Volkswagen
Lifestyle

наші колекції:

Колекція Volkswagen • Колекція GTI • Колекція R • Колекція Motorsport
Колекція CLASSIC • Колекція «КОМЕРЦІЙНІ АВТОМОБІЛІ» • Дитяча колекція

Колекція
Volkswagen

ПРИВІТ,
МАЙБУТНЄ!
МИ ГОТОВІ.
Світ навколо може бути мінливим, та в ньому є постійні речі. Як-от Колекція Volkswagen, що завжди
розвивається, диктує моду й іде в ногу з часом.
Водночас лишається вірною людям. Особлива й
неповторна. У незмінному стилі Volkswagen.

ЧОЛОВІЧА СОРОЧКА ПОЛО
Опис продукту на сторінці 11.
33D.084.230.A–F.8XP

Рюкзак
На старт, увага, руш! Класичний рюкзак із
контрастними жовтими бігунками • Спинка зі зручними
накладками • Велика внутрішня кишеня з відділенням
для ноутбука • Об’єм: 18 л • Матеріал: 100 % поліестер
• Колір: сірий • Розміри: 28 x 16 x 3,2 см
33D.087.329

Набір із трьох підвісок до
браслета
Підвіски у формі історичного логотипа
«Volkswagen», моделі VW Beetle і кемпера
T1 • Матеріал: Неіржавка сталь •
Колір: сріблястий
5TD.050.850

Браслет із підвісками
Опис продукту на сторінці 25
5TD.050.850.A

Жіночий НАРУЧНИЙ ГОДИННИК
Сучасний кварцовий годинник. Корпус зі шліфованої
неіржавкої сталі складається з трьох частин • Циферблат
закритий мінеральним склом • Водонепроникність до 10
ATM • Трохи об’ємний шкіряний ремінець із пряжкою з
неіржавкої сталі • Колір: чорний
Дизайн: Volkswagen Design • Діаметр корпусу: 3 см
000.050.801.A .041
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Чоловіча сорочка поло
Класична сорочка поло з ефектом «сіль
із перцем» і жовтою обшивкою
горловини • Планка застібки на підкладці
• Манжети рукавів і комір темно-сірого
кольору • Смужки на манжетах та
обшивка горловини жовтого кольору
Колір: чорний, білий • Розміри: S–3XL
Матеріал: 100 % бавовна
33D.084.230.A–F.8XP

Велосипед з однією
швидкістю
Опис продукту на сторінці 12
000.050.214.AE висота рами 55 см
000.050.214.AF висота рами 58 см

Жіноча футболка
Повсякденна футболка із широким круглим
вирізом горловини • Спереду великий малюнок
сріблястого й малинового кольорів «Moving
People Forward», що символізує нову
концепцію Volkswagen • Колір: сірий меланж •
Розміри: XS–XXL (трохи більші за стандартні) •
Матеріал: 65 % поліамід, 30 % поліестер, 5 %
еластан
33D.084.210. –E.8XP

10

Колекція Volkswagen

Колекція Volkswagen

11

Сонцезахисні
окуляри
Рюкзак
Опис продукту на сторінці
праворуч
33D.087.329.A

Легкі сонцезахисні окуляри від
Uvex • Білий напис
«Volkswagen» зовні й
маркування бренда Uvex
усередині • 100 % захист від
УФ-А, УФ-B і УФ-C
випромінювання • Скельця
polavision® зменшують
відблиски й пом’якшують надто
яскраве світло • Захист від
УФ-випромінювання до 400 нм
Колір: блакитний, чорний •
Матеріал скелець: TAC
(триацетат целюлози)
33D.087.900.B

Куртка
Опис продукту на сторінці 16
33D.084.002.A–F.8XP

Для стильних поїздок: білий
велосипед із чорними колесами й
коричневим сідлом • Блискуча рама з
написом «Volkswagen» на верхній
трубі й емблемою «Volkswagen» на
головній трубі • Матеріал: алюміній •
Колір: білий

Рюкзак

000.050.214.AE висота рами 55 см
000.050.214.AF висота рами 58 см

Для любителів технологій: рюкзак
Swissdigital із чотирма світлодіодними
смугами, які можна вмикати й вимикати, і
системою сповіщення про виклики з
Bluetooth • Система заряджання • Кишені на
блискавках і два відділення, що не
пропускають сигнали RFID • Відділення для
велосипедного замка • Кишеня для чохла
від дощу в основі рюкзака • Літій-іонна
батарея • Об’єм: 20 л • Матеріал: поліестер,
нейлон рипстоп • Колір: темно-сірий
Вага: 670 г • Розміри: 28 x 46 x 15 см

Опис продуктуна сторінці 137

Велосипедний замок
Безпека понад усе: спіральний тросовий замок
Trelock з емблемою «Volkswagen» на
блакитному циліндрі • Два ключі в комплекті •
Без кріплення • Матеріал: сталь • Колір: чорний
Вага: 500 г • Довжина троса: 1,8 м
33D.087.703
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RFID

Система сповіщення
про виклики

Система
заряджання

Захист від RFID
сигналів
Колекція Volkswagen
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Шарф «Think Blue»
Високоякісний шовковий шарф із приємної до шкіри
суміші волокон • Розроблений спільно з брендом
одягу Cocccon, що дбає про довкілля • Шовк
отриманий гуманним способом• З історичним
малюнком «Volkswagen» • Запакований у красиву
подарункову коробку •
Матеріал: 50 % натуральний шовк, 50 % вовна •
Колір: натуральний білий, темно-синій •
Розміри: приблизно 70 x 200 см
5GE.084.330. .287

Складана коробка
Маленький подвиг: у кілька рухів компактна
сумка перетворюється на велику цупку коробку
• Не рветься, відштовхує вологу й бруд •
Матеріал: 100 % поліестер • Колір: чорний •
Об’єм: 30  л •
Розміри: 50 x 32 x 27,5 см (розкладена)
33D.061.104

Жіноча футболка «Think Blue»
Виготовлена спільно з брендом bleed, що виробляє
спортивний і вуличний одяг із турботою про довкілля
й тварин • Має сертифікат GOTS • Матеріал: 100 %
бавовна (вирощена в контрольованому органічному
середовищі) • Колір: блакитний • Розміри: XS–XL

Туристичний велосипед
Проїде сотні кілометрів: високоякісний, добре
оснащений велосипед матового синього кольору
з блакитними акцентами • Матеріал: алюміній

5G4.084.210. –D.287
000.050.210.J
000.050.210.K
000.050.211.K
000.050.211.L

жіночий, висота рами 48 см
жіночий, висота рами 53 см
чоловічий, висота рами 53 см
чоловічий, висота рами 58 см

Опис продукту на сторінці 137

Малюнок для футболки «Think
Blue»

Шапка з об’ємною
емблемою
Переплетення сірих ниток різних відтінків
створює цікавий візуальний ефект • Спереду
вишита об’ємна емблема «Volkswagen»
По низу шапки вузька блакитна смуга
Матеріал: 100 % поліакрил
Колір: темно-сірий, блакитний із вивороту
33D.084.303.A

Шарф з об’ємною
емблемою
Чудове доповнення до шапки – шарф із
вишитою об’ємною емблемою
«Volkswagen» По коротких краях вузька
блакитна смуга Колір: темно-сірий
Матеріал: 100 % поліакрил
Розміри: 28 x 200 см
33D.084.330

Чоловіча
куртка
Легка куртка з коміром-стійкою, стебнована двома
видами швів • Вощена поверхня з легким блиском •
Контрастний блакитний замок-блискавка до верху
куртки • На блакитній підкладці написи «Moving
People Forward» • Матеріал: 100 % поліамід •
Підкладка: 100 % поліестер •
Колір:сірий антрацитовий • Розміри: S–3XL
33D.084.002.A–F.8XP

Сонцезахисні окуляри
Пластикові окуляри приємних відтінків,
виготовлені вручну • Сіро-блакитні скельця
пасують до сірих тонів оправи – зовні
темного, всередині світлого • У комплекті
твердий захисний футляр і серветка з
мікрофібри з тисненням «Volkswagen» •
Захист від УФ-випромінювання до 400 нм •
Колір: темно-сірий, світло-сірий •
Матеріал: ацетат
33D.087.900.A

Чоловіча футболка
Футболка як спосіб заявити про себе:
класичний крій, обшивка горловини
контрастного синього кольору • Спереду
яскравий блакитний напис «Moving People
Forward» • Матеріал: 100 % бавовна •
Колір: темно-сірий меланж •
Розміри: S–3XL

Кепка
Модна кепка з прямим козирком •
Пластикова пряжка регулює об’єм •
Спереду об’ємна вишита емблема
«Volkswagen» темного кольору •
Матеріал: 100 % бавовна •
Колір: блакитний, темно-сірий

33D.084.200.A–F.8XP
33D.084.300
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Чоловіча
сорочка

Хронограф
Спортивний хронограф із кварцовим механізмом,
виготовленим у Швейцарії • Показує дату, кільце навколо
циферблата обертається • Високоякісний гумовий
ремінець із візерунком протектора шини на
внутрішньому боці • Корпус і застібка-кліпса з
неіржавкої сталі • Водонепроникність до 20 ATM •
Зроблений у Німеччині • Колір: чорний •
Діаметр корпусу: 4,2 см

Класичний крій • Нагрудна кишеня й комір на стійці •
Не потрібно прасувати • Манжети можна застібати на
ґудзики або запонки • Виготовлена спільно з Seidensticker •
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: білий • Розміри: S–XXL
3D0.084.270.A–E.084

5TD.050.800

Кепка
Класична бейсбольна кепка з трохи заокругленим
козирком • Пластикова пряжка регулює об’єм • Спереду
об’ємна емблема «Volkswagen» • Матеріал: трикотаж
джерсі • Колір: сірий меланж

33D.084.300.A

Парасолька-тростина

Брелок для ключів з
емблемою «VW»

Брелок для ключів
«Wheel»

Металева емблема «Volkswagen» на
чорній шкірі • Діаметр: 4 см •
Матеріал: шкіра, метал • Колір: чорний

Брелок у формі легкосплавного диска
Volkswagen Luxor • Діаметр: 4,5 см •
Матеріал: литий цинк •
Колір: сріблястий

000.087.010.BE.ZMD

Автоматична парасолька-тростина • Рукоятка
оббита шкірою для сидінь Volkswagen, оздоблена
швами, як на кермі • Непомітна пускова кнопка •
Тканина купола оброблена тефлоном •
Матеріал: поліестер, алюміній, шкіра •
Колір: чорний •
Діаметр: 110 см •
Довжина: 94 см
1KV.087.602.E .041

33D.087.010
Колекція Volkswagen
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Сумка-чохол для одягу
Практична сумка зі знімними ручками й плечовою
лямкою • Оптимальний захист для одягу •
Жовті бігунки на блискавках • Дві сітчасті кишені для
дрібниць • Сумку-чохол можна повісити розкритою в
машині чи шафі або застібнути на кнопки •
Розміри: 55 x 60 см (складена) • Колір: сірий •
Матеріал: 100 % поліестер
33D.087.308

Несесер
Прямокутний несесер із контрастними жовтими бігунками на
блискавках
• Чотири кишені в основному відділенні
• Спереду зовнішня кишеня на блискавці
• Збоку ручка • Прикрашений емблемою «Volkswagen»
і написом «Moving People Forward» • Матеріал: 100 %
поліестер • Колір: сірий • Розміри: 26 x 14 x 11 см
33D.087.317
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Краватка

Настінний годинник

Високоякісна краватка з італійського шовку • На звороті
петля • Витончена емблема «Volkswagen», вишита на
підкладці • Вишитий ярлик «Volkswagen» на звороті •
Матеріал: 100 % шовк • Колір: блакитний •
Розміри: приблизно 155 x 8 см

Аби всюди встигати: годинник із тихим механізмом і корпусом зі шліфованого алюмінію • Витончені сріблясті
позначки на темному циферблаті • Колір: сріблястий,
темно-сірий • Діаметр: 30 см
33D.050.810

33D.084.320

Будильник
Будильник у формі куба зі світлодіодним дисплеєм •
Показує час і температуру • Можна встановити три
сигнали в різний час • Можна вмикати й вимикати за
допомогою сенсора • Спереду напис «Volkswagen» •
У комплекті USB-кабель для заряджання • Потрібні три
батарейки AAA (не в комплекті) • Колір: сріблястий •
Розміри: 6 x 6 x 6 см

Термочашка
У дорогу з улюбленим напоєм: вакуум між подвійними
стінками чашки тримає тепло чи холод рідини • У дизайні
Volkswagen • Матеріал: шліфована неіржавка сталь • Колір: матовий сріблястий •
Висота: 18,5 см • Об’єм: 0,4 л
33D.069.604

