
Úžitkové
vozidlá

Príslušenstvo pre Crafter.

Volkswagen príslušenstvo



Volkswagen – značka, ktorá ručí už celé generácie za kvalitu, bezpečnosť a inováciu. Značka, ktorá písala históriu 

a určovala vývojové trendy a ktorej dôverujú milióny ľudí na celom svete. A tým aj značka, ktorá zaväzuje. Až do naj-

menšieho detailu. Tak je to aj u Volkswagen Originálneho príslušenstva.

Viac kvality
Nech je meradlo akokoľvek vysoko – my nasadzujeme nad. A snažíme sa stále napredovať. So špičkovými materiálmi, 

najmodernejšími výrobnými procesmi a excelentným spracovaním. Aby bolo dobré, jednoducho vždy ešte lepšie.

Viac bezpečnosti
Jasný princíp bezpečnosti: Väčší výkon vyžaduje väčšie nasadenie. Preto sú naše testovania jednoducho prísnejšie, 

naše požiadavky jednoducho vyššie a naše testovacie dráhy jednoducho tvrdšie, než u ostatných. Štandardne.

Viac Volkswagen
Každý výrobok Volkswagen Originálneho príslušenstva sa vyvíja  paralelne so samotným vozidlom. Jasný cieľ celého 

tímu: Všetko musí perfektne pasovať – aby sme dokázali na vás robiť neustále dojem  presnosťou detailov. Alebo lepšie 

povedané: aby Volkswagen zostal Volkswagen.

Vozidlá v tomto katalógu sú zobrazené čiastočne s doplnkovým 

príslušenstvom a/alebo príplatkovou výbavou. Nie sú – rovnako, 

ako prípadne zobrazené dekoračné prvky – súčasťou dodávky 

aktuálne popísaného výrobku.
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Volkswagen príslušenstvo: Viac testov pre vašu bezpečnosť.

Najvyšší štandard testov: Prísne výberové kritériá 
a nekompromisné testovacie postupy v optimálne 
prispôsobených sériách testov poskytujú ešte väčšiu 
bezpečnosť. S Volkswagen Originálnym príslušenstvom.

Výrobky sú testované príslušným výrobcom 
a prípadne aj spoločnosťou TÜV, DEKRA alebo 
GTÜ na bezpečnosť pre používateľa a vhodnosť 
na používanie.

Aj pri tomto doplnení k Volkswagen Originálnemu 
príslušenstvu platí: Robíme viac, ako mnohí ostatní 
a testujeme dokonca podľa nadpriemerne vysokých 
skúšobných metód.

Volkswagen Originálne 
príslušenstvo

Obchodný tovar

Voľný trh

Komunikácia 
Handsfree zariadenie, AUX-IN adaptér

Preprava
Strešné a interiérové prepravné systémy, teleskopický 
rebrík, systémy na zabezpečenie batožiny a nákladu, 
ťažné zariadenia, schodík

Komfort & ochrana
Slnečná clona pre vodiča, deflektor, bočná ochranná rúra, 
slnečný chránič, protišmyková rohož, lapače nečistôt, ochranné 
poťahy sedadiel, parkovacie zariadenie, osvetlenie ŠPZ, 
ochrana nakladacej hrany, obloženie podbehu kolesa, 
chladiaci a teplo udržiavací box, rohože.

Servis & ošetrovanie
Ošetrovacie a čistiace prostriedky, snehová reťaz, lekárnička, 
výstražná vesta, výstražný trojuholník

Životný štýl
Peňaženka, prívesok na kľúč, model auta

 0302



Nie je to nádherné, ako uľahčuje moderná technika pracovný život? Napríklad 

rozhovor so šéfom. Alebo presný príchod k zákazníkovi. Alebo jednoducho 

neobmedzené užívanie si konca pracovnej doby. To všetko a ešte oveľa viac 

sa berie ako samozrejmosť – s Volkswagen príslušenstvom.

Hlavná vec, že si rozumieme.

