Volkswagen
Lifestyle
Naše kolekcie
New Volkswagen / Golf 8 • ID. • R • GTI • Heritage

Rýchly
prehľad
Päť kolekcií,
jeden životný štýl.
Päť kolekcií Volkswagen Lifestyle, ktoré sú inšpirované
modelmi Volkswagen a ich dizajnom, ponúka širokú
a rôznorodú ponuku skvelých spoločníkov na všedné
dni i voľný čas. Od ležérnych tričiek na voľný čas
až po praktické a štýlové doplnky. Pridajte sa k nám
a objavte svet Volkswagen Lifestyle – k dispozícii
u vášho partnera Volkswagen.
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Boris 07:35
Ahoj. Dobré ráno.

Laura 07:37
Na dobré ráno
je príliš skoro …

Boris 07:38
Vieš, čo sa hovorí:
ranné vtáča …

Laura 07:40
Ranné vtáča sa môže aj stratiť.

Laura 07:44
Okrem toho, práve som zistila,
že sa mi minulo mlieko do kakaa.

Boris 07:46
:)) Čo tak dať si spolu nejaké
výdatné raňajky? Som práve
na ceste z tréningu a som dosť
hladný. Uvidíme sa v Café Grande
o 8:30?

Ranné
vtáčatá

Laura 07:47
Snáď to stihnem …

Boris 07:49
Určite stihneš ;) A po raňajkách
sa môžeme prejsť po meste
a užiť skvelý deň.

Laura 07:50
:) Už som na ceste.

New Volkswagen /
Golf 8
New Volkswagen • Golf 8 kolekcia
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Pletená
čiapka
Trendová pletená čiapka
s manžetou a žltým
štítkom s logom VW •
Farba: modrá • Materiál:
50 % bavlna, 50 % akryl •
Veľkosť: univerzálna
5H0-084-303

Laura 08:33
Som tu prvá! Kde si ty?

Boris 08:34
Len si zbehnem zaniesť hore vak,
budem tam o 2 minúty.

Laura 08:34
Jedna vec je istá:
dnes platíš ty :-)

Mikina

Naozaj pre všetkých: unisex mikina s okrúhlym
výstrihom, rebrovanými manžetami a žltými
akcentmi • Veľká potlač číslice „8“ predstavuje
Golf 8 Farba: svetlosivý melír • Materiál:
100 % bavlna • Veľkosť: XS – 3XL
5H0-084-131- -573
až 5H0-084-131-F -573

Najlepší
priatelia

Šiltovka

Cestovná
taška
Veľa priestoru: trendová športová taška
so zapínaním na zips a tromi bočnými
vreckami má objem 40 litrov a nosnosť
15 kg • Odnímateľný ramenný popruh
je možné dĺžkovo nastaviť • Farba: sivá
melanž • Materiál: 100 % polyester •
Rozmery: 32 x 60 cm

5H0-087-318

Šnúrka na krk
Kľúč k štýlu: šnúrka na krk s priehľadnou
celoplošnou potlačou číslice 8 a otočnou
karabínkou • Farba: modrá • Materiál:
polyester • Rozmery: 2,5 x 52 cm
5H0-087-610
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5H0-084-300-A

5H0-087-300

Športový
vak
Potlač hovorí za všetko: trendový,
vodoodpudivý vak so šnúrkou
s nosnosťou až 8 kg • Farba: modrá •
Rozmery: 35 x 45 cm

Štýlová baseballová
šiltovka s bočnou
potlačou číslice
„8“ • Vďaka kovovej
spone vzadu sa dá
prispôsobiť akejkoľvek
veľkosti hlavy •
Farba: sivá melanž •
Materiál: 100 %
bavlna • Veľkosť:
univerzálna

Pánske
tričko
Ležérny vzhľad: tričko s okrúhlym
výstrihom • Integrované logo „8“ v oblasti
ramien je veľké, napriek tomu jemné •
Farba: svetlosivá melanž • Materiál:
100 % bavlna • Veľkosť: S – 3XL
5H0-084-200-A -573
až 5H0-084-200-F -573

New Volkswagen • Golf 8 kolekcia
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Nabíjací kábel

Mikina

Pod napätím: kábel sa pri nabíjaní rozsvieti •
Pre zdroje napájania s USB pripojením typu
A a koncové zariadenia s pripojením Apple
Lightning, micro USB a USB-C • Farba: modrá •
Rozmery: 120 cm

Čisté línie: unisex mikina s logom
Volkswagen v originálnej modrej
Volkswagen farbe • Americký fleece
je z vnútornej strany príjemne jemný •
Rebrované manžety • Farba: modrá •
Materiál: 100 % bavlna • Veľkosť:
XS – 3XL

5H0-087-703-E

5H0-084-131- -287
až 5H0-084-131-F -287

Pánske
tričko
Svieži vzhľad: vpredu veľké logo Volkswagen tón v tóne •
Pohodlný regular fit strih s okrúhlym výstrihom • Farba:
modrá • Materiál: single džersej • Veľkosť: S – 3XL
5H0-084-200-A -287
až 5H0-084-200-F -287
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Mestský
štýl

Dámske
tričko
Vpustite dnu slnko: žiarivá žltá
vám určite zdvihne náladu • Potlač
číslice „8“ špeciálnou lesklou
technikou • Farba: žltá • Materiál:
100 % bavlna • Veľkosť: XS – 2XL
5H0-084-210- -655
až 5H0-084-210-E -655

New Volkswagen • Golf 8 kolekcia
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Plážová osuška
Dokonale zaoblená: veľká froté osuška na pláž či
kúpalisko alebo ako podložka na hranie • Mäkká
a hrubá froté bavlna • Farba: modrá • Materiál:
100 % bavlna • Rozmery: priemer 140 cm
5H0-084-500

Zmenšený
model
Golf 8

Play

mode
New Volkswagen • Golf 8 kolekcia

5H0-099-300- -10W

Plyšové
hračky
Kamaráti na celý život: výnimočné
plyšové hračky od firmy Sigikid,
ktoré si jednoducho zamilujete •
Logo Volkswagen na šále alebo šatke •
Možno prať v práčke pri 30 °C • Vhodné
pre deti od 12 mesiacov • Materiál:
100 % mikropolyester
Medvedík: Farba: sivá • Rozmery: 34 cm
5H0-087-576
Zajačik: Farba: hnedá • Rozmery: 25 cm
5H0-087-576-A

Skladací box

Hra kvarteto

Vkladacie puzzle

Zaručené eso proti nude: hra Volkswagen kvarteto
s 32 kartami zobrazuje vozidlá z rokov 1948
až 2013, od Chrobáka cez Iltis až po XL1 • Pre dve
a viac osôb a pre deti od 6 rokov • Jazyk: nemčina

Presne zapadne tam, kam treba:
kto nájde správne miesto pre sedem
častí? • Vkladacia hra pre deti
od 18 mesiacov • Materiál: drevo •
Rozmery: 30 x 21 x 2,5 cm

Pevný a prispôsobivý: box prepraví až
30 kg nákladu • Keď sa práve nepoužíva,
je možné ho behom chvíľky jednoducho
zložiť do kompaktného formátu • Odolný voči
roztrhnutiu, odpudzuje vodu a nečistoty •
Okraje sú vyrobené z vysokokvalitného
reflexného materiálu • Farba: antracitová,
strieborná metalíza • Materiál: 100 %
polyester • Rozmery: 50 x 32 x 27,5 cm
(v rozloženom stave)

1H9-087-528-A

5H0-061-104

5C0-087-528-A
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Zberateľský kúsok: detailná zmenšenina
modelu Golf 8 v mierke 1:43 • Farba:
citrónová žltá • Materiál: zinkový odliatok

New Volkswagen • Golf 8 kolekcia
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Termohrnček
Udržiava správne teplo alebo chlad:
termohrnček s dvojitou stenou •
Vákuum zaistí, že obsah zostane
horúci alebo studený (podľa
potreby) • Vhodný aj do umývačky
riadu • S laserovým gravírovaním
loga Volkswagen • Farba: modrá •
Materiál: nerezová oceľ • Rozmery:
18,5 cm • Objem: 0,4 l
5H0-069-604

Pánska
parka
Skrátka vodeodolná: bunda v štýle parka nielen
dobre vyzerá, ale vás aj udrží v suchu • Golier
s integrovanou kapucňou • Nápis „Golf“ na ľavom
rukáve • Veľké vonkajšie vrecká, náprsné vrecko
na zips • Rozparok v zadnej časti • Dvojcestný
zips • Farba: modrá • Materiál: 100 % polyester •
Veľkosť: S – 3XL
5H0-084-003-A -287
až 5H0-084-003-F -287

Tyčový
dáždnik

Multifunkčná šatka
Naozaj všestranná: mäkká tunelová šatka
z jemného úpletu sa dá nosiť ako šál, čiapka,
čelenka alebo tvárová maska. Materiál: 95 %
bavlna, 5 % elastan. Farba: modrá. Rozmery:
50 x 25 cm.
5H0-084-303-A
Na strane 60 nájdete všetky možnosti jej nosenia.