33D.050.811

Вази для чипсів
Для любителів чипсів: набір із двох порцелянових тарілок • У комплекті дві брендові виделки для чипсів •
Матеріал: порцеляна, неіржавка сталь • Колір: білий
33D.069.602

Кулькова ручка з емблемою
«Volkswagen»

Запонки

Запонки

Високоякісна чорна ручка «Lamy econ» зі стержнем
великого об’єму й чорним чорнилом • З неіржавкої
сталі з порошковим покриттям • Емблема
«Volkswagen», гравірована лазером • Колір: чорний •
Матеріал: неіржавка сталь

Стильні запонки в дизайні Volkswagen із
тисненою емблемою «Volkswagen» на
матовому фоні • Матеріал: полірована
неіржавка сталь•
Колір: сріблястий • Діаметр: 1,6 см

Вишукані круглі запонки в дизайні
Volkswagen • Оздоблені гравірованим
написом «Volkswagen» • Матеріал: матова
неіржавка сталь • Колір: сріблястий •
Діаметр: 1,6 см

33D.087.210

3D0.084.322.D

3D0.084.322.B .JKA

22

Колекція Volkswagen

Колекція Volkswagen

23

Ароматизована свічка

Кулькова ручка

Як приємно пахне! Свічка із запахом ванілі
в контейнері з матового скла з написом
«Volkswagen» • Матеріал: скло •
Розміри: 7 x 9 см

Біла кулькова ручка з великим
кристалом Swarovski® й емблемою
«Volkswagen» • Чорне чорнило •
Колір: білий • Матеріал: сталь, мідь

33D.069.640

33D.087.210.A

ЖИТИ
ЯСКРАВО

Браслет із трьома
підвісками
З неіржавкої сталі з підвісками у формі
емблеми «Volkswagen», сердечка й
ангела-охоронця • Підвіски можна
знімати й міняти місцями • Матеріал:
полірована неіржавка сталь •
Колір: сріблястий • Довжина: 20 см

Сонцезахисні
окуляри-авіатори

В’язана шапка	
Сучасна шапка з ефектом «сіль із
перцем» • По низу в’язання
резинкою для комфорту • Спереду
гумовий ярлик з емблемою
«Volkswagen» •
Матеріал: 100 % поліакрил •
Колір: сірий
33D.084.303

Оправа з неіржавкої сталі
Скельця у відтінках блакитного
• Напис «Volkswagen» на
дужках • Двоколірні кріплення
дужок з емблемою
«Volkswagen» • У комплекті
твердий захисний футляр і
серветка з мікрофібри з
тисненням «Volkswagen» •
Захист від
УФ-випромінювання: до 400
нм • Колір: темно-сірий •
Матеріал оправи: метал •
Матеріал скелець: нейлон
33D.087.900

5TD.050.850.A

Намисто з підвіскою

Брелок для ключів
«Heart»
Об’ємне металеве сердечко й
підвіска у формі емблеми
«Volkswagen» із п’ятьма кристалами
Swarovski® • Колір: сріблястий
Матеріал: литий цинк • Розміри:
6 x 2 см

Дух свободи: бірюзове намисто з
підвіскою у формі кемпера T1 –
неодмінна прикраса для всіх любителів
кемпера VW • На головних фарах чотири
маленькі кристали Swarovski ® •
Колір: сріблястий, бірюзовий •
Матеріал: неіржавка сталь •
Довжина: 44 см
33D.050.850.A

33D.087.010.A

Брелок для ключів
«Angel»
Ангел із неіржавкої сталі
Шліфований з одного боку,
полірований із другого
З написом «Drive safe!»
Матеріал: неіржавка сталь
Розміри: 7 x 4 см
000.087.010.AF.JKA
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Підвіска у формі Beetle
Завжди й усюди зі своїм Beetle! Набір із двох
підвісок, прикрашених кристалами Swarovski®
Славетний сріблястий Beetle з двома валізами на
даху й кристалами Swarovski® на бампері, головних
фарах і передньому склі • Бірюзова валіза з
кристалами Swarovski® по краях • За допомогою
застібки-карабіна можна легко причепити до
намиста • Матеріал: неіржавка сталь •
Розміри: 50 x 20 x 2 мм
33D.050.850

Колекція Volkswagen
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Рухатись ТА
відпочивати
Чохол на iPhone
Цупкий пластиковий чохол на iPhone 7 і iPhone 8 •
Покритий чорною воловою шкірою • З тисненою
емблемою «Volkswagen» • Колір: чорний •
Розміри: 1 x 7 x 14 см

Покривало

33D.051.708

М’яке двобічне покривало з написами «Moving
People Forward» • Темна бахрома • Гумовий ярлик з
емблемою «Volkswagen» • Колір: темно-сірий,
світло-сірий •
Матеріал: 65 % акрил, 35 % поліестер •
Розміри: 200 x 140 см
33D.084.509

Захисний чохол для планшета

USB-накопичувач
Високоякісний USB-накопичувач у формі ключа від
Volkswagen • Об’єм пам’яті: 16 Гб •
Запакований у подарункову коробку
000.087.620.J .041

Елемент модульної системи «Travel and Comfort» • Надійно захищає
планшет і поза салоном • Зручно користуватися пристроєм у чохлі •
Написи «Volkswagen» на передній і задній частині • У комплекті
захисна плівка для екрана •
Матеріал: Силікон із поліуретановим покриттям • Колір: чорний
000.061.125.K iPad Air 2
000.061.125.L Samsung Galaxy Tab S2
000.061.125.M iPad Mini 4

Складана парасолька в дизайні
Volkswagen
Вишукана автоматична парасолька • Купол із поліестеру,
оброблений тефлоном • Спиці зі
склопластику/алюмінію • Ручка складається з трьох
металевих частин і пластикової рукоятки • Емблема на
пусковій кнопці та вставка з написом «Volkswagen» на
рукоятці • Колір: чорний
1KV.087.602.D .041
26
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НАРУЧНИЙ ГОДИННИК із
хронографом
Спортивний хронограф • Чорний
циферблат із вишуканим написом
«Volkswagen» • Цифри й позначки
золотистого кольору • Годинникова й
хвилинна стрілки флуоресцентні •
Ремінець із високоякісної лайкової
шкіри • Водонепроникність до 10 ATM •
Кварцовий механізм • Колір ремінця:
коричневий •
Колір циферблата: чорний •
Діаметр: 4 см

НАРУЧНИЙ ГОДИННИК
із функцією GMT
Годинник показує час у двох часових поясах(GMT) • Корпус
зі шліфованої неіржавкої сталі з сатиновим покриттям •
Бежевий циферблат із витонченим написом «Volkswagen»
• Годинникова й хвилинна стрілки флуоресцентні •
Ремінець із високоякісної лайкової шкіри •
Водонепроникність до 10 ATM • Кварцовий механізм •
Колір ремінця: коричневий • Колір циферблата: кремовий
• Діаметр: 4,2 см

33D.050.800

33D.050.800.A

Наручний годинник із
хронографом
Хронограф із механізмом Citizen Miyota
• Плаский корпус зі шліфованої сталі •
Циферблат із вишуканим написом
«Volkswagen» • Секундомір і дисплей зі
шкалою на 24 години • М’який шкіряний
ремінець із пряжкою зі шліфованої
сталі • Водонепроникність до 5 ATM •
Кварцовий механізм •
Колір ремінця: чорний •
Колір циферблата: сріблясто-білий •
Діаметр: 4 см

БАГАТО
ЧАСУ

33D.050.800.B

Автоматичний НАРУЧНИЙ
ГОДИННИК
Годинник із механізмом Citizen Miyota й
автоматичним заведенням • Корпус зі шліфованої неіржавкої сталі із сатиновим покриттям •
Чорний циферблат із витонченим написом
«Volkswagen», позначки з покриттям
«superluminova» • Годинникова й хвилинна
стрілки флуоресцентні • Ремінець із високоякісної лайкової шкіри • Колір ремінця: чорний •
Колір циферблата: чорний • Водонепроникність
до 10 ATM • Механізм автоматичного заведення
• Діаметр: 4,2 см
33D.050.800.D

НАРУЧНИЙ ГОДИННИК зі
змінними ремінцями
Трохи змін не завадить: годинник із трьома
стрілками, механізмом Citizen Miyota й
пласким корпусом зі шліфованої сталі
На циферблаті вишуканий напис
«Volkswagen» • У комплекті змінний ремінець
і необхідний інструмент • 1 ремінець
«Milanese» з неіржавкої сталі, 1 ремінець із
чорної шкіри • Водонепроникність до 5 ATM
Діаметр: 4 см

33D.050.800.C
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КОЛЕКЦІЯ
GTI

Порушувати

закони

GTI – це рух і невпинні пошуки гострих відчуттів.
У колекції GTI зібрані всі елементи вуличного стилю,
аби ви змогли досягнути найвищих вершин.

Жіноча футболка з блискучим
малюнком
Опис продукту на сторінці 33.
5KA.084.210. –E

Сонцезахисні окуляри
Два образи GTI: сонцезахисні окуляри з
двобічними дужками • Два дизайни GTI
Захист від УФ-випромінювання до 400 нм
Матеріал: пластик
Колір: чорний, білий, червоний

5KA.087.900.A

Гірський велосипед
Стиль GTI для байка: чорний матовий
велосипед із колесами 29 дюймів
Алюмінієва рама • Високоякісні кріплення
На верхній трубі фірмові чарунки GTI
Червоні колеса класичного кольору GTI red
Матеріал: алюміній
Колір: чорний, червоний

Жіноча футболка з
блискучим малюнком
Трохи GTI-гламуру: футболка
повсякденного силуету з короткими
рукавами, виготовлена з трикотажу джерсі
Спереду напис «GTI» із блискіток
Матеріал: 100 % бавовна
Колір: білий • Розміри: XS–XXL
5KA.084.210. –E

000.050.230.BM висота рами 48 см
000.050.230.BN висота рами 53 см
Опис продукту на сторінці 139

Парасолька
Автоматична парасолька з візерунком GTI «Clark» • Вишитий ярлик із
написом «GTI» та емблема «Volkswagen» на рукоятці • Колір: чорний,
сірий, червоний • Діаметр: 110 см
5KA.087.600
32

Колекція GTI

Сонцезахисні окуляри
Модні сонцезахисні окуляри GTI з
написами «Timeless Performance» на обох
дужках, оправа приємна на дотик, скельця
дзеркальні, сріблясті •
Захист від УФ-випромінювання до 400 нм
Матеріал: пластик • Колір: чорний

5KA.087.900

Чоловіча футболка
Футболка класичного силуету з трикотажу
джерсі • Спереду чорно-білий малюнок з
емблемою «GTI» і написом «Timeless
Performance» яскраво-червоного кольору
GTI red • Стрічка GTI на обшивці горловини
й гумовий ярлик «GTI» у бічному шві
Матеріал: 100 % бавовна
Колір: сірий меланж • Розміри: S–3XL
5KA.084.200.A–F.573

Чоловіча сорочка поло
Стильна футболка класичного крою
Яскраво-червона плетена стрічка з написом
«GTI» на планці застібки • Червона емблема
«GTI» на грудях ліворуч • Чорна стрічка GTI
на обшивці горловини
Матеріал: 100 % бавовна
Колір: чорний • Розміри: S–3XL
5KA.084.230.A–F
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Чоловіча футболка
Футболка з еластичного трикотажу джерсі
з короткими рукавами • Сучасний, злегка
приталений силует • На грудях і плечах
чарунковий візерунок зі сріблястою
емблемою «GTI» •Матеріал: 96 % бавовна,
4 % еластан • Колір: чорний
Розміри: S–3XL

Дозвіл на зліт
отримано!

