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WIĘCEJNajważniejsze jest dla nas dążenie  

do perfekcji. Nasze produkty stają się  

coraz lepsze dzięki doskonałym  

materiałom, najnowszym procesom  

produkcyjnym oraz znakomitemu  

opracowaniu.

Jasne zasady: wielkie osiągnięcia wymagają większego  

nakładu pracy. Dlatego nasze metody badawcze są  

jeszcze bardziej wyszukane, nasze wymagania jeszcze  

wyższe, a wytyczne testów jeszcze surowsze.

JAKOŚCI BEZPIECZEŃSTWA
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WIĘCEJKażde z Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® jest rozwijane  

równolegle do modelu samochodu. Cel został jasno  

zdefiniowany: wszystko musi być perfekcyjnie dopasowane,  

byśmy ciągle mogli zaskakiwać Państwa jakością wykonania lub,  

inaczej mówiąc, by Volkswagen pozostał Volkswagenem.

VOLKSWAGENA

SPIS TREŚCI
04	 Sport	i	design
10	 Obręcze	i	koła
12	 Komunikacja
18	 Komfort	i	ochrona
32	 Kolekcja	Lifestyle

Przedstawione w tym katalogu samochody zostały częściowo wyposażone  
w dodatkowe akcesoria lub dodatkowe wyposażenie. Nie są one, podobnie  
jak niektóre przedstawione tu elementy dekoracyjne, dostępne z każdym  
opisanym produktem.



Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Pakiet	oklein
Podkreśl silny charakter Amaroka wysokiej jakości okleinami z czarnej lub srebrnej folii. Napis Amarok jest gustownie perforowany. 

Okleiny podkreślają nie tylko siłę, lecz także styl Amaroka. Pakiet zawiera cztery folie do wyklejenia w dolnych częściach drzwi. 

Art.	nr:	2H0	064	317	19A	 czarny
Art.	nr:	2H0	064	317	9S9	 srebrny
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Rozwiązanie: pomyśl na sportowo. Albo jeszcze lepiej: pozwól  

pokazać sobie wszystkie sportowe cechy. Doposaż swojego  

Amaroka w jeszcze więcej dynamiki z nieznacznym akcentem  

wizerunkowym. To proste, dzięki Oryginalnym akcesoriom  

Volkswagen®. Wywoła to wrażenie na każdej drodze.

Zadanie:	pokonać	nieprzejezdny	teren.



Sport	i	design	–	05

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Osłona	zderzaka
Sportowy akcent terenowy – osłona zderzaka nadaje  

wyjątkowo silny wygląd i podkreśla wyrazisty przód Amaroka.  

Dwukolorowa osłona obejmuje całą szerokość zderzaka.

Art.	nr:	2H0	071	003	 do	samochodów	bez	przednich	
	 czujników	parkowania
Art.	nr:	2H0	071	003	A	 do	samochodów	z	przednimi	
	 czujnikami	parkowania



Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Rura	progowa
Polerowana stal szlachetna nadaje Amarokowi sportowego  

i eleganckiego wyglądu. Montaż rury progowej odbywa się  

bez nawierceń, przy użyciu seryjnych punktów mocowania  

w nadwoziu samochodu.

Art.	nr:	2H0	071	693	A

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Stopień	ułatwiający	wsiadanie
Wyraziste podkreślenie linii bocznej. Dokładnie dopasowany  

stopień z aluminium nie tylko wygląda elegancko, ale także  

dzięki wyłożeniu antypoślizgowemu umożliwia bezpieczne  

wsiadanie i wysiadanie. Montaż odbywa się bez nawierceń,  

przy użyciu seryjnych punktów mocowania w nadwoziu  

samochodu. Maksymalne obciążenie do 200 kg.

Art.	nr:	2H0	071	691	B
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Rura	progowa	ze	stopniem	ułatwiającym	wsiadanie
Masywne rury nadają Amarokowi silnego akcentu. Ponadto zintegrowany stopień wejściowy ułatwia wsiadanie  

i załadunek na dachu. Rura montowana jest bez dodatkowych nawierceń za pomocą trzech uchwytów umieszczonych  

w seryjnych punktach mocowania. Maksymalne obciążenie do 200 kg.

