
Katalog kompletního příslušenství 
Pro Volkswagen Užitkové vozy



Originální příslušenství Volkswagen® 
100% Volkswagen.
Každý produkt z řady Originální příslušenství Volkswagen® je vyvíjen souběžně s vozidlem  

a vyrábí se z kvalitních materiálů pomocí nejmodernějších technologických procesů.  

Teprve po přísných bezpečnostních zkouškách, přesahujících zákonem předepsané standardy,  

najdete tyto originální produkty v sortimentu Originálního příslušenství Volkswagen®.

Abyste byli spokojení a Váš Volkswagen zůstal vozem Volkswagen.
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Vozy v tomto katalogu jsou vyobrazeny i s jiným příslušenstvím nebo zvláštní výbavou.
Tyto součásti ani případně zobrazené dekorační prvky nejsou zahrnuty do rozsahu dodávky popisovaného produktu.
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04   Section   

Na obrázku: Ochranný kryt předního nárazníku Alu Brush strana 06.
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100% radost 
z jízdy i stylu. 

Tolik energie, tolik možností – dopřejte svému vozu Volkswagen ještě 

lepší odpich pomocí rozmanitého příslušenství pro sport a design.  

Přesně ta porce síly, dynamiky nebo sportovního vzhledu,  

kterou si přejete. Pro radost z jízdy!
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01

02

01 Volkswagen Original 
Ochranný kryt předního nárazníku černý/stříbrný 
Sportovní offroadový vzhled: krycí lišta na nárazník Volkswagen Original propůjčuje vozidlu zvlášť energický  
a výrazný vzhled. Podtrhuje markantní příď vozu Amarok a její strukturovaný vzhled navíc tvoří typický 
offroadový akcent. Dvoubarevná lišta se táhne přes celou příď vozidla.

02 Volkswagen Original
Ochranný kryt předního nárazníku Alu Brush 
Čelní kryt v provedení Alu Brush zdůrazňuje prémiový charakter vozu Amarok. Propůjčuje přídi vozu kvalitní 
offroadový vzhled a současně podtrhuje její dynamiku.

03 Volkswagen Original 
Kryt na klíč 
Individuální styling pro Váš autoklíč díky krásně tvarovanému krytu s volitelným motivem nebo nápisem. 
Jednoduše se nalepí – a „klíčový“ zážitek je tu.

04 Volkswagen Original  
Emblém „Znak Wolfsburgu“ 
Kvalitní, ploše vypuklý emblém „Znak Wolfsburgu“ v černé a chromu propůjčí Vašemu vozu další porci 
individuality. Emblém lze použít na všechny vozy a snadno se připevňuje. Dodávka zahrnuje dva emblémy, 
čisticí hadřík a návod k montáži. 

05/06 Volkswagen Original 
Sada samolepicích fólií 
Zdůrazněte silnou image kvalitními dekoračními fóliemi v černém nebo stříbrném provedení. Nápis Amarok  
je efektně plasticky vyražený. Jasný krok, kterým ukážete nejen sílu, ale i styl. Sadu tvoří čtyři fólie na dolní  
část dveří. Jen pro Amarok.
05  Sada samolepicích fólií stříbrná
06  Sada samolepicích fólií černá

07/08 Volkswagen Original 
Ochranný rám Styling Bar 
Optická dominanta, která přímo srší robustní dynamikou: Styling Bar v provedení z dvojité trubky propůjčí 
Vašemu pickupu typický energický charakter. Trubky o průměru 76 mm se montují na hrany ložného prostoru 
– zůstane tak zachovaný celý nákladní objem a v kombinaci s plastovým krytem ložného prostoru lze celý 
prostor zakrýt. Jen pro Amarok.
07  Leštěná nerezová ocel
08  Černá
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01

01 Volkswagen Original 
Boční nástupní prahy 
Pro pevný došlap. Přesně tvarované hliníkové nástupní prahy vypadají elegantně a usnadňují nastupování a vystupování.  
Stupátka se montují zcela bez vrtání pomocí upínacích držáků na sériově připravené upevňovací body na vozidle.  
Přípustné zatížení: do 200 kg na každý nástupní práh. Jen pro Amarok.
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02 Volkswagen Original 
Prahové trubky 
Masivní prahové trubky ve vysoce leštěné oceli propůjčují vozu Amarok 
ušlechtile sportovní akcent. Prahové trubky se montují zcela bez vrtání 
pomocí upínacích držáků, které jsou součástí dodávky, na sériově 
připravené upevňovací body na vozidle. Jen pro Amarok.

03/04 Volkswagen Original 
Prahové trubky s nášlapnou plochou 
Prahové trubky jsou působivým akcentem a praktickou pomůckou  
pro nastupování a nakládání zavazadel na střechu v jednom.  
Masivní prahové trubky s integrovanou nášlapnou plochou zajišťují 
stabilní došlap. Silné a robustní, z oceli s černým práškovým lakem  
nebo raději sportovně elegantní z vysoce leštěného nerezu?  
Tak nebo tak, trubky se montují bez vrtání pomocí šesti upínacích  
držáků, které jsou součástí dodávky, na sériově připravené upevňovací 
body na vozidle. Přípustné zatížení do 200 kg. Jen pro Amarok.
03  Leštěná nerezová ocel
04  Černá

05 /06 / 07 Volkswagen Original 
Prahové trubky s LED osvětlením 
Silná ochrana a skvělý vzhled: to poskytují masivní prahové trubky 
s integrovaným LED osvětlením pro Amarok, buď sportovně elegantní  
ve vysoce leštěné nerezové oceli, nebo sportovně decentní v černé. 
Volitelná integrovaná stupátka usnadňují nastupování a vystupování.  
Díky spojení s funkcí Coming Home je optimálně osvětlený prostor  
pro nastupování a vystupování u všech čtyř dveří. Montáž se provádí  
na sériové upevňovací body – další vrtání není nutné. K montáži je navíc 
zapotřebí instalační sada 2H6.071.970. Jen pro Amarok.
05  Leštěná nerezová ocel
06  Leštěná nerezová ocel se stupátkem
07  Černá se stupátkem

!  UPOZORNĚNÍ
Kompletní přehled prahových trubek a bočních nástupních prahů  
naleznete na straně 10. 
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Přehled ukazuje možnosti použití jednotlivých produktů z oblasti Sport a design pro aktuální modely vozidel. O možnosti montáže  
na Vaše konkrétní vozidlo se prosím informujte u svého prodejce značky Volkswagen. Mnohé z těchto produktů se dodávají v různých variantách.
Přehled všech provedení získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Sport a Design
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Ochranný kryt předního nárazníku
- černý/stříbrný 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- kartáčovaný hliník 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Kryt na klíč
- Volkswagen 6 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
- Wolfsburg 6 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Emblém „Znak Wolfsburgu“ 6 Pro každé vozidlo
Sada samolepicích fólií
- stříbrná 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- černá 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Ocranný rám Styling bar
- leštěná nerez ocel 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- černá 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Boční nástupní práh 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Prahová trubka
- leštěná nerez ocel Bez obr. ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- černá Bez obr. ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Prahová trubka s nášlapnou plochou - leštěná nerez ocel
- leštěná nerez ocel 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- černá 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Montážní sada pro prahovou trubku s nášlapnou plochou Bez obr. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Prahová trubka s LED osvětlením1

- leštěná nerez ocel 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- leštěná nerez ocel se stupátkem 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- černá se stupátkem 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

1 Je nutné přiobjednat sadu kabelů pro osvětlení LED, položka č. 2H6.071.970. 
Další produkty pro Vaše vozidlo naleznete v příslušném katalogu vozidel.





Na obrázku: Kolo Corvara strana 17.
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0,0 kompromisu   
ohledně bezpečnosti.

Tam, kde jde o bezpečnost, není místo pro eventuality. Rozhodněte  

se pro kola z lehké slitiny nebo kompletní kola v nekompromisně  

vysoké kvalitě a přesném designu. Ideální základ pro bezpečný  

a stylový požitek z jízdy, který dlouho přetrvá.



→  Volkswagen Original 
  Středové kryty kol1

Středové kryty Volkswagen Original s vyraženým  
logem Volkswagen přesvědčují funkcí dynamického 
otáčení, která zajišťuje, aby logo Volkswagen bylo  
za jízdy i při parkování vždy ve správné poloze.

1 Použitelnost krytu závisí na typu kol.  
 Informujte se u svého autorizovaného prodejního nebo  
 servisního partnera Volkswagen.
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Optimální souhra.  
Montáž kompletních kol.

Plně automatizovaná montáž se provádí na nejmodernějších výrobních 
zařízeních – z kola a pneumatiky se zde vytvoří kvalitní jednotka.  
Precizní výroba při kontrolované teplotě zajišťuje stálou vysokou kvalitu 
našich kompletních kol – a poskytuje Vám další jednoznačné výhody:

•  optimální měření obvodového a bočního házení každého kola
• individuální kontrola zbytkové nevyváženosti
•  správné skladování kompletních kol až do expedice

Projdou jen nejlepší.
Volkswagen Original Kola z lehké slitiny.

•  Zkoušky pevnosti testují zatížení kola při přetížení,  
nárazech a při jízdě v zatáčkách.

•  Materiál a povrchy se testují na odolnost proti tahu,  
roztažnosti, poškrábání a korozi.

•  Při zkouškách na vozidle se kompletní kola testují  
v tvrdých podmínkách zkušební tratě.

•  Dlouhodobé zkoušky na dvouosé zkušební stolici  
simulují maximální zatížení.

Extrémní vytrvalci.
Vybrané prémiové pneumatiky.

Během své průměrné životnosti pneumatika objede jedenkrát celý svět
a při tom představuje spojení vozidla se silnicí. Musí být dimenzována  
na nejrůznější jízdní podmínky a současně vykazovat velkou míru 
spolehlivosti – prvotřídní kvalita pneumatik je pro nás proto absolutní 
nutností. Díky naší spolupráci s předními výrobci špičkových pneumatik 
Vám naše kompletní kola vždy zajišťují optimální kontakt s vozovkou  
– na každém metru.

Spolehlivá kompletní kola.
Víme, na čem záleží. To je naše výrobní know-how.
Naše kompletní kola poskytují všechno, co představuje Originální příslušenství Volkswagen®: nejvyšší kvalitu, vysokou bezpečnost a soudobý 
design. Málokterý díl má tak velkou odpovědnost jako kola. Jak za bezpečnost jízdy, tak za celkový vzhled vozu. V našem výběru kompletních kol 
Vám nabízíme sortiment, na který je spolehnutí. V každém ohledu. Kompletní kola z řady Originálního příslušenství Volkswagen® jsou optimálně 
přizpůsobena konkrétnímu modelu vozidla. Na základě dlouholetých zkušeností naši vývojáři sestavují optimální kombinace kol, pneumatik a vozů, 
aby vyhovovaly vysokým nárokům značky Volkswagen na kvalitu a bezpečnost. Hlavním bodem zájmu je při tom ověření technické kompatibility  
– kromě tlaků na nápravu se zohledňují i varianty motoru a dimenzování brzd.
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Letní kola z lehké slitiny 

Durban, 18 palců 
černá, matná

Aragonit, 19 palců 
brilantní stříbrná

Rocadura, 17 palců
černá, leštěná

Aragonit, 19 palců
černá

Dakar, 18 palců
brilantní stříbrná

Nazaré, 20 palců
metalíza Dark Graphite 

Rocadura, 17 palců
brilantní stříbrná

Dakar, 18 palců
černá, leštěná

Atraktivní letní kola z lehké slitiny přesvědčují 
nadčasovým vzhledem a vysokou kvalitou.

KOLA Z LEHKÉ SLITINY

!  UPOZORNĚNÍ
Dostupnost, velikosti a barvy kol z lehké slitiny  
pro svůj Volkswagen najdete v přehledu na str. 18-19.

Další příslušenství pro kola, např. krytky na ventily, sadu pojistných  
šroubů kol a sadu obalů na pneumatiky najdete na straně 77.

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. 
Používejte stávající sériové šrouby na kola. Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik 
nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu.

Speciální, obzvlášť odolné lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. 
Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.
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Zimní kola z lehké slitiny

Středový design
16 palců

Merano, 17 palců
brilantní stříbrná

V design
15 palců

8paprskový design
16 palců

Aspen, 17, 16 palců 
brilantní stříbrná

12paprskový design
15 palců

Rocadura, 17 palců
brilantní stříbrná

Corvara, 16, 15 palců
sterlingové stříbro

9paprskový design
15 palců

OZDOBNÉ KRYTY KOL

KOLA Z LEHKÉ SLITINY

!  UPOZORNĚNÍ
Dostupnost, velikosti a barvy kol z lehké slitiny  
pro svůj Volkswagen najdete v přehledu na str. 18-19.

Další příslušenství pro kola, např. čepičky na ventily, sadu pojistných šroubů kol  
a sadu obalů na pneumatiky najdete na straně 77.

