
darčeky pre vás a váš golf



2 | 3

01 volkswagen originálna

škrupina batožinového priestoru

Sedí presne: Škrupina batožinového priestoru 

sa dá umývať, je protišmyková a odolná voči 

kyselinám, má nápis Golf a hravo udržiava váš 

batožinový priestor čistý. S okrajom vysokým 

cca 4 cm po celom obvode.

obj. č. 5g0 061 161

Cena s DPH € 48,30 € 38,64

02 volkswagen originálne 

nástupné lišty z akostnej ocele

Individuálny ochranný štít pre Golf: Nástupné lišty 

z vysokokvalitnej akostnej ocele so štýlovým nápisom 

Golf.

pre 2-dverový model (1 sada = 2 kusy)

obj. č. 5g0 071 303     

Cena s DPH € 85,80 € 68,64

pre 4-dverový model  (1 sada = 4 kusy)

obj. č. 5g0 071 303 a

Cena s DPH € 107,28 € 85,82

03 volkswagen originálna 

ochranná fólia nakladacej hrany, transparentná

Rozmerovo presná a transparentná ochranná fólia 

nakladacej hrany spoľahlivo chráni nárazník pred 

škrabancami pri nakladaní a vykladaní batožinového 

priestoru. Dá sa jednoducho a rýchlo nalepiť.

obj. č. 5g0 061 197

Cena s DPH € 64,56 € 51,65

04 volkswagen originálne

textilné koberčeky premium

Textilné koberčeky z vysokokvalitného velúru 

a zospodu s úpravou odolnou proti oderu. Vpredu 

majú koberčeky nápis Golf osadený v bielej farbe 

a protišmykové upevnenie v priestore podlahy.

1 sada = 4 kusy.

obj. č. 5g1 061 270 Wgk   predné a zadné

Cena s DPH € 78,55 € 62,84

05 volkswagen originálna g2-3 IsofIT

Ideálny systém pre deti medzi troma a dvanástimi rokmi  

(15 až 36 kg). Vďaka hlavovej  časti, dopredu vytiahnu-

tým bočným panelom a kompletnému zakrytiu oblasti 

ramien je zabezpečená maximálna možná ochrana pri 

bočnom náraze. Dá sa nastaviť výška aj sklon sedačky. 

Fixovanie sedačky nasleduje na upevňovacích bodoch 

ISOFIX. Dieťa je pripútané v sedačke priliehavým 

vedením 3-bodového bezpečnostného pásu vozidla. 

obj. č. 5g0 019 906

Cena s DPH € 387,60 € 310,08
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01 pánska obojstranná vesta golf

kombinovateľná podľa chuti a nálady: obojstranná 

vesta s vatovou výplňou z recyklovaného polyesteru 

a kávovej usadeniny. Zips vpredu prechádza aj okolo 

celej kapucne. Materiál: 100 % polyester. Výplň: 65 % 

recyklovaný polyester, 35 % recyklovaný kávový 

polyester. Farby: viacfarebná/tmavomodrá. 

Veľkosti: S, M, l, Xl, XXl.

obj. č. 5g0 084 030 a–e 439

Cena s DPH € 151,20 € 120,96

02 šiltovka „kraftwerk-silhouette“ golf

Nasadiť športové akcenty: Šiltovka má obvod 58 cm 

je vybavená 6 panelmi a jednou fototlačou wolfsbur-

gskej „siluety závodu“ Volkswagen.

Materiál: 100 % nylon. Farba: modrá.

obj. č. 5g0 084 300 274

Cena s DPH € 16,38 € 13,10

03 šál „kraftwerk-silhouette“ golf

Záľuba, ktorá skrášľuje: Šál s čierno-bielou fototlačou 

wolfsburgskej „siluety závodu“ Volkswagen a modrým 

nápisom Golf. Materiál: 100 % polyester. 

Farby: čierna, biela, modrá. Veľkosť: 180 x 68 cm.

obj. č. 5g0 084 330 a 528

Cena s DPH € 29,10 € 24,25 

04 šiltovka s nápisom golf

Táto šiltovka vo farebnej kombinácii svetlomodrá/

tmavomodrá dáva decentnú výpoveď. Nápis Golf 

v kovovej úprave sa nachádza na ľavej strane šiltovky.

Balenie po 25 kusov.

obj. č. 5g0 084 300 a 809

Cena s DPH € 218,88 € 175,10

05 pánske tričko s dlhým rukávom

„kraftwerk-silhouette“ golf

Dobrý základ pre blažený pocit: Tričko s dlhým 

rukávom s fototlačou wolfsburgskej „siluety závodu“ 

Volkswagen na prednej strane. Okrem toho: lemovka 

v tmavomodrej farbe a nápis Golf v oblasti ramien. 