Skladací dáždnik
Zmestí sa aj do vrecka: automatický skladací dáždnik
na cesty • Vďaka teflónovej povrchovej úprave steká
voda lepšie preč z povrchu • Logo Volkswagen
na rukoväti • Vetruodolný systém • Vrátane
ochranného obalu • Farba: čierna • Materiál: poťah
z polyesteru, kovová tyč, plastová rukoväť • Rozmery:
dĺžka v zatvorenom stave 30 cm, priemer striešky
dáždnika 95 cm

Všetko pod jednou strechou: dáždnik je dostatočne
veľký aj pre dve osoby • S vetruodolným
systémom, mäkkou rukoväťou a automatickým
otváraním • Čierna lesklá vnútorná potlač číslice
8 na jednom z panelov • Farba: čierna • Materiál:
poťah z polyesteru, kovová tyč, rukoväť z EVA •
Rozmery: dĺžka v zatvorenom stave 80 cm, priemer
striešky dáždnika 105 cm

Utierka
z mikrovlákna
Čistý pôžitok: utierka čistí dotykové
displeje a povrchy s vysokým leskom •
Reliéfne logo Volkswagen • Možno prať
pri 30 °C • Farba: antracitová • Materiál:
polyester • Rozmery: 30 x 34 cm
5H1-096-151

5H0-087-600

5H0-087-602
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Andrea 11:17
Hej, kde ste, vy dvaja zaľúbenci?

Karolína 11:18
Hľadáme miesto
pre náš skateový blog.

Andrea 11:30
Aha, no ako vidím, opäť ťažko pracujete
:) Našli ste niečo pekné?

Karolína 11:33
Áno, mega! Úžasný skatepark priamo
na brehu rieky. Tomáš je nadšený!
Už ho asi odtiaľto nedostanem :)))

Andrea 11:35
Tak ho tam kľudne nechaj.
Rada zaujmem jeho miesto. ;) Počula
som, že si rovnako často ako na štyroch
kolieskach aj na štyroch kolesách.

Karolína 11:36
Oh, áno! Kúpili sme si elektrické
vozidlo – ID.4. Môžeme tak zväčšiť náš
okruh na korčuľovanie a prieskumy.
A príležitostne si môžeme obzrieť aj
nejaké nové, zaujímavé miesta
a vzdialenejšie lokality.

Dream
team

Andrea 11:37
To znie dobre. Tak sme dohodnuté,
že zaujmem Tomášovo miesto? :)

Karolína 11:38
Nechaj ma premýšľať ... Nikdy! :)
Bez Tomiho by som bola ako
skateboard s dvoma kolieskami. Takže
myslím, že si ho ponechám :)))

ID. kolekcia
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Dámske
tričko
Jedno tričko, jedno vyhlásenie:
tričko so žltými akcentmi
na golieri a rukávoch •
Predĺžený, zaoblený chrbát
kopíruje každý váš pohyb •
Farba: žltá, sivý melír •
Materiál: 50 % bavlna, 50 %
polyester • Veľkosti: XS – 2XL
10A-084-210- -8XP
až 10A-084-210-E -8XP

NOW
YOU CAN
Andrea 13:20
Aj u vás prší? Tu to vyzerá na koniec sveta!

Karolína 13:22
Toto nás zatiaľ minulo. Dúfam, že to tak
aj zostane. Práve sme začali natáčať.

Andrea 13:25
Tak držím palce!

Pánska
bunda
Univerzálna: bunda s vystuženými, prešívanými
vložkami • Pohodlná vďaka elastickým manžetám
v páse, na rukávoch a kapucni • Farba: tmavomodrá • Materiál: 100 % polyester • Veľkosť: S – 3XL
10A-084-008-A -530
až 10A-084-008-F -530

Ruksak
Ľahko sa nosí: je ľahký, ale
zároveň pevný • Ruksak
je vyrobený zo sieťoviny •
Zapínanie na click systém
s vyrazeným logom
Volkswagen • Nastaviteľné
ramenné popruhy • Zips
v kontrastnej farbe • Farba:
tmavomodrá • Materiál:
100 % polyester • Rozmery:
33 x 21 x 48 cm
10A-087-329

Skladací dáždnik
Fľaša na pitie

18

ID. kolekcia

Spoľahlivo uhasí smäd: vákuovo izolovaná
fľaša na pitie udrží nápoje teplé alebo
studené • Bez obsahu BPA • Matný povrch
s jemnou lesklou potlačou nápisu „NOW
YOU CAN“ • Farba: tyrkysová • Materiál:
nerezová oceľ • Objem: 0,5 l

Aj v daždi s pocitom slnka: dáždnik pre všetky príležitosti •
S vetruodolným systémom • Mäkká rukoväť s logom
Volkswagen, automatické otváranie a zatváranie •
Potlač loga a motívu ID. tón v tóne • Vrátane žltého
obalu • Farba: žltá • Materiál: látka z polyesteru, tyče
z hliníka a sklolaminátu, hriadeľ z ocele, rukoväť z plastu •
Rozmery: dĺžka v zatvorenom stave 29,5 cm, priemer
striešky 97 cm

10A-069-604

10A-087-602

ID. kolekcia
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Zmenšený model
ID.4
Začnite v malom: detailná zmenšenina modelu ID.4 • Farba:
medová žltá • Materiál: zinkový odliatok • Mierka: 1:43
11A-099-300- -B1W

Zero
is hero

Pánske
funkčné
tričko
Vždy v pohybe: košeľa s vtkaným šesťuholníkovým ID. vzorom vpredu a vzadu • Logo ID.
na chrbte • Farba: tmavomodrá • Materiál:
68 % polyamid, 32 % polyester • Veľkosť:
S – 3XL
10A-084-203-A -530
až 10A-084-203-F -530

Pánske
tričko
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Pánske
funkčné šortky

Modrá je dobrá: tričko v modernom, širokom
strihu so spadnutými ramenami • Predná
šesťuholníková potlač s ID. logom • Farba:
tmavomodrá • Materiál: 100 % bavlna •
Veľkosť: S – 3XL

Dvakrát tak dobré: dvojvrstvové šortky s elastickým
pásom a sťahovacou šnúrkou zaisťujú veľkú voľnosť
pohybu • Šesťhranný výrez v tvare loga ID. vzadu • Farba:
tmavomodrá • Materiál: vonkajšia látka: 82 % polyester,
18 % elastan, materiál vnútorných nohavíc: 92 % polyester,
8 % elastan • Veľkosť: S – 3XL

10A-084-200-A -530
až 10A-084-200-F -530

10A-084-398-A -530
až 10A-084-398-F -530

ID. kolekcia
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Karolína 16:22
Počasie je zatiaľ vcelku ok, ale pomaly začína fúkať.
Naložím Tomiho a pôjdeme domov. Potom pozrieme
fotky, ako sa podarili.

Andrea 16:26
Nemôžem sa dočkať, až ich uvidím!
Zdá sa, že ste našli to pravé miesto.

Karolína 16:27
Jednoznačne! Zostaneme v spojení ;)

Si

pripravený?
Plážová osuška
Hlavne zostať v suchu: veľká, pohodlná osuška
na pláž alebo k bazénu • Pevná froté kvalita •
Výrazný kamuflážový vzor ID.3 • Farba:
červená, tyrkysová • Materiál: 100 % bavlna •
Rozmery: 180 x 100 cm
10A-084-500-A

Ponožky

Pánske
tričko

Elektrizujúci tyrkysovo-červený
kamuflážový vzor určite upúta
všetky pohľady okoloidúcich •
Farba: červená, tyrkysová •
Materiál: 75 % bavlna, 20 %
polyamid, 5 % elastan •
Veľkosť: 39/42, 43/46

Silný odkaz: tričko s potlačou „NOW YOU CAN“ •
Ležérny vzhľad moderného strihu s raglánovými
rukávmi • Farba: sivá melanž • Materiál: 50 %
bavlna, 50 % polyester • Veľkosť: S – 3XL

10A-084-361-A
až 10A-084-361-B

10A-084-200-A -8XP
až 10A-084-200-F -8XP

Dámska
bunda
Vždy pripravená: ľahká prechodná
bunda s kapucňou a vreckami
v dvojvrstvovom vzhľade • Dá sa zložiť
a uložiť do praktického obalu • Farba:
tyrkysová, biela • Materiál: 100 %
nylon • Veľkosť: XS – 2XL
10A-084-018- -23A
až 10A-084-018-E -23A

Mimochodom: ID. kolekcia
je uhlíkovo neutrálna! Viac sa
dozviete na strane 61.

Zmenšený
model ID.3
Top model: verná zmenšenina modelu ID.3
s množstvom detailov • Farba: tyrkysová
metalíza • Materiál: zinkový odliatok •
Mierka: 1:43
11A-099-300- -C6L
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Natália 17:43
Ahoj, oci. Kedy si zas zahráme tenis?
Čo tak zajtra ráno?

Otec 17:46
Ahoj zlatko. No jasné – už týždeň
čakám na odvetu!