Dodržujte podmínky předepsané aktuálním homologačním osvědčením typu nebo platným posudkem. 
Používejte stávající sériové šrouby na kola. Dbejte prosím na to, aby index zátěže (IL) zvolených pneumatik 
nebyl nižší než index zátěže uvedený v technickém osvědčení vozidla nebo COC listu.

Speciální, obzvlášť odolné lakování zaručuje vhodnost veškerých zimních kol z lehké slitiny pro zimní provoz. 
Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Naše zimní kola se snadno čistí a jsou výborně  
uzpůsobena pro používání sněhových řetězů.

Merano, 17 palců
metalíza Adamantium Dark
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Přehled ukazuje možnosti použití jednotlivých produktů z nabídky Kol z lehkých slitin a kompletních kol pro aktuální modely vozidel.  
O možnosti montáže na Vaše konkrétní vozidlo se prosím informujte u svého prodejce značky Volkswagen. Mnohé z těchto produktů  
se dodávají v různých variantách. Přehled všech provedení získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Kola z lehkých slitin a kompletní kola

St
ra

na
 k

at
al

og
u

M
ul

ti
va

n

Ca
ra

ve
lle

Tr
an

sp
or

te
r

Ca
dd

y 
ko

m
bi

Ca
dd

y 
 

sk
ří

ňo
vý

 v
ůz

Ca
dd

y 
M

ax
i

A
m

ar
ok

 
dv

oj
ka

bi
na

Cr
af

te
r  

sk
ří

ňo
vý

 v
ůz

Cr
af

te
r k

om
bi

Cr
af

te
r

va
ln

ík

od MR 
2020

od MR 
2020

od MR 
2020

od MR 
2015

od MR 
2015

od MR 
2015

od MR 
2017

od MR 
2017

od MR 
2017

od MR 
2017

   LETNÍ KOLA
17 palců
Rocadura, černá, lesk 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Rocadura, stříbrná Brilliant 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

18 palců
Dakar, černá, lesk 16 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dakar, stříbrná Brilliant 16 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Durban, černá, matná 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

19 palců
Aragonit, stříbrná Brilliant 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Aragonit, černá 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

20 palců
Nazaré, tmavý grafit Metallic, lesk 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Přesně dodržujte podmínky a pokyny podle certifikátu TÜV. Speciální, velmi odolné lakování zaručuje použitelnost všech kol z lehké slitiny pro zimní podmínky.  
Více informací získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.
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  ZIMNÍ KOLA
15 palců
Corvara, stříbrná Brilliant 17 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

16 palců
Aspen, stříbrná Brilliant 17 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Corvara, stříbrná Brilliant 17 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

17 palců
Aspen, stříbrná Brilliant 17 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Merano, metalíza Adamantium Dark 17 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Merano, stříbrná Brilliant 17 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rocadura, stříbrná Brilliant 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

KRYTY KOL
15 palců
9paprskový design 17 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
12paprskový design 17 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
V design 17 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

16 palců
8paprskový design 17 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Středový design 17 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dynamické středové kryty kola 14
Použitelnost středového krytu závisí na typu kol.  

Informujte se u svého autorizovaného prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Sada obalů na kola 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kryty ventilů
- pro hliníkové ventily 77 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
- pro gumové/ ocelové ventily 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sada pojistných šroubů kol 77 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Sněhové řetězy Snox (powered by pewag) 77 ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○
Sněhové řetězy Servo SUV (powered by pewag) 77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○



Na fotografii: Základní držák, Univerzální držák na tablet a ochranné obaly strana 22 a strana 70.
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1 000 slov  
často řekne  
víc než dost.

Komunikace je všechno. V tomto případě všechno, co si přejete.  

Využijte možnosti, které Vám může nabídnout moderní technika:  

vysokou konektivitu, komplexní infotainment, precizní navigaci.  

Ale dost řečí – udělejte si obrázek sami.
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iPad/iPad Air/iPad mini jsou registrované značky firmy Apple Computer International. Galaxy Tab je registrovaná značka firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

01/02 Univerzální držák na tablet a ochranné obaly
Jeden pro všechny: na univerzální držák na tablet pro modulární cestovní a komfortní systém se dají ve spojení s odpovídajícím ochranným  
obalem připevnit rúzné tablety. Univerzální držák se jednoduše namontuje na základní držák, tablet se vloží do příslušného ochranného obalu  
a poté nasadí na univerzální držák. Jen ve spojení se základním držákem pro modulární cestovní a komfortní systém.
01  Univerzální držák na tablet 
02 Ochranné obaly
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1  Tato funkce je závislá na systému infotainmentu ve Vašem autě. Dodržujte pokyny ve své servisní knize.
2 Záznamy není dovoleno prohlížet během jízdy.

Naskenujte si QR-code a zažijte modulární cestovní  
a komfortní systém v pohyblivých obrazech!

03 Držák na tablet 
Opravdu komfortní zábava pro spolucestující. Inovativní držák na tablet z programu 
modulárního cestovního a komfortního systému nabízí komfortní a flexibilní 
používání tabletu na zadních sedadlech. Díky výkyvné ose lze tablet používat  
ve formátu na šířku i na výšku. Požadovaný úhel sklonu lze zaaretovat. Přiobjednat  
je nutné základní držák pro modulární cestovní a komfortní systém k napojení  
držáku na tablet k opěrce hlavy.

04 Držák na kameru 
Pro kritické momenty: na držák na akční kameru z cestovního a komfortního 
systému můžete upevnit vhodné GoPro kamery. Tak můžete například kontrolovat 
spolucestující děti na zadních sedadlech. Záznam můžete sledovat přímo na 
informačním displeji svého vozu1,2. Díky sklopnému nastavitelnému rameni 
a upevnění otočnému o 360° a opatřenému stupnicí můžete kameru nastavit  
do požadovaného úhlu snímání. Současně je pro připojení držáku na akční  
kameru nutné přiobjednat základní držák cestovního a komfortního systému.

!  UPOZORNĚNÍ
Kompletní modulární cestovní a komfortní systém najdete na straně 70.
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1  V rozsahu dodávky není zahrnutá SIM karta ani mobilní data, ty je nutné zakoupit u příslušného poskytovatele mobilních služeb. Za užívání dat vzniknou další náklady podle daného poskytovatele.  

2 iPod/iPhone je registrovaná značka firmy Apple Computer International. Android je značka Google Inc.
3 Rozptylování řidiče může vést k nehodám a těžkým zraněním. Propojení mobilního telefonu a vozidla se nesmí používat za jízdy.

01 Volkswagen Original 
CarStick LTE 
Volkswagen CarStick LTE se používá na vytvoření internetového připojení k mobilním online službám (Volkswagen CarNet). Tak lze tyto služby bez problémů  
využívat i bez připojení smartphonu. Navíc si můžete v autě obratem zřídit hotspot pro wi-fi. Do Volkswagen CarStick LTE jednoduše vložíte vhodnou SIM kartu1   
a spojíte ho s navigačním systémem „Discover Media“. Pak se wi-fi zařízení mohou napojit na Váš vlastní palubní WLAN. Stačí zastrčit do USB zásuvky ve vozidle, a je to.

02 Aktivační dokument AppConnect 
AppConnect – to jsou dvě inovativní technologie, s nimiž přenesete aplikace pro smartphone na dotykovou obrazovku systému pro infotainment ve svém  
Volkswagenu: funkce CarPlayTM od Applu2 a funkce Android2-AutoTM od Google2. Pomocí Android2 AutoTM od Google2 během jízdy3 komfortně obsluhujete vhodné 
aplikace ze svého smartphonu s operačním systémem Android. A s CarPlayTM od Apple2 ovládáte během jízdy vybrané aplikace ze svého iPhonu2,3. Přitom je obsluha 
aplikací tak jednoduchá, jak jste již u iPhonu2 zvyklí. Používání Apple2 CarPlayTM je možné jen s USB zdířkou kompatibilní s Apple2. Pro vozy od modelu 2016.
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03 Aktivační dokument hlasového ovládání Volkswagen  
Pomocí dodatečně nainstalovaného hlasového ovládání lze u rádia „Composition Media“  
hlasem ovládat telefony a rádio a u navigačního zařízení „Discover Media“ také navigaci.

04/05 Spojovací kabely Premium 
Připojte svůj smartphone pomocí speciálně vyvinutého kabelu USB-Premium k systému pro infotainment  
ve svém Volkswagenu a využijte funkce jako CarPlayTM v AppConnect, zatímco se telefon současně nabíjí. 
Design 30 cm nebo 70 cm dlouhého kabelu s textilním opletem a chromovanou zástrčkou s logem Volkswagen  
je sladěný s interiérem Vašeho vozu. Zvlášť dobře se kabel Premium hodí při spojení s držákem na smartphone 
„maps + more“ v up! Dodává se ve variantách USB-A / Micro-USB, USB-A / Apple2 Lightning, USB-A / USB-C, 
USB-C / Micro-USB, USB-C / Apple2 Lighting nebo USB-C / USB-C.

04  Spojovací kabel USB-Premium, USB-A / Micro-USB (30 cm/70 cm)
05  Spojovací kabel USB-Premium, USB-A / Apple Lightning (30 cm/70 cm)
Bez obr. Spojovací kabel USB-Premium, USB-A / USB-C (30 cm/70 cm)
06  Spojovací kabel USB-Premium, USB-C / Micro-USB (30 cm/70 cm)
Bez obr. Spojovací kabel USB-Premium, USB-C / Apple Lightning (30 cm/70 cm)
Bez obr. Spojovací kabel USB-Premium, USB-C / USB-C (30 cm/70 cm)
07  Spojovací kabel USB-Premium, USB-C / USB-A port (30 cm/70 cm)
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Přehled ukazuje možnosti použití jednotlivých komunikačních produktů pro aktuální modely vozidel.
O možnosti montáže na Vaše konkrétní vozidlo se prosím informujte u svého prodejce značky Volkswagen.  
Mnohé z těchto produktů se dodávají v různých variantách.
Přehled všech provedení získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

Komunikace
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INFOTAINMENT
Cestovní a komfortní systém1

- základní modul 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák tabletu pro iPad 2-4 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák tabletu pro iPad Air 1-2 23, 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák tabletu pro iPad mini 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák tabletu pro Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák kamery 23, 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- univerzální držák tabletu s bezpečnostním pouzdrem 22, 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
Ochranné obaly
- Ochranný obal pro iPad Mini 4 Bez obr. ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Ochranný obal pro Samsung Galaxy Bez obr. ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Ochranný obal pro iPad Air 2 22, 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
CarStick LTE 24 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●
Propojovací kabely Premium
- USB-A / Micro-USB (30 cm/70 cm) 25 Použití závisí na vybavení vozidla
- USB-A / Apple Lightning (30 cm/70 cm) 25 Použití závisí na vybavení vozidla
- USB-A / USB-C (30 cm/70 cm) Bez obr. Použití závisí na vybavení vozidla
- USB-C / Micro-USB (30 cm/70 cm) 25 Použití závisí na vybavení vozidla
- USB-C / Apple Lightning (30 cm/70 cm) Bez obr. Použití závisí na vybavení vozidla
- USB-C / USB-B (30 cm/70 cm) Bez obr. Použití závisí na vybavení vozidla
- USB-C / USB-A socket (30 cm/70 cm) 25 Použití závisí na vybavení vozidla

1 Kompletní cestovní a komfortní systém najdete na straně 70 v sekci Komfort & Ochrana.
Při výběru adaptéru pro Váš vůz se prosím poraďte se svým sevisním či prodejním partnerem Volkswagen.
iPad, iPod and iPhone jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer International. Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
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MOBILNÍ KOMUNIKACE
Aktivační dokument AppConnect 24 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
Hlasové ovládání
- pro Composition Media 25 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
- pro Discover Media 25 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○



Na fotografii: Příčníky strana 33, střešní box strana 38.
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3 přání:
Všechno. Jistě.  
S sebou.

Protože do třetice všeho dobrého. Někdy ale potřebujeme mít na palubě 

ještě mnohem víc věcí. A bezpečně. Transportní systémy z Originálního 

příslušenství Volkswagen® byly vyvinuty tak, aby splňovaly právě tohle přání. 

Přesná řešení, navzájem optimálně sladěná.
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Na fotografii: Příčníky strana 33, Držák na žebřík strana 48.
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Pro všechny, kdo chtějí víc: ještě víc.
Například víc přepravních možností. Nebo více ověřené bezpečnosti. Nebo jednoduše víc důvěrně  
známé kvality Originálního příslušenství Volkswagen®. Víc důvěry, kterou originál nedostal darem,  
ale kterou si musí každý den znovu zasloužit. S materiály, které jsou lépe zkombinované, s designem, 
který lépe vypadá, a s funkcemi, které nabízejí lepší možnosti. Nebo zkrátka: s jasným nárokem  
každý den udělat dobré ještě lepším. Hezčím, funkčnějším a bezpečnějším.

