вказівний пальці зі вставкою для користування 
сенсорними екранами смартфонів • Манжети й 
поверхня долоні з еластичного матеріалу 
Зворотний від долоні бік з вітронепроникного
матеріалу 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер 
Розмір: XS/S – XL/XXL

5HV-084-343 
до 5HV-084-343-B
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Кепка
Для автолюбителів колекціонерів: спортивна 
бейсболка з принтом у вигляді рельєфного 
логотипа GTI з координатами • Металева 
застібка ззаду для регулювання розміру 
Колір: червоний 
Матеріал: 100% поліестер 
Розмір: окружність голови 52–56 см

5HV-084-300-A -645

Складана парасолька
Для будь-якої погоди: високоякісна складана парасолька 
з повністю автоматичним механізмом і тефлоновим 
покриттям • Принт у вигляді білого логотипа GTI на одній 
з панелей та принт у вигляді суцільного візерунка з літер 
GTI білого кольору на протилежній панелі • Стійкий до 
впливу вітру механізм 
Колір: чорний 
Матеріал: купол з поліестеру, металевий шток, пластикова 
ручка 
Розміри: довжина в складеному стані: 30 см, діаметр 
купола: 95 см 

   5HV-087-602

Валіза на 
коліщатках
Рок-н-рол: легка валіза на коліщатках у 
форматі ручної поклажі • Лицьовий бік 
оздоблений тканою текстурою • Червона 
внутрішня оббивка • Кодовий замок TSA, 
2 натяжні ремені для фіксації вмісту, 
внутрішня перегородка, сумочка для 
аксесуарів та захисний чохол 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% полікарбонат 
Розміри: 55 x 40 x 20 см 
Об’єм: 33 л

5HV-087-301-  -041

Складаний 
контейнер
Усе, що треба: складаний контейнер 
витримує до 30 кг • Повністю складається 
кількома простими рухами • Стійкий до 
зношення, води й бруду 
Колір: чорний 
Матеріал: 100% поліестер 
Розміри: 50 x 32 x 27,5 см (у розкладеному 
стані)

5GV-061-104

Чоловіча 
стебнована 
куртка
Максимум стилю: куртка на підкладці з комі-
ром-стійкою • Кокетка з тканого картатого мате-
ріалу • Бокові кишені із застібками-блискавками • 
Принт у вигляді логотипа GTI зліва на грудях • 

Про які саме координати GTI йдеться? 
Докладніше – на сторінці 61.
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Томас 17:16
Привіт, Берт! Зимова перерва скінчи-
лася!

Берт 17:21
Яка ще зимова перерва?

Томас 17:22
Настав час знову вибратися на при-
роду в T1 D3 C4. Ми щойно приїхали 
до лісового будиночка, і попереду в 
нас чудовий уїкенд.

Берт 17:25
А, зрозумів. Ти знову прислухався 

до звуків природи. 
Не забудь прислати фото.

Берт 17:26
Але чому ти не спиш?

Томас 17:28
Тому що вночі температура тут падає 
нижче нуля ;)

Берт 17:29
Ясно. Тоді будиночок – реальна пере-

вага :)

Час 
вибратися
на 
природу

Сімейна 
спадщина
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Дорожня сумка
На морському узбережжі, в горах чи під час 
занять спортом: ця модна сумка з двома 
внутрішніми відділеннями та однією кишенею 
для ноутбука з м’якою підкладкою стане вірним 
супутником • Витримує до 30 кг • Знімний на-
плічний ремінь регульованої довжини 
Колір: оливковий 
Матеріал: 100% перероблений поліестер
Розміри: 55 x 20 x 32 см 
Об’єм: 38 л

7E9-087-300

Наплічна сумка
Міцна статура: компактна 
наплічна сумка здатна вмістити 
чимало • Основне відділення 
та передня кишеня • Металева 
емблема з гравіюванням T1 
Camper Van 
Колір: оливковий 
Матеріал: 100% перероблений 
поліестер 
Розміри: 18 x 8 x 20 см 
Об’єм: 2 л 