Natália 17:47
Tajne si trénoval?

Otec 17:49
Poviem to takto: urobil som nový
rekord na svojej bežeckej trase.

Natália 17:53
Vieš o tom, že nemusíš behať
okolo celého kurtu?

Otec 17:55
To je pravda. Ale keď vyhrám,
kľudne si taký okruh urobím ;)

Príprava
na hru

Natália 17:59
Samozrejme, že vyhráš – obed
s víťazom po zápase ;)

R kolekcia
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Tímový

hráč

Pánska
mikina

Fľaša na pitie
Uhasí smäd: fľaša na pitie v inovatívnom dizajne
s nepriepustným uzáverom • Po naplnení sa dá
použiť aj ako činka • Farba: antracitová, čierna •
Materiál: tritan • Rozmery: výška 24,5 cm, priemer
7,5 cm • Objem: 0,55 l

Vyzerá naozaj štýlovo: bunda so stojatým
golierom • Efektné bočné vrecká na zips •
Logo Volkswagen na ľavom ramene •
Farba: čierna • Materiál: 90 % bavlna, 10 %
polyester • Veľkosť: S – 3XL
5H6-084-002-A
až 5H6-084-002-F

Šiltovka
Štýlová unisex šiltovka so spodnou
stranou šiltu v karbónovom vzhľade •
Vyvýšené vyšívané logo R • Nastaviteľná
veľkosť pomocou kovovej spony • Modré
kontrastné prešívanie na šilte • Farba:
čierna • Materiál: 100 % polyester •
Materiál podšívky: 100 % bavlna •
Veľkosť: univerzálna
5H6-084-300

5H6-069-601-A

Mikina s kapucňou
Ruksak
Postoj s veľkým „R“: Ruksak so spevneným dnom,
vreckom vpredu a vzadu • Zips s reflexnými
detailmi • Farba: čierna • Materiál: 100 %
polyester • Rozmery: 42 x 60 cm
5H6-087-327
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Útok na vrcholné priečky: unisex mikina
s potlačou pretekárskej dráhy Pikes
Peak • Pravý rukáv s dynamickým logom
a štartovným číslom • Logo ID. na ľavom
rukáve • Farba: čierna • Materiál: 90 % bavlna,
10 % polyester • Veľkosť: S – 3XL
5H6-084-130-A
až 5H6-084-130-F
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Pánske
tričko

Dámske
tričko

„Preteky až do oblakov“: tričko
s potlačou pretekárskej dráhy Pikes Peak
s technickými informáciami a nápisom •
S dynamickým logom a štartovným
číslom na pravom rukáve • Farba: čierna •
Materiál: 100 % bavlna • Veľkosť: S – 3XL

Strmo nahor: nápis „Pikes
Peak Hill Climb“ s potlačou
pretekárskej dráhy •
Dynamické logo a štartové
číslo na pravom rukáve •
Farba: čierna • Materiál:
100 % bavlna • Veľkosť:
XS – 2XL

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

5H6-084-210
až 5H6-084-210-E

Vyhrať
zápas

Multifunkčná
šatka
Flexibilná a všestranná: mäkký
tunel je možné nosiť ako šatku,
čiapku, čelenku alebo ochranu
nosa a úst • Farba: čierna •
Materiál: 95 % bavlna, 5 %
elastan • Rozmery: 25 x 50 cm
5H6-084-303
Na strane 60 nájdete všetky
možnosti jej nosenia.
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Pánske
polo tričko
Osuška
Šport, pláž, slnko: pruhovaná osuška s veľkým
logom R • Farba: modrá, sivá, čierna • Materiál:
100 % bavlna • Rozmery: 180 x 80 cm
5H6-084-500

Športové? Štýlové! Tričko z jemnej
piké tkaniny • Modré akcenty
na golieri, rukávoch a gombíkovej
lége • Farba: čierna • Materiál:
95 % bavlna, 5 % elastan •
Veľkosť: S – 3XL
5H6-084-230-A
až 5H6-084-230-F

R kolekcia
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Dámska
bunda
Teplá & štýlová: ľahká prechodná bunda so stojatým golierom
a modrým, vodoodpudivým zipsom • Logo Volkswagen
na ľavom rukáve • Raglánový strih • Farba: čierna • Materiál:
97 % polyester, 3 % elastan • Veľkosť: XS – 2XL
5H6-084-018
až 5H6-084-018-E

Prestávka
na obed

Prívesok na kľúče
Všetko na dosah: prívesok na kľúče
s laserovým gravírovaním nápisu
Volkswagen • Vystúpené logo R •
Farba: strieborná • Materiál: zinkový
odliatok • Rozmery: 6 x 2,6 x 0,4 cm
5H6-087-010

Pánska
softshellová bunda
Mäkká & pevná: bunda s karbónovými
vložkami na rukávoch a chrbte • Náprsné
vrecko a bočné vrecká na zips • Vyšívané
logo R na chrbte • Farba: čierna • Materiál:
96 % polyester, 4 % elastan • Veľkosť:
S – 2XL
5H6-084-003-A
až 5H6-084-003-E

Natália 14:11
Uf, ale som rada, že sme si zacvičili ešte pred
jedlom. Myslím, že po týchto batátových tacos
sa už nepohnem ani o centimeter. Ďakujem
za pozvanie. A ďakujem ti, že som mohla opäť
vyhrať ;))

Otec 14:15
Jasné, že si vyhrala. Koniec koncov,
učila si sa od tých najlepších ;)

Porcelánový
hrnček
Zaslúžená prestávka: hrnček s uškom
a bielym logom R • Farba: čierna,
biela • Materiál: porcelán • Rozmery:
výška 9,8 cm, priemer 9,3 cm •
Objem: 0,35 l
5H6-069-601
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Lukáš 18:01
Ahoj. Nejdeme do kina?

Mia 18:02
Ó áno, veľmi rada. Na aký film?

Lukáš 18:03
Tvoj najobľúbenejší :)

Mia 18:04
Ty si to pamätáš? Wow, som ohromená!

Lukáš 18:06
Ja si pamätám všetko ;)
A tiež to, že si ešte nikdy nebola
v drive-in kine ....

Mia 18:07
:( Áno, to je pravda – ale tu
na okolí žiadne také nie je.

Lukáš 18:08
Ale je. A je to
skutočne úžasné kino.

Movie
night

Mia 18:08
??

Lukáš 18:09
Nechaj sa prekvapiť ;)

Lukáš 18:10
Teplo sa obleč, vyzdvihnem ťa o
dve hodiny.
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Šiltovka

Mikina
s kapucňou

GTI vždy vpredu: športová šiltovka
v dizajne GTI • Vyvýšená potlač
loga GTI • Nastaviteľný obvod
s kovovou sponou s vyrazeným
logom Volkswagen • Farba: čierna •
Materiál: 100 % polyester • Veľkosť:
pre obvod hlavy 56 – 60 cm

Pre hrdinov: Čierna unisex mikina
s kapucňou • Voštinová potlač
s logom GTI vpredu • Tkaný štítok
GTI na chrbte • Farba: čierna •
Materiál: 70 % bavlna, 24 %
polyester, 6 % elastan • Veľkosť:
S – 3XL

5HV-084-300- -041

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

Marek 21:17
Čau, brácho. Si v meste? Nechceš sa stretnúť?

Pánske
tričko

Lukáš 21:19
Čau, teraz nemôžem. S Miou si užívame drive-in
kino. Čas len pre nás dvoch, chápeš ;)

Jasná správa: biele pánske tričko
s vystúpeným červeným logom GTI
na chrbte • Vyvýšená potlač súradníc
GTI na ľavej strane hrude • Farba: biela •
Materiál: 100 % bavlna • Veľkosť: S - 3XL

Lukáš 21:20
Ale môžeš nás vyzdvihnúť neskôr.
Chystáme sa do klubu ...