Volkswagen Originálny Touch Phone Kit
(obrázok vľavo)

„Touch Phone-Kit“ vám ponúka maximálny komfort obsluhy. Hlasovým ovládaním nezávislým od hovoriaceho a vysokokvalitnou 

dotykovou obrazovkou možno ovládať Bluetooth handsfree zariadenie tak, ako sa nám to páči. Účastnícke rozhranie v Originálnom  

Volkswagen dizajne je pritom ďalšou pastvou pre oči. Využite okrem toho aj možnosť prehrávať svoju hudbu z mobilného telefónu 

funkciou audio-stereo-streaming cez reproduktory vozidla. Pre pripojenie handsfree zariadenia na rádio/navigačný systém je 

potrebný samostatný zväzok káblov adaptéra a výberový AUX-IN adaptér. Nájdete ich u vášho Volkswagen partnera.

Obj. č. 000 051 473 A  Hlasový balík 1 (západná Európa) 
Obj. č. 000 051 473 B  Hlasový balík 2 (východná Európa)

Volkswagen Originálny AUX-IN adaptér
(obrázok hore)

AUX-IN adaptér so zdierkou slúži na pripojenie externých zdrojov zvuku napr. MP3 prehrávača, na rádiá a navigačné systémy 

vo vozidle Crafter.

Obj. č. 2E0 051 445  S ISO prípojkou pre rádio RCD 2001
Obj. č. 2E0 051 445 A  S Quadlock prípojkou pre rádio RCD 4001 a navigačné systémy RNS 4001 a RNS 5001
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Len medzi nami: To nepotrebuje ani Crafter ani Volkswagen Originálne 

príslušenstvo. Namiesto „meraj od oka“ tu sa to robí presne a pevne.

To je dobre pre vás. Pretože zatiaľ, čo niekde inde sa to musí ešte

dopasovať, vy ste so svojimi prepravnými systémami už opäť na cestách.

Dopasuje sa to niekde inde.

Volkswagen Originálny základný nosič
Základný nosič testovaný v city-crash testoch je základom pre 

všetky nadstavby a pre väčšiu schopnosť prepravy. Na streche 

vozidla sa dá používať len v kombinácii s koľajničkami tvaru C. 

Vhodný pre vozidlá s normálnou (nosnosť: 300 kg) a vysokou 

strechou (nosnosť: 150 kg). 1 sada = 3 nosiče.

Obj. č. 2E0 071 126

Volkswagen Originálna rozširujúca sada 
(bez obrázku)

Rozšírte základný nosič Craftera o samostatný nosič pre kom-

fortnú prepravu dlhých a neskladných predmetov. V kombiná-

cii so základným nosičom možno namontovať na strechu 

Craftera až šesť nosičov.

Obj. č. 2E0 071 126 E 

Takto funguje city-crash test

Systém nosičov sa namontuje na vozidlo a zaťaží sa plánova-

nou hmotnosťou. Horizontálnym zrýchlením a silami pôso-

biacimi v protismere jazdy sa simuluje typický zadný náraz 

v mestskej premávke pri cca 30 km/h. Systém nosičov 

sa pri tom nesmie uvoľniť z vozidla.

Volkswagen Originálny držiak rebríka
Prepravujte rebríky bez škrabancov na streche vozidla, a okrem 

toho sa postarajte o bezpečné dodanie prepravovaného tovaru. 

Držiak rebríka sa dá ľahko namontovať na základný nosič 

alebo kôš na batožinu.

1 sada = 4 vysoké uholníky, 2 upínacie popruhy, 1 svorka 

na priečky rebríka.

Obj. č. 2E0 071 190

Preprava – 0706



Volkswagen Originálna sada vysokých uholníkov
Pomocou vysokých uholníkov môžete na základnom nosiči 

alebo koši na batožinu pevne fixovať napr. drevené dosky a tak 

ich bezpečne a stabilne prepravovať. Tvarovaný držiak 

z pásikovej ocele je kompletne pozinkovaný a má výšku 

180 mm. 1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 2E0 071 191 

Volkswagen Originálny kôš na batožinu
Robustný kôš na batožinu z oceľových trubiek, ktoré sú odolné 

voči poveternostným vplyvom, dostať v troch rôznych veľkos-

tiach. Je vhodný pre vozidlá s normálnou a vysokou strechou 

a nedá sa používať v kombinácii so základným nosičom. Bližšie 

informácie získate u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálny set na zaistenie nákladu
Striebrosivý kufor s tvrdou škrupinou obsahuje popruhy 

so západkami a fixačné popruhy, hadice na ochranu hrán 

a protišmykové rohože  ako aj brožúrku k zaisteniu nákladu. 