7E9-087-319 

Чоловіча 
сорочка
Стильний одяг для відпочинку: 100% 
органічна бавовна • Закачані рукави 
фіксуються застібкою • Вишитий 
напис «Time to get out» у зоні плеча • 
Емблема Beetle на плечі • Складка 
для зручності на спині 
Колір: синій меланж 
Матеріал: 100% органічна бавовна
Розмір: S – 3XL 

7E9-084-270-A -530 
до 7E9-084-270-F -530 

Кепка
Назустріч сонцю: кепка з вишитим стилі-
зованим компасом спереду та історичним 
написом Volkswagen ззаду • Нижня поверхня 
козирка синього кольору • Колір: оливко-
вий • Матеріал: 100% бавовна • Розмір: 
універсальний 

7E9-084-300-A 

Майк 18:01 
Я ще речі до кінця не розпакував, а Тіммі вже 
пішов на розвідку.

Берт 18:04 
Його тягне до пригод, так само, як дідуся ;) 

Складаний контейнер
Великий – маленький – знову великий:  
жорсткий контейнер можна скласти кількома простими 
рухами • Витримує до 30 кг • Один бік прикрашений принтом 
у вигляді передньої частини T1, протилежний – принтом у 
вигляді задньої частини автомобіля 
Колір: оливковий 
Матеріал: 100% поліестер 
Розміри: 50 x 32 x 27,5 см (у розкладеному стані)

7E9-061-104 

Пляшка для 
напоїв
Заряд свіжості: скляна пляшка 
з принтом T1 також підходить 
для газованих напоїв • Можна 
мити в посудомийній машині • 
Виготовлено в Німеччині 
Колір: чорний 
Матеріал: скло 
Розміри: висота 26 см, діаметр 
7,5 см 
Об’єм: 0,7 л 

7E9-069-601-A 

Дитячий 
світшот
Для любителів пригод: світшот з 
довгими рукавами, планкою для 
ґудзиків та великим принтом із 
зображенням фургона для кемпінгу 
T1 спереду • Маленьке зображення 
стилізованого компаса на подолі 
та історичний напис Volkswagen 
біля горловини • Ґудзики з імітації 
рогів • Колір: бордовий • Матеріал: 
100% органічна бавовна • Розмір: 
116/122 – 152/158 

7E9-084-152-A -645 
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Чоловіча  
футболка
Жарко вже зараз: футболка з короткими 
рукавами й великим принтом із зобра-
женням T2 та вогнища • Історичний 
напис Volkswagen біля горловини • 
Зображення стилізованого компаса на 
подолі ззаду 
Колір: світло-синій 
Матеріал: 100% органічна бавовна
Розмір: S – 3XL 

7E9-084-200-A -D5E 
до 7E9-084-200-F -D5E 

Чоловіча 
куртка-дощовик
Для будь-якої погоди: куртка-дощовик із капю-
шоном та еластичним подолом • Великий принт 
на тему T1 на спині в тон до основного матеріалу • 
Можна зберігати в чохлі з тканини для економії 
місця • Кишені із застібками-блискавками 
Колір: темно-синій 
Матеріал: 100% поліестер 
Розмір: S – 3XL 

7E9-084-050-A -D5E 
до 7E9-084-050-F -D5E 

Парасолька-трости-
на
Знадобиться на пагорбах і в долинах: 
парасолька-тростина з автоматичним 
механізмом розкривання, стійким до 
впливу вітру • Принт на тему T1 на одній 
панелі та різноманітні емблеми на інших 
панелях 
Колір: темно-синій 
Матеріал: купол з поліестеру, металевий 
шток, дерев’яна ручка 
Розміри: довжина в складеному стані: 
87 см, діаметр купола: 105 см

7E9-087-600 

Косметичка
Просто згорніть, і готово: у складеному 
вигляді косметичка майже не займає 
місця й повністю розкриває свій 
потенціал у підвішеному стані • Чотири 
відділення, два закриті сітчастими 
перегородками • Усі відділення із 
застібками-блискавками • Металевий 
фіксатор для підвішування 
Колір: оливковий 
Матеріал: 100% перероблений 
поліестер 
Розміри: 32 x 19 x 5 см 