Prívesok na kľúče
Stály spoločník: prívesok na kľúče s vystúpenými
súradnicami a logom GTI • Držiak na kľúče v tvare
včelieho plástu • Farba: čierna, biela • Materiál:
mäkké PVC • Rozmery: 8 x 3,5 x 0,6 cm
5HV-087-013

Pánske
polo tričko
Perfektný strih: štýlové pánske
polo tričko zo single džerseja •
Káro potlač GTI na náprsnom
vrecku • Skrytá gombíková léga •
Farba: čierna • Materiál: 100 %
bavlna • Veľkosť: S - 3XL

5HV-084-200-A -084
až 5HV-084-200-F -084

Športová taška
Plná výbava: pre športové potreby
a víkendový výlet • Dve vnútorné
a dve vonkajšie vrecká • Dĺžkovo
nastaviteľný a odnímateľný
ramenný popruh • Vystužená
základňa • Farba: čierna •
Materiál: 100 % polyester •
Rozmery: 48 x 28 x 20 cm
5HV-087-318

5HV-084-230-A -041
až 5HV-084-230-F -041
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Dámske
tričko
Lady in Black: Košeľa s perleťovou
potlačou loga GTI na hrudi • Potlač
loga GTI na lopatke • Ležérny strih •
Farba: čierna • Materiál: 100 %
bavlna • Veľkosť: XS - 2XL

Puzdro na karty
Majte všetky karty vždy poruke: puzdro
na karty z pravej kože • Priehradka
na karty s výsuvným mechanizmom
a priestorom na šesť kariet plus ešte
jednu navyše v dodatočnej priehradke •
Farba: čierna • Materiál: koža, hliník •
Rozmery: 9,5 x 6,7 x 1,6 cm

5HV-084-210- -041
až 5HV-084-210-E -041

5HV-087-403

V hlavnej
úlohe…
Dámske
tričko
V jednoduchosti je krása: dámske
ležérne tričko s krátkym rukávom •
Potlač loga GTI vpredu, tkaný
štítok GTI vzadu • Farba: biela •
Materiál: 100 % bavlna • Veľkosť:
XS – 2XL
5HV-084-210- -084
až 5HV-084-210-E -084
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Prívesok na kľúče

Termohrnček
Na cestách: dvojplášťový termohrnček
GTI s matným čiernym povrchom •
Potlač GTI súradníc • Vhodný aj
do umývačky riadu • Farba: matná
čierna • Materiál: nerezová oceľ •
Rozmery: 18,5 cm • Objem: 0,4 l
5HV-069-604

Zápisník

Prívesok s pútkom z látky pravého čalúnenia
sedadiel Golf GTI • Kovový rám s laserovým
gravírovaním • Farba: čierna, biela, červená •
Materiál: kov, tkanina • Rozmery: 10 x 3,1 x
0,65 cm

Na všetko dôležité: zápisník s mäkkým soft-touch
povrchom a lesklou čiernou potlačou loga
a súradníc GTI • formát A5, 192 strán, štvorčekový,
s FSC certifikáciou • Držiak na pero, vrecko
s priehradkou na vizitky, záložka • Farba: čierna •
Rozmery: 21,5 x 15,2 x 1,6 cm

5HV-087-010-A

5HV-087-216

Porcelánový
hrnček
Naplniť, prosím: porcelánový
hrnček s potlačou loga a súradníc
GTI • Vhodný do umývačky riadu •
Farba: čierna • Materiál: porcelán •
Objem: 0,36 l
5HV-069-601-A

O čom sú vlastne
súradnice GTI? Viac sa
dozviete na strane 61.
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Marek 23:02
Budem u vás o 10 minút. Je to ok?
Alebo si mám vypočuť ešte ďalších pár skladieb ;)

Lukáš 23:03
:))) Výborne! Príď.
Ostatní sú už na ceste.

Bedrová
taška

Pánske
tričko
Bez kompromisov: veľké logo GTI ako
vyvýšená, dvojfarebná potlač na hrudi •
Votkaný štítok GTI vzadu • Farba: čierna •
Materiál: 100 % bavlna • Veľkosť: S – 3XL
5HV-084-200-A -041
až 5HV-084-200-F -041

Pre hipsterov: priestranná
dvojkomorová taška •
Zapínanie na zips
s červeným kontrastným
pruhom • Dá sa nosiť ako
taška cez rameno alebo
šikmo cez rameno vďaka
dĺžkovo nastaviteľnému
popruhu • Farba: čierna •
Materiál: 100 % polyester

Sound
of music

5HV-087-314-A

Osuška

Slúchadlá

Na pláži budete skutočne
neprehliadnuteľní: červená osuška
od firmy Möve s vtkaným Logo
GTI na leme • Farba: červená •
Materiál: 100 % bavlna •
Rozmery: 180 x 80 cm

Pre všetky uši: bezdrôtové slúchadlá s potlačou
loga GTI • Kompatibilné so všetkými modernými
smartfónmi cez Bluetooth 5.0 • Funkcia handsfree •
Doba prevádzky až 3 hodiny • Farba: čierna • Rozmery
puzdra: 7 x 3,2 x 3,3 cm
5HV-087-626

5HV-084-500- -645

Pánske
plavky
Šľapky
Správne našliapnuté: šľapky s logom
GTI a potlačou súradníc na podšitých
priehlavkoch • Pohodlná mäkká stielka •
Farba: čierna • Materiál: EVA pena •
Veľkosť: 37/38 – 45/46
5HV-084-350- -041
až 5HV-084-350-D -041
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Slnečné okuliare
V odtieňoch štýlovosti: športové slnečné okuliare
s červeným vrchným rámom • Plastové sklá odolné
voči rozbitiu • Možno osadiť aj optické šošovky •
Kategória filtra 3, UV filter 400 • Vrátane puzdra
na okuliare a handričky z mikrovlákna s logom
GTI • Farba: antracitová • Materiál: nerezová oceľ,
šošovky z polykarbonátu
5HV-087-900-A -041

Ruksak
Ruksak s troma vnútornými oddielmi
a predným vreckom • GTI logo a potlač súradníc • Dĺžkovo nastaviteľné
ramenné popruhy • Vystužené dno •
Farba: čierna • Materiál: 100 % polyester • Rozmery: 30 x 45 x 13 cm
5HV-087-327

Plážový útok: ľahké šortky s potlačou loga
GTI tón v tóne • Perfektne sadnú vďaka
šnúrke okolo pása • Vnútorná podšívka
z tenkej sieťoviny • Bočné vrecká a tiež
spevnené vrecko s logom a zapínaním
na suchý zips • Rýchloschnúci materiál •
Farba: červená • Materiál: 100 % polyester •
Veľkosť: S – 3XL
5HV-084-580-A -645
až 5HV-084-580-F -645
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Movie
stars

Indukčná nabíjačka
Už žiadne káble: indukčná nabíjačka
s látkovým krytom v károvanom vzhľade
GTI • Bezdrôtovo nabíja kompatibilné
smartfóny • Nabíjací výkon až 10 W (5 V
/ 1 A, 9 V / 1,1 A) • Štandard Qi • Vrátane
1,5 m nabíjacieho kábla • Farba: čierna •
Materiál: hliník • Rozmery: 1 x 9,9 cm
5HV-087-625

Pletená čiapka
Štýlovosť aj v zime: čierna
pletená čiapka s našitým bielym
štítkom s čiernym logom
a súradnicami GTI • Materiál:
100 % polyakryl • Veľkosť:
univerzálna
5HV-084-303- -041

Multifunkčná
šatka
Dokáže oveľa viac: mäkký, jemne
pletený tunel s bielym logom GTI
je možné použiť ako šatku, čiapku,
čelenku alebo ochranu nosa a úst •
Možno prať pri teplote 60 °C •
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan •
Rozmery: 25 x 50 cm
5HV-084-303-A -645 červená
5HV-084-303-A -041 čierna

Pánska
košeľová
bunda

Na strane 60 nájdete všetky
možnosti jej nosenia.

2 v 1: bunda v košeľovom dizajne •
Mierne vystužená z tkanej károvanej
látky • Dve vsadené náprsné vrecká •
Logo GTI na ramene • Farba: čierna •
Materiál: bavlna, podšívka z polyesteru •
Veľkosť: S – 3XL
5HV-084-002-A -041
až 5HV-084-002-F -041
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Vankúš

Náramkové
hodinky

Vyhráva každú vankúšovú bitku: predná
strana s originálnym poťahom sedadla GTI
v károvanom štýle, zadná strana s originálnym
poťahom sedadla GTI v čiernej farbe • Poťah aj
vankúš možno prať pri teplote 30 °C • Farba:
čierna • Materiál: polyester a polyesterová
výplň • Rozmery: 50 x 50 cm

Sledujte ma: štýlové hodinky
s voštinovou potlačou • Čísla a indexy
vo vzhľade otáčkomera GTI • Gumový
remienok s oceľovou sponou •
Vodeodolnosť do 3 ATM • Farba: čierna •
Rozmery: priemer 4,2 cm, vhodné
na obvod zápästia 16 – 21 cm

5HV-084-508

5HV-050-830

Rukavice
Funkčné prsty: rukavice s logom GTI z elastického
materiálu • Dotyková funkcia na palci a ukazováku
pre ovládanie smartfónu • Manžety a dlane
z elastického materiálu • Chrbát ruky odolný voči
vetru • Farba: čierna • Materiál: 100 % polyester •
Veľkosť: XS/S – XL/XXL
5HV-084-343
až 5HV-084-343-B

GTI kolekcia

41

Skladací box
Všetko, čo potrebujete: skladací box
unesie až 30 kg • Dá sa zložiť naplocho
v niekoľkých jednoduchých krokoch •
Odolný voči roztrhnutiu, vodoodpudivý
a odolný voči nečistotám • Farba: čierna •
Materiál: 100 % polyester •
Rozmery: 50 x 32 x 27,5 cm (rozložený)
5GV-061-104