Spokojenost bez kompromisů.
Tvrdší, přísnější, širší, delší – testovací metody značky Volkswagen přesahují zákonem předepsané 
požadavky. Jak pro materiál, tak pro testy v laboratoři a nakonec na zkušebním polygonu.
Jen 100% kvalita může nést označení Volkswagen Original. Bez kompromisů.

Laboratorní testování: zkouška koroze, odolnosti proti UV záření, ekologické nezávadnosti a mnoho 
dalších laboratorních testů zjišťuje všechny relevantní vlastnosti materiálů. Pro optimální zpracování.

Dlouhodobý provoz: krátká trasa, rychlá jízda nebo různě obtížné profily tratě – tady se testuje  
odolnost při trvalém zatížení.

Zkušební polygon: zkušební jízdy s maximálním zrychlením v podélném i příčném směru,  
např. při otáčení volantem, plném brzdění nebo jízdě po hrbolaté dlažbě, neustále extrémně  
prověřují vlastnosti transportního příslušenství.

Originální příslušenství Volkswagen®.  
Protože originální kvalita se vždy vyplatí.

Kvalita znamená,  
když to prostě sedí.

→  Originální kvalita se vždy vyplatí:
• absolutní tvarová a rozměrová přesnost
• jednoduchá montáž a demontáž
• promyšlená systémová řešení
• design splňující vysoké nároky
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Test City Crash.
Protože bezpečné je lepší.

Interní nárazové zkoušky se ve firmě Volkswagen provádějí při větších rychlostech  

a zrychleních, než požadují normy DIN 75302 a ISO/PAS 11154 i tzv. městské crashtesty 

– protože Volkswagen zastává přesvědčení, že jeho vlastní City Crash Plus ve 30 km/h

a s přetížením střechy o 20 % je blíže realitě, než hodnota požadovaná podle DIN a ISO. 

Posledně jmenovaná zkouška má simulovat typickou nehodu způsobenou najetím

v městském provozu v malé rychlosti cca 17 km/h. Provádí ji Stiftung Warentest 

a ADAC, není však předepsaná zákonem.
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01 Volkswagen Original 
Základní střešní nosič 
Dobré vybavení na cestu – díky transportním systémům z řady Originálního příslušenství Volkswagen®. Jejich 
základem je přesně tvarovaný základní střešní nosič z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu, na který 
lze snadno připevnit např. držáky na surfové prkno, jízdní kola, lyže a snowboardy nebo praktické střešní boxy. 
Základní nosič je kompletně smontovaný a testovaný nejen zkouškou City Crash1, ale navíc i podle přísnějších 
podmínek testu Volkswagen City Crash Plus. Aerodynamický profil se snadno namontuje a minimalizuje hluk 
způsobovaný větrem.

02 Volkswagen Original 
Příčníky 
Rozměrově přesné příčníky z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu jsou ověřené testem City Crash1  
a navíc splňují ještě přísnější požadavky testu Volkswagen City Crash Plus. Jsou systémovým základem pro 
všechny nástavby, jsou pevné, a přesto lehké a především se rychle namontují na střešní lišty. Uzamykací 
zařízení proti krádeži Vás chrání před ošklivým překvapením.

03 Volkswagen Original 
Základní nosič pro Crafter 
Základní nosič testovaný zkouškou City Crash1 je podkladem pro veškeré nástavby a tím pro zvýšené přepravní 
schopnosti. Lze ho použít pouze ve spojení s C lištami na střeše vozu. Je vhodný pro vozidla s normální  
střechou (nosnost: 300 kg) a zvýšenou střechou (nosnost: 150 kg). 1 sada = 3 nosiče.

04 Volkswagen Original 
Úložná brašna na základní nosiče nebo příčníky 
Tato pevná úložná brašna s logem Volkswagen je vhodná pro všechny základní nosiče a příčníky Volkswagen 
Original. Má nastavitelnou délku. Přídavná kapsa slouží k úschově montážního klíče a návodu k montáži.

1 Zkouška City Crash podle ISO/PAS 11154
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01

02

03

03

01 Držák surfového prkna 
Aby se Vaše surfovací prkno dostalo bezpečně do cíle: 
díky pogumované podložce a speciální gumové 
ochraně na kovové spony upínacích pásů je jeho 
přeprava obzvlášť šetrná. Držák je vhodný pro surfy 
s dvoudílným stožárem.

02 Volkswagen Original 
Držák na kajak 
Bez kolébání a klouzání: držák speciálně vyvinutý pro 
kajaky do 25 kg se optimálně přizpůsobí jejich tvaru. 
Čtyři pohyblivé gumové opěrky zajišťují kajak při 
transportu. Silné upínací popruhy kajak dobře zafixují.

03 Volkswagen Original 
Držák na lyže a snowboardy Komfort 
Uzamykatelný držák na lyže a snowboardy 
v  aerodynamickém aluminiovém designu lze lehce 
namontovat na příčníky nebo na základní střešní  
nosič. Díky praktické výsuvné funkci lze držák lyží  
bez problémů obsluhovat, zatímco mimořádně velká 
tlačítka se dají snadno otevřít i v tlustých rukavicích. 
Držák na lyže a snowboardy je vhodný i pro přepravu 
jednoho wakeboardu a dodává se i ve variantě bez 
výsuvné funkce.

!  UPOZORNĚNÍ
Držák na lyže a snowboardy  
lze snadno obsluhovat díky  

praktické výsuvné funkci.
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1 Zkouška City Crash podle ISO/PAS 11154

04 Volkswagen Original 
Držák na jízdní kolo
Přepravujte své jízdní kolo na střeše svého vozu Volkswagen spolehlivě a stabilně 
pomocí originálního nosiče na kola Volkswagen. Držák na rám a žlábek na kola jsou 
koncipovány tak, aby kolo automaticky držely ve správné poloze. Inovativní otočný 
knoflík s omezovačem točivého momentu kontroluje moment působící na rám 
kola. K ochraně rámu kola je držák vybaven velkým měkkým polstrováním. Ráfky 
kol se bezpečně fixují diagonálními popruhy s rychloupínacími přezkami. Držák  
na kolo dovoluje uzamknout kolo k držáku a držák k základnímu střešnímu nosiči 
nebo k příčníkům. Dá se snadno a rychle bez nářadí přemontovat z jedné strany 
vozidla na druhou a vzhledem k vynikajícím výsledkům v testu City-Crash-Plus1 
splňuje vysoké bezpečnostní požadavky značky Volkswagen.

05 Držák na jízdní kolo pro upevnění za vidlici 
Lehký, elegantní a praktický při manipulaci: uzamykatelný držák na kolo se zdviženým 
hliníkovým žlábkem má snadno nastavitelné rychloupínání pro všechny druhy předních 
vidlic. Držák se bez problémů namontuje na základní střešní nosič nebo na příčníky  
a díky komfortnímu rychloupínání zadního kola zajišťuje optimální přepravu Vašich kol. 
Dodávka zahrnuje adaptér na výsuvné čepy o průměru 20 mm.
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01/02 Volkswagen Original 
Základní nosič na systém upínacích lišt 
Flexibilita vytváří svobodu. Základní nosič se montuje na systém upínacích lišt pro Amarok a rozšiřuje tak transportní možnosti na ložné ploše.  
Lze na něj upevnit různá transportní řešení. Jen ve spojení se systémem upínacích lišt (viz vpravo). Jen pro Amarok.

!  UPOZORNĚNÍ
Na kolejnicový systém je možné upevnit také 
základní nosič, zde např. Držák lyží a snowboardu 
Komfort, strana 34.
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03 Volkswagen Original 
Systém upínacích lišt 
Tento systém zvládne všechny přepravní úkoly díky 
univerzálnímu využití postranních a podlahových lišt. 
Sadu pro bočnici i sadu pro ložnou plochu tvoří vždy  
2 kolejničkové profily a 4 fitinky pro upínací pásy. 
Lišty lze kombinovat s pásy, sítěmi do nákladního 
prostoru, základním nosičem apod. Předměty 
přepravované v ložném prostoru tak lze bezpečně 
zajistit proti posunutí. 

04 Volkswagen Original 
Síťová kapsa pro systém upínacích lišt 
Síťová kapsa do nákladového prostoru je vhodná  
pro uložení drobných kusů a brání jejich pohybu  
po ložné ploše. Síťová kapsa se upevňuje na systém 
upínacích lišt. Jen pro Amarok.

!  UPOZORNĚNÍ
Doplňující informace  
najdete na straně 52.
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01 /04 Volkswagen Original 
Střešní box „Comfort“, leskle černý 
Nový originální střešní box Volkswagen „Comfort“ má optimalizovaný 
aerodynamický tvar, který výrazně redukuje nepříjemný hluk při jízdě. Je sladěný  
s moderní designovou linií nových modelů Volkswagen a přesvědčuje promyšleným 
předmontovaným připevněním. Komfort a bezpečnost jsou důležité i při nakládání. 
Proto je box vybavený inovativním systémem „DuoLift“, umožňujícím pohodlné 
otvírání z obou stran. Tři vnitřní upínací popruhy zabraňují posouvání nákladu. 
Střešní box má tříbodové centrální zamykání bránící krádeži. Box v délce až  
do 2,30 m (Comfort 460) se ideálně hodí mimo jiné k přepravě lyží a snowboardů 
běžné velikosti. Střešní box se dodává s objemem do 340 litrů nebo do 460 litrů. 

02 Střešní box „Basic“, matně černý 
Střešní box „Basic“ má optimalizovaný aerodynamický tvar, který je sladěný  
s moderní designovou linií nových modelů Volkswagen. Výrazně se tak redukuje 
nepříjemný hluk při jízdě. Jednostranně otvírací box je vybavený systémem dvou 
zámků. Díky komfortnímu posuvnému upevnění lze střešní box několika málo 
pohyby namontovat na příčníky nebo základní nosič. Střešní box se dodává 
s objemem do 340 litrů nebo do 460 litrů. 

03 Volkswagen Original 
Vak na lyže 
Praktický vak na lyže slouží k ochraně a přepravě až čtyř párů lyží  
s hůlkami ve střešním boxu nebo v kabině, kde se popruhem zajistí  
do zámku bezpečnostního pásu.

05 Střešní box „Urban Loader“ 
Střešní box „Urban Loader“ s rozšířitelným objemem poskytuje přídavný úložný 
prostor a výborně se hodí k přepravě nákupů, tašek, kufrů, dětských kočárků, 
sportovního vybavení a dalších věcí každodenní potřeby. Tento střešní box  
lze podle potřeby rychle a snadno rozšířit až na 500 litrů úložného objemu.  
Díky zipu se dá otevírat a nakládat a vykládat z obou stran. Inteligentní kloubový 
ocelový rám se dvěma pružinami umožňuje snadné otevírání a zavírání.

!  UPOZORNĚNÍ
Inovativní systém DuoLift umožňuje bez problému 
otevřít střešní box „Comfort“ z obou stran.
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Přehled všech střešních boxů

Model střešní box Volkswagen Original 
“Comfort 340”

střešní box Volkswagen Original 
“Comfort 460”

střešní box 
“Basic 340”

střešní box 
“Basic 460”

střešní box
“Urban Loader”

barva černá, lesk černá, lesk černá, matná černá, matná černá, matná
objem [l] 340 460 340 460 300-500 (variabilní)
délka, vnější [mm] 1900 2300 1900 2300 1408
výška [mm] 390 390 390 390 259-517 (variabilní)
šířka [mm] 750 750 750 750 886
vlastní hmotnost [kg] 19 21 19 21 15
nosnost [kg] 75 75 50 75 50

upevňovací systém Předmontovaný rychloupínací 
systém v kolejnicích s T drážkou

Předmontovaný rychloupínací 
systém v kolejnicích s T drážkou

Kolejnice s T drážkou Kolejnice s T drážkou Držák ve tvaru U

U vozidel s tyčovou anténou může podle modelu a délky antény dojít ke kontaktu antény a střešního boxu. Anténu lze podle potřeby odšroubovat. Podle konfigurace nebo modelu vozidla mohou různé délkové poměry mezi střešním boxem a vozidlem vést ke kolizi s otevřenými záďovými dveřmi.  
Náklad volte podle typu vozidla.
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01

→  UPOZORNĚNÍ
Přednastavená upínací páka  
k bezpečnému a snadnému  
utažení úchytky nosiče!
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01/02/03/05 Volkswagen Original 
Nosič jízdních kol „Premium“ 
Originální nosič na jízdní kolo Volkswagen „Premium“ k přepravě dvou jízdních kol 
nebo elektrokol zaujme novým, inovativním upevněním. Díky snadnému svislému 
„nasunutí“ nosiče s následným „sklopením“ se nosič automaticky zafixuje  
na kulové hlavě tažného zařízení. Nový patentovaný bezpákový zámek umožňuje 
snadnou montáž bez použití velké síly. Inovativní odnímatelný distanční držák  
se zajištěním proti krádeži dále zvyšuje komfort obsluhy tohoto nosiče. Pomocí 
pedálu se dá nosič díky velkému sklopnému úhlu mimořádně daleko vyklopit, 
takže zavazadlový prostor vozidel s velkými záďovými dveřmi zůstává bez 
problémů přístupný. Nosič se dá kompletně složit na velmi malé rozměry a uložit 

do zavazadlového prostoru. Nosič „Premium“ je doplněný originálním držákem  
na poznávací značku s nápisem Volkswagen. Volitelně lze doobjednat transportní 
pouzdro na ochranu nosiče a nakládací lištu pro snadné naložení těžkých kol.