Art.	nr:	2H0	071	691	D	041	 czarna
Art.	nr:	2H0	071	691	E	72A	 polerowana	stal	szlachetna

Sport	i	design	–	07
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Stylizowane	pałąki	za	kabiną	pasażerską
(ilustracja powyżej)

Mocne i solidne – masywne orurowanie Volkswagena  

nadaje Amarokowi wygląd prawdziwego króla bezdroży.  

Podwójne orurowanie podkreśla terenowy charakter.  

Rury o średnicy 76 mm montowane są na krawędziach  

przedziału ładunkowego tak, aby zachować pełną  

zdolność załadunkową. 

Art.	nr:	2H0	071	000	D	NP1	 kolor	czarny,	podwójna	kabina
Art.	nr:	2H0	071	000	C	72A	 polerowana	stal	szlachetna,	
	 podwójna	kabina
Art.	nr:	2H5	071	000	B	NP1	 kolor	czarny,	pojedyncza	kabina
Art.	nr:	2H5	071	000	A	72A	 polerowana	stal	szlachetna,	
	 pojedyncza	kabina

Sport	i	design	–	09



Rozwiązanie: postaw na idealny wizerunek i stabilizację. Albo po prostu  

zaufaj naszym rozwiązaniom: zestaw kompletnych kół z asortymentu  

Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. Pasują idealnie, niezależnie  

od panujących warunków i stylu jazdy. Zgodnie z zasadą  

„podkreśl swoje silne strony”.

Zadanie:	osiągnąć	stan	silnych	emocji.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Obręcze	kół	ze	stopu	metali	lekkich	„Amazonit”
Rozmiar obręczy: 6,5 J x 16", ET 62, LK 120/5.

Dostępny rozmiar opony 1: np. 245/70 R16.

Kolor: srebrny z połyskiem.

Art.	nr:	2H0	071	496	8Z8

Dostępne również w zestawie jako kompletne koła.
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Obręcze	i	koła	–	11

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Obręcze	kół	ze	stopu	metali	lekkich	„Aspen”
Rozmiar obręczy: 6,5 J x 16", ET 62, LK 120/5.

Dostępny rozmiar opony 1: np. 245/70 R16.

Kolor: srebrny z połyskiem.

Art.	nr:	2H0	071	496	A	8Z8

Dostępne również w zestawie jako kompletne koła.

Dane techniczne znajdują się na załączonej liście akcesoriów. Zalecenia i wskazówki dotyczące użytkowania obręczy i opon dostępne są u Partnerów marki Volkswagen Samochody Użytkowe.
1  Informacje o zastosowaniu innych wielkości opon zawarte są w certyfikacie obręczy.

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Obręcze	kół	ze	stopu	metali	lekkich	„Aragonit”
Rozmiar obręczy: 8,0 J x 19", ET 43, LK 120/5.

Dostępny rozmiar opony 1: np. 255/55 R19.

Kolor: srebrny z połyskiem.

Art.	nr:	2H0	071	499	8Z8

Dostępne również w zestawie jako kompletne koła.

Specjalna, bardzo wytrzymała powłoka utrzymuje zimą  

wszystkie właściwości obręczy ze stopu metali lekkich.
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Rozwiązanie: postaw na technologiczny postęp. Wyposaż Amaroka tylko w te elementy,  

których potrzebujesz. Wybierz z szerokiej oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® to,  

na co masz ochotę, i wykorzystaj najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie rozrywki.  

To czysta funkcjonalność, która daje radość – niezależnie od drogi, jaką wybierzesz.

Zadanie:	zwiększyć	przyjemność	
płynącą	z	długiej	podróży.



Komunikacja	–	13



Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Gniazdo	multimedialne	MEDIA-IN
Chcesz posłuchać swojego ulubionego  

przeboju z iPoda, podręcznego  

walkmana albo urządzenia USB?  