5KA.084.200.A–F.FZD

Шорти-боксери
З трикотажу джерсі • Червоний еластичний
пояс із плетеною емблемою «GTI» • Матеріал:
95 % бавовна, 5 % еластан
Колір: світло-сірий • Розміри: S–3XL
5KA.084.398.A–F

Валіза GTI
Створена вражати: валіза для ручної поклажі
дуже легка й міцна та на 100 % GTI • З класичним
чарунковим візерунком, емблемою «GTI» і
червоною підкладкою • Об’єм: 33 л
Матеріал: полікарбонат
Колір: чорний, червоний
Розміри: 37 x 55 x 20 см
5G6.087.301. .GCA
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Краватка
Високоякісна краватка з відомим картатим
візерунком «Clark» • Плетена емблема
«Volkswagen» на підкладці • Матеріал:
100 % шовк • Підкладка: 100 % поліестер
Колір: чорний, білий, червоний
Розміри: 150 x 7 см

Кепка
Завжди на висоті: Кепка з шістьма клинами з цупкого
матеріалу • Чарунковий візерунок на передніх клинах і
зверху на козирку • Низ козирка з оригінального
матеріалу GTI для оббивки сидінь • Матеріал: 100 %
поліестер Підкладка: 100 % бавовна • Колір: чорний
000.084.300.AD.041

231.084.320

Чоловіча сорочка
поло
Опис продукту на сторінці 35
5KA.084.230.A–F

Складана коробка
У кілька рухів маленька сумочка перетворюється на
велику цупку коробку • Матеріал не рветься,
відштовхує вологу й бруд • Витримує до 30 кг
Оригінальна картата тканина GTI «Clark»
Матеріал: поліестер • Колір: чорний
Розміри: 50 x 32 x 27,5 см

Сумка-холодильник
Прохолодні напої в сумці GTI • Спінений поліетилен з
алюмінієвою фольгою тримає температуру продуктів
Застібка-блискавка • Зміцнене дно й ручки для зручного
перевезення • Місткість: шість літрових пляшок
Матеріал: поліестер • Колір: чорний • Розміри: 25 x 30 см

5GB.061.104

Пасок
Оригінальний шкіряний пасок із тисненим чарунковим
візерунком GTI • Петля з тисненням «GTI» і червоною
строчкою • Високоякісна прогумована пряжка
Матеріал: волова шкіра • Колір: чорний
Розміри: S/M = 82 – 92 см, L/XL = 92 – 106 см
5GD.087.408.A–B.041

5KA.087.311
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Пляжний рушник

Спортивна сумка

Час відпочити: рушник для сауни, басейну чи
пляжу • Верх із м’якого велюру з малюнком
З кишенею на блискавці для грошей, ключів і
смартфона • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: чорний, білий, червоний
Розміри: 180 x 90 см •

Для спорту й відпочинку: дорожня сумка GTI зі
збільшеним картатим малюнком GTI • Зручні
ручки зі штучної шкіри • Знімна плечова лямка
Стійка основа з гумовими ніжками
Матеріал: поліестер, штучна шкіра
Колір: чорний • Об’єм: 45 л
Розміри: 62 x 23 x 32 см

000.084.501.D .041

5KA.087.318

Декоративна подушка
Подушка з малюнком у стилі GTI • Знімний чохол
Червона репсова стрічка з написом «Close before race!» на
звороті • Можна прати в пральній машині
Матеріал: чохол 100 % бавовна, подушка 100 % поліестер
Колір: чорний, білий, червоний
Розміри: 50 x 50 см
000.084.508.C .041
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Чоловіча сорочка поло
Опис продукту на сторінці 35
5KA.084.230.A–F

Термочашка
Термочашка GTI в дизайні Volkswagen, із подвійними
стінками • Блискуча червона поверхня кольору
Tornado Red • Сріблястий напис «GTI» гравірований
лазером • Вакуум між подвійними стінками чашки
тримає тепло й холод напоїв • Можна мити в
посудомийній машині • Об’єм: 0,4 л • Висота: 18,5 см
Матеріал: неіржавка сталь • Колір: червоний
Tornado Red, сріблястий
5KA.069.604

Сонцезахисні окуляри
Необхідні для водіїв GTI: сонцезахисні окуляри з
поляризованими скельцями захищають від сліпучого світла
Сміливий дизайн нагадує чарунку GTI • На обох дужках
об’ємні літери «GTI» ручної роботи • У комплекті твердий
футляр GTI і серветка з мікрофібри з чарунковим
візерунком • Дизайн Volkswagen
Захист від УФ-випромінювання до 400 нм
Матеріал: неіржавка сталь • Колір: матовий чорний
5G1.087.900. .041
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Спортивна куртка
Легка й спортивна вітрівка для чоловіків і жінок •
Рукава реглан створюють модний силует
Світло-сірий відтінок темнішає донизу • Чарунковий
візерунок • Великий світловідбивний малюнок на
спинці • Емблема «GTI» спереду • Матеріал: 100 %
поліестер • Колір: світло-сірий, темно-сірий
Розміри: XS–3XL
5KA.084.050. –F

Підвіски
Дві підвіски із застібками-карабінами • Сталева пластинка
з написом «GTI» на червоному лакованому фоні й підвіска
у формі Golf I GTI з неіржавкої сталі • Можна чіпляти на
браслети з підвісками • Матеріал: неіржавка сталь • Розмір підвіски з написом: приблизно 18 x 8 мм • Розмір підвіски у формі Golf I GTI: приблизно 22 x 7 мм
5KA.050.850

Браслет із кристалами Swarovski®
Браслет із колекції GTI з кристалами Swarovski® трьох
кольорів (прозорий, червоний і сірий антрацитовий)
Дві кнопки з великими кристалами для регулювання
об’єму • Тиснення «GTI» між кнопками
Матеріал: алькантара • Колір: сірий
5GM.050.850
Опис браслета з підвісками з
колекції Volkswagen на сторінці 25
5TD.050.850.A

Колекція GTI

45

Чоловіча спортивна
куртка
Біло-сіра меланжева куртка з капюшоном
• Спереду яскраво-червона блискавка з
емблемою «GTI» на бігунку. На спинці
великий напис «GTI Challenge Your Limits»
• З кишенями • Матеріал: 100 % бавовна •
Колір: білий, сірий, червоний • Розміри:
S–3XL
5KA.084.002.A–F

Чоловічий світшот
Вишукана класика: сірий світшот із модним ефектом
потертої тканини, капюшоном і кишенею-кенгуру
Спереду плетений декоративний напис «GTI» червоного
кольору • Капюшон на червоній картатій підкладці GTI
«Clark» із широким пласким шнурком червоного
кольору • Матеріал: 100 % бавовна • Колір: сірий
Розміри: S–3XL
5KA.084.130.A–F
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Шарф
Легкий і м’який шарф із
картатим візерунком GTI «Clark» і
червоною емблемою GTI
Матеріал: 100 % полестер
Колір: темно-сірий, світло-сірий,
червоний
Розміри: 200 x 90 см
5KA.084.331

Спортивна сумка

Штани для бігу

Сучасна нейлонова сумка на шнурку • Спереду велике
друковане зображення GTI, збоку червона гумова
емблема • Верх можна стягнути й носити як рюкзак
Матеріал: 100 % поліестер • Колір: чорний •
Розміри: 35 x 45 см

Повсякденні, зручні штани для чоловіків і
жінок, по боках написи «GTI Performance»
Гумки на поясі й по низу • На поясі шнурок
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: чорний
Розміри: XS–3XL

5KA.087.318.A

5KA.084.390.A–F
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Автоматичний НАРУЧНИЙ ГОДИННИК
«Wheel»
Опис продукту на сторінці 53
5KA.050.800

Кепка

Спортивна куртка

Записник

З друкованим зображенням і червоною емблемою
GTI спереду • Розмір можна регулювати пряжкою
Класичний плаский козирок і сітчасті клини ззаду
Матеріал: 100 % поліестер
Колір: чорний, білий, червоний

Опис продукту на сторінці 44

Приємний на дотик записник GTI • Тиснений чарунковий візерунок спереду • Напис «GTI» на тканинній
вставці • Формат: A6 • Матеріал: штучна шкіра,
тканина • Колір: чорний, червоний •
Розміри: 9 x 12,6 см

5KA.084.050. –F

5KA.087.216
5KA.084.300
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Час для майбутнього.
Хронограф GTI
Спортивний і вишуканий хронограф у дизайні
Volkswagen • Чорний корпус із матової неіржавкої
сталі • Кварцовий механізм Citizen Miyota • Зручний
шкіряний ремінець • На застібці-кліпсі викарбувані
літери «GTI» • Водонепроникність до10 ATM
Матеріал: неіржавка сталь, шкіра • Колір: чорний
Діаметр: 4,2 см
000.050.830.G AAB

НАРУЧНИЙ ГОДИННИК
«Tachometer»
Найзручніший ремінець: пластиковий наручний
годинник у дизайні GTI із силіконовим ремінцем
Приємна, шовкова поверхня • Зворотний бік
корпусу сатиновий на дотик • Кварцовий механізм
Чорний циферблат із чарунковим візерунком
Цифри й стрілки білі та червоні, подібно до
спідометра GTI • Водонепроникність до 3 ATM
Матеріал: пластик • Колір: чорний
Діаметр: 4,2 см
5KA.050.830

Автоматичний НАРУЧНИЙ
ГОДИННИК
«Wheel»
Наручний годинник із трьома стрілками й
високоякісним шліфованим і полірованим корпусом із
неріжавкої сталі • Масштабоване об’ємне зображення
колеса «Brooklyn» із гальмовим диском і червоним
супортом • На колесі гравірований напис «GTI»
Годинникова й хвилинна стрілки з покриттям
«superluminova» • Водонепроникність до10 ATM
Механізм автоматичного заведення
Матеріал: неіржавка сталь • Колір: сріблястий
Діаметр: 4,2 см

5KA.050.800

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА
Футболка класичного крою з трикотажу джерсі,
з короткими рукавами • З об’ємним написом «GTI» спереду
Гумовий ярлик «GTI» у бічному шві •
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: чорний • Розміри: S–3XL
5KA.084.200.A–F.RDM

Парасолька
Танці під дощем: автоматична складана парасолька з
червоною емблемою «GTI» • На чохлі картатий візерунок
«Clark» • Купол: поліестер • Каркас: алюміній, склопластик
Колір: чорний, червоний • Діаметр купола: 95 см •
Довжина: 30 см
5GB.087.602

Колекція GTI
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Художні ілюстрації
Яскраві виконавці: три мотиви в стилі поп-арт до
сорокаліття моделі Golf GTI • У серії 1976 малюнків
Кожна ілюстрація має порядковий номер
Можна пакувати в чорний картонний тубус
Матеріал: папір • Розміри: 80 x 60 см
Мотиви:
Перші й особливі моделі всіх семи поколінь GTI.
5GD.087.799
Динамічне зображення трьох поколінь GTI
5GD.087.799.B
Жива легенда: перше покоління GTI
5GD.087.799.A

Штани для бігу
Опис продукту на сторінці 49
5KA.084.390.A–F

56
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Колекція GTI
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Чашка «GTI One»
Червона порцелянова чашка GTI з малюнком моделі «GTI One» • Округлої форми, з великою
ручкою • На внутрішньому краї літери «GTI»
червоного кольору Tornado Red • Об’єм: 0,34 л
Можна мити в посудомийній машині
Матеріал: порцеляна
Колір: червоний
5KA.069.601.A

Чохол на iPhone
Для iPhone 7 і iPhone 8 • Відомий візерунок
«Clark» із вишуканими літерами «GTI» у
верхньому кутку • Матеріал: пластик
Колір: чорний, червоний, білий

Для зупинок
у дорозі.