Podľa plánu rozdelenia bremien môžete pred každou cestou 

ľahko zistiť, kde je ťažisko nákladu a splniť tak zákonom 

požadované zaistenie nákladu.

Obj. č. 000 017 233 

Volkswagen Originálny teleskopický rebrík
Šikovný teleskopický rebrík sa dá zložiť do príložného rebríka 

a zavesiť na zadnú časť vozidla do vodiacej kladky alebo bočne 

do koša na batožinu. Funkcia posuvných dverí tým nie je 

obmedzená ani pri maximálnom zaťažení. Na prepravu 

sa rebrík zavesí na vnútornú bočnú stenu. 

Obj. č. 2E0 071 771 3FG

               Kontajner na trubky
Špeciálne na prepravu inštalačných trubiek až do dĺžky 3 m: 

kontajner, z ktorého sa vďaka praktickému vyťahovaciemu 

zariadeniu dajú ľahko vyberať aj kratšie trubky. Upevnenie 

je možné na základný nosič, ako aj na kôš na batožinu.

Obj. č. 2E0 071 171

Volkswagen Originálna vodiaca kladka
Ľahko bežiaca kladka zjednodušuje nakladanie strechy 

veľkými prepravovanými tovarmi – jednoducho nasadiť a bez 

škrabancov vytiahnuť hore. Vodiacu kladku dostať samostatne 

a dá sa používať len v kombinácii so základným nosičom alebo 

košom na batožinu.

Obj. č. 2E0 071 192 G 

Volkswagen Originálna sieť na zaistenie nákladu
Zaistite v uličke ťažké predmety odborne podľa DIN a EN. Sieť 

na zaistenie nákladu z nylonu a ocele jednoducho prehodiť 

cez náklad, fixovať na upevňovacích očkách a nad priečnym 

pásom pevne uchytiť pomocou račňového napináka. Dĺžka 

siete sa dá pohodlne prispôsobiť cez zaisťovacie uzávery 

v pozdĺžnom popruhu na veľkosť nákladu. Rozmer siete 

(D x Š): 900 x 500 mm.

Obj. č. 2K3 017 230.

Preprava – 0908



                 Pás s račňou na zaistenie nákladu
Pomocou pásu s račňou na zaistenie nákladu fixujete svoj 

dopravovaný tovar v úložnom priestore vždy pevne. Svoj 

náklad môžete upevniť jednoducho na upevňovacie koľajnice 

alebo na samostatné upínacie zariadenie upínacej tyče.

1 sada = 4 kusy.

Obj. č. 2E0 017 242

   Samostatné upínacie zariadenie
Samostatné upínacie zariadenie slúži na profesionálne 

zaistenie nákladu v Crafteri. Je určené pre montáž na upínacie 

tyče. 1 sada = 2 kusy.

Obj. č. 2E0 017 240 

                 Sieť na zaistenie nákladu
Aby všetko zostalo na svojom mieste: Sieť na zaistenie nákladu 

zaisťuje prepravu nákladu v uličke podľa predpisu. Sieť sa 

fixuje na upevňovacích očkách a náklad sa pevne upne 

pomocou račňových napinákov.

Rozmer siete (D x Š): 1 700 x 1 100 mm.

Obj. č. 2E0 017 230 

Volkswagen Originálna montážna podlaha Soboflex
Dvojdielna, 13,2 mm hrubá podlahová doska s protišmykovým 

povrchom, sa dá ideálne doplniť pre jednoduchú prepravu 

nákladu. Dodávka nasleduje spolu s upínacími koľajničkami 

a narážacími maticami pre regálový systém.