Żaden problem. Wybierz po prostu  

odpowiedni przewód i połącz źródło  

dźwięku z gniazdem multimedialnym  

MEDIA-IN. Teraz będziesz mógł  

wybierać tytuły w radioodtwarzaczu  

lub systemie nawigacji, a także  

komponować swoje własne listy  

przebojów. Dostępny tylko  

do samochodów wyposażonych  

w radioodtwarzacz MP3 RCD 310  

lub system nawigacji RNS 315.

Art.	nr:	5N0	057	342	B

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Adapter	do	iPoda	
Żebyś nigdy już nie musiał rezygnować  

ze swojej ulubionej muzyki: dzięki  

oryginalnemu adapterowi można szybko  

i prosto połączyć iPoda z oryginalnym  

radioodtwarzaczem. Sterowanie  

odbywa się poprzez radio.  

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się  

przechowywanie iPoda w schowku  

w desce rozdzielczej. Dostępny tylko  

do samochodów wyposażonych  

w radioodtwarzacz MP3 RCD 210 lub  

RCD 310. Więcej informacji znajduje się  

na załączonej liście akcesoriów.

Art.	nr:	1K0	051	444	C
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Kabel	do	gniazda	multimedialnego	MEDIA-IN
Zadbaj o odpowiednie połączenie: dzięki odpowiednim kablom do gniazda MEDIA-IN możesz w prosty i szybki sposób słuchać  

ulubionej muzyki z różnych nośników. Odtwarzana lista utworów może być swobodnie obsługiwana za pomocą radia  

lub systemu nawigacyjnego dopasowanego do samochodu. Przyjemność słuchania gwarantowana.

Art.	nr:	000	051	446	A	 do	mini	USB	(ilustracja	01)
Art.	nr:	000	051	446	B	 do	USB	(ilustracja	02)
Art.	nr:	000	051	446	J	 do	iPoda,	z	formatem	MP3	(ilustracja	03)
Art.	nr:	000	051	446	L	 do	iPoda	(ilustracja	03)
Art.	nr:	000	051	446	D	 wtyczka	3,5	mm	(ilustracja	04)

iPod/iPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer International.

Komunikacja	–	15
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
System	nawigacyjny	RNS	315
Czysta jakość dźwięku, precyzyjna nawigacja  

z czytelną mapą i wygodna obsługa poprzez 5-calowy,  

dotykowy wyświetlacz należą do najważniejszych cech  

nawigacji RNS 315. Wbudowany zestaw telefoniczny  

umożliwia bezproblemowe połączenie z telefonem.  

Odtwarza różnorodne formaty danych z takich nośników  

jak płyta CD, karta SD lub odtwarzacz MP3.

Art.	nr:	3C0	057	279	A	 Europa	Wschodnia	(w	tym	Polska)

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Radioodtwarzacz	MP3	RCD	310
Nieskończona radość z muzyki na wszystkich drogach. 

Radioodtwarzacz MP3 RCD 310 posiada wbudowany napęd CD  

i odtwarza formaty plików MP3 i WMA. Moc wyjściowa 4 x 20 W.  

Chromowane obwódki przycisków nadają mu charakterystyczny  

efekt „kocich oczu”.

Art.	nr:	1K0	057	186	AN	

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Radioodtwarzacz	MP3	RCD	210
Oryginalny radioodtwarzacz MP3 RCD 210 łączy w sobie  

szlachetny wygląd z funkcjonalnością i doskonałą jakością  

dźwięku. Posiada najnowocześniejsze rozwiązania radiowe:  

RDS, EON, GALA, jak i wejścia umożliwiające podłączenie  

różnorakich urządzeń, takich jak np. zmieniarka płyt CD.  

Przydatny schowek nadaje radiu RCD 210 praktyczny wygląd.

Art.	nr:	1K0	057	156	B	

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Karta	SD	do	systemu	nawigacji	z	radiem
(bez ilustracji)

Oryginalna karta SD do systemu nawigacji,  

dzięki aktualnej mapie sprawi, że zawsze  

wybierzesz najbardziej optymalną trasę.