5KA.051.708

Чашка «GTI Clark»
З картатим візерунком GTI «Clark»
На внутрішньому краї літери «GTI» червоного
кольору Tornado Red • Об’єм: 0,35 л • Можна
мити в посудомийній машині
Матеріал: порцеляна
Колір: чорний, червоний, білий
5KA.069.601

Чохол на iPhone
Для iPhone 7 і iPhone 8 • Чорна матова
поверхня з глянцевим чарунковим візерунком
GTI і маленькими літерами «GTI» • Дизайн
Volkswagen Design • Матеріал: пластик
Колір: чорний
5G1.087.315.A

Чашка «GTI»
Заряд енергії зранку! Красива кавова чашка з
червоним написом «GTI» • Можна мити в
посудомийній машині • Об’єм: 0,34 л
Матеріал: порцеляна • Колір: чорний
1K1.069.601
Колекція GTI

59

Шорти для плавання
Легкі шорти з чарунковим візерунком • М’який
еластичний пояс із вишитими літерами «GTI» і
декоративним шнурком • Біла емблема «GTI» на
правій штанині • Матеріал: 100 % поліестер
Колір: чорний • Розміри: S–3XL

Брелок для ключів
Високоякісний брелок для ключів з
оригінальним картатим візерунком GTD «Clark»
Розроблений спільно з Volkswagen Design
Матеріал: поліестер, метал • Колір: сріблястий
Розміри: 8,3 x 3,1 см

5KA.084.580.A–F

5GD.087.010

Портмоне
Надійне портмоне з друкованим чарунковим візерунком,
оздоблене червоним кантом і гумовою емблемою «GTI» •
Спеціальна захисна фольга не пропускає сигнали RFID,
оберігаючи ваші цифрові дані
Матеріал: 100 % поліестер • Колір: чорний
Розміри: 13 x 10 x 2 см
5GB.087.400. .041

В’єтнамки

Чоловіча сорочка поло «GTD»

Кепка

Напис «GTI» на підошві • Зручні лямки з тканини
Матеріал: піна EVA • Колір: чорний, червоний
Розміри: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Високоякісна сорочка поло з тонкого піке • З контрастними сірими
смужками на манжетах і комірі • Чарунковий візерунок на обшивці
горловини й планці застібки • На грудях друкована емблема
«GTD» • Матеріал: 100 % бавовна • Колір: чорний • Розміри: S–3XL

З оригінальним картатим візерунком GTD на козирку й
вишивкою на околиці • Всередині контрастна стрічка з
написом «GTD» • Матеріал: 100 % поліестер • Підкладка:
100 % бавовна • Колір: чорний

5KA.084.350. –D

5GE.084.230.A–F.041

5GD.084.300

Колекція GTI
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Чоловіча куртка-бомбер
Яскрава червона куртка з чорними рукавами
реглан • Гумові об’ємні літери «GTI» білого
кольору на грудях ліворуч • Незвична підкладка
з трьома різними малюнками
Матеріал: 100 % поліестер
Колір: антрацитовий чорний, червоний
Розміри: S–3XL

Пляшка для напоїв
Пляшка з тритану з картатим візерунком «GTI Clark»
Нейлонова ручка з червоним написом «GTI» • Спеціальна
кришка не дає рідині проливатися • Об’єм: 0,65 л
Висота: 23 см • Колір: чорний, червоний, білий
5KA.069.601.B

Багатофункціональний шарф
Можна носити як шарф, шапку або пов’язку на
голову • М’який і щільний, без швів, із
чарунковим візерунком GTI • По краях написи
«GTI Performance» і червона емблема «GTI»
Матеріал: 100 % поліестер • Колір: світло-сірий,
темно-сірий • Розміри: 49 x 24,5 см
5KA.084.303

Вішалка для ключів
Вішалка у формі літер «GTI» • З п’ятьма гачками
Зроблено в Німеччині • Матеріал: полірована неіржавка
сталь • Колір: сріблястий • Розміри: 29,3 x 9 см
5KA.087.703

Брелок для ключів
Прямокутний брелок з об’ємним малюнком моделі й
емблемою «GTI» • Напис «Volkswagen», гравірований
лазером • Матеріал: литий цинк • Розміри: 3,5 x 4,5 см
5KA.087.010
Колекція GTI
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Сонцезахисні окуляри

Колекція R

Спортивні й елегантні сонцезахисні окуляри зі
скельцями, що пасують за кольором •
Емблема «R» на обох дужках • Розроблено
спільно з Rodenstock • У комплекті твердий
футляр і серветка з мікрофібри з емблемою
«R» • Матеріал: пластик • Колір: матовий
антрацитовий
1KV.087.901.B .71N

Знаки
вказують
R означає більше. Функціональніше.
Спортивніше. Екстремальніше. І більше
стилю. Колекція R містить речі високої
якості й стриманого дизайну.

Кепка
З об’ємною вишитою емблемою «R» спереду
Розмір можна регулювати липучкою
Матеріал: 100 % поліестер
Підкладка: 100 % бавовна • Колір: чорний

15D.084.300

Оптимальний захист
від перегріву на сонці

66

Колекція R

Хронограф

Сонцезахисні окуляри

Портмоне

Опис продукту на сторінці 69

Опис продукту на сторінці 65

7P0.050.800.B .041

1KV.087.901.B .71N

Зі вставками в стилі оббивки сидінь Volkswagen R
• З металевою емблемою «R» • Всередині: одне
відділення для банкнот, кишеня для монет, три
відділення для карток і три вкладки • Захист
даних завдяки плівці, яка не пропускає сигнали
RFID • Матеріал: волова шкіра, поліестер, метал
Колір: чорний • Розмір: 11,5 x 2 x 9,5 см
15D.087.400

Тканина лишається
прохолодною на
дотик
Надійний захист від
УФ-променів (рівень
UPF щонайменше 30)

Чоловіча сорочка поло
Завдяки новітній технології coldblack® від
Schoeller® темна тканина слабо нагрівається
на сонці й людина захищена від
УФ-випромінювання • З об’ємним малюнком
емблеми «R» на грудях
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: чорний
Розміри: S–3XL
15D.084.230.A–F

Колекція R
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Починаймо!

Хронограф
Ексклюзивний хронограф Volkswagen від компанії Laco
в динамічному R-стилі • З трьома стрілками, дисплеєм із
датою й секундоміром • Корпус зі шліфованої
неіржавкої сталі складається з трьох частин • Білі
елементи на циферблаті й поліроване обрамлення
світяться в темряві завдяки покриттю «superluminova»
Кварцовий механізм Citizen Miyota • Шкіряний ремінець
із карбоновим візерунком, застібкою-кліпсою з
неіржавкої сталі й емблемою «R» • Спільний продукт із
Volkswagen Design • Водонепроникність до 10 ATM
Діаметр: 4,2 см

7P0.050.800.B .041

Термочашка
З літерою «R», гравірованою лазером • Вакуум між
подвійними стінками чашки тримає тепло й холод напоїв
Дизайн термочашки: Volkswagen Design • Об’єм: 0,4 л
Матеріал: неіржавка сталь • Висота: 18,5 см
Колір: блакитний Lapis Blue Metallic
15D.069.604

68

Колекція R

Динамік
Bluetooth
Матовий чорний міні-динамік з емблемою
«R» • Коли динамік умикається, звучить
гуркіт мотора Golf R • Потужне звучання
музики, яка передається через Bluetooth,
карту пам’яті micro SD, аудіовхід AUX-IN
або через NFC • Умонтована система
«вільні руки» • Чудовий звук завдяки
запатентованому підсилювачу нижніх
частот • Килимок на дні запобігає ковзанню
Стійкий до бруду
Тривалість роботи: до 8 годин • Діаметр: 6
см
5K3.087.621

Портмоне

Кулькова ручка

Динамік Bluetooth

Опис продукту на сторінці 66

Тригранна кулькова ручка з поворотним механізмом
від Stabilo • В лакованому алюмінієвому корпусі з
емблемою «R» є металевий стержень великого
об’єму • Приємне доповнення: елегантний висувний
футляр • Матеріал: алюміній • Колір: чорний • Синє
чорнило

Опис продукту на сторінці ліворуч

15D.087.400

5K3.087.621

000.087.210.D .041

70

Колекція R

Колекція R
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Запонки
Об’ємна глянцева емблема «R» на
чорному матовому ромбі
Матеріал: неіржавка сталь
Колір: чорний, сріблястий
Розмір: 1,8 x 1,2 x 2,3 см
15D.084.322

Чашка
Високоякісна порцелянова чашка
в R-стилі • Чорна матова поверхня
з глянцевим малюнком емблеми
«R» • Можна мити в посудомийній
машині • Матеріал: порцеляна
Колір: чорний • Об’єм: 0,37 л

USB-накопичувач
Скляний USB-накопичувач на 8 ГБ
• Емблема «Volkswagen R»
гравірована на скляному корпусі
Світиться блакитним, коли працює
15D.087.620

Кулькова ручка
Опис продукту на сторінці 71
000.087.210.D .041

Парасолька
Автоматична складана парасолька • Легкий каркас з
алюмінію й склопластику • Чорна глянцева
рукоятка з емблемою «R» · Дизайн парасольки:
Volkswagen Design • Колір: чорний • Діаметр: 95 см
Довжина: 28 см
1KV.087.602.C .041
72
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Колекція
Motorsport
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Спортивна куртка

БЕЗ ОБ

Куртка з капюшоном для чоловіків і жінок
Контрастні смуги на капюшоні й рукавах
Кишеня на блискавці на грудях ліворуч
Триколірні манжети й оздоблення куртки
Матеріал: 57 % поліестер, 43 % бавовна
Колір: сірий меланж • Розміри: XS–3XL
5NG.084.051. –F

МЕЖЕН

Ь!

Кепка «Motorsport»
З вишитою емблемою «Volkswagen» і
написом «Volkswagen Motorsport»
Сучасний триколірний дизайн
Розмір можна регулювати
Матеріал: 100 % бавовна
Колір: блакитний, зелений, білий

76

Колекція Motorsport

5NG.084.300.A

Колекція Motorsport
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Чоловіча куртка із софтшелу
Куртка на підкладці, з водонепроникною
блискавкою й кишенями на блискавці • Гумовий
малюнок «Legendary Years of Motorsport» • Манжети
на липучці • Внутрішня кишеня для смартфона
Матеріал: 100 % поліестер • Колір: блакитний Lapis
Blue • Розміри: S–3XL

Чоловіча футболка «Beetle»
З ретро-малюнком славетного Salzburg
Beetle, учасника ралійних перегонів із 1971
до 1974 року • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: невибілений білий • Розміри: S–3XL
5NG.084.200.A–F.080

5NG.084.003.A–F
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Чоловіча сорочка поло
З історичним логотипом «Motorsport» і смугастим
коміром • Зелена вставка на правому рукаві й біла – у
бічному шві праворуч • Світла декоративна строчка на
плечових і бічних швах • Перламутрові ґудзики з
гравірованим написом «Volkswagen Motorsport»
Матеріал: 95 % бавовна, 5 % еластан
Колір: блакитний Lapis Blue • Розміри: S–3XL

Чоловіча футболка «WRC»
Непереможні: футболка з високоякісним
малюнком автомобілів Polo R WRC, які
чотири роки поспіль ставали чемпіонами
світу з ралі • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: невибілений білий
Розміри: S–3XL

Спортивна куртка
Опис продукту на сторінці 77
5NG.084.051. –F
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Чоловіча футболка «Legendary»
З малюнком «Legendary Years of Motorsport» • Малюнок
автомобіля Formula Super V схований на двох
вертикальних смугах • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: невибілений білий • Розміри: S–3XL
5NG.084.200.A–F.23A

Чоловіча футболка «Touareg»
9578 км по бездоріжжю й 4000 м підйомів і спусків за 14 днів!
Гоночний Touareg був непереможним на ралі Дакар із 2009 до
2011 року. Футболка присвячена цій славетній моделі
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: синій • Розміри: S–3XL
5NG.084.200.A–F.530

Чоловіча футболка «Rheila»
Яскраво-зелений Golf I GTI, який лагідно називали «Rheila Frog»,
переміг на німецькому чемпіонаті з ралі 1980 року. Футболка
присвячена цій яскравій моделі • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: невибілений білий • Розміри: S–3XL
5NG.084.200.A–F.GT1

Вбр
а
пер ння
емо для
жц
ів
Кепка «History»

З написом «Legendary Years of
Motorsport» спереду • Вишивка
«Volkswagen Motorsport» праворуч
Сучасний триколірний дизайн
Матеріал: 100 % бавовна
Колір: зелений, білий, блакитний Lapis
Blue

Сонцезахисні окуляри
З чорною оправою й білим написом
«Volkswagen Motorsport» на дужці
Затемнені дзеркальні скельця • Захист
від УФ-випромінювання до 400 нм
Матеріал: пластик • Колір: чорний
5NG.087.900

Колекція Motorsport
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Справжні
кольори
часу.

Колекція
Classic

Невже спогади мають безслідно зникнути? Чи
єдесь стежка в часі, якою до нас вертаються
красиві речіз минулого? Колекція Classic віддає данину незабутньому й освідчується в любові в найприємніших кольорах.