Obj. č. 2E0 061 260 A 28A  Pre vozidlá s krátkym rázvorom, 
 max. 3,5 t
Obj. č. 2E0 061 260 B 28A  Pre vozidlá so stredným rázvorom, 
 max. 3,5 t
Obj. č. 2E0 061 260 C 28A  Pre vozidlá s dlhým rázvorom, 
 max. 3,5 t
Obj. č. 2E0 061 260 D 28A  Pre vozidlá s dlhým rázvorom a previsom, 
 max. 3,5 t

                 Upínacie popruhy s integrovanými upínacími očkami
Tak rýchlo a jednoducho sa dá upevniť veľký, ťažký náklad: 

upínacie očká presunúť cez západkový mechanizmus do koľaj-

níc, potom náklad fixovať pomocou račňového napináka alebo 

zaisťovacieho uzáveru. Sú vhodné pre upínacie koľajnice 

z výroby alebo v podlahových doskách.

Obj. č. 2E0 017 243  Upínací popruh so zaisťovacím  
 uzáverom s dvoma upínacími očkami
Obj. č. 2E0 017 244  Upínací popruh s račňovým napinákom  
 s dvoma upínacími očkami

                 Štvorhranný držiak
So štvorhranným držiakom sa dajú jednoducho a profesionál-

ne zaistiť napríklad palety alebo drevené trámy. Štvorhranný 

držiak je vybavený ťažným krúžkom s ľahkou obsluhou.

1 sada = 2 kusy.

Obj. č. 2E0 017 241 A

                 Upínacia tyč
Upínacia tyč pohodlne zapadne do upínacích koľajníc, slúži na aretáciu a zaistenie nákladu najrôznejšieho druhu proti skĺznutiu, 

napr. dverí a dosiek. Takto možno náklad v uličke efektívne a účinne stabilizovať. 1 sada = 2 kusy.

Obj. č. 2E0 017 231 H 1FQ  Pre vysokú strechu 
Obj. č. 2E0 017 231 N 1FQ  Pre normálnu strechu
Obj. č. 2E0 017 231 Q 1FQ  Upínacia tyč priečna

Preprava – 1110



Volkswagen Originálna elektrická montážna súprava
(bez obrázku)

13-pólové elektrické montážne súpravy zabezpečujú napájanie 

elektrickou energiou a tým umožňujú prevádzku prívesu. 

Prípadne bude potrebné objednať aj aktualizačné CD špecific-

ké pre prestavenie (bez obrázku). Všetky prevedenia nájdete 

u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálna kombinovaná spojka
Kombinovaná spojka pozostáva z guľovej hlavice a štyroch 

vŕtaných otvorov a s doplnkovým horným zaisťovacím hákom, 

ktorý zabráni nechcenej strate prívesu. Takto môže Crafter 

ťahať závesným okom aj príves. 

Obj. č. 2E0 092 145 A

Volkswagen Originálny výmenný platničkový systém
(obrázok hore)

Výmenný platničkový systém umožňuje jednoduché a rýchle 

odobratie ťažného zariadenia na závesnej konzole.

Obj. č. 2E0 092 125

Volkswagen Originálna závesná konzola
(obrázok hore)

Závesná konzola umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu 

guľovej hlavice a čeľusťovej spojky. Guľová hlavica je 

súčasťou dodávky. Elektrická montážna súprava sa musí 

objednať samostatne. Návody na použitie a všetky prevedenia 

nájdete u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálna guľová hlavica
Špeciálna guľová hlavica je vhodná pre vozidlá so záverovým 

priečnikom resp. závesnou konzolou, ktorá má usporiadanie 

vŕtaných dier 56 x 83 mm.

Obj. č. 2E0 092 770 

Volkswagen Originálna sada skrutiek
(bez obrázku)

Sada skrutiek je nevyhnutná pre jednoduché a rýchle spojenie 

ťažného zariadenia s výmenným platničkovým systémom.

Obj. č. 2E0 092 700 

Volkswagen Originálna čapová spojka
Rozšírte prepravné možnosti vozidla Crafter. Pripojenie prívesu 

závesným okom sa uľahčuje kužeľovitou inštalačnou pomôckou, 

takže zadná časť vozidla je chránená pred neúmyselným 

poškodením. Dá sa používať len v kombinácii so sadou skrutiek.