Art.	nr:	3AA	051	866	R	 Europa	Zachodnia
Art.	nr:	3AA	051	866	S	 Europa	Wschodnia	(w	tym	Polska)



Komunikacja	–	17

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Zestaw	głośnomówiący	„Touch	Phone-Kit”	
Zestaw „Touch Phone-Kit” oferuje wysoki komfort obsługi  

telefonu. Poprzez obsługę ekranu dotykowego wysokiej  

jakości, możliwe jest sterowanie zestawem głośnomówiącym  

Bluetooth według własnych upodobań. Zaletą jest również  

wykończenie powierzchni obsługowej w stylu Volkswagena.  

Istnieje ponadto możliwość odtwarzania plików MP3  

z telefonu komórkowego przez połączenie z systemem  

głośników samochodu. Do połączenia zestawu  

głośnomówiącego z radioodtwarzaczem/systemem  

nawigacji satelitarnej konieczne jest osobne okablowanie  

oraz adapter AUX-IN. Informacje dotyczące niezbędnego  

okablowania znajdują się na załączonej liście akcesoriów.

Art.	nr:	000	051	473	C	 do	przymocowania	na	desce	rozdzielczej	
	 (ilustracja	powyżej)
Art.	nr:	2H0	051	473	B	 do	przymocowania	na	uniwersalnym	
	 punkcie	mocującym	(ilustracja	po	lewej)

Do	samochodów	bez	fabrycznej	instalacji	telefonicznej



Rozwiązanie: wymagaj wszystkiego naraz. Nieograniczona funkcjonalność, stylowy  

wizerunek, dokładne dopasowanie. Czy można mieć to wszystko jednocześnie?  

Tak, dzięki Oryginalnym akcesoriom Volkswagen®. Stworzone, aby wspierać Amaroka  

w jego codziennych zadaniach. Także po to, aby zapewnić dodatkowy komfort.

Zadanie:	uwolnić	siły	Amaroka.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Pokrywa	przedziału	ładunkowego,	składana
Pod zamykaną pokrywą przedziału  

ładunkowego przewożone towary są  

optymalnie chronione. Podnoszona  

przy użyciu kilku uchwytów wspartych  

dwoma teleskopami, umożliwia wygodny  

dostęp do przedziału ładunkowego.  

Wykonana jest z trwałego, odpornego  

na warunki pogodowe tworzywa sztucznego,  

w kolorze nadwozia, dopełniając harmonijnie  

całości wizerunku Amaroka. Pokrywa skrzyni  

ładunkowej może być montowana również  

z pałąkiem stylizującym.

Art.	nr:	2H7	071	779	B	

Plandeka	zabezpieczająca
Przewożony ładunek może zostać szybko  

i łatwo zabezpieczony przed niekorzystnymi  

warunkami pogodowymi. Trwałe płótno  

można sprawnie zamocować za pomocą  

kilku uchwytów, a promienie słoneczne  

czy deszcz nie będą już stanowić zagrożenia.  

Niedostępna z pałąkiem stylizującym.

Art.	nr:	2H5	071	778	 pojedyncza	kabina	
Art.	nr:	2H7	071	778	A	 podwójna	kabina

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Hak	holowniczy
Solidny jak sam Amarok: hak holowniczy  

umożliwia ciągnięcie przyczepy z obciążeniem  

2800 kg przy nachyleniu drogi 27°. Idealne  

rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą  

poszerzyć możliwości transportowe Amaroka.  

Przeznaczony do samochodów wyposażonych  

w tylny stopień załadunkowy, a także  

dla wersji Trendline i Highline z tylnym  

zderzakiem. Oryginalna wiązka elektryczna  

do zamówienia oddzielnie.

Art.	nr:	2H5	092	155	D	 hak	holowniczy
Art.	nr:	2H5	055	202	A	 wiązka	elektryczna	
	 (złącze	13-stykowe)
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Pokrywa	przedziału	ładunkowego
Wszystko w jednym miejscu. Zamykana  

pokrywa przedziału ładunkowego ze sztywnego  

aluminium zapewnia przewożonemu towarowi  

ochronę przed niekorzystnymi warunkami  

pogodowymi. Wygodnie składana, wspierana  

dwoma teleskopami, umożliwia łatwy załadunek  

i wyładunek. Niedostępna do samochodów  

wyposażonych w pałąk stylizujący.