КАВОВА ЧАШКА Й ВАЛІЗА
Опис продукту на сторінці 88
311.069.601.B
311.087.301

БРАСЛЕТ ІЗ ПІДВІСКАМИ
Опис продукту на сторінці 25 • Підвіска у формі
кемпера з набору 5TD.050.850
5TD.050.850.A

Сторінка праворуч

ЖІНОЧА ФУТБОЛКА

БРАСЛЕТ «BEETLE»

Бірюзова футболка зі стильним зображенням
Beetle кремового кольору • Матеріал: 95 %
бавовна, 5 % еластан • Розміри: XS–XXL

Червоний нейлоновий браслет із вишуканим
Beetle з неіржавкої сталі • Розмір регулюється
Матеріал: нейлон, полірована неіржавка
сталь • Максимальна довжина: 23 см

311.084.210. –E.210

311.050.850

НАМИСТО
Опис продукту на сторінці 25
33D.050.850.A

Брелок для ключів
На головному місці: вишуканий брелок у
формі об’ємної моделі Beetle • Масштаб
1:87 • З написом «Volkswagen» на кільці
311.087.010

Книга фотографій «Work
Exhibition 1»
З неймовірними історичними фотографіями
заводу Volkswagen 1948–1974 років • 144
сторінки • Обкладинка: тверда палітурка
000.087.108.B німецькою
000.087.108.E англійською

Підвіска
Колеса з минулого: підвіска з неіржавкої
сталі у формі вінтажного колеса Beetle
Зручна застібка-карабін
Матеріал: неріжавка сталь
311.050.850.A
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Запонки
Відкриті до змін: особливі запонки у формі колеса
Beetle • Легко застібати завдяки стержню, що
обертається • Матеріал: неіржавка сталь
Діаметр: 1,7 см

311.084.322

Колекція Classic

87

КАВОВА ЧАШКА «RED BEETLE»
Біла порцелянова чашка відомого бренда
Seltmann Weiden • З малюнком червоного Beetle у
стилі поп-арт і вінтажним написом «Volkswagen»
Можна мити в посудомийній машині • Матеріал:
порцеляна • Об’єм: 0,3 л • Колір: білий • Зроблено
в Німеччині
311.069.601.B

Валіза
Цупка валіза на чотирьох коліщатах. З малюнком
Beetle у стилі поп-арт й історичним написом
«Volkswagen» • Всередині: кишеня-сітка,
перегородка для багажу й ремінь для фіксації
М’яка підкладка з намальованою історичною
символікою Volkswagen: написом і логотипом
Підходить для ручної поклажі • Кодовий замок TSA
Матеріал: АБС-пластик із полікарбонатною плівкою
Забарвлення: різнокольорове • Об’єм: 34 л
Вага: 2,95 кг • Розміри: 54 x 39 x 23 см
311.087.301

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА «POP ART»
Яскрава синя футболка з цифровим малюнком у
стилі поп-арт • На лівому рукаві історичний напис
«Volkswagen» • Внизу історична емблема
Матеріал: 100 % бавовна • Розміри: S–3XL
311.084.200.A–F.ZZ4
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Сторінка ліворуч

КАВОВА ЧАШКА «BLUE BEETLE»
Міцність і дизайн на сніданок: біла порцелянова чашка
відомого виробника посуду Seltmann Weiden • З малюнком
блакитного Beetle у стилі поп-арт й історичним написом
«Volkswagen» • Можна мити в посудомийній машині
Матеріал: порцеляна • Об’єм: 0,3 л • Колір: Білий •
Зроблено в Німеччині
311.069.601.A

Підставка для яйця
Їжа на колесах: світло-блакитна підставка у формі Beetle
для раннього сніданку • Із сільничкою на даху • Ручна
робота • Матеріал: кераміка
111.069.644

КАВОВА ЧАШКА «GREEN BEETLE»
Оригінальна біла чашка з високоякісної порцеляни
бренда Seltmann Weiden • З малюнком задньої частини
зеленого Beetle у стилі поп-арт й історичним написом
«Volkswagen» • Можна мити в посудомийній машині
Матеріал: порцеляна • Об’єм: 0,3 л • Колір: білий
Зроблено в Німеччині
311.069.601

НАРУЧНИЙ ГОДИННИК
Красивий годинник у вінтажному стилі з тонкими позначками на
циферблаті й написом «Volkswagen» • Віконце з датою • Плаский
корпус із неіржавкої сталі • Годинникова й хвилинна стрілки
світяться • Кварцовий механізм Citizen Miyota • Водонепроникність
до 3 ATM • Діаметр корпусу: 4 см
311.050.800
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Міський велосипед
Стиль Volkswagen для двоколісного транспорту: матовий блакитний
велосипед з історичним написом «Volkswagen» • Високоякісні деталі
Низька алюмінієва рама
000.050.213.H Висота рами 45 см
000.050.213.J Висота рами 50 см
Опис продукту на сторінці 138

Дорожня сумка
Стильні поїздки на вихідних: практична сумка з малюнком Beetle
Зміцнена плечова лямка • Ручки й плечова лямка зі штучної шкіри
Металеві кнопки з написом «Volkswagen» • Всередині кишеня на
блискавці • Матеріал: бавовняна парусина • Підкладка: поліестер
• Колір: синій • Розміри: 49 x 29 x 25 см
311.087.300

Рюкзак

Парасолька
Стильно за всякої погоди: вишукана автоматична парасолька із
заокругленою рукояткою
«під дерево» • Стійка до вітру
Матеріал: поліестер •
Каркас: сталь • Рукоятка: пластик
Колір: чорний • Діаметр: 107 см
Довжина: 88 см

Класичний рюкзак із ремінцями й окантовкою зі штучної шкіри
М’які плечові лямки • Основне відділення затягується на шнурок
Додаткова кишеня для планшета або 15" ноутбука • Передня
кишеня на потайній блискавці, з тримачем для ключів • Малюнок
Beetle на підкладці • Матеріал: бавовняна парусина •
Підкладка: поліестер • Колір: синій • Розміри: 42 x 30 x 17 см
311.087.329

311.087.600

Ретро-велосипед
Як у старі добрі часи: ретро-байк матового
бірюзового кольору • З історичним написом
«Volkswagen» • Деталі виcокої якості • Низька
сталева рама • Передній багажник • Замок для
блокування керма
000.050.200.C Висота рами 45 см
000.050.200.D Висота рами 50 см
Опис продукту на сторінці 138

РУШНИК
Високоякісний махровий рушник Möve •
Безпечний для довкілля, не містить шкідливих
речовин, сертифіковано Öko-Tex Standard 100
Зроблений в Німеччині • Матеріал: 100 % бавовна
Розміри: 180 x 80 см
311.084.500

Колекція Classic
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Сторінка ліворуч
Кулькова ручка
Вішалка для ключів
На гачку: оригінальна вішалка для ключів у формі
історичного напису «Volkswagen» • 5 гачків
Матеріал: метал • Колір: чорний
Розміри: 29,5 x 0,3 x 9 см

Стильна ручка з гравірованим написом «Volkswagen» • Корпус із
металу й горіхового дерева • Чорне чорнило • Матеріал: метал,
дерево
311.087.210

111.087.703.A

Брелок для ключів
Наша домівка завітає до вас: брелок з емальованою
емблемою «Volkswagen» • Напис «Volkswagen»
гравірований на кільці • Матеріал: метал
311.087.010.A

Скарбничка
Ідеально підходить: скарбничка у формі Beetle • Отвір
над заднім вікном • Матеріал: кераміка • Колір: зелений
Розміри: 9 x 9 x 22 см
111.087.709

Набір магнітів
У вишуканому стилі ретро: магніти з дев’ятьма
малюнками з «T1 Summer Edition» • Злегка округла
поверхня • Покриття з епоксидної смоли
Розміри: 3 x 3 см
231.087.703
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Чоловіча сорочка поло
«KARMANN GHIA»

ЧОЛОВІЧА СМУГАСТА СОРОЧКА
ПОЛО
Класична сорочка поло із широкими смугами
Історичний напис «Volkswagen» на грудях
праворуч • Червоні манжети • Тонка червона смуга
на комірі • Матеріал: 100 % бавовна
Розміри: S–3XL

Сорочка поло класичного крою з вишивкою «Karmann Ghia»
й історичним логотипом «Volkswagen» • Вінтажний напис
«Volkswagen» над лівим манжетом • Кокетка й рукава сині
Перед і спинка бежеві • Матеріал: 100 % бавовна
Розміри:S–3XL
311.084.230.A–F.CG7

311.084.230.A–F.9HD

Краватка
Вишукана шовкова краватка синього кольору з вишитим
малюнком Beetle • Матеріал: 100 % шовк
Колір: синій • Розміри: 150 x 8 см
1K4.084.320. .530

Сторінка ліворуч

КАВОВА ЧАШКА «KARMANN GHIA»
Чорна порцелянова чашка від Seltmann Weiden із малюнком
Karmann Ghia • Можна мити в посудомийній машині
Матеріал: порцеляна • Об’єм: 0,4 л • Колір: чорний
Зроблено в Німеччині
311.069.601.C

Кепка
Сучасна кепка з логотипом «Beetle» • Історичний напис
«Volkswagen» і червоний кант на козирку • Червона стрічка
всередині • Розмір можна регулювати смугастою стрічкою
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: синій
311.084.300

Пасок
Регульований, еластичний пасок зі шкіряними елементами
На шкірі тиснений історичний напис «Volkswagen»
Поліровані краї, пофарбовані в тон паска
Матеріал: 70 % поліестер, 30 % гума/шкіра • Колір: бежевий,
блакитний, чорний, білий • Довжина: 110 см
311.087.408
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Зліва направо

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА «KARMANN
GHIA»
Яскрава футболка на честь славетного Karmann Ghia
З оригінальними технічними кресленнями передньої й
задньої частини автомобіля та інших елементів
Історичний логотип «Volkswagen» на малюнку й на
рукаві •Матеріал : 100 % бавовна • Колір: синій
Розміри: S–3XL
311.084.200.A–F.RW5

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА «THE ORIGINAL»
Ретро-футболка з високоякісним поєднанням
фарбованих і флокованих малюнків • Історичний напис
на лівому рукаві • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: темно-червоний • Розміри: S–3XL
311.084.200.A–F.L66

Шапка
Класична шапка, в’язана стильною резинкою
Спереду історична емблема «Volkswagen»
Матеріал: 50 % бавовна, 50 % акрил • Колір: синій
311.084.303

Чоловіча стебнована куртка
Стильна куртка на блискавці й кнопках • В’язаний
внутрішній комір для більшого затишку • Історичний
логотип на правому рукаві • Напис «Volkswagen»
вишитий на нагрудній кишені • Дві зовнішні й дві
внутрішні кишені • Матеріал: 100 % поліестер
Колір: синій • Розміри: S–3XL
311.084.008.A–F.530
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Малюнок для футболки «Orange County».
На сторінці праворуч

Сторінка праворуч

ЧОЛОВІЧИЙ В’ЯЗАНИЙ ДЖЕМПЕР
Синій джемпер, в’язаний резинкою з вертикальним ромбовидним
орнаментом • Рукава в’язані виворітною гладдю • Шалевий комір
на двох ґудзиках • Стильна деталь: по краю праворуч пришита
стрічка у формі трикутника з вишитим історичним написом
Історичний логотип «Volkswagen» на лівому рукаві
Матеріал: 50 % поліакрил, 30 % вовна, 20 % поліамід • Колір: синій
Розміри: S–3XL
311.084.100.A–F.530

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА «BEETLE»
Синя футболка з цікавим колажем у формі Beetle
Складений із різних малюнків з історії моделі
Вінтажний напис на лівому рукаві • З ефектом потертої
тканини • Матеріал: 100 % бавовна • Колір: синій
Розміри: S–3XL
311.084.200.A–F.ZA7

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА «ORANGE
COUNTY»
Відчути літо: футболка з цифровим малюнком у
каліфорнійському стилі • Історичний напис на лівому
рукаві • Матеріал: 100 % бавовна • Колір: бірюзовий
Розміри: S–3XL
311.084.200.A–F.J61
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Колекція
Комерційні
автомобілі

Адже дім там, де серце. Або там, де припаркований ваш
кемпер VW! Славетна модель уже протягом шести
поколінь тішить любителів пригод, свободи й ночівель
просто неба. А в колекції «Комерційні автомобілі» є все
необхідне спорядження.