01/04 Volkswagen Original 
Nakládací lišta 
Nakládací lišta slouží jako pomůcka pro pohodlné najetí těžkých kol na nosič  
na tažné zařízení. Nepoužívanou lištu lze poskládat a v přiložené brašně uložit  
ve vozidle. Lišta je univerzálně použitelná pro originální nosiče na jízdní kolo 
Volkswagen „Premium“, „Compact II“, „Compact III“ a „Basic Flex“.

!  UPOZORNĚNÍ
Rozkládací nakládací rampa pro úsporu místa
transport / skladování. Součástí dodávky je taška.

!  UPOZORNĚNÍ
Kompletně složený nosič se dá pohodlně  
uložit do zavazadlového prostoru.

!  UPOZORNĚNÍ
Volitelné transportní pouzdro umožňuje  
bezpečnou přepravu a čisté uložení nosiče.

!  UPOZORNĚNÍ
Technické informace ke všem nosičům  
jízdních kol najdete na straně 46.  
Tažná zařízení a elektrické instalační  
sady najdete na straně 47.
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03 Volkswagen Original 
Nosič na jízdní kolo „Compact II“  
Když ho namontujete na závěsné zařízení pomocí inovativního rychloupínání, tento lehký a kompaktní sklopný 
nosič unese dvě jízdní kola nebo elektrokola o celkové váze do 60 kg. Kola se připevňují uzamykatelnými  
a posuvnými distančními držáky a komfortním ráčnovým systémem na uchycení ráfků. Kompletně složený 
nosič s koncovými světly, žlábky na kola a rámem lze úsporně uložit do zavazadlového prostoru. Na přání  
se tento nosič dodává i v provedení „Compact III“ pro až tři kola. Zadní výklopné dveře Vašeho vozu Caddy  
nebo Transporter se při namontovaném nosiči na jízdní kola nedají otevírat. Dodávka zahrnuje i praktické 
úložné pouzdro.

01 Volkswagen Original 
Nosič na jízdní kolo na zadní výklopné dveře „Comfort“ 
Inovativní pomocník: Originální nosič na zadní výklopné dveře Volkswagen pro úsporný transport jízdních  
kol na zádi vozidla je perfektně sladěný s linií T6.1. Dodává se kompletně předmontovaný a dají se na něm  
přepravovat na zádi vozidla až čtyři jízdní kola. Namontovaný nosič bez kol umožňuje bezproblémové otevírání 
záďových dveří. Díky posuvným upevňovacím patkám na hliníkových lištách na kola je možné jejich individuální 
a bezdotykové nastavení. Uzamykatelné držáky na rám kola jsou jednotlivě odnímatelné a umožňují zvlášť 
pohodlné nakládání na nosič. Ráfky kol se optimálně zafixují pomocí rychloupínacích přezek.  
Maximální přípustné zatížení je 60 kg. Jen pro T6.1.

02 Volkswagen Original 
Nosič na jízdní kolo na zadní výklopné dveře „Premium“  
Prostě dobrý: kompletně předmontovaný nosič na zadní výklopné dveře pro až čtyři jízdní kola harmonicky 
doplňuje linii vozidla. Pro zvlášť pohodlné nakládání na nosič se dají držáky na rám kola jednoduše posouvat. 
Držák na rám čtvrtého kola je navíc uzamykatelný. Namontovaný nosič bez kol dovoluje komfortní otevření 
elektrických záďových dveří. Nastavitelné popruhy zajišťují bezpečné upevnění kol za ráfky.  
Maximální přípustné zatížení je 60 kg. Jen pro T6.1.
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04 Volkswagen Original 
Nosič na jízdní kolo „Basic Flex“  
Flexibilní, rozšířitelný nosič Volkswagen Original „Basic Flex“ umožňuje díky velkému úhlu sklopení přístup 
do zavazadlového prostoru zejména u vozidel s velkými záďovými dveřmi. Pomocí pedálu se aktivuje sklápěcí 
mechanismus, aby se dal zavazadlový prostor otevřít, i když jsou již na nosiči připevněná kola. Přednastavené 
rychloupínací prvky slouží ke snadnému a bezpečnému utažení úchytky nosiče. Inovativní odnímatelné 
distanční držáky zajištěné proti krádeži a rychloupínací spony usnadňují obsluhu. Díky plochému sklopení 
úchytek se dá nosič snadno uložit. Pro zvýšení přepravní kapacity pro třetí kolo se volitelně dodává  
rozšiřovací sada (viz obr. 05).

05 Rozšiřovací sada pro nosič na jízdní kolo Volkswagen Original „Basic Flex“ 
S rozšiřovací sadou pro nosič na jízdní kolo Volkswagen Original „Basic Flex“ se dá nosič podle potřeby  
rozšířit o lištu pro další kolo a tak flexibilně přizpůsobit Vašim potřebám.

06 Přepravní taška je součástí dodávky, umožňuje bezpečnou přepravu a čisté skladování nosičů kol 
Volkswagen Original „Compact II“ a „Compact III“. Není k dispozici pro nosič jízdních kol „Basic Flex“.

Volkswagen Original 
Nosič na jízdní kolo „Basic“ (bez vyobrazení)
Nosič na jízdní kolo „Basic“ k přepravě dvou jízdních kol nebo elektrokol zaujme inovativním způsobem 
upevnění. Díky snadnému svislému „nasunutí“ nosiče s následným „sklopením“ se nosič automaticky zafixuje 
na kulové hlavě. Patentovaný bezpákový zámek umožňuje snadnou montáž bez použití velké síly. Inovativní 
odnímatelné distanční držáky se zajištěním proti krádeži dále zvyšují komfort obsluhy tohoto nosiče. Nosič 
lze kompletně složit na velmi malé rozměry a uložit do zavazadlového prostoru. Nosič „Basic“ doplňuje 
originální držák na registrační značku s nápisem Volkswagen.

!  UPOZORNĚNÍ
Volkswagen Original Nakládací lišta pro nosiče na jízdní kola Volkswagen Original  
„Premium“, „Compact II“, „Compact III“, „Basic Flex“ a „Basic “ (viz též strana 41, obr. 04).

!  UPOZORNĚNÍ
Technické informace ke všem nosičům  
na jízdní kola najdete na straně 46.  
Tažná zařízení a elektrické instalační  
sady najdete na straně 47.
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Přehled všech nosičů a držáků jízdních kol

Model držák jízdního kola držák jízdního kola na vidlici
max. počet jízdních kol 1 1
vlastní hmotnost [kg] 4.2 2.5
max. nosnost [kg] 20 17
upevňovací body rám / kolo vidlice předního kola / zadní kolo
průměr rámu jízdního kola 22–80 mm kruhová trubka / 80 x 100 mm oválná trubka Vše
vhodné pro šířky pneumatik 3“ 3“
kompatibilní s rychloupínacmi nápravami Vše 20 mm
rozměry [DxŠxV] v cm 145 x 32 x 9 110 x 22 x 12
nastavitelný rychloupínač pro kola ● ●
uzamykatelný: jízdní kolo k držáku a držák ke střešnímu nosiči nebo příčníkům ● ●
vhodný pro jízdní kola s kotoučovými brzdami ● ●
vhodné pro střešní nosiče s T drážkami 20 x 20 mm ● ●
vhodné pro střešní nosiče se čtvercovými profily ○ ●

ostatní

- Otočný knoflík s integrovaným omezovačem točivého  
momentu pro rychlé a snadné upevnění rámu jízdního kola.
- Může být připojen k střeše vozidla v obou směrech.
- Lze snadno odstranit bez použití nářadí.

- Může být připojen k střeše vozidla v obou směrech. 
- Adaptér T drážky (20 × 20 mm) je součástí dodávky.

Držáky jízdních kol na střešní nosiče
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Model Comfort Premium
max. počet jízdních kol 4 4
vlastní hmotnost [kg] 14.6 13
max. nosnost [kg] 60 60
šířka kolejnice [mm] 50 50

průměr rámu jízdního kola
až do průměru 80 mm kruhové trubky 

nebo 80 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 55 mm kruhové trubky  

nebo 55 x 45 mm oválné trubky

rozměry [DxŠxV] v cm 1570 x 475 x 960 1700 x 930 x 350
upevňovací body rychloupínací popruhy napínací popruhy

zámky Všechny vzpěry jsou uzamykatelné a lze je vyjmout jednotlivě 4. rozpěra je uzamykatelná

Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít s připojeným nosičem (bez kola) ● ●
Dveře zavazadlového prostoru lze dálkově otevřít s připojeným nosičem 
(bez kola)

● ○

ostatní
- Posuvné montážní úchyty v hliníkových kolejnicích  
umožňují individuální bezkontaktní uložení jízdních kol.
- Ochranná fólie je součástí balení.

Včetně ochranné fólie

Vezměte prosím na vědomí povolené zatížení nápravy vozidla.

Nosiče jízdních kol na zadní výklopné dveře  
pro Multivan, Caravelle, California a Transporter

!  UPOZORNĚNÍ
Přehled nosičů jízdních kol na  
tažné zařízení najdete na straně 46.
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Model Premium Compact II Compact III Basic Flex Basic
max. počet jízdních kol 2 2 3 2 (3 s volitelným rozšířením) 2
vlastní hmotnost [kg] 13 14 16 14 12
max. nosnost [kg] 60 60 54 60 60
rozteč kolejnic 220 mm 220 mm 190/180 mm 220 mm 220 mm
max. osová vzdálenost 1300 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1300 mm

průměr rámu jízdního kola
až do průměru 75 mm kruhové trubky

nebo 75 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 80 mm kruhové trubky 

80 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 80 mm kruhové trubky 

80 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 75 mm kruhové trubky 

75 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 75 mm kruhové trubky

75 x 45 mm oválné trubky

rozměry [DxŠxV] v cm 69 x 118 x 56 76 x 114 x 65 76 x 114 x 79 77 x 115 x 65 118 x 77 x 65
upevňovací body [DxŠxV] v cm 20 x 61 x 60 24 x 58 x 64 24 x 58 x 77 není skládací 65 x 25 x 64
funkce sklopení aktivovaná nožním pedálem  
(také s jízdními koly)

● ● ● ● ○

ochrana proti krádeži, uzamykatelný ● ● ● ● ●
držák poznávací značky s rukojetí ● ● ● ● ●
připojení konektoru, 13-pin ● ● ● ● ●
včetně transportní tašky ○ ● ● ○ ○
odnímatelný držák rámu ● ○ ○ ● ●

volitelné příslušenství nakládací rampa, přepravní taška nakládací rampa nakládací rampa
rozšiřovací sada pro třetí jízdní kolo, 

nakládací rampa
nakládací rampa

volitelná výbava

- Snadná montáž bez nářadí 
- U vybraných vozidel lze přepravovat  
v prohlubni pro rezervní kolo
- Velký sklopný úhel 90°,  
také pro vozidla s velkými zadními 
výklopnými dveřmi

- Velký 90° sklopný úhel  
pro vozidla s velkými zadními  
výklopnými dveřmi

- Snadná montáž bez nářadí 
- U vybraných vozidel lze přepravovat  
v prohlubni pro rezervní kolo

Vezměte prosím na vědomí povolené zatížení nápravy vozidla.