Obj. č. 2E0 092 145

Volkswagen Originálny schodík
Zabezpečte si schodíkom ešte pohodlnejšie a bezpečnejšie 

nastupovanie a vystupovanie – napriek veľkej nástupnej výške 

pri zadných dverách. Nie je vhodný pre valníkové vozidlá. 

Dá sa používať len v kombinácii so závesnou konzolou.

Obj. č. 2E0 092 200

Preprava – 1312



Časový stres, plánované termíny, spontánne objednávky – počas niektorých dní je toho jednoducho oveľa viac, 

ako počas iných dní. A to je aj dobre. Veď Volkswagen príslušenstvo môže práve počas takýchto dní ukázať, 

čo dokáže. S maximálnym komfortom a optimálnou ochranou – takpovediac dvojnásobne viac.

Keď je toho niekedy opäť viac než dosť.

Volkswagen Originálna slnečná clona pre vodiča
(obrázok hore)

Slnečná clona pre vodiča zhodnocuje Crafter opticky a vozidlo 

vyzerá ešte väčšie a markantnejšie. Chráni pred oslnením 

pri zapadajúcom slnku a stará sa o lepší výhľad. Je vhodná 

len do rýchlosti maximálne 130 km/h. Materiál: akrylové sklo.

Obj. č. 2E0 072 194

Volkswagen Originálne deflektory pre bočné okná
Pustite čerstvý vzduch do vnútra vozidla. Rozmerovo presné 

deflektory účinne redukujú striekajúcu vodu a rušivý hluk 

vetra počas jazdy s mierne otvoreným oknom. Set, ktorý sa 

montuje bez vŕtania a lepenia pozostáva z deflektora pre pravé 

a ľavé bočné okno.

Obj. č. 2E0 072 193

Komfort & ochrana – 151414



                        Bočná ochranná rúra Funktionell
Bočné ochranné rúry „Funktionell“ z leštenej akostnej ocele sú 

nielen pastvou pre oči, ale účinne zamedzujú poškodeniu 

vozidla pri menších nehodách.

1 sada = 2 kusy.

Obj. č. 2E0 071 690 C 4P7  Pre vozidlá s krátkym rázvorom 
Obj. č. 2E0 071 693 C 4P7  Pre vozidlá so stredným rázvorom 
Obj. č. 2E0 071 694 C 4P7 Pre vozidlá s dlhým rázvorom 

                        rúra zadnej časti vozidla
Športovo pôsobiaca ochranná rúra zadnej časti vozidla z akost-

nej ocele ponúka významnú ochranu pri parkovacích manévroch 

a zabráni poškodeniu pri menších nehodách. Zachováva 

hodnotu Craftera a tým je ideálna pre leasingové vozidlá alebo 

vozidlá vozových parkov.

Obj. č. 2E0 071 692 4P7

Slnečný chránič Isolite Outdoor
Ako ochrana proti snehu a ľadu alebo horúčavou a slnečným 

žiarením – rozmerovo presný Isolite „Outdoor“ je ideálny 

po celý rok. Jednoducho nasadiť na čelné sklo, vo vnútri 

upevniť systémom suchých zipsov na stĺpik A a zatvoriť dvere.

Obj. č. 2E1 064 354

Volkswagen Originálne
ochranné poťahy sedadiel pre remeselníkov
Robustná koženka sa dá ľahko čistiť a chráni sedadlo vodiča 

a spolujazdca pred znečistením, opotrebovaním a poškode-

ním. Robustný povrch je odolný proti prepichnutiu, prereza-

niu, oderu a telesnému potu. Všetky prevedenia nájdete u 

vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálny parkovací asistent
Parkovací asistent sa aktivuje automaticky pri zaradení 

spiatočky: Štyri senzory a akustický výstražný signál podporu-

jú vodiča pri zaparkovaní cúvaním. Dosať pre všetky 

štandardné nárazníky bez zadného schodíka.