Покривало для пікніка
Влаштуйте обід на природі: покривало для
пікніка із малюнком фургона VW • Можна
скрутити й носити за ручку • Зворотний бік
відштовхує вологу • Матеріал: поліестер
Колір: блакитний • Розміри: 200 x 160 см

Парасолька від сонця
У затінок! Високоякісна міцна парасолька з великим малюнком кемпера • Каркас можна нахилити • Не пропускає воду й відштовхує бруд завдяки
спеціальному розчину, яким просочена тканина • Матеріал: пластик, метал, поліестер • Колір: червоний • Діаметр парасольки: 200 см

7E0.084.509

7E0.087.605
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Несесер
Зручно брати в подорож: несесер із
малюнком класичного кемпера VW із
багатьма відділеннями • Можна повісити на
гачок у розкритому вигляді • Прати при
температурі до 30 °C • Матеріал: 100 %
поліестер • Колір: блакитний, сірий
Розміри: 23 x 16 x 25 см
5DB.087.317.A

Кепка
Міжнародний бренд: кепка з написом «Volkswagen Комерційні автомобілі» різними мовами • Розмір
регулюється • Зі зручною внутрішньою стрічкою й вентиляційними
отворами • Матеріал: 100 % бавовна • Колір: синій
7E0.084.300

Порцелянова чашка
Усюди потрібна: порцелянова
чашка з написом «Volkswagen
Комерційні автомобілі» різними
мовами • Силіконова накладка на
денці чашки береже поверхні від
подряпин • Можна мити в
посудомийній машині
Матеріал: порцеляна, силікон
Колір: світло-сірий • Об’єм: 0,3 л
7E0.069.601.A

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА
Славетне авто, оновлене:
повсякденна сіра футболка з
малюнком моделі T6 • Малюнок
складено з написів назви бренда
різними мовами • Матеріал: 100 %
бавовна Колір: сірий меланж
Розміри: S–3XL
7E0.084.200.A–F

Несесер
Опис продукту на сторінці ліворуч
5DB.087.317.A
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Декоративна подушка
Спи, кемпере, спи. Червона подушка зі
стильним історичним малюнком • Знімний
чохол на блискавці • Подушку й чохол
можна прати • Матеріал: 100 % бавовна
Наповнювач: поліестер • Колір: червоний
Розміри: 50 x 50 см
7E0.084.508

Скарбничка
Цікава скарбничка для грошей у формі кемпера яскравих кольорів у стилі хіпі
(кілька варіантів) • Ручна робота • Матеріал: кераміка • Розміри: 22 x 9 x 9,5 см
211.087.709.B .2K2
червона 211.087.709.C .18R жовта
211.087.709.D .AUN зелена 211.087.709.E синя
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USB-накопичувач «VW
Camper Van»
Готовий до завантажень: USB-накопичувач
на 8 Гб • Коли флешка працює, фари
світяться • Литий металевий корпус із
гумовими колесами, що крутяться
Колір: червоний і блакитний
Довжина: 6 см

Парасолька

211.087.620.A .645 червоний
211.087.620.A .274 блакитний

Парасолька із чорною ручкою. Каркас і
ручка із склопластику • Синя зовні й сіра з
малюнком поточної моделі T6 усередині
Купол: нейлон • Колір: синій, сірий
Довжина: 97 см
Діаметр парасольки: 130 см
7E0.087.600
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Тостер
Тепер зображення фургона VW і на хлібі: На корпусі
тостера з неіржавкої сталі тиснений малюнок переду
фургона VW. На скибці хліба підсмажуються обриси
кемпера VW • Сім рівнів підсмажування, чимало функцій
Матеріал: шліфована неіржавка сталь
Колір: сріблястий • Розміри: 26 x 15,5 x 18,5 см
5DB.069.641.B

ЕМАЛЬОВАНА ЧАШКА
Опис продукту на сторінці 114
7E0.069.601

Стілець для пікніка
Перепочиньте на вишуканому міцному стільці-шезлонгу • Каркас із деревини бука натурального кольору • Малюнок кемпера, як і на парасольці від сонця • Має три положення
Каркас: деревина бука • Чохол: 100 % поліестер • Колір: синій • Розміри: 140 x 59 x 6 см (складений)
7E0.069.635
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Кепка
Історична кепка Volkswagen • Спереду
малюнок • Ззаду смуга контрастного
кольору й пряжка, що регулює об’єм
М’яка стрічка всередині • Чотири
отвори для вентиляції • Всередині
бавовняна підкладка • Матеріал: 100 %
бавовна • Колір: сірий
7E0.084.300.A

ЧОЛОВІЧА ФУТБОЛКА
Носити оригінал: біла футболка з
історичним малюнком. Емблема
класичних автомобілів Volkswagen
Комерційні автомобілі на звороті
спинки • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: білий • Розміри: S–3XL
7E2.084.200.A–F

Емальована чашка
Любите свій фургон Volkswagen?
Доведіть це! • Біла чашка з червоним
малюнком оригінального освідчення
Матеріал: емаль • Колір: білий
Об’єм: 0,25 л
7EO.069.601

Кухонні рушники
Приємне прибирання: набір із двох
кухонних рушників із різними
малюнками • Матеріал: 100 % бавовна
Колір: білий • Розмір: 70 x 50 см
7E0.084.501

Брелок для ключів
З натуральної шкіри • Малюнок T1 з одного боку й емблема «Volkswagen» із другого
Матеріал: метал, шкіра • Колір: синій
114 Колекція «Комерційні автомобілі»
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Усі хочуть
бути
маленькими.
Навіщо дорослішати?
Адже так добре
бути дитиною з
Дитячою колекцією.
А найголовніше: дорослим
вона теж до вподоби!

Органайзер для заднього
сидіння
У салоні все напохваті зі зручним органайзером
• У стилі гоночного Ted Turbo • Кріпиться
стійками підголівника зверху та лямками за
сидіння знизу • Для всіх автомобілів,
виготовлених до січня 2016 року й моделей
Passat, Touran і всіх версій Golf.
Не доступно для up!
Матеріал: 100 % поліестер • Колір: блакитний
Розміри: 47,5 x 68,5 см
5DA.087.571

Декоративна подушка
Дитяча подушка для обіймів • Із чудовим
малюнком: Ted Turbo за кермом чемпіона
світу Polo R WRC • Прати при температурі
до 30 °C • Матеріал: 100 % бавовна
Наповнювач: 100 % поліестер
Колір: блакитний • Розміри: 50 x 30 см
5DA.084.508

Подарунковий пакунок для немовлят
Набір для немовлят

Опис продукту на сторінці ліворуч

Для маленьких водіїв: шкарпеточки й нагрудник у
гоночному стилі • Нагрудник застібається на
липучку, шкарпеточки з гумовими накладками на
підошві • Нагрудник: 100 % бавовна
Шкарпетки: 75 % бавовна, 23 % поліакрил, 2 %
еластан • Один розмір

5DA.084.415

5DA.084.415
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КОНСТРУКТОР LEGO BEETLE
Lego не лише для прямих ліній. Небесно-блакитна модель
Volkswagen Beetle складається з 1167 деталей. Чимало
унікальних елементів, приміром заокруглені колісні арки й двері,
що відкриваються • УВАГА: не призначено для дітей віком до 3
років. Небезпека удушення внаслідок ковтання дрібних деталей
Розміри в зібраному вигляді: 29 x 12 x 15 см
6R5.099.320

КОНСТРУКТОР LEGO T1 КЕМПЕР
Volkswagen «кемпер» 1962 року з 1334 деталей, має
славнозвісне переднє скло Safari й висувний дах • УВАГА: не
призначено для дітей віком до 3 років. Небезпека удушення
внаслідок ковтання дрібних деталей • Розміри в зібраному
вигляді: 30 x 13 x 14 см
211.099.320. .BL9
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Візок «GTI» з люлькою
Приємні прогулянки для всієї родини з
візком «GTI» • Легко пристосувати до
потреб дитини – може бути люлькою
для немовляти або стильним
прогулянковим візком • Чимало
елементів у славетному стилі GTI: чохли
з оригінальної картатої тканини GTI
«Clark», віконце зі стільниковим
візерунком GTI, колеса в стилі GTI,
червоні декоративні строчки на ручці
для батьків • Розроблено спільно з
німецьким виробником візків knorr-baby
000.084.417. .6J1

Прогулянковий візок «GTI»
Спортивний візок для прогулянок гладенькими
тротуарами й заміськими стежками. Має знімну
захисну перекладину й кошик для речей
Високоякісна рама із сучасних алюмінієвих
профілів • Спинка має три положення, які зручно
регулювати однією рукою • Коли малюк заснув,
підставку для ніг можна підняти • Розсувний
козирок • Розрблено спільно з німецьким
виробниом візків knorr-baby
5KA.084.417

З ПРОГУЛЯНКОВИМ СИДІННЯМ У КОМПЛЕКТІ
Візок «GTI» з люлькою легко перетворити на прогулянковий,
замінивши сидіння за мить • Прогулянкове сидіння має м’яку
вставку й знімну захисну перекладину • Можна розвертати
обличчям уперед і назад • З м’яким п’ятиточковим ременем
безпеки • Спинка та опора для ніг регулюються в багатьох
положеннях • Складаний знімний капюшон має вентиляцію й
віконце для батьків
Візок «GTI» має захисну ковдру для колін, сумку для підгузків,
москітну сітку, тримач для напоїв і дощовик для люльки й
прогулянкового сидіння

Гоночний комбінезон
Для майбутнього чемпіона: м’який комбінезон із
довгими рукавами й маленьким комірцем-стійкою
Об’ємний малюнок «GTI» спереду й ззаду та напис
«Living Legend – New born» на спинці • Легко
одягати й знімати завдяки кнопкам зверху донизу.
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: білий, сірий,
червоний • Розміри: 68/74, 80/86

Комбінезон GTI
Увімкнути гучність! М’який комбінезон із
довгими рукавами й маленьким
комірцем-стійкою • Збільшений візерунок GTI
«Clark» • Легко одягати й знімати завдяки
кнопкам зверху донизу • Матеріал: 100 %
бавовна • Колір: білий, сірий, червоний
Розміри: 68/74, 80/86

5KA.084.401. –A.RDM

5KA.084.401. –A.573

Гоночний
комбінезон, перед
Опис продукту
на сторінці праворуч
5KA.084.401. –A.RDM

Комбінезон «GTI», спинка
Опис продукту на сторінці ліворуч
5KA.084.401. –A.573

СТРІЧКА ДЛЯ ПУСТУШКИ
Тримається міцно: червоно-чорна стрічка для
пустушки з емблемою «GTI» має зручний
відсувний затискач для надійного кріплення до
одягу чи візка • Пустушку можна чіпляти на
силіконове кільце або затискач
Матеріал: пластик (ABS), стрічка 100 % нейлон
Колір: чорний, червоний
5GB.084.410. .041

Набір пустушок
Дві пустушки для заспокоєння • Розмір
2 • З чорною емблемою «GTI» • Не
містять BPA (бісфенол A) • Для дітей від
3 місяців • Матеріал: силікон,
поліпропілен (PP) • Колір: червоний
5GV.084.410. .645
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ПЛЮШЕВІ ТВАРИНКИ SIGIKID
Іграшки Sigikid відомі чудовим дизайном, високою якістю й увагою до
деталей • Плюшевих тваринок можна прати при температурі до 30 °C •
Матеріал: 80 % бавовна, 20 % мікрофібра плюш • Наповнювач: поліестер

М’ЯКА ІГРАШКА PAUL
PARCOURS
Колір: Світло-коричневий • Розмір: 30 см
000.087.576.C .260

Дитяча футболка
Вишукана футболка з м’якого
джерсі • З аплікацією Junior Beetle
спереду • В’язані смужки меланж •
Дві кнопки на плечі для зручного
одягання й знімання • Матеріал:
95 % бавовна, 5 % еластан • Колір:
блакитний, білий • Розміри: 68/74,
80/86, 92/98
5DA.084.400. –B

М’ЯКА ІГРАШКА TED TURBO
Колір: коричневий • Розмір: 32 см

Дитячий автомобіль Junior Beetle

000.087.576.B .AQG

На Junior Beetle маленькі бешкетники шукатимуть захопливі
пригоди • З м’яким сидінням і безшумними колесами • Набір
наліпок у комплекті • Матеріал: поліетилен (пластик)

М’ЯКА ІГРАШКА MICK MECHANIC
Колір: світло-блакитний • Розмір: 28 см
000.087.576.D 3H1

5DA.087.510 Білий 5C0.087.500.B .71N сірий антрацитовий
УВАГА: не призначено для дітей віком до 12 місяців. Іграшка не
має захисту. Гратися під наглядом дорослих. Їздити там, де немає
машин. Використовувати з відповідним захисним спорядженням.
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Beetle на дистанційному
керуванні
Аби стати професіоналом: модель Beetle на
дистанційному керуванні • Особлива деталь: фари
світяться, коли машинка працює • Вік: від 8 років
Масштаб: 1:24 • Колір: блакитний
5DA.099.311

Іграшковий автомобіль T1
Діти потішаться іграшковим кемпером
Інерційна машинка з дверима, що
відкриваються • Колір: блакитний, кремовий
Довжина: 12 см
211.087.511.A

УВАГА: не призначено для дітей віком до 36 місяців.
Небезпека удушення внаслідок ковтання дрібних
деталей.

Іграшковий автомобіль
Beetle
Точнісінько як старший брат: міні-версія Beetle
Двері відкриваються • З інерційним механізмом
•Колір: червоний • Довжина: 12 см
111.087.511
УВАГА: не призначено для дітей віком до 36
місяців. Небезпека удушення внаслідок
ковтання дрібних деталей.