Přehled nosičů jízdních kol na tažné zařízení

Nosiče jízdních kol
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02 03Model Premium Compact II Compact III Basic Flex Basic
max. počet jízdních kol 2 2 3 2 (3 s volitelným rozšířením) 2
vlastní hmotnost [kg] 13 14 16 14 12
max. nosnost [kg] 60 60 54 60 60
rozteč kolejnic 220 mm 220 mm 190/180 mm 220 mm 220 mm
max. osová vzdálenost 1300 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1300 mm

průměr rámu jízdního kola
až do průměru 75 mm kruhové trubky

nebo 75 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 80 mm kruhové trubky 

80 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 80 mm kruhové trubky 

80 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 75 mm kruhové trubky 

75 x 45 mm oválné trubky
až do průměru 75 mm kruhové trubky

75 x 45 mm oválné trubky

rozměry [DxŠxV] v cm 69 x 118 x 56 76 x 114 x 65 76 x 114 x 79 77 x 115 x 65 118 x 77 x 65
upevňovací body [DxŠxV] v cm 20 x 61 x 60 24 x 58 x 64 24 x 58 x 77 není skládací 65 x 25 x 64
funkce sklopení aktivovaná nožním pedálem  
(také s jízdními koly)

● ● ● ● ○

ochrana proti krádeži, uzamykatelný ● ● ● ● ●
držák poznávací značky s rukojetí ● ● ● ● ●
připojení konektoru, 13-pin ● ● ● ● ●
včetně transportní tašky ○ ● ● ○ ○
odnímatelný držák rámu ● ○ ○ ● ●

volitelné příslušenství nakládací rampa, přepravní taška nakládací rampa nakládací rampa
rozšiřovací sada pro třetí jízdní kolo, 

nakládací rampa
nakládací rampa

volitelná výbava

- Snadná montáž bez nářadí 
- U vybraných vozidel lze přepravovat  
v prohlubni pro rezervní kolo
- Velký sklopný úhel 90°,  
také pro vozidla s velkými zadními 
výklopnými dveřmi

- Velký 90° sklopný úhel  
pro vozidla s velkými zadními  
výklopnými dveřmi

- Snadná montáž bez nářadí 
- U vybraných vozidel lze přepravovat  
v prohlubni pro rezervní kolo

Vezměte prosím na vědomí povolené zatížení nápravy vozidla.

01 /02 /03 Volkswagen Original 
Tažné zařízení 
Ať je to přívěs na člun, obytný nebo nákladní přívěs – pro přepravu přívěsu 
potřebujete vždy praktické tažné zařízení. To je k dispozici jak v pevné, tak 
v odnímatelné variantě. Elektrickou montážní sadu je nutné objednat zvlášť. 
01  Odnímatelné
02  Pevné
03  Pevné, dá se odšroubovat (jen pro Crafter)

Volkswagen Original 
Elektrická montážní sada (bez vyobrazení)
Elektrická sada k tažnému zařízení je perfektně sladěná s prvky řízení,  
zaručuje vysokou spolehlivost systému a navíc podporuje stabilizační  
program pro přívěs (stabilizace soupravy).

03 Volkswagen Original 
Stupačka 
Vzhledem k velké nástupní výšce zadních dveří vybraných vozů je stabilní 
stupačka optimální pomůckou, která zajišťuje pohodlnější nastupování 
i vystupování. Není vhodná pro valníkové provedení. Jen pro Crafter.

Volkswagen Original 
Sada šroubů (bez vyobrazení) 
Sada šroubů je nepostradatelná pro jednoduché a nekomplikované připojení 
tažného zařízení na systém výměnných desek. Jen pro Crafter.
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Volkswagen Original 
Koš na zavazadla (bez vyobrazení)  
Koš na zavazadla poskytuje různorodé přepravní možnosti.  
Koncové trubky se dají složit na rovnou úložnou plochu, takže 
můžete přepravovat i dlouhé předměty. Koš je vyrobený z ocelových 
dílů s plastovým potahem, proto je mimořádně robustní a odolný 
vůči povětrnostním vlivům. Snadno a rychle se dá namontovat  
na základní střešní nosič. Jen pro T6.1.

01 Volkswagen Original 
Sada vysokých nebo normálních úhlových opěrek 
Sada vysokých nebo normálních úhlových opěrek se výborně hodí 
pro bezpečnou a stabilní přepravu dlouhých předmětů. Pomocí 
opěrek můžete na základní nosiče pevně zafixovat například  
dřevěná prkna. Tvarovaná opěrka z pásové oceli je plně pozinkovaná.

02 Čtyřhranný nosič se sadou vysokých úhlových opěrek 
a držákem na žebřík 
Čtyřhranný nosič s černým práškovým lakováním a plastovým 
potahem je základem příslušenství pro řemeslníky. Na robustní 
ocelový plech lze připevnit například držák na žebřík nebo sadu 
vysokých úhlových opěrek, nebo na něm lze jednoduše provádět 
přepravu těžkých nákladů. Jen pro Caddy.

03 Volkswagen Original 
Držák na žebřík  
Bez poškrábání a komfortně: s tímto držákem můžete přepravovat 
žebříky na střeše vozidla bez poškození jejího laku. Jednoduše  
se připevní na základní nosič. Dodávka zahrnuje čtyři úhlové opěrky 
(jen pro T6.1 a Caddy) nebo čtyři vysoké úhlové opěrky, dva upínací 
pásy a jednu svorku na příčky (jen pro Crafter).



04

04

Transport   49

04 Volkswagen Original 
Pojezdový válec 
Lehce se otáčející válec se montuje na střechu na zadní základní nosič. Usnadňuje nakládání velkých předmětů  
na střechu vozidla. Kus nábytku nebo žebřík se položí na válec a může se snadno posunout dopředu, aniž by poškrábal 
lak nebo zanechal jiné nežádoucí stopy. Používá se pouze ve spojení se základním nosičem.
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01 Sada na zajištění nákladu 
Svůj náklad chcete dovézt do cíle bez poškození. Se sadou na zajištění nákladu to není žádný problém.  
Kufřík obsahuje dva ráčnové popruhy a dva popruhy se samosvornými sponami, čtyři hadice na ochranu hran  
a čtyři protiskluzné rohože pro bezpečné upevnění nákladu. Včetně brožury s cennými tipy pro optimální 
zajišťování nákladů!

02 Univerzální háčky 
Všechno najde své místo: všestranně použitelné univerzální háčky se flexibilně připevní do nástěnného profilu 
Airline ve vozidle. Na ně lze snadno pověsit například bundy, vesty nebo helmy. Dají se k nim upevnit také 
předměty jako prodlužovací kabely nebo rudly, aby ve vozidle neklouzaly.

03 Nástěnný držák 
S praktickým nástěnným držákem máte sadu na zajištění nákladu vždycky stále po ruce. Držák se jednoduše 
namontuje na dělicí příčku vozidla a potom umožňuje kufřík se sadou jedním pohybem připevnit nebo sundat. 
Jen pro Crafter.

04 Vnitřní střešní nosič 
Přepravujte dlouhé nebo neskladné předměty ve vozidle, aniž byste si blokovali ložnou plochu. S vnitřním 
střešním nosičem to je možné bez problémů. Dvě lišty střešního nosiče se namontují na volitelné střešní lišty 
vozidla. Poté můžete na nosič pomocí dvou upínacích pásů snadno a neklouzavě upevnit náklad. Ložná plocha 
zůstane volná! Dodávka zahrnuje dvě nosné lišty, dva upínací pásy a potřebný instalační materiál. 
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05 Čelní úvaz
Čelní úvaz je užitečný doplněk k vnitřnímu střešnímu nosiči a slouží k lepšímu zajištění přepravovaných předmětů proti klouzání a poškození. 
Úvaz se připevňuje na vnitřní střešní nosič pomocí dvou popruhů. Náklad se pak dá zafixovat plachtou odolnou proti roztržení a znečištění. 
Lze používat se sériovým i vnitřním střešním nosičem. Jen pro Crafter.

06 Montážní sada pro vnitřní střešní nosič 
Montážní sada slouží k připevnění vnitřního střešního nosiče (04) ve vozidlech bez továrně namontovaných střešních lišt. Dodávka zahrnuje  
čtyři upevňovací desky a potřebný instalační materiál. Používání je tak možné i ve vozidlech s normální výškou střechy. Jen pro Crafter.
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01 Volkswagen Original 
Podlahová deska s upínacími lištami 
Robustní materiál dvojdílné podlahové desky Soboflex tlumí hluk a je protiskluzný. Příjemnou a pohodlnou 
přepravu zajišťují tři integrované upínací lišty, do kterých lze zaklesnout různé příslušenství. Jen pro T6.

02 Volkswagen Original 
Upínací popruh se samosvornou sponou 
Optimální pro rychlé, a přesto bezpečné upevnění nákladu. Integrovaná popruhová tvarovka se dá obratem 
připevnit na upínací lištu a náklad zafixovat upínacím popruhem se samosvornou sponou.

03 Volkswagen Original
Tvarovka na upínací popruh 
Pomocí tvarovky na upínací popruh vždy pevně zafixujete přepravované předměty v nákladním prostoru. 
V Crafteru a T6 se jednoduše připevní na upínací lišty nebo do upínacího bodu na upínací tyči a v Amaroku  
na systém lišt na ložné ploše nebo na boční stěně. Provedení se může lišit podle typu vozidla.  
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04 Upínací popruh s ráčnou
Pomocí upínacích popruhů se dají k upínacím lištám v nákladním prostoru bezpečně upevnit dokonce  
i velké těžké náklady. Jednoduše zaklesněte tvarovku na popruh, a už můžete náklad přitáhnout upínacím 
popruhem pomocí ráčnové přezky.

05 Upínací tyč
Horizontálně i vertikálně použitelná upínací tyč je ideálním doplňkem k zajišťovacím sítím a upínacím 
popruhům. Jednoduše se namontuje do nákladového prostoru a dovoluje velice spolehlivě zafixovat 
přepravované předměty. Rozsah nastavení 1 250 až 2 100 mm umožňuje flexibilní úpravu 
pro různé výšky a šířky. Pogumovaný potah chrání náklad před poškozením. Jen pro Crafter.

06 Síť na zajištění nákladu 
Snadno se nasazuje a je mnohostranně použitelná: síť na zajištění nákladu  
se čtyřmi upevňovacími oky a ráčnovými přezkami se dá připevnit jak na sériové 
upínací body, tak na tvarovky pro popruhy na systému lišt. Náklad se tak optimálně 
zafixuje proti posunutí kolem dokola vedoucím popruhem se samosvornou 
sponou. Různé varianty velikosti zajišťuji maximalni flexibilitu. Jen pro Crafter.
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Přehled ukazuje možnosti použití jednotlivých produktů z oblasti Transport pro aktuální modely vozidel.
O možnosti montáže na Vaše konkrétní vozidlo se prosím informujte u svého prodejce značky Volkswagen.  
Mnohé z těchto produktů se dodávají v různých variantách.
Přehled všech provedení získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.
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NOSNÉ SYSTÉMY
základní střešní nosič1 33 ● ● ● ● ● ● ○   ●2   ●2 ○
rozšiřovací sada pro základní střešní nosič 1 bez obr. ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
příčníky 33 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
úložná brašna na základní nosič nebo příčníky 33 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
systém upínacích lišt 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
vnitřní střešní nosič 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
čelní úvaz 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
montážní sada pro vnitřní střešní nosič 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEMESELNÍKY
koš na zavazadla1 bez obr. ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
čtyřhranný nosič se sadou úhlových opěrek 48 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
držák žebříku pro čtvercový nosič bez obr. ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
držák žebříku pro základní střešní nosič 48 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○
sada vysokých úhlových opěrek pro čtvercový nosič 48 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
sada vysokých nebo normálních úhlových opěrek 48 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○
pojezdový válec 49 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○

1   O všech variantách se informujte u svého servisního, či prodejního partnera Volkswagen. 
2 Pouze pro použití s C-lištami, balení po 3
3 Ne v kombinaci s elektricky ovládanými zadními výklopnými dveřmi. Ne v kombinaci se zadními výklopnými dveřmi/střešními spoilery
4 Zadní výklopné dveře nelze otevřít, pokud je namontováno tažné zařízení
5 Pro kolejnicový systém
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STREŠNÍ NÁSTAVBY
držák surfového prkna 34 ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
držák kajaku 34 ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
držák lyží a snowboardů1 34 ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
držák na jízdní kolo 35 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
držák na jízdní kolo pro upevnění za vidlici 35 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
střešní box “Comfort”, černý, lesklý
- Comfort 340: objem 340 l, nosnost 75 kg 38 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
- Comfort 460: objem 460 l, nosnost 75 kg 38 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
střešní box “Basic”, černý, matný
- Basic 340: objem 340 l, nosnost 50 kg 38 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
- Basic 460: objem 460 l, nosnost 75 kg 38 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
střešní box Urban Loader, nosnost 50 kg 38 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL
nosič jízdních kol „Premium“ 41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
úložná brašna pro nosič jízdních kol "Premium" a "Basic" 41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
nosič jízdních kol Compact II4 na zadní výklopné dveře 42 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
nosič jízdních kol Compact III4 na zadní výklopné dveře 42 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
nosič jízdních kol Basic Flex na zadní výklopné dveře 43 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
rozšiřovací sada Basic Flex pro třetí jízdní kolo 43 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
nosič jízdních kol Basic na zadní výklopné dveře bez obr. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
nosiče jízdních kol na zadní výklopné dveře
- “Comfort”3 42 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- “Premium” 42 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nakládací lišta pro nosiče jízdních kol na tažné zařízení 
“Premium”, “Basic Flex”, “Basic”, “Compact II”, “Compact III”

41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
odnímatelné tažné zařízení bez elektrické montážní sady 47 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
pevné tažné zařízení bez elektrické montážní sady 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
elektrická montážní sada1 bez obr. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
stupačka 47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

ZAJIŠŤOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY
systém upínacích kolejníčkových lišt1 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
síťová kapsa pro systém upínacích lišt 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
vak na lyže 38 ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
sada na zajištění nákladu 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
nástěnný držák pro sadu zajištění nákladu 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
univerzální háčky 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
podlahová deska s upínacími lištami1 52 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
tvarovka na upínací popruh 52 ○ ○ ● ○ ○ ○   ●5 ● ● ○
upínací popruh s ráčnou1 53 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ●
upínací popruh se samosvornou sponou 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
síť na zajištění nákladu 1 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
upínací tyč1 bez obr. ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○

1   O všech variantách se informujte u svého servisního, či prodejního partnera Volkswagen. 
2 Pouze pro použití s C-lištami, balení po 3
3 Ne v kombinaci s elektricky ovládanými zadními výklopnými dveřmi. Ne v kombinaci se zadními výklopnými dveřmi/střešními spoilery
4 Zadní výklopné dveře nelze otevřít, pokud je namontováno tažné zařízení
5 Pro kolejnicový systém





Na obrázku: Obložení nákladního prostoru strana 64 a 65.