Skladací dáždnik
Odolný voči poveternostným vplyvom: kvalitný, plne
automatický vreckový dáždnik s teflónovou vrstvou •
Biela potlač loga GTI na jednom paneli a biela
celoplošná potlač písmen GTI na protiľahlom paneli •
Vetruodolný systém • Farba: čierna • Materiál: poťah
z polyesteru, kovová tyč, plastová rukoväť • Rozmery:
dĺžka v zatvorenom stave 30 cm, priemer striešky 95 cm
5HV-087-602

Pánska
prešívaná
bunda

Cestovný
kufor
Rock ‘n’ roll: ľahký kufor s kolieskami
vo veľkosti príručnej batožiny •
Voštinová štruktúra na prednej
strane • Červená vnútorná podšívka •
S kombinačným TSA zámkom, dvoma
popruhmi na batožinu, priehradkou
na batožinu vo vnútri, vreckom
na príslušenstvo a ochrannou taškou •
Farba: čierna • Materiál: 100 %
polykarbonát • Rozmery: 55 x 40 x
20 cm • Objem: 33 l

Štýlové prešívanie: podšitá bunda so stojačikom •
Ramenné sedlo z tkanej károvanej látky • Bočné
vrecká na zips • Potlač loga GTI na ľavej strane
hrude • Farba: čierna • Materiál: 100 % polyester •
Veľkosť: S – 3XL
5HV-084-008-A -041
až 5HV-084-008-F -041

5HV-087-301- -041
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Detské
tričko

Dupačkový
overal

Štýl v malom: detské tričko z príjemne
mäkkého materiálu • Veľké logo GTI
vpredu a potlač loga vzadu • Farba:
červená • Materiál: 100 % bavlna •
Veľkosť: 104 / 110 – 152 / 158

Nikdy nie je príliš skoro: detský
overal v dizajne GTI • Zapínanie
na cvoky • Farba: červená •
Materiál: 100 % bavlna •
Veľkosti: 68 /74, 80 /86

5HV-084-220- -645
až 5HV-084-220-D -645

5HV-084-401- -645
až 5HV-084-401-A -645

Detská
čiapka
Pre malých automobilových nadšencov:
športová detská šiltovka s vyvýšenou potlačou
loga GTI vrátane súradníc • Vzadu nastaviteľná
pomocou kovovej spony • Farba: červená •
Materiál: 100 % polyester • Veľkosť: pre obvod
hlavy 52 – 56 cm
5HV-084-300-A -645

O čom sú vlastne súradnice GTI?
Viac sa dozviete na strane 61.
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Róbert 17:16
Ahoj, otec, zimná prestávka sa skončila!

Jozef 17:21
Aká zimná prestávka?

Time to
get out

Róbert 17:22
Už bolo načase opäť vyraziť
do prírody s T1 Bulli karavanom.
Práve sme dorazili k chatke a tešíme
sa na skvelý víkend.

Jozef 17:25
Aha, už rozumiem. Nasledovali
ste volanie divočiny. Nezabudnite
potom poslať nejaké fotky.

Jozef 17:26
Ale prečo vlastne nespíte v karavane?

Róbert 17:28
Pretože teplota v noci je tu v horách
stále pod bodom mrazu.

Family
heritage

Jozef 17:29
Chápem. V tom prípade
sa tá chatka naozaj hodí :)

Heritage kolekcia
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Šiltovka
Šiltovka s výšivkou kompasovej ružice vpredu
a historickým nápisom Volkswagen vzadu •
Spodná strana šiltu modrá • Farba: olivová •
Materiál: 100 % bavlna • Veľkosť: univerzálna
7E9-084-300-A

Detské
tričko s dlhým
rukávom
Pre dobrodruhov: tričko s dlhým
rukávom a gombíkovou légou,
vpredu veľká potlač karavanu T1 •
Malá kompasová ružica na leme a
historický nápis Volkswagen vzadu
v oblasti šije • Gombíky z imitácie
parožia • Farba: bordová • Materiál:
100 % organická bavlna • Veľkosť:
116/122 - 152/158
7E9-084-152-A -645
až 7E9-084-152-D -645

Róbert 18:01
Ešte sme sa ani poriadne nevybalili
a Jakub už preskúmava okolie.

Jozef 18:04
Je to dobrodruh. Ako jeho dedo. ;)

Pánska
košeľa
Outdoorový štýl: košeľa z biobavlny •
Vyhrnuté rukávy je možné pripevniť
pomocou pútok • Výšivka „Time to
get out“ v oblasti ramien • Znak
VW Chrobák na nadlaktí • Pohybové
záhyby na chrbte • Farba: modrá
melanž • Materiál: 100 % organická
bavlna • Veľkosť: S – 3XL

Fľaša na pitie
Pre rýchlu dávku energie:
sklenená fľaša s potlačou T1 je
vhodná aj na sýtené nápoje •
Vhodná do umývačky riadu •
Vyrobená v Nemecku • Farba:
čierna • Materiál: sklo • Rozmery:
výška 26 cm, priemer 7,5 cm •
Objem: 0,7 l
7E9-069-601-A

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

Cestovná taška

Taška cez
rameno

Veľký alebo malý, malý alebo veľký: stabilný
box je možné zložiť naplocho v niekoľkých
jednoduchých krokoch • Unesie až 30 kg • Jedna
strana je potlačená prednou a druhá strana
zadnou časťou T1 • Farba: olivová • Materiál:
100 % polyester • Rozmery: 50 x 32 x 27,5 cm
(v rozloženom stave)

Či už pri mori, na horách alebo pri športe: ikonická
taška s dvoma vnútornými priehradkami a jednou
polstrovanou priehradkou na notebook je naozaj
tým pravým spoločníkom na cestách • Unesie
až 30 kg • Odnímateľný a dĺžkovo nastaviteľný
ramenný popruh • Farba: olivová • Materiál:
100 % recyklovaný polyester • Rozmery: 55 x 20 x
32 cm • Objem: 38 l

Je to formát: do kompaktnej tašky
cez rameno sa toho zmestí viac ako
si myslíte • S hlavnou priehradkou
a predným vreckom • Kovový
znak s gravírovaním T1 Bulli •
Farba: olivová • Materiál: 100 %
recyklovaný polyester • Rozmery:
18 x 8 x 20 cm • Objem: 2 l

7E9-061-104

7E9-087-300

7E9-087-319

Skladací box
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USB kľúč
Nutnosť pre fanúšikov Bulli: T1 aj ako
miniatúra ponúka veľa priestoru – až pre 8 GB
dát • LED svetlomety, ktoré sa pri používaní
rozsvietia • Dodáva sa s predlžovacím káblom •
Farba: červená • Materiál: kov, guma
211-087-620-B -645
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Pánska
bunda do dažďa
Bez ohľadu na počasie: bunda
do dažďa s kapucňou a elastickým
lemom • Veľká potlač T1 tón v tóne
na chrbte • Pre úsporu miesta sa dá
šikovne zložiť a uložiť do látkovej
tašky • Vrecká na zips • Farba:
tmavomodrá • Materiál: 100 %
polyester • Veľkosť: S – 3XL
7E9-084-050-A -D5E
až 7E9-084-050-F -D5E

Taška na toaletné
potreby

Outdoorové
dobrodružstvá

Len zrolovať a ísť: taška s toaletnými
potrebami zaberá po zložení veľmi málo
miesta a pri zavesení odhaľuje naplno
svoj potenciál • Štyri priehradky na
zips, dve zo sieťovaného materiálu •
Kovový háčik na zavesenie •
Farba: olivová • Materiál:
100 % recyklovaný polyester •
Rozmery: 32 x 19 x 5 cm
7E9-087-317-A

Plážová
osuška
Deň pri vode: svetlomodrá
osuška značky Möve s tkaným
motívom T1 • Mimoriadne
jemná a príjemná vďaka
jednovrstvovému froté •
Farba: svetlomodrá •
Materiál: 100 % bavlna •
Rozmery: 180 x 100 cm

Pánske
tričko
Pri ohníku: tričko s krátkym rukávom
a veľkou potlačou T2 pred táborákom •
Historický nápis Volkswagen na krku •
Kompasová ružica na zadnom leme •
Farba: svetlomodrá • Materiál: 100 %
organická bavlna • Veľkosť:
S – 3XL
7E9-084-200-A -D5E
až 7E9-084-200-F -D5E

7E9-084-500

Plyšový minibus
Pre cestovateľské sny: obytná dodávka T1
z príjemného plyšového materiálu • Možno
použiť aj ako vankúš • Farba: béžová, bordová •
Materiál: 100 % soft velboa • Výplňový materiál:
polyesterová vata • Rozmery: 29 x 14 x 17 cm
7E9-087-511

Tyčový dáždnik
Vždy v suchu: tyčový dáždnik
s automatickým otváraním
a vetruodolným systémom • potlač
T1 na jednom paneli a rôzne
nápisy na ďalších paneloch • Farba:
tmavomodrá • Materiál: polyesterový
poťah, kovová tyč, drevená rukoväť •
Rozmery: dĺžka v zloženom stave:
87 cm, priemer striešky dáždnika:
105 cm
7E9-087-600
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Prívesok na kľúče