7E9-087-317-A 

Плюшевий бусик
Ідеальний сон на відпочинку: T1 Camper Van, 
виготовлений з м’якого плюшу • Можна вико-
ристовувати як подушку або валик під шию • 
Колір: бежевий, бордовий 
Матеріал: 100% м’яке штучне хутро вельбо 
Наповнювач: стебнований поліестер 
Розміри: 29 x 14 x 17 см 

7E9-087-511 

Пляжний 
рушник
День на узбережжі: світло-синій 
рушник виробництва Möve з тканим 
зображенням T1 • Надзвичайно 
м’яка й пухнаста однониткова 
махрова тканина 
Колір: світло-синій 
Матеріал: 100% бавовна 
Розміри: 180 x 100 см

7E9-084-500

Брелок
Усе в одному місці: брелок для ключів зі справжньої 
шкіри • Декор у вигляді зображення «Beetle 
Cabriolet» на металевій накладці з лицьового боку • 
Рельєфний історичний напис Volkswagen зі 
зворотного боку 
Колір: чорний 
Матеріал: шкіра, метал 
Розміри: 9,7 x 4,5 x 0,6 см 

7E9-087-013

Пригоди 
на природі
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Брелок
Серце: у потрібному місці • 
Брелок для ключів у формі серця 
виблискує стразами Swarovski 
Колір: сріблястий 
Матеріал: цинкове литво під 
тиском 
Розміри: 6 x 2 см

7E9-087-010-A 

Ангел-охоронець: особистий 
захисник • Напис «Drive Safe» з 
одного боку 
Колір: сріблястий
Матеріал: матована нержавіюча 
сталь, цинкове литво під тиском
Розміри: 7 x 4 см

7E9-087-010 

Жіноча  
футболка
Вирушаємо: футболка комфортного крою 
з короткими рукавами й V-подібною гор-
ловиною та принтом у вигляді зображення 
Volkswagen Beetle • Зображення стилізова-
ного компаса на подолі ззаду 
Колір: білий 
Матеріал: 95% органічна бавовна, 5% 
еластан 
Розмір: XS – 2XL 

7E9-084-210-  -084 
до 7E9-084-210-E -084 

Емальована 
чашка
Зігріє душу: емальована чашка дає змогу по-справжньому відчути 
себе на природі • Міцна й легка чашка ідеально підходить для 
поїздок на природу • Склад комплекту: одна чашка із зображенням 
Beetle та одна чашка із зображенням T1 
Колір: синій, жовтий
Матеріал: емальований метал
Об’єм: 0,25 л

7E9-069-601 

Фрисбі
Обережно, літаючі об’єкти: велика й легка 
тарілка-фрисбі з чудовими льотними харак-
теристиками • Декорована принтом на тему 
Beetle Cabriolet • Колір: синій, червоний, 
білий • Матеріал: поліпропілен • Розміри: 
26 x 26 x 0,3 см 

7E9-050-523 

Junior  
Beetle
Уперед на максимальній швидкості з Junior Beetle: м’які 
сидіння гарантують оптимальний комфорт • Колеса з 
м’якими шинами порадують батьків • До комплекту вхо-
дить набір наліпок 
Колір: Anthracite (темно-сірий) або білий 
Матеріал: поліетилен 

5DA-087-510 білий 
5C0-087-500-B -71N Anthracite (темно-сірий)

Увага: для дітей віком від 
12 місяців. Ця іграшка не 
оснащена засобами захисту. 
Використовувати тільки під 
наглядом дорослих. Забо-
ронено використовувати на 
автошляхах загального ко-
ристування. Використовуйте 
в поєднанні з відповідними 
засобами захисту.

Покривало для 
пікніка
Місця вистачить усім: м’яке 
покривало з 
водовідштовхувальним покриттям 
зворотного боку • У згорненому 
вигляді покривало зручно 
переносити за допомогою 
спеціальної ручки 
Колір: синій
Матеріал: верх: 100% поліестер, 
низ: поліуретан 
Розміри: 200 x 160 x 0,2 см