Komfort a ochrana   59

1 míra:  
moje.

Každý potřebuje zcela individuální míru komfortu. Doporučujeme: 

dopřejte si ho. Od vyššího osobního pohodlí až po šetrnou ochranu vozidla 

máte k dispozici celou řadu možností. Užívejte si individuální řešení 

Volkswagen.
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!  UPOZORNĚNÍ 
   Před zahájením jízdy musí být náklad  
    v zavazadlovém prostoru řádně zajištěný.

01 Volkswagen Original 
Oboustranná rohož do zavazadlového prostoru 
Měkký a šetrný velur na jedné straně a robustní a protiskluzné plastové nopky  
na druhé: přesně padnoucí oboustranná rohož do zavazadlového prostoru 
poskytuje ten správný povrch pro všechny choulostivé, špinavé nebo vlhké 
přepravované předměty. Podle potřeby se dá z podložky vytáhnout integrovaná 
ochranná plachta přes nakládací hranu, která ji účinně ochrání před poškrábáním 
při nakládání a vykládání. Pro T6.1 a Caddy.

02 Volkswagen Original 
Plastová vložka do zavazadlového prostoru 
Perfektně sedí: ochranná vložka do zavazadlového prostoru je omyvatelná, 
protiskluzná a odolná proti kyselinám. Tím hravě udrží zavazadlový prostor 
v čistotě. Se zvýšeným okrajem po celém obvodu. Pro Caddy.

03 Volkswagen Original 
Vana do zavazadlového prostoru (podobné zobrazení):
Vysoká vložka se širokými rýhami je mimořádně pevná, odolná proti kyselinám 
a vhodná pro všechno, co při přepravě rádo zanechává stopy, např. špinavá obuv 
nebo rostliny. Chrání zavazadlový prostor před znečištěním a díky hladkému 
plastovému povrchu se snadno čistí. Vana do zavazadlového prostoru je specifická 
pro každý jednotlivý model a může být vybavena dalšími dělicími prvky, stretch 
lanky a upevňovacími háčky. Pro T6.1.

04 Volkswagen Original 
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru 
Lehká a pružná vložka má tvar přesně odpovídající zavazadlovému prostoru.  
Její cca 5 cm vysoký okraj na obou bocích a vzadu chrání proti vlhkosti a špíně. 
Károvaný vzor materiálu je protiskluzný. Pokud podložku do zavazadlového 
prostoru nebudete potřebovat, můžete ji jednoduše svinout a uložit tak,  
aby nezabírala zbytečně místo. Pro T6.1 a Caddy.

05 Volkswagen Original
Síť na zavazadla 
Síť na zavazadla je ideální na všechny drobné a středně velké předměty, které 
chcete udržet během přepravy na místě. Tuto pevnou síť ve vozidle snadno 
připevníte pomocí háčků do sériově montovaných ok v nákladovém prostoru 
a lehké předměty se už nebudou posunovat. Pro T6.1 a Caddy.
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→  Detail
Robustní plastové nopky na rubové straně 
oboustranné rohože do zavazadlového prostoru 
zajišťují optimální oporu a při tom odolávají  
i hrubému znečištění a zátěži.
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01/02 / 03 Kryt nákladního prostoru, roletový 
Černý nebo stříbrný kryt ložného prostoru je svinovací a účinně chrání ložnou plochu i přepravované předměty. 
Černý kryt je vyrobený z pevného, odolného, vinylem potaženého hliníku, stříbrný z lakovaného hliníku.  
Oba jsou uzamykatelné. Kryt lze pro přepravu větších předmětů otevírat postupně. Možná je i kombinace  
s ochranným rámem Styling Bar, a to podle provedení buď již z výroby, nebo pomocí přídavné montážní sady  
s příslušenstvím Styling Bar (strana 06).
01  Kryt nákladního prostoru, roletový, hliníkový stříbrný, pro vozidla s rámem Sportsbar z výroby
Bez obr. Kryt nákladního prostoru, roletový, hliníkový černý, pro vozidla s rámem Sportsbar z výroby
Bez obr. Kryt nákladního prostoru, roletový, hliníkový černý
Bez obr. Kryt nákladního prostoru, roletový, hliníkový stříbrný
02  Kryt nákladního prostoru, roletový, hliníkový stříbrný, pro Cargo-Manager
03  Kryt nákladního prostoru, roletový, hliníkový, potažený vinylem, černý

04 Kryt nákladního prostoru, výklopný, třídílný 
Třídílné víko ze stabilního ABS spolehlivě chrání nákladní prostor před znečištěním. Montáž lze provést pouze  
v kombinaci s rámem Styling Bar. Víko lze snadno otevírat a zavírat pomocí plynových vzpěr a uzamknout 
přídavným klíčem. Dodává se v barvách: bílá (lze přelakovat), bílá Candy, reflexní stříbrná metalíza a temná černá 
s perleťovým efektem. Přehled všech variant najdete v přiloženém ceníku. Jen pro Amarok.

05 Cargo-Manager
Abyste měli svůj náklad pod kontrolou: Posuvný Cargo-Manager se upevní na postranní lišty roletového krytu 
nákladního prostoru a slouží jak k rozdělení nákladového prostoru, tak i k fixování nákladu. Díky snadné obsluze 
bočních pák lze Cargo-Manager flexibilně posouvat a polohovat. Dvěma upínacími pásy lze náklad optimálně 
zajistit a upevnit. Montáž a demontáž je možná několika málo pohyby. Jen ve spojení s roletovým krytem 
nákladního prostoru. Jen pro Amarok.
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06 Volkswagen Original 
Kryt ložného prostoru, sklopný, plastový 
Pod uzamykatelným krytem ložného prostoru je optimálně chráněna ložná plocha i náklad. Několika málo 
pohyby lze kryt na dvou plynových vzpěrách zdvihnout a zablokovat, což zajisti pohodlný přístup do ložného 
prostoru. Robustní plast odolný vůči vlivům počasí lze nalakovat v odstínu vozu, takže se harmonicky zapojí  
do celkového vzhledu vozu Amarok. Kryt ložného prostoru lze namontovat spolu s ochranným rámem  
Styling Bar i bez něj. Jen pro Amarok.
 
07 Volkswagen Original 
Kryt ložného prostoru, sklopný, hliníkový 
Všechno hezky pod střechou. Tento uzamykatelný kryt ložného prostoru z pevného hliníku spolehlivě chrání 
ložný prostor i náklad před vlivy počasí. Kryt se pohodlně sklápí na dvou plynových vzpěrách, umožňuje 
snadnou nakládku a vykládku. Nelze ho použít společně s ochranným rámem Styling Bar.

08 Plachta s upevněním 
Tak rychle a snadno můžete chránit přepravované věci a ložnou plochu před vlivy počasí i před vypadnutím 
během jízdy. Pevnou plachtu upevníte nad ložnou plochu několika pohyby pomocí rychloupínacích prvků.  
Tak se k Vašemu nákladu nedostane UV záření ani déšť. Plachtu lze namontovat pouze bez ochranného rámu 
Styling Bar. Jen pro Amarok.
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01 Odnímatelná střecha na ložnou plochu Hardtop 
Amarok Hardtop Lifestyle odpovídá designové linii vozidla a rozšiřuje transportní možnosti Amaroku. 
Náklad je spolehlivě chráněný před krádeží a díky těsnění záďových dveří, dodávanému společně  
se střechou, i před vlivy počasí. Inovativní odolné záďové dveře s vyhřívaným sklem a dvě velká  
výklopná boční skleněná okna zaručují optimální přístupnost ložné plochy ze všech stran. Záďové dveře 
odnímatelné střechy lze odblokovat pomocí dálkového ovládání vozidla. Dvě velká boční výklopná okna 
se odblokují pomocí dalšího elektronického dálkového ovladače. To umožňuje snadné otevírání jednou 
rukou. Upevnění odnímatelné střechy na cargobox se provádí bez vrtání pomocí šesti nově vyvinutých 
držáků. Konstrukce tohoto upevňovacího systému výrazně šetří místo. V záďových dveřích je integrovaný 
krásně tvarovaný spoiler, vybavený také třetím brzdovým světlem. Interiér perfektně osvětluje  
LED svítidlo na stropě, takže je na náklad dobře vidět i potmě. Přehled všech provedení naleznete  
u prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

02 Volkswagen Original 
Obložení ložného prostoru 
Přesně tvarovaná ochrana před škrábanci a poškozením: obložení ložného prostoru z Originálního 
příslušenství Volkswagen®. Čelní a ložnou plochu i sklopnou záď chrání přesně tvarované rýhované 
hliníkové plechy, zatímco boční stěny jsou obložené také přesně tvarovanou plastovou skořepinou.  
Jen pro Amarok. 
 
03 Vana do ložného prostoru, modulární, 5dílná 
5dílná modulární vana do ložného prostoru nabízí vysoký stupeň flexibility.
Jednotlivé prvky umožňují dle potřeby chránit čelní stranu ložného prostoru, ložnou plochu, sklopnou 
záď i boční stěny před škrábanci a jiným poškozením při přepravě a nakládání. Pouze pro Amarok.
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04 Vana do ložného prostoru 
Efektivní ochrana ložné plochy vozu Amarok. Tvarově přesná plastová skořepina s nápisem 
Volkswagen chrání čelní stranu ložného prostoru, ložnou plochu, sklopnou záď i boční stěny 
před škrábanci a poškozením a podtrhuje při tom navíc typicky robustní vzhled vozu.  
Jen pro Amarok.

05 Box na nářadí na ložnou plochu 
Tento box na nářadí nabízí spoustu místa na Vaše nářadí nebo jiné důležité potřeby,  
které v žádném případě nesmějí na cestě chybět. Jako optimální ochrana před vlivy počasí  
se uzamykatelný box na nářadí montuje mezi kryty kol přes celou šířku ložné plochy.  
Dvě plynové vzpěry usnadňují otvírání i nakládání a vykládání boxu. Jen pro Amarok.

06 Volkswagen Original 
Mříž na zadní okno 
Mříž na zadní okno z oceli s černým práškovým lakováním je ideální pro přepravu velmi 
dlouhých předmětů, které lze položit z ložné plochy nahoru na mříž, aniž by poškrábaly 
střechu. K integrovanému držáku lze navíc připevnit žebříky, aby nesklouzly. Jen pro Amarok.

07 Volkswagen Original 
Ochrana proti podjetí 
Zajistěte si optimální ochranu v každém terénu. S originální ochranou proti podjetí ze zvlášť 
pevného a odolného materiálu můžete efektivně chránit převodovku i palivovou nádrž.  
Ať je podvozek Vašeho Amaroku stejně silný a robustní jako celý Amarok. Jen pro Amarok.
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01 Volkswagen Original 
Nástupní prahové fólie – černo/stříbrné 
Užitečný funkční detail, aby Vám pohled na Váš Volkswagen dělal co nejdéle radost. Tyto pevné fólie chrání lak 
namáhaných dveřních prahů v přední i zadní části vozu před poškrábáním a poškozením.

02 Volkswagen Original 
Ochranná transparentní fólie hrany zadního nárazníku 
Transparentní ochranná fólie hrany zadního nárazníku s přesnými rozměry spolehlivě chrání nárazník před 
poškrábáním při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru. Jeho nalepení je snadné a rychlé.

03 Volkswagen Original 
Lapače nečistot 
Chraňte spodní část svého vozu, nárazníky i záď před zvířenou nečistotou a minimalizujte nebezpečné odlétávající 
kaménky i rozstřikování vody. Pomocí velmi odolných a trvanlivých lapačů nečistot pro přední i zadní blatníky.