Кепка з історичним малюнком
T1
Сонячно-жовта кепка з історичним малюнком
кемпера Volkswagen • Розмір регулюється
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: жовтий
7E0.084.300.B
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ДИТЯЧИЙ ГІРСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД ІЗ
КОЛЕСАМИ 24"
Увага, руш! Спортивний велосипед у стилі GTI для захопливих
поїздок • Високоякісні деталі, алюмінієва рама й 24-дюймові
колеса • 21-швидкісна система Shimano для простих і точних
перемикань на бездоріжжі • Для дітей від 7 років
000.050.231.F Опис продукту на сторінці 139

Футболка «Original Pirelli GTI»
Дуже круто: футболка із джерсі з великим малюнком особливої моделі
GTI спереду • Маленький вишитий ярлик «GTI» в бічному шві
Матеріал: 100 % бавовна • Колір: чорний • Розміри: 104/110, 116/122,
128/134, 140/146, 152/158
5GB.084.220. –D.041

Футбольний м’яч
КЕПКА
Кепка з великим написом «Get wild» і друкованим зображенням GTI
на козирку • Матеріал: 100 % поліестер • Підкладка: 100 % бавовна
Колір: чорний
5GB.084.300.B

Футбольний м’яч для змагань, відповідає вимогам
FIFA й Німецького футбольного союзу • 32 панелі,
вручну зшиті 720 стібками • Бутилова камера й
бутиловий ніпель • З малюнком емблеми
«Volkswagen» • Після доставки м’яч накачують
Матеріал: штучна глянцева шкіра, чотири шари
Колір: білий, блакитний, сірий • Розмір: 5
000.050.540.A .284
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Гра «Знайди пару»
36 пар різних зображень зі світу Volkswagen
Фрагменти з віммельбуха й малюнки трьох
плюшевих героїв • Для дітей від 6 років
Матеріал: картон
5DA.087.528.A
УВАГА: не призначено для дітей віком до 36
місяців. Небезпека удушення внаслідок
ковтання дрібних деталей.

Пазли
Весела картинка з віммельбуха з героями Ted
Turbo, Mick Mechanic і Paul Parcours
Із цупкого картону • 72 деталі
Матеріал: картон
5DA.087.528
УВАГА: не призначено для дітей віком до 36
місяців. Небезпека удушення внаслідок
ковтання дрібних деталей.

Плюшевий автобус
М’якенька класика: легендарний
Volkswagen кемпер із плюшу• Можна
використовувати як подушку або
валик під голову • Матеріал: 100 %
м’яке плюшеве хутро • Наповнювач:
поліестер • Колір: бежевий, синій
Розміри: 29 x 14 x 17 см
211.087.511.B

Пазли з тримачами
Чудовий старт для найменших
фанатів Volkswagen: дерев’яні пазли
з сімома моделями Volkswagen
Виготовлені компанією Gollnest &
Kiesel • Для дітей від 12 місяців
Розміри: 30 x 21 x 8 см
132 Дитяча колекція

1H9.087.528

Дитячий автомобіль Junior Beetle
Опис продукту на сторінці 127
5DA.087.510

Дитячий квадроцикл Junior Quad

Причіп для Junior Beetle
Просто приєднай і рушай! • Безшумні колеса й зчіпний пристрій
• Матеріал: поліетилен (пластик) • Колір: білий

Для веселих перегонів: квадроцикл із дуже великими й
широкими колесами • Профілі коліс для бездоріжжя
забезпечують гарне зчеплення з дорогою. Тихий
завдяки безшумним шинам із м’якого пластику • Має
сигнал і тсс – схованку для таємного багажу
Матеріал: пластик • Колір: чорний
5TD.087.510. .041

5DA.087.502
УВАГА: не призначено для дітей віком до 36 місяців. Іграшка не
має захисту. Гратися під наглядом дорослих. Їздити там, де
немає машин. Використовувати з відповідним захисним
спорядженням.

УВАГА: не призначено для дітей віком до 36 місяців.
Іграшка не має захисту. Гратися під наглядом
дорослих. Їздити там, де немає машин.
Використовувати з відповідним захисним
спорядженням.

Туристичний велосипед, жіночий, 28
дюймів

ГИ

Гірський велосипед
Зріст велосипедиста

Висота рами 48 см • 000.050.210.J
Висота рами 53 см • 000.050.210.K
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Ідеальна висота рами

Висота рами

До 185 см

48 см

185 см і вище

53 см

Туристичний, міський
ТА ретро-велосипеди

Для зручних поїздок потрібно
правильно підібрати висоту рами.
Ознайомтеся з даними таблиці й
візьміть до уваги: якщо сідло на
пружинах, варто обирати раму на 5
см нижчу. Якщо підходять обидва
розміри, зважайте на стиль
керування. Для спортивної їзди
потрібна нижча рама. Високу раму
обирають для прогулянок і
велотуризму.

Зріст велосипедиста

Висота рами

155 – 165 см

45 – 48 см

165 – 175 см

50 – 53 см

175 см і вище

58 см

Велосипед з однією швидкістю
Зріст велосипедиста

Висота рами

До 175 см

55 см

175 см і вище

58 см

Туристичний велосипед, чоловічий,
28 дюймів
Висота рами 53 см • 000.050.211.K
Висота рами 58 см • 000.050.211.L

Для стильних поїздок у справах: білий велосипед з однією швидкістю.
Чорні колеса й коричневе сідло • Блискуча рама з написом
«Volkswagen» на верхній трубі й емблемою «Volkswagen» на головній
трубі

Колір: білий
Рама: алюмінієва
Гальма: гальмові супорти Tektro, передні й задні
Система швидкостей: одна швидкість
Сідло: Selle Royal Arco
Задня втулка: Втулка Shimano з педальним гальмом
Шини: Schwalbe Durano, 28 дюймів (28–622)
Вага: приблизно 11,7 кг

ВЕЛОСИПЕД З ОДНІЄЮ ШВИДКІСТЮ, 28
дюймів
Високоякісний туристичний велосипед матового синього кольору.
Легко їздить по асфальту, бруківці й вибоїстих велосипедних доріжках
24-швидкісна система й дискові гідравлічні гальма від Shimano •
З багажником і бризковиками

Висота рами 55 см • 000.050.214.AE
Висота рами 58 см • 000.050.214.AF

Колір: синій
Рама: алюмінієва
Вилка: амортизаційна вилка Suntour
Переднє освітлення: Фара Axa Blueline 30
Заднє освітлення: Ліхтар Axa Slimline з габаритним вогнем
Гальма: передні й задні дискові гідравлічні гальма Shimano
Задній перемикач: Shimano Acera, 24 швидкості
Сідло: Selle Royal Rio Plus
Передня втулка: Динамо-втулка Shimano
Шини: Schwalbe Road Cruiser, 28 дюймів (42–622)
Вага: приблизно 17,5 кг

Велосипеди 137

Міський велосипед, 28 дюймів

РЕТРО-велосипед, 28 дюймів

Висота рами 45 см • 000.050.213.H
Висота рами 50 см • 000.050.213.J

Висота рами 45 см • 000.050.200.C
Висота рами 50 см • 000.050.200.D

Стиль Volkswagen і для двоколісного транспорту: вишуканий міський
велосипед матового синього кольору з історичним написом
«Volkswagen» • Високоякісні деталі • Низька рама для зручної посадки
З багажником і бризковиками

Колір: синій
Рама: алюмінієва
Вилка: амортизаційна вилка Suntour
Переднє освітлення: Фара Spanninga Brio
Заднє освітлення: Ліхтар Axa Slimline з габаритним вогнем
Гальма: V brake, передні й задні
Сідло: Selle Royal Rio Plus
Передня втулка: Динамо-втулка Shimano
Задня втулка: Втулка Shimano Nexus 7-швидкісна з педальним гальмом
Шини: CST Xpedium one, 28 дюймів (47–622)
Вага: 18,7 кг

Оригінальні кріплення
Volkswagen для велосипеда:
100 % якість Volkswagen.

ГІРСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД GTI З ОДНІЄЮ
ШВИДКІСТЮ, 29 ДЮЙМІВ

ГІРСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД GTI, дитячий, 24
дюйми

Висота рами 48 см • 000.050.230.BM
Висота рами 53 см • 000.050.230.BN

Висота рами 30 см • 000.050.231.F

Старомодна велосипедна прогулянка: бірюзовий ретро-байк з
історичним написом «Volkswagen» • Високоякісні деталі • Спереду
багажник • Замок для блокування керма • Низька рама для зручної
посадки • Задній ліхтар із габаритним вогнем

Вишуканий стиль GTI: чорний матовий гірський велосипед із
29-дюймовими колесами • Алюмінієва рама • Високоякісні деталі
Фірмові чарунки GTI на верхній трубі • Колеса класичного червоного
кольору GTI red

Увага, руш! Спортивний велосипед у стилі GTI для захопливих поїздок
Високоякісні деталі, алюмінієва рама й 24-дюймові колеса
Для дітей від 7 років

Колір: бірюзовий
Рама: високоякісна сталь
Переднє освітлення: Фара Spanninga Swingo XDO
Заднє освітлення: Ліхтар Axa Slimline з габаритним вогнем
Гальма: V brake, передні й задні
Сідло: Selle Royal Svezia
Передня втулка: Динамо-втулка Shimano
Задня втулка: Втулка Shimano Nexus 3-швидкісна з педальним гальмом
Шини: CST Zeppelin, 28 дюймів (50–622)
Вага: приблизно 21,5 кг

Колір: чорний, червоний
Рама: алюмінієва
Вилка: амортизаційна вилка Suntour XCM HLO з локаутом
Гальма: передні й задні дискові гідравлічні гальма Shimano
Задній перемикач: Shimano Deore, 27 швидкостей
Сідло: Velo VL3135
Втулка: Передня й задня втулка Shimano TX 505 із механізмом для
швидкого знімання
Шини: WTB Ranger Comp, 29 дюймів (57–622)
Вага: приблизно 15,1 кг

Колір: чорний, червоний
Рама: алюмінієва
Вилка: амортизаційна вилка Suntour SF12 XCT
Гальма: Tektro V-Brake 855 AL, передні й задні
Задній перемикач: Shimano Tourney, 21 швидкість
Сідло: Velo VL5063
Втулка: Передня й задня втулка KT ONE з механізмом для швидкого
знімання
Шини: WTB Gangster, 24 дюйми (50–507)
Вага: приблизно 12,9 кг

Надійність оригіналу: з Оригінальними

• Варіанти: кріплення на тягово-зчіпний пристрій, багажник, дах.

кріпленнями Volkswagen для

• компактне перевезення до чотирьох велосипедів

велосипедів можна безпечно й зручно

• легкий і швидкий монтаж

перевозити велосипеди будь-куди.

• протестовано згідно зі стандартами Volkswagen, суворішими за
офіційні вимоги
• розроблено спільно з провідними виробниками

Index
БРЮКИ Й ШОРТИ

Чоловічий одяг

Футболки й сорочки
· Футболка (колекція Classic)

87

· Шорти для плавання (колекція GTI)

60

· Футболка «Think Blue»

14

Сонцезахисні окуляри

Volkswagen)

27

· Рушник (колекція Classic)

· Футболка (колекція Volkswagen)

10

· Сонцезахисні окуляри-авіатори (колекція
Volkswagen)
24

· Валіза (колекція Classic)

88

· Велосипедний замок (колекція Volkswagen)

· Несесер (колекція Classic)

21

13

· Сонцезахисні окуляри «Honeycomb Design»
(колекція GTI)
43

· Дорожня сумка (колекція Classic)	

92

· Покривало (колекція Volkswagen)

· Сонцезахисні окуляри з двобічними дужками
(колекція GTI)
33

Канцелярське приладдя

· Сонцезахисні окуляри «Timeless
Performance» (колекція GTI)

· USB-накопичувач «Camper Van» (колекція

КЕПКИ Й ШАПКИ

· Куртка (колекція Volkswagen)

16

· Кепка (колекція Classic)

· Стебнована куртка (колекція Classic)

99

· Кепка, синя (колекція «Комерційні
автомобілі»)

· Спортивна куртка (колекція Motorsport)

77

· Спортивна куртка (колекція GTI)

44

Футболки й сорочки
· Футболка «Beetle» (колекція Classic)

101

· Кепка, сіра (колекція «Комерційні
автомобілі»)

96

БРЮКИ
· Штани для бігу (колекція GTI)

49

107

Кепки й шапки
114

· Кепка (колекція Classic)

· Кепка, синя (колекція «Комерційні
· Кепка, сірий меланж (колекція Volkswagen)
автомобілі»)
	
				
19
· Кепка, сіра (колекція «Комерційні
автомобілі»)
· Кепка, блакитна, темно-сіра (колекція
Volkswagen)
17
· Кепка, блакитна, темно-сіра (колекція
Volkswagen)
· Кепка «GTD»
61