7E9-084-509 

Тактильна іграшка 
для немовлят
М’який матеріал, що видає цікаві звуки в разі хапання: 
тактильна іграшка виробництва Sigikid з м’якого ворсистого матеріалу 
принесе безліч яскравих вражень • Численні можливості для розвитку 
навичок хапання у вигляді стрічок, вузликів, стилізованих моделей 
Volkswagen Beetle та Volkswagen Camper Van • Інтегрована тріскуча 
плівка забезпечує акустичну стимуляцію • Можна прати за температу-
ри до 30 °C  
Матеріал: 100% мікрополіестер, наповнювач: стебнований поліестер  
Розміри: 19 x 19 см

7E9-084-413-A 

Романтика 
багаття
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Шезлонг
Для сонцепоклонників: шезлонг із 
каркасом з деревини бука та водонепро-
никним змінним чохлом • Фіксація в трьох 
положеннях • Лицьовий бік прикрашений 
принтом із зображенням T1 
Колір: синій, бежевий, оливковий 
Матеріал: деревина, тканий поліестер

Дитячий шезлонг:  
для дітей вагою до 40 кг •  
Розміри: 130 x 50 x 2,8 см 

7E9-069-635-A 

Шезлонг для дорослих:  
для дорослих вагою до 100 кг •  
Розміри: 140 x 58 x 2,8 см 

7E9-069-635

Спальний мішок
Теплий і затишний: легкий спальний мішок 
виготовлений із приємного на дотик м’якого 
матеріалу • У повністю розкритому стані можна 
використовувати як покривало • Два мішки 
можна об’єднати для утворення двомісного 
спального мішка 
Колір: синій, оливковий 
Матеріал: 100% мікрополіестер, наповнювач: 
стебнований поліестер 
Розміри: 220 x 80 см (у закритому стані) 

7E9-069-621 

Фляга-термос
Рішення для подорожей, завдяки якому домашніми стравами 
можна смакувати і в поїздках • Зберігає їжу та напої холодними до 
16 годин і теплими до 9 годин • До комплекту входить комбінована 
виделка-ложка • Сумісна з харчовими продуктами, герметична 
Колір: оранжевий, сріблястий 
Матеріал: нержавіюча сталь 
Об’єм: 0,45 л

7E9-069-604-A 

Справжня  
насолода

Бляшана банка
Грандіозна подорож на північ: бляшана 
банка, декорована зображеннями T2 – 
вирушайте назустріч пригодам під вогнями 
північного сяйва та відчуйте захват від 
опівнічного сонця • Маршрут від Осло й 
Гельсінкі до мису Нордкап • Для продуктів 
і не тільки 
Колір: зелений 
Матеріал: метал 
Розміри: 14,3 x 10,1 x 19,7 см

7E9-069-649

Пляшка для напоїв
Надійний супутник: пляшка для напоїв з нержа-
віючої сталі із зображенням T1 та бамбуковою 
кришкою з логотипом Volkswagen • Завдяки ручці 
для перенесення пляшка ідеально підійде для 
пригод на природі, а також для використання у 
школі чи в офісі • Силіконове ущільнення забезпе-
чує герметичність 
Колір: сріблястий 
Матеріал: нержавіюча сталь 
Об’єм: 0,5 л

7E9-069-604 

Акумулятори холоду
Тримайте в холоді: багаторазові акумулятори 
холоду забезпечують охолодження на строк 
до 12 годин • Комплект включає 2 акумулятори 
холоду у формі T1 
Колір: світло-синій 
Матеріал: 100% мікрополіестер 
Розміри: 17 x 8,2 x 2 см 

7E9-065-403 

Пляжна сумка
Вміщує все необхідне: літня сумка з ручками 
та застібкою-блискавкою • У двох внутрішніх 
відділеннях можна переносити до 10 кг
Колір: синій 
Матеріал: 100% перероблений поліестер
Розміри: 50 x 18 x 37 см 
Об’єм: 25 л

7E9-087-317 

Подушка 
для 
сидіння
Відпочивайте з комфортом: міцні 
подушки з водовідштовхувальними 
властивостями • Зручно транспорту-
вати завдяки ручці для перенесення • 
Стійка до бруду поверхня, зовнішній 
чохол можна прати в пральній машині 
Колір: синій та білий 
Матеріал: 100% поліестер 
Розміри: 50 x 50 x 8,5 см 

7E9-069-691 

До речі: сумки зі складу ко-
лекції Heritage виготовлені з 
переробленого поліестеру!  
Докладніше – на сторінці 61.
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Сімейний 
відпочинок

Майк 17:30
До речі, з нами на відпочинку не тільки великий 
кемпер. Маленький теж захотів долучитися. 