Materiál: 100 % bavlna. Farba: modrá.

Veľkosti: S, M, l, Xl, XXl.

obj. č. 5g0 084 132 a–e 274

Cena s DPH € 37,98 € 30,38

Oblečenie na každý deň: Obojstran-

nou vestou sa dá skvele & módne 

obmieňať každé oblečenie.  

FUNkCIa
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časy sa menia – stlačením gombíka! Zobrazenie hodín 

možno prestaviť na digitálne, zoskupenú množinu alebo 

princíp kociek na hranie. 

FUNkCIa01 Hrubá pletená čiapka golf

Hrubá pletená čiapka v dekoratívnom vrkočovom vzore 

a so zakončením v elastickom rebrovitom pletení. Nápis 

Golf je umiestnený na koženkovom znaku.

Materiál: 25 % jahňacia vlna, 25 % bavlna, 

30 % akryl, 20 % polyester Farba: sivá melanž.

obj. č. 5g0 084 303 a 528

Cena s DPH € 17,64 € 14,11 

01 Hrubý pletený šál golf

Hrubý pletený šál s dekoratívnym vrkočovým vzorom 

je ozdobený olivovým gombíkom so značkou Golf. 

aj koženkový štítok má nápis Golf.

Materiál: 25 % jahňacia vlna, 25 % bavlna, 

30 % akryl, 20 % polyester Farba: sivá melanž.

Veľkosť: 200 x 30 cm.

obj. č. 5g0 084 330 B 528

Cena s DPH € 37,98 € 30,38

02 Náramkové hodinky Neolog golf

Jedny hodinky, tri tváre. Ukazovateľ času viacnásob-

ne oceneného systému NeOlOG OS môžete prestaviť

stlačením gombíka podľa chute a nálady: digitálne 

číselné zobrazenie, čas ako zostavená množina a čas

podľa princípu kociek. Vodotesné do 5 atm. Materiál: 

uzáver: ušľachtilá oceľ, náramok: silikón, antistatický. 

Farby: naáramok: antracitová, ciferník: čierna. 

Šírka ciferníka: 3,6 cm.

obj. č. 000 050 830 B 71N

Cena s DPH € 152,40 € 121,92

03 šnúrka na kľúče s nápisom golf

Najdôležitejšie kľúče mať vždy so sebou: Šnúrka na kľúče 

upravená v sivej/belasej farbe s nápisom Golf a dopln-

kovým krúžkom na kľúče, bezpečnostným uzáverom 

a čiernou plastovou karabínkou. Balenie 10 kusov.

obj. č. 5g0 087 610 287

Cena s DPH € 34,32 € 27,46

04 prívesok na kľúče golf

Praktický prívesok na kľúče dokonalého tvaru 

v dizajne Volkswagen, ktorý má nápis Golf ako 

vypuklé gravírovanie. korpus je zo zinkového 

tlakového odliatku, hliníkové farby pochrómované.

obj. č. 5g0 087 013 d 041

Cena s DPH € 16,38 € 13,10

05 kľúčenka s nápisom golf 

kľúčenka z tkaného pásu s nápisom Golf a bezpeč-

nostným uzáverom. Uzáver je výrobkom Volkswagen 

dizajnu a krúžok na kľúče nesie nápis Volkswagen. 

Materiál: polyester/tkaný pás. 

Farby: béžovo-šedá, antracitová. 

Dĺžka: 50 cm.

obj. č. 5g0 087 610 aMW

Cena s DPH € 20,22 € 16,18

06 pletená čiapka, 2- farebná

Horúca Golf móda pre chladné dni:

2-farebná pletená čiapka vpredu a vzadu s nápisom 

Golf ako intarzia. 

Vo vnútri je čiapka podšitá mäkkým flaušových pásom.

obj. č. 5g0 084 303 530

Cena s DPH € 17,64 € 14,11

07 pánsky kožený náramok antracitový golf

Urobený tak, aby bol nápadný: Pohodlný, pletený 

kožený náramok so značkou Golf na uzávere. 

komfortné nosenie a obsluha vďaka magnetickému 

uzáveru. Materiál: koža. Dĺžka: 21 cm.