· Сорочка поло «Block stripes» (колекція
Classic)

97

· Сорочка поло «GTD»

61

· Кепка «Honeycomb» (колекція GTI)

· Штани для бігу (колекція GTI)

49

· Сорочка поло (колекція GTI)

35

· Кепка з друкованим зображенням (колекція
GTI)
50

· Світшот (колекція GTI)

46

· Шапка (колекція Classic)

· Футболка (колекція GTI)

55

· Футболка «Honeycomb print» (колекція GTI)
36

66

· Жіноча футболка з блискучим малюнком 33

49

62

47

· Портмоне (колекція R)

36

· Штани для бігу (колекція GTI)

· Куртка-бомбер (колекція GTI)

· Спортивна куртка (колекція GTI)

27

· Шорти-боксери (колекція GTI)

Куртки

· Куртка із софтшелу (колекція Motorsport) 78

Аксесуари

· Чохол на iPhone (колекція Volkswagen)

39

96
107
114
17

· Кепка, сірий меланж (колекція Volkswagen)
19

35

· Сонцезахисні окуляри (колекція Motorsport)
83
65

· Сонцезахисні окуляри (колекція R)

«Комерційні автомобілі»)	
· Записник (колекція GTI)	

· USB-накопичувач (колекція R)	

72

Книжка «From The Beetle To а Global Player»

13

· Брелок для ключів «Angel» (колекція Volks-

· Кепка «History» (колекція Motorsport)

83

· Кепка з друкованим зображенням (колекція
GTI)
50

· В’язана шапка (колекція Volkswagen)

24

· Шапка (колекція Classic)

99

· Брелок для ключів «Beetle wheel» (колекція

wagen)	

56

· Пляжний рушник (колекція GTI)

40

· Чашка «Clark» (колекція GTI)

58

· Декоративна подушка (колекція GTI)

40

· Хронограф «Black» (колекція Volkswagen) 19

· Пляшка для напоїв (колекція GTI)

63

· Хронограф «Brown leatherstrap» (колекція

· Складана коробка (колекція GTI)

39

Classic)

· Сорочка «Karmann Ghia»

98

· Кепка «Volkswagen Motorsport»

76

· Кепка «History» (колекція Motorsport)

83

· Брелок для ключів «Emblem» (колекція Clas-

· В’язана шапка (колекція Volkswagen)

24

sic)

94

· Будильник (колекція Volkswagen)	

· Кепка (колекція R)

66

· Брелок для ключів «GTD»

61

· Кепка «Volkswagen Motorsport»

76

· Брелок для ключів (колекція GTI)

63

· Пасок (колекція Classic)

96

· Футболка «Orange County» (колекція Classic)
101

· Запонки (колекція Classic)

86

· Запонки з гравіруванням «Volkswagen»

22

АКСЕСУАРИ / ШАРФИ

wagen)

· Запонки з емблемою «Volkswagen»

22

· Брелок для ключів «Angel» (колекція
Volkswagen)

· Брелок для ключів (колекція «Комерційні

39
60

· Сорочка поло (колекція R)

67

· Багатофункціональний шарф (колекція GTI)
62

· Футболка «Race Touareg» (колекція
Motorsport)

82

автомобілі»)

25

· Футболка «Rheila Golf» (колекція Motorsport)
82

· Краватка (колекція GTI)

38

· Запонки (колекція R)

72

(колекція Volkswagen)

25

СУМКИ Й ВАЛІЗИ

· Футболка «Salzburg Beetle» (колекція
Motorsport)

· Шарф (колекція Volkswagen)

15

· В’єтнамки (колекція GTI)

60

· Рюкзак (колекція Classic)

79

· Шарф «Think Blue»

14

· Сорочка (колекція Volkswagen)

18

· Краватка (колекція Classic)

97

· Багатофункціональний шарф (колекція GTI)
62

· Краватка (колекція Volkswagen)

22

· Футболка «The Original» (колекція Classic) 98
· Футболка «The Original»
(колекція «Комерційні автомобілі»)

Жіночий одяг

114

· Футболка «Timeless Performance» (колекція
GTI)
35

Куртки

115

(колекція Volkswagen)

18

8

wagen)

28

· Шарф (колекція GTI)

49

· Брелок для ключів «Heart» (колекція
Volkswagen)

24

· Брелок для ключів «Angel» (колекція
Volkswagen)

24

· Намисто з підвіскою «T1» (колекція
Volkswagen)

25

53

· Наручний годинник «Tachometer» (колекція

18

· Браслет із трьома підвісками

· Рюкзак (колекція Volkswagen)

· Хронограф (колекція GTI)

92
9

GTI)

52

GTI)

56

· Вішалка для ключів (колекція GTI)

63

· Чашка «GTI» 

58

· Чашка «GTI One»

58

· Складана парасолька (колекція GTI)

55

· Термочашка (колекція GTI)

43

· Художня ілюстрація «trilogy» (колекція GTI)
56

53

· Парасолька (колекція GTI)

· Жіночий наручний годинник (колекція Volks-

· Кавова чашка «Karmann Ghia» (колекція Clas-

8

wagen)

69

· Рюкзак «LED strips» (колекція Volkswagen)13

· Хронограф (колекція R)

· Сумка-чохол для одягу (колекція Volkswa-

· Настінний годинник (колекція Volkswagen)23
90

gen)

20

· Наручний годинник (колекція Classic)

· Чохол на iPhone «Clark» (колекція GTI)

59

· Наручний годинник зі змінними ремінцями

· Сумка-холодильник (колекція GTI)

38

(колекція Volkswagen)

· Спортивна сумка (колекція GTI)

48

29

33

sic)

96

· Вішалка для ключів (колекція Classic)

94

· Набір магнітів (колекція Classic)

94

· Скарбничка (колекція Classic)

94

· Скарбничка (колекція «Комерційні
автомобілі»)

109

· Парасолька від сонця (колекція «Комерційні
автомобілі»)

· Наручний годинник з автоматичним

· Чохол на iPhone «Honeycomb» (колекція

· Художня ілюстрація «Golf I GTI» (колекція

· Наручний годинник «Wheel» (колекція GTI)

GTI)

59

· Футболка (колекція Volkswagen)

16

· Спортивна куртка (колекція Motorsport)

77

· Шарф (колекція Volkswagen)

15

· Спортивна сумка (колекція GTI)

41

· Футболка «WRC» (колекція Motorsport)

81

· Спортивна куртка (колекція GTI)

44

· Шарф «Think Blue»

14

· Валіза (колекція GTI)

37

· Наручний годинник із функцією GMT

· Портмоне (колекція GTI)

60

(колекція Volkswagen)

140 Index

29

· Хронограф зі сріблясто-білим корпусом

· Брелок для ключів «Wheel» (колекція Volks-

49

107

Volkswagen)

22

24

Volkswagen)

· Шарф (колекція GTI)

· Футболка «T6» (колекція «Комерційні
автомобілі»)

Годинники

· Брелок для ключів «VW Logo» (колекція

· Набір із трьох підвісок до браслета
(колекція Volkswagen)

27

86

· Брелок для ключів «Heart» (колекція Volks-

· Підвіска у формі Beetle (колекція
Volkswagen)

90

(колекція GTI)
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93

· Кавова чашка «Green Beetle» (колекція Clas· Художня ілюстрація «7 Generations»

· USB-накопичувач (колекція Volkswagen)

· Шапка (колекція Volkswagen)

· Футболка «Legendary» (колекція Motorsport)
82

24

sic)

24

wagen)

114

(колекція Classic)

· Кулькова ручка «Swarovski» (колекція Volks-

Брелоки для ключів

· Емальована чашка (колекція «Комерційні
автомобілі»)

66

· В’єтнамки (колекція GTI)

90

· Підставка для яйця (колекція Classic)

· Складана коробка (колекція Volkswagen) 15

15

· Пасок (колекція GTI)

108

автомобілі»)

71

· Шапка (колекція Volkswagen)

89

51

· Кулькова ручка «Lamy econ» (колекція Volks-

· Кулькова ручка (колекція R)	

39

11

23

· Вази для чипсів (колекція Volkswagen)

· Сонцезахисні окуляри Uvex (колекція
Volkswagen)

· Кепка «Honeycomb» (колекція GTI)

· Футболка «Pop Art» (колекція Classic)

111

22

99

· Сорочка поло (колекція Volkswagen)

112

автомобілі»)

wagen)	

61

24

· Стілець для пікніка (колекція «Комерційні

· Декоративна подушка (колекція «Комерційні

· Кепка (колекція R)

80

90
95

· Кулькова ручка (колекція Classic)	

96

· Сорочка поло (колекція Motorsport)

26

· Сонцезахисні окуляри, пластикові (колекція
Volkswagen)
17

· Кепка «GTD»

100

93

·Кавова чашка «Blue Beetle» (колекція Classic)

· Сорочка поло «Karmann Ghia»
· В’язаний джемпер (колекція Classic)

Різне

· Захисний чохол для планшета (колекція

заведенням (колекція Volkswagen)	

28

104

· Покривало для пікніка (колекція «Комерційні
автомобілі»)

105

· Складана парасолька (колекція Volkswagen)
28

27
Index 141

Розміри

  Усі мірки подані в сантиметрах

Чоловіки Міжнародні розміри
		

Немовлята

S

M

L

XL

XXL

3XL

Вік

6 – 8 місяців

9 – 12 місяців

13 – 36 місяців

DE/NL/IT/FR/BE/ES

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

Зріст у см

66 – 76

77 – 88

89 – 100

GB/AU

6/8

10/12

14/16

18/20

22/24

26/28

EU

68/74

80/86

92/98

US

34 – 36

38 – 40

42 – 44

46  – 48

50 – 52

54 – 56

Зріст

Обхват грудей
Обхват талії

Чоловіки
		

Обхват стегон

Маленькі діти

S

M

L

XL

XXL

3XL

Вік

2 - 3 роки

4 - 5 років

Обхват грудей

88 – 94

95 – 102

103 – 110

111 – 118

119 – 126

127 – 134

Зріст у см

89 – 100

101 – 112

Обхват талії

63 – 67

68 – 74

75 – 82

84 – 92

93 – 104

105 – 113

EU

92/98

104/110

Обхват стегон

85 – 91

92 – 98

99 – 104

105 – 111

112 – 120

121 – 127

Вік

6 - 7 років

8 - 9 років

10 - 11 років

12 - 13 років

Діти

Обхват шиї (чоловіки) у см
		
Обхват шиї

S

M

L

XL

XXL

Зріст у см

113 – 124

125 – 136

137 – 148

149 – 160

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

EU

116/122

128/134

140/146

152/158

Зріст

Жінки Міжнародні розміри
		

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

Обхват грудей

GB/AU

6/8

10/12

14/16

18/20

22/24

26/28

Обхват талії

US

2–4

4–6

6–8

8 – 10

10 – 12

12 – 14

Обхват стегон

XS

S

M

L

XL

XXL

Обхват грудей

76 – 82

83 – 90

91 – 98

99 – 106

107 – 118

119 – 131

Обхват талії

63 – 67

68 – 74

75 – 82

83 – 92

93 – 104

105 – 115

Обхват стегон

85 – 91

92 – 98

99 – 104

105 – 111

112 – 120

121 – 129

Жінки
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Щиро дякуємо нашим партнерам:

shops.volkswagen.com

Volkswagen Lifestyle
Інформація, пов’язана з комплектацією поставки, зовнішнім виглядом, характеристиками,
габаритами й вагою продуктів, актуальна на момент публікації матеріалів. Ми зберігаємо за собою
право вносити будь-які зміни в комплектацію поставки, дизайн і кольори без повідомлення в межах
постійного вдосконалення наших аксесуарів серії Lifestyle.
Пропозиції щодо комплектності, зовнішнього вигляду, експлуатаційних характеристик, розмірів
і ваги виробів, а також ілюстрації, технічні дані й інструкції з монтажу наведені для ринку Німеччини
й відповідають інформації, наявній на момент друку. З огляду на можливість подальшого
вдосконалення продукції ми зберігаємо за собою право без попередження вносити зміни,
що стосуються комплектності, дизайну й кольорів. Деякі аксесуари можуть не постачатися в Україну.
Більш детальну інформацію про доступність запитуйте у Вашого сервіс-консультанта.

Імпортер Volkswagen в Україні,
ТОВ „Порше Україна“,
02152 Київ, просп. Павла Тичини, 1В
Надруковано в Україні, 2019
Можливе внесення змін;
відповідальність за ймовірні неточності
й помилки виключена.

Офіційний дилер Volkswagen