Берт 17:33
Тоді насолоджуйтеся пригодами :) 

Volkswagen Beetle 
від Playmobil
Прямуємо на південь: модель культового Beetle у вигляді 
іграшкового автомобіля від Playmobil • Знімний дах 
відкриває доступ до салону • Автентичний стиль завдяки 
багажнику на даху й бежевим сидінням • До комплекту вхо-
дять також сумка-холодильник, іграшки для піску, рушник, 
валіза, дошка для серфінгу та багато іншого • Ігровий набір 
із 52 деталей включно з трьома фігурками • Для дітей віком 
від 5 років 
Колір: світло-синій 
Розміри: 34,8 x 18,7 x 9 см 

7E9-087-511-B 

T1 Camper  
від Playmobil
Мініатюрна класика: T1 Camper кумедного розміру 
від Playmobil • Під знімним дахом приховується 
автентичний інтер’єр із сидіннями, які можна розкласти 
для утворення зони для відпочинку • Складаний столик, 
раковина, холодильник і багажник на даху з численним 
приладдям довершують перелік оснащення кемпера • 
74 деталі, зокрема 2 фігурки • Для дітей віком від 5 
років 
Колір: червоний 
Розміри: 38,5 x 28,4 x 9,4 см 

7E9-087-511-A 
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Фартух для 
барбекю
Для експертів у царині барбекю: міцний, 
стійкий до бруду й вологи фартух для 
приготування на грилі та куховарства • 
Знімний шийний ремінь регульованої дов-
жини • Велика кишеня спереду, поділена 
на 3 сегменти • Зав’язки на талії 
Колір: червоний 
Матеріал: 100% бавовна з поліуретановим 
покриттям 
Розміри: 90 x 70 см

7E9-084-600 

Комплект приборів 
для барбекю
Пекельне тріо: комплект із трьох приборів, що 
включає щипці, металеву виделку та лопатку, 
містить усе необхідне для приготування на-
ступного барбекю • Лопатку можна використо-
вувати для нарізування та відкривання пля-
шок • Дерев’яні ручки декоровані тисненням 
Матеріал: деревина, нержавіюча сталь 
Розміри: металева виделка та щипці: 37 см, 
лопатка: 40 см 

7E9-069-607 

Квадратний шарф
Увага всім: тканий шарф із великим малюнком «Time 
to get out» у двох різних кольорах • Червоний шарф 
із принтом у вигляді зображення T1, синій шарф із 
зображенням Volkswagen Beetle 
Матеріал: 100% органічна бавовна 
Розміри: 50 x 50 см 

7E9-084-331-A -530 синій/білий
7E9-084-331-A -645 червоний/білий

Кепка
Ефективний захист: кепка регульованого 
розміру виготовлена з двох видів 
матеріалів • Передня частина, прикрашена 
емблемою Volkswagen Beetle, виготовлена 
з бавовни • Задня частина виготовлена із 
сітчастого матеріалу й прикрашена 
вишитим історичним написом Volkswagen
Колір: бордовий, білий 
Матеріал: поліестер, бавовна

7E9-084-300-B 

Барбекю
Гаряча штучка: переносний комплект 
для барбекю можна підготувати до ви-
користання кількома простими рухами • 
Після використання в складеному ви-
гляді займає мало місця для зручності 
транспортування • Знімний лоток для 
деревного вугілля 
Колір: темно-червоний 
Матеріал: нержавіюча сталь 
Розміри: 26 x 30 x 8,5 см 

7E9-069-642 

Чоловіча 
футболка
(Не тільки) для подорожей: 
футболка з короткими рука-
вами прикрашена великим 
принтом із зображенням Beetle 
ззаду • Історичний напис 
Volkswagen зліва на грудях 
Колір: темно-синій 
Матеріал: 100% органічна 
бавовна 
Розмір: S – 3XL