Zmenšený
model Multivan

Všetko na jednom mieste: prívesok na kľúče z pravej
kože • Na prednej strane štýlový motív VW Chrobák
Cabrio • Reliéfny historický nápis Volkswagen
na zadnej strane • Farba: čierna • Materiál: koža,
kov • Rozmery: 9,7 x 4,5 x 0,6 cm

Hrdé dedičstvo: detailný zmenšený model
šiestej generácie modelu VW Multivan •
Štvoro bočných dverí, dvere batožinového
priestoru a kapota sa dajú otvárať • Farba:
Reflex Silver Metallic, Fortana Red Metallic •
Materiál: zinkový odliatok • Mierka: 1:18

7E9-087-013

7L1-099-302- -BL9

Heritage kolekcia
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Prívesok
na kľúče
Srdce: vždy na správnom mieste •
Prívesok na kľúče v tvare srdca sa
trblieta kamienkami Swarovski •
Farba: strieborná • Materiál:
zinkový odliatok • Rozmery:
6 x 2 cm

Lietajúci
tanier

7E9-087-010-A
Anjel strážny: váš osobný
ochranca • Z jednej strany nápis
„Drive Safe“ • Farba: strieborná •
Materiál: brúsená nerezová oceľ,
zinkový odliatok • Rozmery:
7 x 4 cm

Pozor, lietajúci predmet: veľký, ľahký disk
so skvelými letovými vlastnosťami • Potlačený
štýlovým retro motívom VW Chrobák
Cabrio • Farba: modrá, červená, biela •
Materiál: polypropylén • Rozmery:
26 x 26 x 0,3 cm

7E9-087-010

7E9-050-523

Pikniková deka
Je tu miesto naozaj pre každého:
mäkká deka s vodoodpudivou
spodnou stranou • Deka sa dá
zrolovať a ľahko preniesť pomocou
praktickej rukoväte • Farba: modrá •
Materiál: vrchný materiál 100 %
polyester, spodná strana
polyuretán • Rozmery:
200 x 160 x 0,2 cm
7E9-084-509

Sada smaltovaných
hrnčekov
Zahreje aj na duši: smaltovaný hrnček
pre skutočný outdoorový pocit • Pevný
a ľahký hrnček je ideálny na kempingové
výlety • Sada obsahuje: 1 hrnček s motívom
VW Chrobák, 1 hrnček s motívom Bulli
T1 • Farba: modrá, žltá • Materiál: smalt •
Objem: 0,25 l
7E9-069-601
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Romantika
pri
táboráku

Detské odrážadlo
Junior Beetle
Plnou rýchlosťou vpred s Junior Beetle: čalúnené sedadlo
ponúka optimálny komfort • Kolesá s tichým chodom
potešia aj rodičov • Súčasťou balenia je sada nálepiek •
Farba: antracitová alebo biela • Materiál: polyetylén
5DA-087-510 biela
5C0-087-500-B -71N antracitová
Upozornenie: Nevhodné
pre deti do 12 mesiacov.
Táto hračka neposkytuje
nijakú ochranu. Používať
iba pod bezprostredným
dohľadom dospelých.
Nepoužívať v cestnej
premávke. Používajte
s vhodnými ochrannými
pomôckami.

Detská
deka na hranie

Dámske
tričko

Maznanie, uchopenie, praskanie:
veľa vzrušenia s maznacou dekou značky Sigikid z jemného a mäkkého
materiálu • Rôzne možnosti uchytenia vďaka stuhám, uzlíkom, Volkswagen
Chrobáku a Bulli • Zabudovaná praskacia fólia zaisťuje akustické podnety •
Možno prať na 30 °C • Materiál: 100 % mikropolyester, materiál výplne:
polyesterová vata • Rozmery: 19 x 19 cm

Vyrazte na cesty: pohodlné tričko s krátkym
rukávom a výstrihom do V a veľkou potlačou
VW Chrobák • Kompasová ružica na zadnom
leme • Farba: biela • Materiál: 95 %
organická bavlna, 5 % elastan • Veľkosť:
XS – 2XL

7E9-084-413-A

7E9-084-210- -084
až 7E9-084-210-E -084

Heritage kolekcia
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Niečo sladké

Plechová dóza
Skvelá jazda na sever: plechová dóza
s motívmi T2 - dobrodružstvo pod polárnou
žiarou a zážitok z polnočného slnka • Na trase
z Osla a Helsínk na Severný mys • Pre proviant
a mnoho iného • Farba: zelená • Materiál:
kov • Rozmery: 14,3 x 10,1 x 19,7 cm

pod zub

7E9-069-649

Mimochodom: tašky
z kolekcie Heritage sú
vyrobené z recyklovaného
polyesteru. Viac sa dozviete
na strane 61.

Podsedák

Sada
chladiacich
vložiek

Plážová taška
Zmestí sa všetko: letná taška s ramenným
popruhom a zipsom • V dvoch vnútorných
priehradkách možno prepraviť až 10 kg • Farba:
modrá • Materiál: 100 % recyklovaný polyester •
Rozmery: 50 x 18 x 37 cm • Kapacita: 25 l

Pohodlie pri sedení vonku: pevný
a vodoodpudivý vankúš • Jednoduchý
prenos vďaka pútku • Povrch odpudzuje
nečistoty, vonkajší poťah možno prať
v práčke • Farba: modrá a biela •
Materiál: 100 % polyester • Rozmery:
50 x 50 x 8,5 cm

7E9-087-317

Udržte to v chlade:
opakovane použiteľné
chladiace vložky, ktoré
chladia až 12 hodín • Sada
2 ks v tvare T1 • Farba:
bledomodrá • Materiál:
100 % mikropolyester •
Rozmery: 17 x 8,2 x 2 cm
7E9-065-403

7E9-069-691

Spací vak
Príjemný a hrejivý: ľahký spací vak z príjemného,
mäkkého materiálu • Dá sa úplne rozopnúť,
takže ho možno použiť aj ako prikrývku • Dva
spacie vaky sa dajú spojiť do jedného veľkého •
Farba: modrá, olivová • Materiál: 100 %
mikropolyester, výplň polyesterová výplň •
Rozmery: 220 x 80 cm (zatvorené)

Kempingové
ležadlo
Pre milovníkov slnka: ležadlo
s rámom z bukového dreva odolným
voči poveternostným vplyvom
a s vymeniteľným poťahom •
Nastaviteľné v 3 polohách • Predná
strana potlačená motívom T1 • Farba:
modrá, béžová, olivová • Materiál:
drevo, polyesterová tkanina

7E9-069-621

Fľaša na pitie
Spoľahlivý spoločník: nerezová fľaša na pitie
s motívom T1 a bambusovým viečkom s logom
Volkswagen • Rukoväť na prenášanie robí z fľaše
ideálneho spoločníka na outdoorové dobrodružstvá,
ako aj do školy či kancelárie • Silikónové tesnenie
zabraňuje vytečeniu • Farba: strieborná • Materiál:
nerezová oceľ • Objem: 0,5 l

Termoska

7E9-069-604

7E9-069-604-A
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Na cestách: vychutnajte si domáce jedlo aj počas
vašich ciest • Udrží jedlo a nápoje studené až 16 hodín
a teplé 9 hodín • So skladacou lyžičkou • Bezpečné
pre potraviny a nepriepustné • Farba: oranžová,
strieborná • Materiál: nerezová oceľ • Kapacita : 0,45 l

Ležadlo pre deti:
Nosnosť do 40 kg •
Rozmery: 130 x 50 x 2,8 cm
7E9-069-635-A
Ležadlo pre dospelých:
Nosnosť do 100 kg •
Rozmery: 140 x 58 x 2,8 cm
7E9-069-635

Heritage kolekcia
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T1 Bulli
od Playmobil
Klasika v malom: karavan T1 vo veľkosti hračky
od Playmobil • Pod odnímateľnou strechou sa nachádza
autenticky navrhnutý interiér so sedadlami, ktoré možno
premeniť na posteľ • Skladací stôl, umývadlo, chladnička
a strešný nosič s množstvom náradia dotvárajú dokonalý
zážitok z kempovania • 74 dielov vrátane dvoch figúrok •
Zábava pre deti od 5 rokov • Farba: červená • Rozmery:
38,5 x 28,4 x 9,4 cm
7E9-087-511-A

Čas

s rodinou
Róbert 17:30
Mimochodom, nemáme so sebou len veľký karavan.
Aj ten malý chcel ísť s nami.