Obj. č. 2E0 054 630 A 

                        Lišta držiaka osvetlenia EČ
Lišta z pochrómovanej akostnej ocele vytvára ľahko zapamäta-

teľné optické akcenty. Jednoduchú montáž a bezpečné 

uloženie zaručuje vopred upevnená lepiaca páska.

Obj. č. 2E0 071 361 41S

Volkswagen Originálna protišmyková rohož
Protišmyková rohož je presne pristrihnutá na podlahu ložnej 

plochy,  dá sa ľahko čistiť, ponúka ochranu pred nečistotou 

a vlhkosťou a zaisťuje náklad pred zošmyknutím. V prípade 

potreby sa dá úsporne zrolovať. Všetky prevedenia nájdete 

u vášho Volkswagen partnera.

Volkswagen Originálne lapače nečistôt
Týmito mimoriadne odolnými lapačmi nečistôt chránite 

vlastné a za vami idúce vozidlo pred rozvírenou nečistotou, 

nebezpečným nárazom odlietajúcich kamienkov a rozptylom 

striekajúcej vody. Všetky prevedenia nájdete u vášho 

Volkswagen partnera.

Komfort & ochrana – 1716



                        Ochrana nakladacej hrany
(obrázok hore)

Ochrana nakladacej hrany z eloxovaného hliníkového rebrova-

ného plechu neslúži len ako ochrana vášho laku pri nakladaní 

a vykladaní, ale je aj optickou pastvou pre oči. Pre jednoduché 

upevnenie nie je potrebné vŕtanie, ani skrutky.

Obj. č. 2E0 071 365 9QM 

                        Obloženie podbehu kolesa
Obloženie podbehu kolesa je ideálnym doplnením aj k existu-

júcim vnútorným obloženiam. Svojim flexibilným materiálom 

odolným proti UV svetlu chráni lakované podbehy kolies pred 

škrabancami a poškodením, a tak prispieva k zachovaniu 

hodnoty Craftera.

Obj. č. 2E0 071 110 Z37

Volkswagen Originálny chladiaci a teplo udržiavací box
(obrázok hore)

Pri každej príležitosti tá správna teplota. Box sa pripája cez 

12 V/230 V v aute alebo doma. V tomto boxe s objemom 

cca 25 litrov sa dajú prepravovať 2-litrové fľaše postojačky. 

Súčasťou dodávky je ochrana nabíjania batérie a výmenný 

izolačný kryt.

Obj. č. 000 065 400 B

Volkswagen Originálne gumené rohože
Sú tesne priliehavé: Rozmerovo presná sada rohoží z gumy 

s reliéfnym nápisom Crafter zachytí nečistotu a vlhkosť. 

Integrovaný upevňovací systém spája predné rohože protišmy-

kovo s podlahou vozidla. Sú vhodné pre predné samostatné 

sedadlá a dvojsedadlovú lavicu. Farba: čierna.

Obj. č. 2E1 061 501 041  Gumené rohože vpredu, s nápisom
Obj. č. 2E1 061 501 P 041  Gumená rohož vpredu, vľavo 

Komfort & ochrana – 1918



Volkswagen Originálne ošetrovacie a čistiace prostriedky
(obrázok vľavo)

Volkswagen Originálny rad ošetrovacích a čistiacich prostried-

kov bol prispôsobený špeciálne na potreby materiálov 

Volkswagen vo vozidle a na vozidle. Bližšie informácie 

k jednotlivým výrobkom získate u vášho Volkswagen partnera. 

Pre kompletné perfektné ošetrovanie sa opýtajte svojho 

Volkswagen partnera na kompletný sortiment. 

Volkswagen Originálny výstražný trojuholník
Inteligentne skonštruovaný výstražný trojuholník, ktorý sa dá 

úsporne uložiť a rovnako rýchlo aj jednoducho použiť. 

S kontrolnou značkou ECE (Economic-Commission-for-Euro-

pe) a stabilnými, otáčateľnými kovovými nožičkami pre bez-

pečné použitie.