7E9-084-200-A -530 

Жіноча 
футболка
Коли сяє сонце: темно-червона футболка з короткими 
рукавами й великим принтом із зображенням T1 • Істо-
ричний напис Volkswagen • Зображення стилізованого 
компаса на подолі ззаду 
Колір: бордовий 
Матеріал: 95% органічна бавовна, 5% еластан 
Розмір: XS – 2XL 

7E9-084-210-  -645 
до 7E9-084-210-E -645 

До речі: всі футболки, сорочка та 
шарфи на шию з нашої колекції 
Heritage виготовлені з органічної 
бавовни! Докладніше – на сторінці 
61.
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Художній 
плакат
Подорожі вдома: завдяки 
плакату «Time to get out» 
дух подорожей 
можна відчути і вдома • 
Принт із частковим ефек-
том фосфоресценції • Лі-
мітована серія (1000 при-
мірників) з унікальними 
порядковими номерами • 
Виготовлено в Німеччин
Матеріал: папір 
Розміри: 60 x 80 см 

7E9-087-799 

Чоловіча 
футболка
Час вибратися на відпочинок: унікальна 
футболка з принтом із зображенням T1 
у пригодницькому стилі 
Колір: оливковий 
Матеріал: 100% органічна бавовна 
Розмір: S – 3XL 

7E9-084-200-A -WN3 
до 7E9-084-200-F -WN3 

М’яке пухнасте покривало
Максимальний комфорт: надзвичайно м’яке пухнасте 
покривало з мікрофлісу із зображенням на тему Beetle 
Heritage • Зворотний бік кремово-білого кольору 
Колір: білий, кремовий, червоний 
Матеріал: поліестер 
Розміри: 150 x 130 см

7E9-084-503-A

Чоловічий 
світшот
Підійде і для довших днів: світшот з 
довгими рукавами та планкою для 
ґудзиків • Ґудзики з імітації рогів • 
М’яка на дотик поверхня для ком-
фортного носіння 
Колір: оливковий 
Матеріал: 100% органічна бавовна 
Розмір: S – 3XL 

7E9-084-132-A -WN3 
до 7E9-084-132-F -WN3 

Підставка для яйця
Щоб яйце на сніданок було ідеальним: 
підставка для яйця у формі T1 Camper Van • 
Заглибина для яйця в даху T1 Camper • Знім-
ний багажник-сільничка на даху 
Матеріал: кераміка 
Розміри: 13 x 6,5 см 

7E9-069-644 

Скарбничка
Відкладайте на наступну подорож: скарбничка 
ручної роботи у формі Volkswagen Camper Van у 
стилі хіппі • Замок на днищі 
Колір: світло-синій 
Матеріал: кераміка 
Розміри: 22 x 9,5 см 

7E9-087-709-  -18R 

 Час
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Розміри

Варіанти 

Перевірка 

фактів

Усі розміри тіла вказані в сантиметрах

Шарф-труба

Вироби для чоловіків S M L XL XXL 3XL

Міжнародні розміри

DE / NL / IT / FR / BE / ES 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58 60 / 62 64 / 66

GB / AU 6 / 8 10 / 12 14 / 16 18 / 20 22 / 24 26 / 28

US 34–36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56

Окружність грудей 94–97 98–102 103–106 107–110 111–113 114–117

Окружність талії 81–86 87–91 92–96 97–100 101–105 106–110

Окружність стегон 98–100 101–103 104–106 107–109 110–112 113–115

Розмір коміра 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46

Вироби для жінок XS S M L XL XXL

Міжнародні розміри

DE / NL 32 / 34 36 / 38 40 / 42 44 / 46 48 / 50 52 / 54

IT 36 / 38 40 / 42 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58

FR / BE / ES 34 / 36 38 / 40 42 / 44 46 / 48 50 / 52 54 / 56

GB / AU 6 / 8 10 / 12 14 / 16 18 / 20 22 / 24 26 / 28

US 2–4 4–6 6–8 8–10 10–12 12–14

Окружність грудей 78–82 83–86 87–90 91–94 95–98 99–102

Окружність талії 63–67 68–70 71–74 75–78 79–83 84–88

Окружність стегон 88–91 92–95 96–98 99–101 102–104 105–107

Немовлята 6–8 місяців 9–12 місяців 13–36 місяців

Зріст 66–76 77–88 89–100

ЄС 68 / 74 80 / 86 92 / 98

Дошкільнята/школярі 2–3 роки 4–5 років 6–7 років 8–9 років 10–11 років 12–13 років