04 Volkswagen Original 
Akustický parkpilot 
Čtyři senzory a akustický výstražný signál pomáhají řidiči při couvání a parkování: parkpilot se automaticky  
aktivuje při zařazení zpátečky, což potvrdí krátký zvukový signál. Je harmonicky vestavěný do nárazníku auta. 
Autodiagnostická funkce parkpilota pomáhá při identifikaci chyb a funkce inteligentního nastavení například 
umožní, aby systém nehlásil vlastní závěsné zařízení chybně jako překážku.

05 Volkswagen Original 
Koberečky pro každé počasí / pryžové rohože 
Aby podlaha zůstala v každém ročním období čistá: sada tvarově a rozměrově přesných a odolných koberečků 
zadržuje nejen špínu a vlhkost, ale kromě toho omezuje zápach a je 100% recyklovatelná. Integrovaný upevňovací 
systém pevně a protiskluzně spojí přední koberečky s podlahou. Barva: černá. 
Bez obr. 2dílná sada koberečků
05   3dílná sada koberečků jen pro T6.1
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06 Volkswagen Original 
Textilní koberečky Premium  
Textilní koberečky optimálně přizpůsobené rozměrům podlahy jsou vyrobeny z odolného, hustě tkaného veluru. Díky upevnění  
k připraveným upevňovacím bodům u podlahy jsou přední rohože pevně a neklouzavě fixovány. Optimální polohu zadních rohoží  
zajistí protiskluzný povlak na rubu. Provedení je variabilní podle modelu vozidla.

07 Textilní rohož Plus  
Textilní rohož Plus je vyrobená z veluru a díky upevňovacímu systému Volkswagen ji lze přesně umístit na podlahu Vašeho vozidla.  
Povlak na rubové straně účinně brání sklouznutí. Dalšími rysy je robustní ochrana proti ošlapání v oblasti podpatků a textilní lemovací páska. 

08 Volkswagen Original 
Ochranná lišta nákladové hrany, vzhled nerezové oceli  
Ochrana nákladové hrany v nerezovém vzhledu chrání lak během nakládky a vykládky, ale dává také Vašemu vozu osobitý vzhled.  
Dá se snadno a rychle připevnit na nákladovou hranu na zadním nárazníku.

09 Volkswagen Original 
Ozdobná lišta na spodní hranu zadních dveří  
Atraktivní lišta s lesklou chromovou optikou je nejen atraktivní upoutávkou, ale navíc i účinnou ochranou  
spodní hrany zadních dveří. K montáži není nutné žádné vrtání.
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01 Volkswagen Original 
Dělicí mříž 
Mřížová přepážka mezi podlahou a stropem karoserie odděluje zavazadlový prostor  
od kabiny pro cestující. Pevné ocelové pletivo opatřené černým práškovým lakem lze 
snadno a pohodlně upevnit za zadní lavici. Není při tom potřeba žádné vrtání, proto  
lze dělicí mříž kdykoli bez problémů odstranit. Dělicí mříž lze doplnit o přepážku.  
Pro T6.1 a Caddy.

01 Volkswagen Original 
Přepážka do zavazadlového prostoru 
Pro větší pořádek v zavazadlovém prostoru. Jen několika hmaty přepážku připevníte  
k připraveným bodům. Použití jen ve spojení s dělicí mříží. Pro Caddy.
 
02 Volkswagen Original 
Deflektory pro boční okna 
Optimální větrání kabiny vozidla přispívá spolu s lepším vnitřním klimatem k většímu 
jízdnímu komfortu. Vychutnejte si čerstvý cirkulující vzduch, i když prší nebo sněží,  
a za horkých dní zabraňte pootevřením okénka nepříjemnému hromadění tepla. Snadná 
péče a mytí aut – odolné deflektory jsou vyrobeny z vysoce kvalitního recyklovatelného 
akrylátu, snadno se udržují a jsou použitelné i v mycích linkách. Barva: kouřově šedá.  
Pro T6.1, Caddy a Crafter.

03 Volkswagen Original
Ochranná mříž na zadní okno 
Tato mříž z pevného kovu poskytuje dvojí ochranu. Jednak brání poškození zadního okna 
během přepravy i při nakládání a vykládání, jednak chrání nákladní prostor a přepravované 
věci před zvědavými pohledy zvenčí. Pro Caddy a Caddy Maxi s křídlovými záďovými 
dveřmi.
 
04 Volkswagen Original 
Termoizolační box 
Dobře temperované občerstvení na palubě pro každou příležitost. Box energetické třídy  
A ++ se ve voze nebo doma zapojuje do zásuvky na 12 V / 230 V. Jeho objem je přibližně  
25 litrů a mohou v něm být přepravovány 2litrové lahve ve svislé poloze. Dodávka  
zahrnuje ochranu proti vybíjení baterie a výměnné izolační víko.

!  UPOZORNĚNÍ
Ochranná mřížka na zadní okno poskytuje ochranu  
při přepravě dlouhých nebo ostrých předmětů  
a žebříků v interiéru vozidla.
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05 Volkswagen Original 
Chladicí a izolační box 
Piknik, oběd nebo večeře? Chladicí a izolační box pojme téměř 32 litrů a díky speciálnímu 
upevňovacímu systému je pevně spojený se systémem lišt ve vozidle. Příkon 48 W 
zajišťuje správnou teplotu – jak horkou, tak studenou. Box má odnímatelné víko  
a integrovanou dělicí mřížku a lze v něm přepravovat litrové láhve ve svislé poloze.

06 Volkswagen Original 
Háčky na opěrky hlavy Snakey 
Praktický „strážce pořádku“ v balení po dvou. Dvoudílná sada k uchycení na podpěrky 
opěrek hlav předních sedadel. Stačí upevnit odloženou část oděvu na háček na opěrku 
hlavy a je to. Háčky jsou dostupné v černé variantě.

07 Volkswagen Original 
Ramínko na šaty1 
Stylové ramínko na šaty se jednoduše upevní na opěrku hlavy na předním sedadle. 
Pak si můžete košile, saka nebo jiné oblečení dovézt jednoduše pověšené  
a nepomačkané.

08 Kapsa na odpadky Clean Solution2 
Taková čistá záležitost: kapsu na odpadky lze snadno upevnit na vzpěry hlavové opěrky 
na předních sedadlech. Po odebrání použitého sáčku se automaticky vytáhne nový. 
Dodávka obsahuje dvě role po 50 sáčcích.

1  Lze použít v případě, že na zadním sedadle za ramínkem na šaty není žádný cestující. 
2 Nelze použít na elektricky ovládané opěrky hlavy.
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Modulární cestovní a komfortní systém 
Praktický, komfortní a flexibilní: inovativní modulární cestovní a komfortní systém  
je opravdový všeuměl, zajišťuje uklizenou a přehlednou kabinu auta. Cestující na 
zadních sedadlech mají navíc kdykoliv v dosahu důležité věci a mohou je bez námahy 
používat. Systém se skládá ze základního držáku, upevněného mezi vzpěry opěrek 
hlavy na předních sedadlech, a různých samostatně dodávaných přídavných modulů. 
Ty zahrnují například přenosné ramínko na šaty, robustní věšák na tašky, sklopný 
držák na tablet pro modely různých výrobců nebo nastavitelný sklápěcí stolek  
s držákem na hrnek1. Přestávky v jízdě se tak stanou skutečně komfortním požitkem!

01 Sklápěcí stolek s držákem na hrnek1

02 Ramínko na šaty2

03 Věšák na tašky
04 Základní modul
05 Držák tabletu pro Samsung Galaxy Tab 3/4 10.13

06  Univerzální držák tabletu Volkswagen Original s ochranným krytem 
07  Držák tabletu pro Apple iPad Air 1-23

07  Držák tabletu pro Apple iPad 2-43 (podobné vyobrazení)
08  Držák tabletu pro Apple iPad mini3

09  Držák kamery

1 Sklápěcí stolek s držákem na hrnek musí být během jízdy zavřený, pokud na místě za ním na zadním sedadle někdo sedí.
2 Lze použít, jen když na místě za ním na zadním sedadle není žádný cestující.
3 iPad / iPad Air / iPad mini jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer International.  
 Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
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!  UPOZORNĚNÍ
Jeden držák, mnoho 
možností: všechny moduly  
lze podle potřeby snadno 
upevnit na základní držák  
a flexibilně vyměňovat.

!  UPOZORNĚNÍ
Plná flexibilita: Díky výkyvné 
ose lze tablet používat ve 
formátu na šířku i na výšku.

!  UPOZORNĚNÍ
Díky otočnému nastavitelnému 
rameni s aretací a upevnění 
otočnému o 360° a opatřenému 
stupnicí, můžete kameru 
nastavit do požadovaného úhlu 
snímání.
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!  UPOZORNĚNÍ
Díky pouzdru, které se dodává společně se 
sadou, ji lze jednoduše a bezpečně ukládat.

02
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01 Kávovar na espresso „Volkswagen-Edition“ včetně kávových kapslí 
Milovníci espressa, pozor: teď už nemusíte cestou odbočovat na nejbližší odpočívadlo, když si chcete vychutnat 
dobré espresso. S touto mobilní sadou máte svůj malý kávový bar vždy s sebou na palubě. Kávovar se napájí ze 
zásuvky 12 V v kabině vozu. Sada mimoto obsahuje dva nerozbitné šálky na espresso, ubrousek, 25 kávových 
kapslí a hezké a praktické pouzdro na celou sadu. Kávovar se nesmí používat za jízdy.

02 Volkswagen Original 
Nádoba na odpadky 
Nádoba na odpadky se jednoduše umístí do držáku na hrnek mezi předními sedadly a podle potřeby se zase 
snadno vyndá. Auto tak zůstává i při delších jízdách příjemně čisté.

03 Volkswagen Original 
Čtecí lampička s LED 
Čtecí lampička s LED poskytuje spolujezdci příjemné osvětlení např. při nočních jízdách. Univerzálně použitelná 
lampa s LED se připojí do palubního zapalovače a dává silný světelný výkon při velmi nízké spotřebě energie. 
Na otočné hlavě se nachází vypínač s logem Volkswagen. Nastavitelný „husí krk“ umožňuje přesné nasměrování 
světla. K napájení je nutná zásuvka 12 V.

1 Sprej proti kunám používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o produktu.

04 Odpuzovač kun 
Malá zvířata – velké škody: kunami překousané kabely zapalování a jiné elektrické instalace ve vozidle mohou 
rychle způsobit nepředvídané výpadky a následně drahé opravy. S efektivní ochranou proti kunám jim můžete 
účinně předcházet. Příslušenství Volkswagen k tomu nabízí různá efektivní řešení – od preventivně působícího 
repelentního spreje1 až po elektronické produkty. 

05 Volkswagen Original 
Campingový stan 
Rychle postavený originální campingový stan Volkswagen pro otevřené zadní výklopné dveře vozů T6 využijete 
jako praktické rozšíření obytného prostoru při kempování na dovolené. Má mnohostranné použití, např. jako 
sprchová kabina, prostor pro toaletu, ochrana proti nepříznivému počasí nebo i pro lepší větrání spacího prostoru 
v létě. Stan s uzavíratelnou moskytiérou má navíc odnímatelný tunelový vchod a je vyrobený z materiálu 
rezistentního proti plísni a zpomalujícího hoření. Vhodný jen pro T6.1 se zadními výklopnými dveřmi.

06 Sprchová sada 
S praktickou sprchovou sadou budete mít na palubě pořád své osobní zásobování vodou. Ať si pomocí 
sprchového setu vytvoříte ze zadního výklopného stanu sprchovou kabinu, nebo budete na cestách umývat 
nádobí, sprchovat psa nebo z auta odstraňovat bláto – s mobilní sprchou budete vybavení pro všechny úkoly. 
Dodávka obsahuje ponorné čerpadlo 12 l/min, 0,6 bar, nastavitelnou sprchu s 2metrovou hadicí, 4metrový 
napájecí kabel se zástrčkou 12 V, skládací kanystr na 20 l, rohožku, sprchový gel, háček s přísavkou  
a přepravní kufřík.

05 06
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Váš dorost jezdí 
dobře chráněný.

Děti potřebují hlavně dvě věci: lásku a bezpečí.  

Obojí jsme pro Vás zapracovali do našich dětských 

sedaček. Se spoustou lásky k detailu byly originální 

dětské sedačky Volkswagen vyvinuty speciálně pro 

výzvy příslušných věkových kategorií. Výsledkem  

je na míru vyrobená ochrana pro Váš dorost, více než 

splňující požadavky normy ECE-R44/04. Sedačky 

kromě toho přesvědčují vysokým pohodlím, lehkou 

manipulací a snadno snímatelnými potahy, které lze 

snadno vyprat při 30 °C. A jsou vyrobeny důsledně  

bez kompromisů.

01 Volkswagen Original 
Ochranný potah sedadel 
Optimální ochrana pro choulostivá sedadla: ochranný potah sedadel z neklouzavého materiálu se snadno čistí  
a chrání před znečištěním a odřením, např. dětskou sedačkou. Praktické kapsy ze síťoviny navíc nabízejí 
přídavný úložný prostor. Lze použít i na sedačky ISOFIX.



