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ID. 
Si pripravený?
Inteligencia, inovatívnosť, výkonnosť: ID. rodina 
pôsobivo demonštruje, čoho všetkého je 
elektrická mobilita schopná. A ešte oveľa viac. 
ID. znamená úplne nový spôsob života a premieňa 
špičkovú technológiu na zábavný zážitok. 
 
Objav nový životný štýl. Teraz môžeš.

Ponožky
Budúcnosť nám leží pri nohách: Ponožky s elektrizujúcim 
vzhľadom ID.3 • Materiál: 75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % elastan • 
Farba: kamuflážový vzhľad ID.3 • Veľkosti: 39–42/43–46

10A.084.361.A–B

Model auta
Úplne prvé: Prvé auto z ID. rodiny v podobe zmenšeného 
modelu s množstvom detailov • Materiál: zinková 
tlaková zliatina • Farba: Glacier White • Mierka: 1 : 43

10A.099.300.  .EK8

Plážová osuška
Typický ID.3: Plážová osuška z jemného froté 
materiálu pre chvíle oddychu • Materiál: 100 % bavlna •
Farba: kamuflážový vzhľad ID.3 • Rozmery: 180 x 125 cm

10A.084.501
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Pánske funkčné šortky
Pre výnimočných: Športové outdoorové pánske šortky • Dvojvrstvový 
vzhľad • ID. šesťhranný výrez pod zadným pásom • Materiál vonkajšej 
vrstvy: 92 % polyester, 8 % elastan • Materiál vnútornej vrstvy: 
82 % polyester, 18 % elastan • Farba: tmavomodrá • Veľkosti: S–XXXL

10A.084.398.A–F.530

Pánske tričko
Dokonale ležérne: Pánske tričko v ležérnom modern fit 
strihu so spadnutými ramenami a mierne predĺženými 
krátkymi rukávmi • Golier s rebrovaným vzorom • Šesťuholníková 
potlač s nápisom ID. • Materiál: 100 % bavlna • Farba: tmavomodrá • 
Veľkosti:  S–XXXL

10A.084.200.A–F.530

Pánske funkčné tričko
Bez chyby: Bezšvové funkčné pánske tričko pre optimálne 
pohodlie • Tkaný ID. šesťuholníkový vzor vpredu a vzadu • ID. logo 
na zadnej strane • Materiál: 68 % polyamid, 32 % polyester • 
Farba: tmavomodrá • Veľkosti: S–XXXL

10A.084.203.A–F.530

Fľaša na pitie
Pre teplé aj studené nápoje: Dvojplášťová vákuovo izolovaná fľaša 
na pitie z nehrdzavejúcej ocele • Matný povrch s lesklou potlačou 
„Now you can“ • Vákuové tesnenie udržuje kvapaliny horúce alebo 
chladné až 8 hodín • Bez obsahu BPA • Farba: tyrkysová • Objem: 0,5 l

10A.069.604

Pánska outdoorová bunda
To najlepšie zo všetkého: Hybridná pánska bunda 
s prešívanými vložkami vpredu a vzadu • Ležérna kapucňa • 
Zips v kontrastnej farbe • Bočné vrecká • Potlač znaku ID. 
v hornej časti chrbta. • Materiál: 100 % polyester • 
Farba: tmavomodrá • Veľkosti: S–XXXL

10A.084.008.A–F.530

Poďme  
na to!
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Dámska bunda
Pre hladký prechod: Ľahká prechodná dámska bunda v modernom 
dvojvrstvovom vzhľade • S kapucňou a 2 bočnými vreckami 
na zips • ID. potlač v spodnej časti zadnej strany • Materiál: 
100 % nylon • Farba: tyrkysová, biela • Veľkosti: XS–XXL 

10A.084.018.  –E.23A

Skladací dáždnik
Ahoj, dážď: Automatický vreckový dáždnik so systémom odolným 
proti vetru • Rukoväť s mäkkým povrchom • ID. logo a celoplošná 
potlač v šesťuholníkovom dizajne • Vrátane ochranného obalu 
s bielym logom VW • Farba: žltá • Priemer: 97 cm

10A.087.602

Dámske tričko
Vylepšená postava: Dámske tričko v strihu zvýrazňujúcom kontúry postavy • 
Nápis „Now you can.“ na hrudi a ID. potlač na rukáve • Zadný diel predĺžený 
a zaoblený • Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester • Farba: sivý melír, žltá • 
Veľkosti: XS–XXL 

10A.084.210.  –E.8XP

Pánske tričko
Perfektne prispôsobené: Pánske tričko v modernom strihu 
s raglánovými rukávmi • Šesťuholníková potlač s nápisom 
„Now you can.“ vpredu, ID. potlač vzadu • Materiál: 50 % bavlna, 
50 % polyester • Farba: sivý melír • Veľkosti: S–XXXL

10A.084.200.A–F.8XP

Si  
pripravený?

Batoh
Scestovaný: Ľahký batoh v tvare päťuholníka vyrobený zo sieťovaného 
materiálu • Zips na vnútornej strane • Nastaviteľné ramenné popruhy • 
Zapínanie na click systém s logom VW • ID. potlač • Materiál: 100 % polyester • 
Farba: tmavomodrá • Rozmery: 48 x 33 x 21 cm

10A.087.329
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Volkswagen Lifestyle 
z rady Originálneho príslušenstva Volkswagen

Údaje o obsahu dodávky, vzhľade, výkone, rozmeroch a hmotnostiach zodpovedajú stavu informácií 
v čase prípravy tohto materiálu. V rámci ďalšieho vývoja produktov si vyhradzujeme právo zmeniť 
rozsah dodávky, prevedenie alebo farebnosť bez predchádzajúceho upozornenia.

Verzia: 02/2021 
Zmeny a chyby vyhradené

vw.sk/servis-prislusenstvo/prislusenstvo/lifestyle