Зріст 89–100 101–112 113–124 125–136 137–148 149–160

ЄС 92 / 98 104 / 110 116 / 122 128 / 134 140 / 146 152 / 158

Органічна бавовна 
у колекції Heritage
Для виготовлення футболок, сорочки та шарфів на шию зі складу 
нашої колекції Heritage ми використовуємо органічну бавовну. На 
відміну від звичайної бавовни, у ході виробництва органічної 
бавовни не використовуються синтетичні речовини для захисту 
рослин і добрива. Крім того, використовується менша кількість 
води й енергії, що сприяє зниженню викидів CO2 та обмеженню 

Координати 
колекції GTI
Для автомобіля «весілля», або об’єднання шасі й двигуна з 
кузовом – знаковий момент, не менш важливий, ніж у люд-
ському житті.

Ми відзначаємо цю подію за допомогою нашої колекції GTI. 
Саме тому на виробах зі складу цієї колекції ви знайдете ко-
ординати 52° 26’ 20.796”N 10° 46’ 26.205”E  – вони вказують 
на місце, де автомобілі стають одним цілим.

Сумки зі складу колекції 
Heritage 
виготовлені з 
переробленого 
поліестеру
Сталий розвиток – наш головний пріоритет. Саме тому 
сумки зі складу нашої колекції Heritage виготовляють 
з переробленого поліетилену (PET), отриманого, на-
приклад, в результаті утилізації одноразових пляшок 
для напоїв.

Порівняно з виробництвом звичайного поліестеру, 
в ході виробництва вторинного ПЕТ (RPET, Recycled 
Polyethylene Terephthalate) можна пропустити кілька 

1 1

4

4

2 2

3 3

1 Окружність грудей (жінки/
чоловіки)
2 Окружність талії (жінки/чоловіки)
3 Окружність стегон (жінки/
чоловіки)

Розміри/варіанти одягання шарфа-труби
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Одяг

Вироби для жінок
Куртки та інший верхній одяг

Футболка «Beetle» (Heritage) 43

Футболка «GTI» (GTI) 28

Футболка з перламутровим принтом (GTI) 29

Футболка «T1 Camper Van» (Heritage) 48

Куртка (R) 23

Футболка (Golf 8) 11

Футболка (R)  21

Стиль «унісекс»
Інший верхній одяг

Толстовка з капюшоном (GTI) 26

Толстовка з капюшоном (R) 19

Толстовка (Golf 8) 8

Толстовка (нова колекція Volkswagen) 11

Кепки й шапки

Кепка «Beetle» (Heritage) 48

Кепка «Compass» (Heritage) 39

Кепка (Golf 8) 9

Кепка (GTI) 27

Кепка (R) 19

В’язана шапочка (GTI) 32

В’язана шапочка (нова колекція Volkswagen) 8

Кепка (GTI) 32

Відпочинок

Барбекю (Heritage) 56

Фартух для барбекю (Heritage) 57

Комплект приборів для барбекю (Heritage) 57

Емальована чашка (Heritage) 42

Шезлонг (Heritage) 45

Шезлонг, дитячий (Heritage) 45

Фрисбі (Heritage) 42

Пляшка для напоїв (R) 18

Пляшка для напоїв, скляна (Heritage) 39

Пляшка для напоїв, нержавіюча сталь 

(Heritage) 44

Підставка для яйця (Heritage) 50

Чашка, порцелянова (GTI) 29

Чашка, порцелянова (R) 23

Покривало для пікніка (Heritage) 42

Подушка для сидіння (Heritage) 44

Спальний мішок (Heritage) 44

Термочашка (GTI) 29

Термочашка (нова колекція Volkswagen) 14

Фляга-термос (Heritage) 44

Бляшана банка (Heritage) 44

Іграшки та плюшеві 
іграшки

М’який плюшевий ведмедик (Volkswagen) 13

М’який плюшевий кролик (Volkswagen) 13

Іграшка-пазл (нова колекція Volkswagen) 13

Junior Beetle, Anthracite (темно-сірий) 

