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Originálny strešný box

Dizajnovo moderný box je odolný voči odlietajúcim kamienkom 

a neprepustí ani UV žiarenie. Aerodynamický tvar výrazne redukuje 

odpor vzduchu, čím dochádza k minimalizovaniu hluku počas jazdy. 

Aj napriek svojej nízkej hmotnosti je stabilný a pevne uchytený 

na streche. Inovatívny systém DuoLift umožňuje pohodlné otváranie 

z oboch strán. Vďaka 3-bodovému centrálnemu zamykaniu je plne 

zabezpečený proti vykradnutiu.  

Basic, čierna matná

340 litrov, d x š x v: 190 x 75 x 39 cm, Obj. číslo: 000071200

460 litrov, d x š x v: 230 x 75 x 38 cm, Obj. číslo: 000071200AC

Komfort, čierna lesklá, rýchloupínací systém 

340 litrov, d x š x v: 190x75x39 cm, Obj. číslo: 000071200AD

460 litrov, d x š x v: 230x75x38 cm, Obj. číslo: 000071200AE

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen Caddy

Uzamykateľný nosič striebornej farby z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu 

so snímateľnými krytmi z plastu. Na nosič možno namontovať napr. držiak bicyklov, 

držiak surfovacej dosky, držiak kajaku alebo praktický strešný box. Sada 2 ks. 

Odporúčame dodržiavať maximálne prípustné zaťaženie strechy vášho vozidla.

pre CADDY 2016> (Kasten/Kombi/Maxi/Maxi Kasten/Maxi Kombi) bez pozdĺžnych nosníkov 

Obj. číslo: 2K0071126

pre Caddy 2016> (Kasten/Kombi/Maxi Kasten/Maxi Kombi) s pozdĺžnymi nosníkmi

Obj. číslo: 2K5071151B

Originálny nosič surfov 

pre montáž na strechu

Obj. číslo: 000071120HA

Originálny držiak kajaku

pre 1 kajak do 25 kg

Obj. číslo: 1K0071127A

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN 
TERAZ AŽ O 10 % VÝHODNEJŠIE!
Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.vwuzitkove.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.

TRANSPORT A STAROSTLIVOSŤ.
SPONTÁNNE SA ROZHODNÚŤ, VŠETKO VZIAŤ SO SEBOU 
A JEDNODUCHO VYRAZIŤ. KAM LEN ČLOVEK CHCE. 

Originálny nosič bicyklov 

pre montáž na strechu 

Obj. číslo: 6Q0071128A

Originálny základný strešný nosič pre Volkswagen T5

Ideálny nástroj na rozšírenie úložných možností vášho vozidla.  

Nie je vhodný pre vysokú či stredne vysokú strechu.

pre Volkswagen T5 bez strešnej lišty, sada 2 ks 7H0071126

pre Volkswagen T5 bez strešnej lišty, 1 ks pre 7H0071126 7H0071126E

pre Volkswagen T5 so strešnou lištou, sada 2 ks 7H0071126A

pre Volkswagen T5 bez strešnej lišty, 1 ks pre 7H0071126A 7H0071126EA

Pojazdný valec pre T profil nosiča, pre upevnenie na zadný nosník nosiča, 

uľahčuje nakladanie

6K9071192 

Originálna sada jarnej ošetrovacej kozmetiky

Dôkladný kozmetický program pre čistenie auta v osvedčenej 

kvalite Volkswagen.

Obj. číslo: 000096355D

Originálny čistič skiel

koncentrát 250 ml

Obj. číslo: 000096311M

Originálna letná zmes 

na čistenie skiel

3 000 ml

Obj. číslo: 000096321B

Originálna sada 

na čistenie diskov

Obj. číslo: 000096353D

Obsah balenia:

– kefa na čistenie diskov 

– handra z mikrovlákna 

– odstraňovač hmyzu 500 ml 

– údržba interiéru 500 ml 

–  čistiaci prostriedok na disky 

500 ml