Obj. č. 000 093 057

Volkswagen Originálne snehové reťaze
Vysokokvalitné lankové reťaze sú zhotovené z titánovej 

zliatiny a presvedčia rýchlou a jednoduchou montážou 

pomocou samonapínacieho prvku a integrovanou ochranou 

diskov. S hrúbkou len  9 mm sú tieto reťaze vhodné aj pre vo-

zidlá s veľmi malým voľným priestorom.

Volkswagen Originálna výstražná vesta
Fluoreskujúca bezpečnostná výstražná vesta s nápisom  

Volkswagen a reflexnými signálnymi pásmi je zhotovená 

zo 100 % polyesteru a schválená podľa DIN EN 471. Vozenie 

so sebou vo firemných vozidlách je pre vodiča – s výnimkou 

pracujúcich na voľnej nohe – predpísané zákonom, a v niekto-

rých krajinách už pre všetkých cestujúcich povinnosťou. Dodáva 

sa v praktickom textilnom vrecku s nápisom Volkswagen.

Obj. č. 000 093 056 C 2LD Oranžová
Obj. č. 000 093 056 C 18R  Žltá (bez obrázku)

Sú jednoducho veci, na ktoré je najlepšie myslieť už dopredu. Alebo ešte 

lepšie: Nechať na to myslieť druhých. Skúsených profesionálov, ktorí 

nielen predvídajú, ale hneď aj dodávajú náležité riešenia: Volkswagen 

príslušenstvo. Jasne, ľahko, bezstarostne.

Postarať sa vopred je lepšie, ako robiť si starosti.

Servis & ošetrovanie – 2120



Volkswagen Originálny prívesok na kľúč
Tento elegantný prívesok na kľúč drží spolu štýlovým spôso-

bom, čo vám je milé. S pútkom z čiernej alebo hnedej volskej 

kože, s kovovým krúžkom a Originálnym logom Volkswagen.

Obj. č. 000 087 011 D GOW  Hnedý
Obj. č. 000 087 011 D APG  Čierny

Volkswagen Originálna peňaženka
(obrázok hore)

Karty, doklady a peniaze sa nedajú uschovať štýlovejšie. 

Ďalšou dizajnovou vychytávkou peňaženky zhotovenej 

z tlačenej usne je filigránové fázovo upravené logo 

Volkswagen na vnútornej strane.

Obj. č. 3D0 087 400 GOW  Hnedá
Obj. č. 3D0 087 400 APG  Čierna

Ak pracujeme sústredene na svojom cieli a pritom máme neustále na mysli veľký 

kompletný celok, potom sa spravidla dostaví aj výsledok. Zameriavanie sa na kvali-

tu, čoho výsledkom je nielen rozmerovo presné Volkswagen Originálne príslušen-

stvo, ale aj množstvo výrobkov životného štýlu perfektne sa hodiacich k veľkému 

celku Crafter.

Všetko je dokonalé.

Volkswagen Originálny model auta 
(bez obrázku)

Nielen v životnej veľkosti dokáže Crafter nadchnúť

– Originálne modely vozidiel majú so svojim „veľkým bratom“ 

veľa spoločné. Napríklad kvalitatívne hodnotné spracovanie 

a mimoriadnu vernosť detailov. Bližšie informácie k prevede-

niam a mierkam získate u vášho Volkswagen partnera.
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Ponuky na rozsah dodávky, vzhľad, výkony, rozmery a hmotnosti ako aj obrázky a všetky údaje k vý-

bavám a technické údaje spočívajú na charakteristických znakoch nemeckého trhu a zodpovedajú 

poznatkom, ktoré sú k dispozícii v čase zadávania do tlače. V rámci inovácie si vyhradzujeme 

zmeny v rozsahu dodávky, dizajne a farbe bez predchádzajúceho oznámenia.

Financovanie príslušenstva.
Výhodná cesta k Volkswagen príslušenstvu.

Všimnite si výhodné možnosti financovania pre príslušenstvo. Váš Volkswagen partner vás 

ochotne poinformuje o aktuálne platných podmienkach. Ponuka Volkswagen Bank.

Volkswagen Zubehör GmbH
Dreieich

www.vw.sk

V40 5002 4000
Vytlačené na Slovensku
Zmeny a omyly vyhradené

06/2011

Váš Volkswagen partner