Hrúbka materiálu: 5 mm. Farba: antracitová.

obj. č. 5g0 050 851 51W

Cena s DPH € 29,10 € 23,28
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04 Multifunkčná taška cez plece golf

Príliš pekná len na zavesenie: Taška cez rameno/

taška s vakom v 2-farebnom dizajne s integrovanou 

priehradkou na laptop a rôznymi vkladacími 

priehradkami.

obj. č. 5g0 087 319 aMp 

Cena s DPH € 69,72 € 55,78

05 power Tube golf (mobilný akumulátor)

Mobilný akumulátor je náhradný akumulátor v robust-

nom, štýlovom kovovom puzdre vhodný pre takmer všetky 

mobilné telefóny, MP3 prehrávače a navigačné zariade-

nia. Farba: čierna. kapacita: 2200 mah, Výstupný prúd 

500 ma, Výstupné napätie 5 V.

obj. č. 5g0 051 729 041

Cena s DPH € 46,86 € 37,49

06 ochranné a dekoračné fólie iphonu

Farebné fólie chránia a krášlia zadnú stranu iPhonu 

a dávajú mu celkom individuálny charakter. Hodia sa 

na iPhone 4 a 4S a popri nápise Golf majú aj 

wolfsburgskú siluetu závodu Volkswagen. Na výber 

sú dve rôzne kombinácie farieb (čierna/biela 

a tmavomodrá/sivá).

obj. č. 000 051 709

Cena s DPH € 3,48 € 2,78

01 ipod cestovný vankúš na krk golf

je vybavený dvoma 4 Wattovými reproduktormi a je 

kompatibilný s iPod-om, MP3 a CD prehrávačom. 

Pripojenie cez 3,5 mm kábel. Materiál: 85 % nylon, 

15 % elastan. 

Farba: antracitová. Veľkosť: 30 x 30 x 14 cm.

obj. č. 5g0 084 510 573

Cena s DPH € 31,62 € 25,30

02 originálny adaptér MedIa-IN

Vždy správne spojenie: S káblami adaptérov pre zdier-

ku MeDIa-IN, ktorá je k dispozícii z výroby, môžete 

počúvať svoju obľúbenú hudbu celkom jednoducho 

z rôznych prenosných zvukových zariadení. 

obj. č. 000 051 446 a, B adaptér pre Mini-UsB, UsB

Cena s DPH € 38,04 € 30,43

obj. č. 000 051 446 d adaptér pre 3,5 mm Jack

Cena s DPH € 37,14 € 29,71

03 Multifunkčná cestovná taška golf

Z 2 urob 1: Dve jednotlivé tašky, ktoré možno spojiť 

zipsom do jednej cestovnej tašky. Materiál: 100 % 

polyester. Farba: béžovo-sivá, sivá. 

Veľkosť: 64 x 23 x 35,5 cm.

obj. č. 5g0 087 300 aMp

Cena s DPH € 114,12 € 91,30

07 futbalová lopta golf

Futbalová lopta podľa špecifikácií FIFa. Veľkosť 5, 

32 panelov, ručne šitá so 720 stehmi. Dodáva sa už 

nafúknutá. Materiál: koženka. Farba: modrá/biela. 

Priemer: 22 cm.

obj. č. 5g0 084 522 084

Cena s DPH € 16,38 € 13,10

08 kriedy na kreslenie na ulici

krieda na kreslenie na ulici v šiestich rôznych farbách.

obj. č. 5g0 087 558

Cena s DPH € 4,06 € 3,24

09 gumené cukríky s nápisom golf na obale

Gumené cukríky v malom vrecku. 

Balenie po 450 kusov.

obj. č. 5g0 087 703 a

Cena s DPH € 126,60 € 101,28

10 golf 1:87

Športový a úsporný: Golf zaručene spĺňa predpoklady 

pre úspech jeho sériovej výroby. Je isté, že táto novinka 

zvíťazí aj v mierke 1:87.

obj. č.:

5g3 099 301 aNa 2-dverový, Tornadorot

5g3 099 301 B7W 2-dverový, Tungsten silber Metallic

5g3 099 301 C9a 2-dverový, onyxweiß Metallic

5g3 099 301 f5f 2-dverový, Night Blue Metallic

5g4 099 301 f5a 4-dverový, pure White

5g4 099 301 JHZ 4-dverový, Black Metallic

5g4 099 301 lNl 4-dverový, reflexsilber Metallic

5g4 099 301 sWl 4-dverový, pacific Blue Metallic

Cena s DPH Za 1 ks € 18,90 € 15,12

Hudba uvoľňuje:

V cestovnom vankúši 

na krk sú zapracované 

dva 4 wattové 

reproduktory.

FUNkCIa



darčeky pre vás a váš golf
vytlačené na slovensku 
Zmeny vyhradené · 2012

váš volkswagen partner

Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátane 20 % DPH. Zmeny cien a tovarov vyhradené. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme 
záruku. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Vhodnosť použitia jednotlivých dielov pre váš automobil si overte 
u vášho servisného poradcu Volkswagen, alebo v technickom preukaze vozidla. Ponuka platí od 15. 11. 2012 do 28. 2. 2013, alebo 
do vyčerpania zásob.


