
New Volkswagen
kolekcia 
Volkswagen Lifestyle 



Skladací box
Keď sa z malého stane veľký: Pevný skladací box, 
odolný proti roztrhnutiu, vodoodpudivý a odolný voči 
nečistotám • Okraje s reflexnou páskou 3M • Materiál: 
100 % polyester • Farba: čierna • Nosnosť: 30 kg • 
Rozmery: 50 x 32 x 27,5 cm (v rozloženom stave)

5H0.061.104

Pánske tričko
Sebaistý štýl: tričko v classic fit strihu s okrúhlym 
výstrihom • Na hrudníku potlač loga VW tón v tóne 
špeciálnou lesklou technikou • Na krku z vnútornej 
strany žltý tkaný pásik s bielym nápisom Volkswagen 
a pod ním žlté logo VW • Materiál: 100 % bavlna • 
Farba: modrá • Veľkosti:  S–XXXL 

5H0.084.200.A–F.287

Pletená čiapka
Štýlový vzhľad: Trendy pletená čiapka v novom odtieni 
Volkswagen modrej • Žltý štítok s logom VW na manžete • 
Materiál: zmes bavlny • Veľkosť: univerzálna.

5H0.084.303

Mikina
Nielen pekná: Unisex mikina s mäkkým kartáčovaným 
vnútrom • Na hrudi potlač loga VW tón v tóne špeciálnou 
lesklou technikou • Z vnútornej strany krku žltý tkaný pásik 
s bielym nápisom Volkswagen a pod ním žlté logo VW • 
Materiál: 100 % bavlna • Farba: modrá • Veľkosti: XS–XXXL 

5H0.084.131.  –F.287 

Futbalová lopta
Plne profesionálna: Futbalová lopta majstrovstiev 
sveta, podľa špecifikácií FIFA/DFB  • Ručne šitá • 
Butylová duša s butylovým ventilom • S potlačou 
loga VW • Materiál: lesklá 4-vrtvová syntetická 
koža • Farba: biela, modrá, sivá • Veľkosť: 5

000.050.540.D .284

Nová éra  
začína
Volkswagen vstupuje do budúcnosti. Je to zrejmé 
už na prvý pohľad. Život beží s Volkswagenom. 
A to viac ako kedykoľvek predtým. Kolekcia New 
Volkswagen stelesňuje úplne nový pocit zo značky 
a vnáša optimizmus do nášho každodenného života.
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Skladací dáždnik
Bez ohľadu na počasie: Automatický skladací dáždnik 
s tyčami zo skleného vlákna / hliníka • Plastová rukoväť 
s logom VW a piktogramom na tlačidle automatického 
otvárania • Vrátane ochranného obalu s nápisom 
Volkswagen • Farba: čierna • Priemer: 95 cm

5H0.087.602

Vkladacie puzzle
Pre budúcich milovníkov automobilov: Drevené vkladacie 
puzzle so 7 modelmi vozidiel Volkswagen • Vyrobené 
značkovým výrobcom Gollnest & Kiesel • Pre deti od cca 
12 mesiacov • Rozmery: 30 x 21 cm

1H9.087.528.A

Hra kvarteto
Výhra! Volkswagen kvarteto s 32 kartami zobrazuje 
modely vozidiel z rokov 1948 až 2013 • Od Chrobáka 
cez autobus Fridolin až po XL1 • Pravidlá hry pribalené • 
Pre deti od 6 rokov

5C0.087.528.A

Utierka z mikrovlákna
Dobrá starostlivosť: Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna 
pre dotykové displeje a povrchy s vysokým leskom • 
S reliéfnym logom VW • Odolný materiál, dá sa prať 
na 30 °C • Materiál: 70 % polyester, 30 % polyamid • 
Farba: antracitová • Veľkosť: 34 x 30 cm

5H1.096.151

Osuška
Plnému kruhu sa nič nevyrovná: Originálny uterák 
z vysokokvalitného bavlneného froté • Mäkká a hrubá 
kvalita • Extra savý materiál • Votkané logo VW 
po celej ploche • S pútkom na zavesenie • 
Farba: modrá • Priemer: 140 cm

5H0.084.500

Termopohár
Spoločník na cesty: Dvojstenný termopohár s laserovo 
vygravírovaným logom VW • Vákuum udržuje nápoj teplý 
alebo studený (podľa potreby) • Materiál: nehrdzavejúca 
oceľ • Farba: modrá • Objem: 0,4 l • Výška: 18,5 cm