02 0403

až do 13 kg

až do 15  
měsíců

od 9 do 18 kg

od 8 měsíců 
do 4 let

od 15 do 36 kg

od 3 do 12 let
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02 Volkswagen Original 
G0 plus ISOFIX 
Vysoká ochrana a komfort pro novorozence a děti do 15 měsíců nebo 13 kilogramů: díky upevňovacímu  
systému ISOFIX je tato dětská sedačka základním rámem pevně spojená s karoserií vozidla, bez systému  
ISOFIX ji však lze použít i s každým tříbodovým pásem. Výškově nastavitelný pětibodový zádržný pás  
dítě v sedačce bezpečně zafixuje. Dalšími vychytávkami je nastavitelné držadlo, snadno odnímatelný  
a pratelný textilní potah, výškově nastavitelná vložka a sluneční clona.

03 Volkswagen Original 
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether 
Bezpečnost a pohodlné sezení pro děti od 9 do 18 kg (od 8 měsíců do cca 4 let). Jak zádržný pás, tak spací 
opěrka jsou výškově nastavitelné. Mimoto lze nastavit několik poloh sezení. Kromě osvědčeného aretování 
pomocí připojení ISOFIX se dá sedačka v příslušně vybavených vozidlech zajistit v zavazadlovém prostoru 
pomocí upevnění „Top-Tether“, které zajistí vyšší bezpečnost.

04 Volkswagen Original 
G2-3 ISOFIT 
Děti od tří do dvanácti let (15 až 36 kg) budou cestovat bezpečně a pohodlně díky výškově nastavitelné  
opěrce na spaní a individuálnímu nastavení výšky a sklonu sedáku podle potřeb dítěte. Sedačka se upevňuje  
na body ISOFIX ve vozidle. Dítě je v sedačce zajištěno tříbodovým pásem. 

05 Volkswagen Original 
Vnitřní přídavné zrcátko 
Přehled a kontrolu dětí na zadních sedadlech umožňuje vnitřní přídavné zrcátko. Je připevněno přísavkou na čelní 
sklo nebo na palubní desku. Díky flexibilnímu kloubu může být nastaveno jak v interiéru vozu, tak při parkování.
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03 Volkswagen Original 
Reflexní výstražná vesta 
Výstražná vesta fluoreskující barvy s nápisem Volkswagen a signálními reflexními proužky je schválená podle 
normy DIN EN 471. Dodává se v textilním pouzdře s nápisem Volkswagen. Barva: oranžová.

04 Kanystr na pohonné hmoty  
Dlouhá trasa, žádná čerpací stanice? S pětilitrovým kanystrem na pohonné hmoty budete mít jistotu a pomůže 
Vám překonat vzdálenost k nejbližší pumpě. Kanystr má dvě plnicí trubky, jednu na naftu a jednu na benzin.

01 Volkswagen Original 
Autokosmetika 
Série autokosmetiky Volkswagen byla vyvinuta speciálně pro materiály Volkswagen, jak pro interiér, tak pro 
exteriér vozidla. Každý výrobek je certifikován dle ISO a také byl testován a schválen centrální laboratoří 
Volkswagen. Pro dlouhodobou a efektivní péči o vozidlo. Chrání jak materiál, tak životní prostředí. Podrobnější 
informace o jednotlivých produktech zjistíte u svého prodejního a servisního partnera Volkswagen.

02 Volkswagen Original 
Výstražný trojúhelník 
Inteligentně konstruovaný výstražný trojúhelník se zkušební značkou ECE zabere ve složeném stavu jen málo 
místa a díky sklopné kovové noze se snadno a rychle rozloží pro použití.
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05 Volkswagen Original
Sada obalů na kola  
Čtyřdílná sada obalů na kola umožňuje šetrný transport a skladování Vašich kol v garáži nebo ve sklepě a přispívá  
k zachování jejich hodnoty. Obaly na kola jsou vyrobeny z kvalitního pevného polyesteru, jsou vybaveny robustním 
držadlem a všitými kapsami na úschovu upevňovacích šroubů kol. Označení na kapsách usnadňuje správné 
přiřazení kol. Vhodné pro pneumatiky a kompletní kola do 18 palců a šířky 245 mm.

06 Volkswagen Original 
Kryty ventilů  
Dodávají individuální charakter až do nejmenšího detailu. Čtyři kryty ventilů s vyraženým  
logem Volkswagen chrání ventily před prachem, špínou a vlhkem. 1 sada = 4 kusy.

07 Volkswagen Original 
Sada pojistných šroubů kol  
Se sadou pojistných šroubů kol jsou Vaše kola z lehké slitiny lépe chráněna proti krádeži. Barva: černá. 1 sada = 4 kusy.

08 Volkswagen Original 
Sněhové řetězy Snox (powered by pewag)  
Originální sněhové řetězy Volkswagen Snox poskytují optimální komfort při montáži a maximálně klidný chod. 
Žádná oka a háčky, které se musí při montáž zapínat nebo provlékat. Nutné už není ani manuální dopínání. 
Všechny části na vnější straně, které přijdou do kontaktu s kolem, jsou vyrobeny z plastu, aby se zabránilo 
poškrábání disků. Inovativní systém Snox plně automaticky reguluje napětí sněhových řetězů. Když auto 
zastaví, uvolní se blokování. Sněhové řetězy tak lze demontovat v každé poloze pneumatiky, což zjednodušuje 
funkce „Quick Release“. Dodávka zahrnuje i praktické pouzdro na přenášení.

09 Volkswagen Original 
Sněhové řetězy Servo SUV (powered by pewag)  
Originální sněhové řetězy Volkswagen Servo SUV poskytují bezpečný záběr na zasněžených silnicích.  
Kvalitní řetězy se dají snadno a rychle namontovat a demontovat na kolech stojícího auta. Automatická 
vypínací ráčna zajišťuje optimální napětí během jízdy – manuální dopínání již není nutné. Všechny části  
na vnější straně, které přijdou do kontaktu s kolem, jsou vyrobeny z plastu, aby se zabránilo poškrábání  
disků. Pohyblivost článků řetězu umožňuje výrazně delší životnost. Jen pro Amarok.
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Přehled ukazuje možnosti použití jednotlivých produktů z oblasti Komfort & Ochrana pro aktuální modely vozidel.  
O možnosti montáže na Vaše konkrétní vozidlo se prosím informujte u svého prodejce značky Volkswagen.  
Mnohé z těchto produktů se dodávají v různých variantách.
Přehled všech provedení získáte u svého prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.
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SYSTÉMY ZAVAZADLOVĚHO PROSTORU
oboustranná rohož do zavazadlového prostoru
- s ochranou nakládací hrany 60 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
- bez ochrany nakládací hrany 60 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
plastová vložka do zavazadlového prostoru 60 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
vana do zavazadlového prostoru 60 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
pěnová vložka do zavazadlového prostoru 60 ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
síť na zavazadla 60 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
kryt ložného prostoru, svinovací1 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
kryt ložného prostoru, sklopný1 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Kryt ložného prostoru, skládací, 3dílný5 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Cargo-Manager 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
plachta s upevněním 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Hard top1 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Sada kabelů pro Hard top1 bez obr. ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
obložení ložného prostoru, aluminium 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
obložení ložného prostoru
- plast 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- modulární, plastové 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
box na nářadí na ložnou plochu 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

1 O všech variantách se informujte u svého servisního, či prodejního partnera Volkswagen.     
2 Pouze se zadními křídlovými dveřmi.
3 Použitelný jen v případě, že na zadních sedadlech nesedí cestující.
4 Pro vozidla s opěrkami hlavy.
5 Může být nainsalváno pouze s ochranným rámen Styling bar.  
   iPad, iPod a iPhone jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer International. Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
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OCHRANA
mříž na zadní okno, venkovní 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
ochrana proti podjetí 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
nástupní prahové fólie, černá/stříbrná 66 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
ochranná fólie hrany zavazadlového prostoru, transparentní 66 ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
lapače nečistot1 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
koberečky pro každé počasí / pryžové rohože1 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
textilní koberce “Premium”1 67 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
gumové koberce „Heavy Duty“ bez obr. ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
gumové koberce “Plus”1 bez obr. ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
textilní koberce “Plus”1 67 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
ochrana nákladové hrany, vzhled nerezové oceli 67 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
ozdobná lišta na spodní hranu zadních výklopných dveří, vzhled chromu 67 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
dělicí mříž 68 ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
přepážka do zavazadlového prostoru 68 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
deflektory pro boční okna, přední 68 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●
ochranná mříž na zadní okna, vnitřní 68 ○ ○ ○  ●2 ○  ●2 ○ ○ ○ ○
odpuzovač kun1 73 Pro každé vozidlo

KOMFORT
akustický parkpilot, zadní 66 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
termoizolační box 68 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
chladicí a izolační box 69 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
háčky na opěrky hlavy Snakey, černé (balení po 2) 69 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
ramínko na šaty3 69 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
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kapsa na odpadky Clean Solution 69 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
kávovar na espresso 73 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
nádoba na odpadky 73 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
čtecí lampička s LED 73 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
campingový stan, pro vozidla se zadními výklopnými dveřmi 73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
MultiFlexboard, antracit bez obr. ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
sprchová sada 73 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Modulární cestovní a komfortní systém4

- skládací stolek s držákem na hrnek 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- ramínko na šaty3 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- věšák na tašky 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- základní modul 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák na tablet Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- univerzální držák tabletu 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák na tablet iPad 2-4 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák na tablet  iPad Air 1-2 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák na tablet iPad mini 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- držák na kameru 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
Ochranné obaly
- ochranný obal pro iPad Mini 4 bez obr. ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- ochranný obal pro Samsung Galaxy 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- ochranný obal pro iPad Air 2 70 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○

1 O všech variantách se informujte u svého servisního, či prodejního partnera Volkswagen. 
2 Pouze se zadními křídlovými dveřmi.
3 Použitelný jen v případě, že na zadních sedadlech nesedí cestující.
4 Pro vozidla s opěrkami hlavy.
5 iPad, iPod a iPhone jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer International. Galaxy Tab je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
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DĚTSKÉ SEDAČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ochranný potah sedadel 74 Pro každé vozidlo
G0 plus bez obr. Pro každé vozidlo
G0 plus ISOFIX 75 Pro každé vozidlo
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether 75 Pro každé vozidlo
G2-3 ISOFIT, s odnímatelným opěradlem 75 Pro každé vozidlo
vnitřní přídavné zrcátko 75 Pro každé vozidlo

SERVIS
výstražný trojúhelník 76 Pro každé vozidlo
reflexní výstražná vesta, barva: oranžová 76 Pro každé vozidlo
kanystr na pohonné hmoty 76 Pro každé vozidlo
bezpečnostní balíček pro odstranění závad 76 Pro každé vozidlo
nouzové kladívko  bez obr. Pro každé vozidlo
hasicí přístroj bez obr. Pro každé vozidlo
škrabka na led bez obr. Pro každé vozidlo

autokosmetika1 76 Pro každé vozidlo

PŘÍSLUŠESTVÍ PRO KOLA A PNEUMATIKY

Dynamické středové kryty kola 14
Použitelnost krytu závisí na typu kol.  

Informujte se u svého autorizovaného prodejního nebo servisního partnera Volkswagen.

kryty ventilů
- pro hliníkové ventily 77 Pro každé vozidlo
- pro gumové/ kovové ventily 77 Pro každé vozidlo
sada pojistných šroubů kol 77 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
sada obalů na kola 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
sněhové řetězy Snox (powered by pewag) 77 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
sněhové řetězy Servo SUV (powered by pewag) 77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
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YouTube – oficiální kanál firmy Volkswagen s množstvím informací
a zábavy na téma Volkswagen a originální příslušenství:  
https://www.youtube.com/channel/UClaqL4Jz7ZCk-hzYFY8XWnQ

Zůstáváme ve spojení a ukazujeme si, co se nám líbí. Novinky, názory, fotografie,  
videa, přátele, fanoušci: www.facebook.com/VolkswagenUzitkoveVozy

Navštivte nás na internetové adrese www.vw-uzitkove.cz



Originální příslušenství Volkswagen® 
Porsche Česká republika s.r.o. 
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 
www.vw-uzitkove.cz
I.V940.05.20.15

Tištěno v České republice.
Změny vyhrazeny · Vydání: květen 2020

Nabízený rozsah dodávek, vzhled, výkony, rozměry a hmotnosti i obrázky a všechny údaje o vybavení a technických datech odpovídají stavu 
znalostí v době příprav. V rámci dalšího vývoje Originálního příslušenství Volkswagen® si vyhrazujeme změny v rozsahu dodávek, designu  
a barvě bez předchozího oznámení.

Váš partner pro prodej a servis vozů Volkswagen Užitkové vozy

Katalog kompletního příslušenství 
Pro Volkswagen Užitkové vozy