Jozef 17:33
Tak si to užite! :)

Volkswagen Chrobák
od Playmobil
Poďme na juh: Ikonický VW Chrobák ako autíčko od firmy
Playmobil • Po odňatí strechy uvidíte celý interiér • Autenticky
štýlový so strešným nosičom a béžovými sedadlami •
Chladiaci box, hračky do piesku, uterák, kufor, surf a mnoho
ďalšieho • Hracia sada obsahuje 52 dielov vrátane troch
figúrok • Vhodné pre deti od 5 rokov •
Farba: svetlomodrá • Rozmery: 34,8 x 18,7 x 9 cm
7E9-087-511-B
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Šiltovka

Štvorcová šatka
Hlavu hore: šatka s veľkým motívom „Time to get
out“ v dvoch rôznych farbách • Červená látka s bielou
potlačou T1, modrá látka s motívom VW Chrobák •
Materiál: 100 % organická bavlna • Rozmery:
50 x 50 cm

Dobrá ochrana pred slnkom:
šiltovka s nastaviteľnou
veľkosťou vyrobená z dvoch
materiálov • Predná strana
z bavlny s nášivkou motívu VW
Chrobák • Zadná strana
z červeného sieťovaného
materiálu s tmavomodrým
vyšívaným historickým
nápisom Volkswagen •
Farba: bordová, biela •
Materiál: polyester,
bavlna

7E9-084-331-A -530 modrá/biela
7E9-084-331-A -645 červená/biela

7E9-084-300-B

Zástera na
grilovanie

Sada nástrojov
na grilovanie
Pekelné trio: s triom grilovacie kliešte, vidlička
na mäso a obracačka už nič nestojí v ceste
ďalšej grilovacej párty • Obracačka sa dá
použiť aj na krájanie a otváranie fliaš • Drevené
rukoväte s razbou • Materiál: drevo, nerezová
oceľ • Rozmery: vidlička na mäso a grilovacie
kliešte 37 cm, grilovacia obracačka 40 cm

Pre majstrov grilovania: odolná, špinu
a vlhkosť odpudzujúca zástera na grilovanie
a varenie • Odnímateľný a nastaviteľný
popruh okolo krku • Veľké predné
vrecko rozdelené na 3 časti • Popruhy
na zaväzovanie v páse • Farba: červená •
Materiál: 100 % bavlna s PU vrstvou •
Rozmery: 90 x 70 cm

7E9-069-607

7E9-084-600

Dámske
tričko
Keď svieti slnko: tričko s krátkym rukávom a veľkou
potlačou T1 Bulli v tmavočervenej farbe • Historický nápis
Volkswagen • Ružica kompasu na zadnom leme • Farba:
bordová • Materiál: 95 % organická bavlna, 5 % elastan •
Veľkosť: XS – 2XL
7E9-084-210- -645
až 7E9-084-210-E -645
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Gril
Prenosný gril je pripravený na použitie
behom niekoľkých sekúnd • Po grilovaní
ho možno opäť kompaktne zložiť
a ľahko prepravovať • Odnímateľný
zásobník na drevené uhlie • Farba:
tmavočervená • Materiál: nerezová
oceľ • Rozmery: 26 x 30 x 8,5 cm
7E9-069-642

Mimochodom: Všetky tričká, košele
a šatky na krk z našej kolekcie
Heritage sú vyrobené z organickej
bavlny. Viac sa dozviete na strane 61.

Pánske
tričko
Nielen na cesty: tričko s krátkym
rukávom a veľkou potlačou
VW Chrobák na chrbte •
Historický nápis Volkswagen
na ľavej strane hrude • Farba:
tmavomodrá • Materiál: 100 %
organická bavlna • Veľkosť:
S – 3XL
7E9-084-200-A -530
až 7E9-084-200-F -530
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Pokladnička
Šetrite na ďalšiu cestu: ručne vyrobená pokladnička
v tvare VW Bulli v hippie štýle • Zospodu zátka
na otváranie pokladničky • Farba: svetlomodrá •
Materiál: keramika • Rozmery: 22 x 9,5 cm
7E9-087-709- -18R

Drevená doska
na krájanie
s nožom

Pánske
tričko s dlhým
rukávom

Krájanie, príprava, podávanie:
drevená doska na krájanie
s vyberateľnou vložkou
a integrovaným nožom
z nerezovej ocele • Potlač loga
na rukoväti noža a drevenej
doske • Materiál: bambus, kov •
Rozmery: doska 38 x 25 x 2,5 cm,
nôž 32 cm

Pre dlhšie dni: tričko s dlhým
rukávom a gombíkovou légou •
Gombíky z imitácie rohoviny •
Príjemné nosenie vďaka jemnému
povrchu • Farba: olivová •
Materiál: 100 % organická bavlna •
Veľkosť: S – 3XL
7E9-084-132-A -WN3
až 7E9-084-132-F -WN3

Pánske
tričko

7E9-069-602

Time to get out: výrazné tričko
s veľkou potlačou T1 Bulli pre
dobrodruhov • Farba: olivová •
Materiál: 100 % organická bavlna •
Veľkosť: S – 3XL
7E9-084-200-A -WN3
až 7E9-084-200-F -WN3

Čas na
relax
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Zmenšený model
T1c „Samba Bus”
Vpustite slnko dovnútra: s ôsmimi strešnými oknami
a veľkou skladacou strechou bola Samba luxusnou verziou
modelu T1 • Ikona ako zmenšený model • Farba: červená •
Mierka: 1:43

Držiak na vajíčko
Pre dokonalé raňajky: držiak na vajíčko
v štýle T1 Bulli • Vajíčko si nájde svoje miesto
v streche karavanu • Soľnička

v odnímateľnom
strešnom nosiči • Materiál: keramika •
Rozmery: 13 x 6,5 cm
7E9-069-644

231-099-300-E -Y3D

Deka
Večer sa môže hodiť: extra mäkká a hebká deka vyrobená z mikroflísu s motívom VW Chrobák Heritage •
Spodná strana krémová biela • Farba: modrá, krémová,
červená • Materiál: polyester • Rozmery: 150 x 130 cm
7E9-084-503-A

Zmenšený
model
T1 1963
Duch šesťdesiatych rokov:
model legendárneho T1
Bulli vyrobeného v roku
1963 • Predné dvere
a dvere batožinového
priestoru sa dajú otvárať •
Farba: modrá • Mierka:
1:18
231-099-302-A -LRD
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Veľkosti
Muži

Všetky telesné miery sú uvedené v cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

DE / NL / IT / FR / BE / ES

44 / 46

48 / 50

52 / 54

56 / 58

60 / 62

64 / 66

GB / AU

6/8

10 / 12

14 / 16

18 / 20

22 / 24

26 / 28

US

34 – 36

38 – 40

42 – 44

46 – 48

50 – 52

54 – 56

Obvod hrudníka

94 – 97

98 – 102

103 – 106

107 – 110

111 – 113

114 – 117

Obvod pása

81 – 86

87 – 91

92 – 96

97 – 100

101 – 105

106 – 110

Obvod bokov

98 – 100

101 – 103

104 – 106

107 – 109

110 – 112

113 – 115

Obvod krku

37 / 38

39 / 40

41 / 42

43 / 44

45 / 46

ID. Kolekcia
má neutrálnu
uhlíkovú stopu

Medzinárodné veľkosti

Ženy

XS

S

M

L

XL

XXL

DE / NL

32 / 34

36 / 38

40 / 42

44 / 46

48 / 50

52 / 54

IT

36 / 38

40 / 42

44 / 46

48 / 50

52 / 54

56 / 58

FR / BE / ES

34 / 36

38 / 40

42 / 44

46 / 48

50 / 52

54 / 56

GB/AU

6/8

10 / 12

14 / 16

18 / 20

22 / 24

26 / 28

US

2–4

4–6

6–8

8 – 10

10 – 12

12 – 14

Obvod hrudníka

78 – 82

83 – 86

87 – 90

91 – 94

95 – 98

99 – 102

Klimatické zmeny sú jednou z najväčších výziev
súčasnosti. Aby Volkswagen pomohol splniť ciele
stanovené v parížskej klimatickej dohode, chce byť
do roku 2050 CO2 neutrálny. To znamená: najprv sa
vyhnúť, potom znížiť a nakoniec kompenzovať akékoľvek
nevyhnutné emisie CO2 prostredníctvom projektov
na ochranu klímy kdekoľvek na svete.
1

1

2

2

3

3

Kolekcia Heritage
Tašky vyrobené
z recyklovaného
polyesteru

Plne elektrický ID.3 je prvým modelom Volkswagen, ktorý
bol vyrobený a odovzdaný zákazníkovi s uhlíkovo neutrálnou stopou. Hráme tu však tiež istú rolu a nechali sme si
vypočítať stopu CO2 pri ID. kolekcii – čo kompenzujeme
prostredníctvom podpory projektov na ochranu klímy.

Udržateľnosť je pre nás vysokou prioritou. Preto sú tašky
z našej kolekcie Heritage vyrobené z recyklovaného
PET materiálu, ktorý sa získava napríklad z vyradených
jednorazových fliaš na pitie.