5H0.069.604

Vak
Pevne stiahnutý: Módny vak so šnúrkovým sťahovaním 
na všetko, čo sa vám hodí • Vodoodpudivý materiál • 
S veľkou číslicou „8“ na prednej strane a žltým štítkom 
s logom VW • Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou • 
Farba: modrá • Rozmery: 45 x 35 cm

5H0.087.318

Nový Golf  
Čo prichádza 
po sedmičke?
Golf už sedem generácií po sebe 
neustále prekonáva všetky očakávania. 
A teraz to robí znova: Vitajte v novej 
kolekcii Golf!

Multifunkčná šatka
Všestranná: Mäkký, jemne pletený rukáv 
môžete nosiť ako šatku, čiapku, čelenku alebo 
tvárovú masku • Materiál: 95 % bavlna, 5 % 
elastan • Farba: modrá • Rozmery: 50 x 25 cm

5H0.084.303.A
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Pánska parka
Odolná proti poveternostným vplyvom: Pánska prechodná bunda s  integrovanou 
kapucňou • Vetru a vodeodolná • Veľká potlač čísla „8“ špeciálnou lesklou technikou 
na pravej strane hrude • Nápis “Golf” na ľavom rukáve • Nápis Volkswagen na tiahle 
zipsu • Materiál: 100 % polyester • Farba: modrá • Veľkosti: S–XXXL

5H0.084.003.A–F.287

Mikina 
Mäkká vnútorná strana: Unisex mikina so zdrsneným 
mäkkým vnútrom a mierne lesklou potlačou • Žltý tkaný 
pásik na krku s bielym nápisom Volkswagen • Materiál: 
100 % bavlna • Farba: svetlosivý melír • Veľkosti: XS–XXXL 

5H0.084.131.  –F.573

Pánske tričko 
V dobre padnúcom strihu: Pánske tričko s neformálnou 
potlačou v strihu regular fit • Žltý tkaný pásik na krku 
s bielym nápisom Volkswagen • Materiál: 100 % bavlna • 

Farba: svetlosivý melír • Veľkosti: S–XXXL  

5H0.084.200.A–F.573

Šnúrka na krk
Na háku: Šnúrka na kľúče so štýlovou 
celoplošnou potlačou a otočnou karabínkou • 
Materiál remienka: 100 % polyester • Farba: modrá

5H0.087.610

Model Golf 8
Stále skvelé, aj v miniatúrnej podobe: Golf 8 vám 
umožní vychutnať si pocit z úplne nového Golfu 
aj doma či v kancelárii • Materiál: zinková tlaková 
zliatina • Farba: Lemon Yellow Metallic • Mierka: 1 : 43

5H0.099.300.  .10W

Dámske tričko
Ležérne a ženské: Ľahké dámske tričko s okrúhlym 
výstrihom v ležérnom strihu • Lesklá potlač čísla „8“ 
vpredu • Žltý tkaný pásik z vnútornej strany krku 
s bielym nápisom Volkswagen • Materiál: 100 % bavlna • 
Farba: žltá • Veľkosti: XS–XXL

5H0.084.210.  –E.655

Dáždnik
Zvládne každú búrku: Automatický dáždnik 
s vetruodolným systémom s tyčami zo skleného 
vlákna a s mäkkou rukoväťou • Čierna lesklá vnútorná 
potlač s číslicami „8“ na paneli • Žltý štítok s bielym 
logom VW • Farba: čierna • Priemer:  105 cm 

5H0.087.600

Šiltovka
Klasika: Šiltovka so štýlovou lesklou 
potlačou • Kovový uzáver na prispôsobenie 
veľkosti s nápisom Volkswagen • Žltý štítok 
s logom VW na zadnej strane • Materiál: 
100 % bavlna • Farba: sivá melírovaná

5H0.084.300.A

Cestovná taška
Zbalíte naozaj všetko: Športová cestovná taška 
s viacerými priehradkami a štýlovou lesklou potlačou 
číslice “8” • Vystužený ramenný popruh s votkaným 
nápisom Volkswagen • Látkové tiahlo zipsu s nápisom 
Volkswagen • Materiál: 100 % polyester s PVC vrstvou • 
Farba: sivý melír • Rozmery: 60 x 32 x 32 cm

5H0.087.300
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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
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