(Heritage) 42

Junior Beetle, білий (Heritage) 42

Плюшевий бусик (Heritage) 40

Гра «Квартет» (нова колекція Volkswagen) 12

Тактильна іграшка (Heritage) 43

T1 Camper від Playmobil (Heritage) 46

Volkswagen Beetle від Playmobil (Heritage) 47

Письмове та офісне 
приладдя

Блокнот (GTI) 29

Сумки й аксесуари 
для подорожей

Рюкзак (GTI) 31

Рюкзак (R) 18

Пляжна сумка (Heritage) 45

Складаний контейнер (GTI) 35

Складаний контейнер (Heritage) 38

Складаний контейнер (нова колекція 

Volkswagen) 13

Спортивний мішок (Golf 8) 8

Поясна сумка (GTI) 30

Наплічна сумка (Heritage) 38

Спортивна сумка (GTI) 27

Косметичка (Heritage) 40

Дорожня сумка (Golf 8) 9

Дорожня сумка (Heritage) 38

Валіза на коліщатках (GTI)  35

Аксесуари

Сонцезахисні окуляри
Сонцезахисні окуляри (GTI) 30

Годинники
Годинник (GTI) 32

Аксесуари з текстилю
Квадратний шарф «Beetle» (Heritage) 49

Квадратний шарф «T1 Camper Van» 

(Heritage) 49

Рушник для купання (GTI) 30

Рушник для купання (R) 21

Пляжний рушник (Heritage) 40

Пляжний рушник (Volkswagen) 13

М’яке пухнасте покривало (Heritage) 51

Вироби для чоловіків
Куртки та інший верхній одяг

Футболка «Camper» (Heritage) 41

Футболка «GTI coordinates» (GTI) 27

Футболка «GTI» (GTI) 31

Футболка «T1 Camper Van» (Heritage) 50

Сорочка (Heritage) 39

Світшот (Heritage) 51

Парка (Golf 8) 14

Сорочка поло (GTI) 26

Сорочка поло (R) 21

Стебнована куртка (GTI) 34

Куртка-дощовик (Heritage) 40

Куртка-сорочка (GTI) 33

Флісова куртка (R) 22

Спортивна куртка (R) 19

Футболка (Golf 8) 9

Футболка (нова колекція Volkswagen) 10

Футболка (R)  20

Штани і шорти

Купальні шорти (GTI) 31

Подушка (GTI) 32

Рукавички (GTI) 33

Шарф-труба (нова колекція Volkswagen) 14

Шарф-труба (R) 20

Шарф-труба, чорний (GTI) 32

Шарф-труба, червоний (GTI) 32

Інше
Брелок для ключів «GTI coordinates» (GTI) 26

Брелок для ключів «Ангел-охоронець» 

(Heritage) 42

Брелок для ключів «Серце» (Heritage) 42

Брелок для ключів «Петля» (GTI) 28

Художній плакат (Heritage) 50

Футляр для карток (GTI) 29

Зарядний кабель (Volkswagen) 10

Брелок для ключів (Heritage) 41

Брелок для ключів (R) 23

Шнурок на шию (Golf 8) 9

Серветка з мікрофібри (Volkswagen) 15

Скарбничка (Heritage) 50

Складана парасолька (GTI) 35

Складана парасолька (Volkswagen) 14

Шльопанці (GTI) 30

Парасолька-тростина (Golf 8) 15

Парасолька-тростина (Heritage) 40

Покажчик



Volkswagen Lifestyle

Інформація щодо комплектації, зовнішнього вигляду, характеристик, розмірів, маси товарів разом з 
ілюстраціями та всією інформацією щодо встановлення, а також технічні характеристики 
відповідають інформації, наявній на момент друку. З огляду на можливість подальшої модернізації 
ми зберігаємо за собою право вносити зміни, що стосуються комплектації, дизайну й кольорів, без 
попередження.

Volkswagen Zubehör GmbH
Драйайх

www.volkswagen-zubehoer.de

Надруковано в Німеччині
Можливе внесення змін. Наявність помилок не 
виключена.

07.2021

Ваш офіційний партнер Volkswagen