Medzinárodné veľkosti

Obvod pása

63 – 67

68 – 70

71 – 74

75 – 78

79 – 83

84 – 88

Obvod bokov

88 – 91

92 – 95

96 – 98

99 – 101

102 – 104

105 – 107

Deti

2 – 3 roky

4 – 5 rokov

6 – 7 rokov

8 – 9 rokov

10 – 11 rokov

12 – 13 rokov

Výška

89 – 100

101 – 112

113 – 124

125 – 136

137 – 148

149 – 160

EU

92 / 98

104 / 110

116 / 122

128 / 134

140 / 146

152 / 158

Bábätká

6 – 8 mesiacov

9 – 12 mesiacov

13 – 36 mesiacov

Výška

66 – 76

77 – 88

89 – 100

EU

68 / 74

80 / 86

92 / 98

Možnosti nosenia

Multifunkčná šatka

Pri výrobe „RPET“ (recyklovaný polyetyléntereftalát)
je možné v porovnaní s bežne vyrábaným polyesterom
preskočiť niekoľko energeticky náročných krokov
vo výrobnom procese. To nielen šetrí energiu a vodu,
ale aj znižuje emisie CO2. Navyše odpadá potreba
spracovávať novú ropu na polyméry a znižuje
sa využívanie skládok. A materiál „RPET” je tiež
mimoriadne pevný.

Kolekcia GTI
Súradnice

4

Keď vozidlo oslavuje „svadbu”, je to dôležitý míľnik, podobne
ako v živote človeka. V tomto momente sa totiž podvozok
a motor spájajú s karosériou vozidla.
4

1 Obvod hrudníka (ženy/muži)
2 Obvod pása (ženy/muži)
3 Obvod bokov (ženy/muži)
4 Výška (deti)

A práve túto udalosť oslavujeme našou kolekciou GTI. Preto
na produktoch príslušenstva nájdete súradnice 52° 26’
20.796”N 10° 46’ 26.205”E, čo je presné miesto, kde sa vozidlo
stáva jednotným celkom.

Pár faktov

Dobre
vedieť!

Kolekcia Heritage
Organická bavlna
Na tričká, košele a šatky na krk v našej kolekcii Heritage
používame organickú bavlnu. Na rozdiel od klasickej bavlny sa
pri jej pestovaní nepoužívajú žiadne syntetické pesticídy a umelé
hnojivá. Okrem toho sa spotrebuje menej vody a energie, znížia sa
emisie CO2, čo má omnoho menší dopad na životné prostredie.
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Veľkosti / možnosti nosenia multifunkčnej šatky

Dobre vedieť …
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Register
Oblečenie

Tašky & cestovanie

Páni

Dámy

Bundy & ostatné vrchné oblečenie

Bundy & ostatné vrchné oblečenie

Rukavice (GTI)

41

Voľný čas

Hračky a plyšové
zvieratká

Multifunkčná šatka (New Volkswagen)

14

Ruksak (GTI)

39

Multifunkčná šatka (R)

28

Gril (Heritage)

56

Ruksak (ID.)

19

Multifunkčná šatka, čierna (GTI)

40

Zástera na grilovanie (Heritage)

57

Plyšový medvedík (New Volkswagen)

13

Tričko “Chrobák” (Heritage)

57

Tričko „Chrobák” (Heritage)

51

Ruksak (R)

26

Multifunkčná šatka, červená (GTI)

40

Sada nástrojov na grilovanie (Heritage)

57

Plyšový zajačik (New Volkswagen)

13

Tričko “Táborák” (Heritage)

49

Tričko GTI (GTI)

36

Plážová taška (Heritage)

53

Ponožky (ID.)

22

Sada chladiacich vložiek (Heritage)

53

Vkladacie puzzle (New Volkswagen)

13

Tričko “Súradnice GTI“ (GTI)

35

Tričko “Perleťová potlač” (GTI)

37

Skladací box (GTI)

43

Sada smaltovaných hrnčekov (Heritage)

50

Detské odrážadlo, antracit (Heritage)

50

Tričko GTI (GTI)

39

Tričko “T1 Bulli” (Heritage)

56

Skladací box (Heritage)

46

Kempingové ležadlo (Heritage)

53

Detské odrážadlo, biela (Heritage)

50

Tričko ID. (ID.)

20

Bunda (ID.)

22

Skladací box (New Volkswagen)

13

Kempingové ležadlo pre deti (Heritage)

53

Plyšový minibus (Heritage)

48

Tričko “NOW YOU CAN” (ID.)

23

Bunda (R)

31

Športový vak (Golf 8)

Golf 8

12

Lietajúci tanier (Heritage)

50

Hra kvarteto (New Volkswagen)

12

Tričko Bulli T1 (Heritage)

58

Tričko (Golf 8)

11

Bedrová taška (GTI)

38

ID.3

23

Fľaša na pitie (ID.)

18

Detská deka na hranie (Heritage)

51

Košeľa (Heritage)

47

Tričko (ID.)

18

Taška cez rameno (Heritage)

46

ID.4

20

Fľaša na pitie (R)

26

T1 Bulli od Playmobil (Heritage)

54

Funkčné tričko (ID.)

21

Tričko (R)

29

Športová taška (GTI)

35

Multivan

49

Fľaša na pitie, sklo (Heritage)

47

VW Chrobák od Playmobil (Heritage)

55

Bunda (ID.)

19

Taška na toaletné potreby (Heritage)

48

T1 1963

59

Fľaša na pitie, nerezová oceľ (Heritage)

52

Tričko s dlhým rukávom (Heritage)

59

59

Držiak na vajíčko (Heritage)

58

14

Unisex

T1c “Samba Bus”

Parka (Golf 8)

Porcelánový hrnček (GTI)

37

Polo tričko (GTI)

34

Ostatné vrchné oblečenie

31

29

Mikina s kapucňou (GTI)

34

Rôzne

Porcelánový hrnček (R)

Polo tričko (R)

Pikniková deka (Heritage)

50

Prešívaná bunda (GTI)

42

Mikina s kapucňou (R)

27

Prívesok na kľúče “Súradnice GTI” (GTI)

Bunda do dažďa (Heritage)

48

Mikina (Golf 8)

Košeľová bunda (GTI)

41

Mikina (New Volkswagen)

Softshellová bunda (R)

30

Mikina (R)

27

Cestovná taška (Golf 8)

8
11

Šiltovka “Chrobák” (Heritage)

56

Tričko (New Volkswagen)

10

Šiltovka “Kompas” (Heritage)

47

Tričko (R)

28

Šiltovka (Golf 8)

Nohavice a šortky

Cestovný kufor (GTI)

43

Doplnky

9

Slnečné okuliare (GTI)

35

Hodinky
Náramkové hodinky (GTI)

Šiltovka (R)

27

21

Pletená čiapka (GTI)

40

Plavky (GTI)

39

Pletená čiapka (New Volkswagen)

8

Deti
Ostatné vrchné oblečenie

38

40

Textilné doplnky

34

Podsedák (Heritage)

52

Prívesok na kľúče “Strážny anjel” (Heritage) 50

Spací vak (Heritage)

52

Prívesok na kľúče “Srdce” (Heritage)

50

Termohrnček (GTI)

37

Prívesok na kľúče “Káro” (GTI)

36

Termohrnček (New Volkswagen)

14

Puzdro na kreditné karty (GTI)

37

Termoska (Heritage)

52

Nabíjací kábel (New Volkswagen)

10

Plechová dóza (Heritage)

53

Slúchadlá (GTI)

38

Drevená doska s nožom (Heritage)

59

Indukčná nabíjačka (GTI)

40

Prívesok na kľúče (Heritage)

49

Prívesok na kľúče (R)

31

Šnúrka na krk (Golf 8)

9

Utierka z mikrovlákna (New Volkswagen)

15

Pokladnička (Heritage)

58

Štvorcová šatka “Chrobák” (Heritage)

57

Skladací dáždnik (GTI)

43

Štvorcová šatka “T1” (Heritage)

57

Skladací dáždnik (ID.)

19

Osuška (GTI)

38

Skladací dáždnik (New Volkswagen)

14

Tričko s dlhým rukávom (Heritage)

47

Osuška (R)

29

Šľapky (GTI)

38

Dupačkový overal (GTI)

42

Plážová osuška (Heritage)

48

USB kľúč (Heritage)

47

Tričko (GTI)

42

Plážová osuška (ID.)

23

Tyčový dáždnik (Golf 8)

15

Plážová osuška (New Volkswagen)

13

Tyčový dáždnik (Heritage)

48

Deka (Heritage)

59

Vankúš (GTI)

40

Čiapky & šiltovky
Šiltovka (GTI)

Register

46

Šiltovka (GTI)

Funkčné šortky (ID.)

62

9

Cestovná taška (Heritage)

Slnečné okuliare

Čiapky & šiltovky

9

Tričko (Golf 8)

8

Modely autíčok

43

Kancelárske potreby
Zápisník (GTI)

37

Register
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Volkswagen Lifestyle
Údaje o obsahu balenia, vzhľade, výkone, rozmeroch
a hmotnostiach zodpovedajú stavu informácií v čase
prípravy tohto materiálu. V rámci ďalšieho vývoja
produktov si vyhradzujeme právo zmeniť obsah
balenia, prevedenie či farebnosť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Pre overenie dostupnosti a kúpu produktov
kontaktujte, prosím, ktoréhokoľvek z našich
autorizovaných partnerov Volkswagen.

vw.sk/servis-prislusenstvo/prislusenstvo/lifestyle
Zmeny a chyby vyhradené
02/2022