Art.	nr:	2H7	071	779	D

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Siatka	ochronna	na	tylną	szybę
Siatka na tylną szybę, wykonana  

z zabezpieczonej antykorozyjnie stali,  

jest idealna w trakcie przewozu długich  

przedmiotów, które mogą wystawać poza  

przedział ładunkowy i zarysowywać dach  

kabiny. Ponadto umożliwia montaż systemów  

mocujących np. do przewozu drabiny.

Art.	nr:	2H0	017	203

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
System	szyn	do	powierzchni	ładunkowej
Oryginalny system szyn, dzięki prowadnicom  

montowanym na podłodze lub ścianach  

przestrzeni ładunkowej, poradzi sobie niemal  

z każdym skompilowanym ładunkiem. Zestaw  

składa się z 2 profilowanych prowadnic oraz  

4 uchwytów mocujących. Prowadnice mogą  

być łączone ze złączkami pasów napinających,  

siatką przestrzeni bagażowej itd.

Art.	nr:	2H7	071	793	 do	bocznej	ściany	powierzchni	
	 ładunkowej,	podwójna	kabina
Art.	nr:	2H7	071	792	 do	podłogi	powierzchni	
	 ładunkowej,	podwójna	kabina
Art.	nr:	2H5	071	793	 do	bocznej	ściany	powierzchni	
	 ładunkowej,	pojedyncza	kabina
Art.	nr:	2H5	071	792	 do	podłogi	powierzchni	
	 ładunkowej,	pojedyncza	kabina

Komfort	i	ochrona	–	21
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Skrzynia	narzędziowa	
w	przedziale	ładunkowym
Skrzynia narzędziowa oferuje dużo miejsca  

na narzędzia lub inne ważne akcesoria,  

które powinny być unieruchomione.  

Optymalna ochrona zapewniona jest dzięki  

skrzyni montowanej pomiędzy burtami  

przedziału ładunkowego. Dwa teleskopy  

ułatwiają otwieranie.

Art.	nr:	2H0	071	171

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Wyłożenie	przedziału	ładunkowego
Ochrona przed zarysowaniami i uszkodzeniami: oryginalne wyłożenie przedziału ładunkowego. Ściana przednia, podłoga i tylna  

klapa powierzchni ładunkowej są chronione przez idealnie dopasowaną ryflowaną blachę aluminiową, a ściany boczne wyłożone są  

tworzywem sztucznym.

Art.	nr:	2H7	061	164	D



Komfort	i	ochrona	–	23

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Wanna	przedziału	ładunkowego
Efektywna ochrona powierzchni ładunkowej Amaroka. Idealnie dopasowana wanna z tworzywa sztucznego z oznaczeniem  

Volkswagen chroni przednią ścianę, podłogę i tylną klapę przedziału ładunkowego przed zarysowaniami i uszkodzeniami,  

podkreślając przy tym typowy, mocny wizerunek Amaroka.

Art.	nr:	2H5	061	162	 pojedyncza	kabina
Art.	nr:	2H7	061	162	 podwójna	kabina

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Osłona	podwozia
Optymalna ochrona w każdym terenie  

z oryginalną osłoną podwozia Volkswagen,  

wykonaną z materiałów odpornych  

na uderzenia. Przeznaczona zarówno  

do ochrony skrzyni biegów, jak i baku paliwa.  

Czyni podwozie Amaroka tak silnym  

i solidnym jak on sam.

Art.	nr:	2H0	071	619	E	 osłona	skrzyni	biegów
Art.	nr:	2H0	071	619	F	 osłona	baku	paliwa	
	 (tylko	do	samochodów	
	 z	silnikiem	wysokoprężnym)
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Uchwyt	magnetyczny
(ilustracja u góry po lewej)

Klucz czy długopis – uchwyt magnetyczny oferuje  

możliwość praktycznego zaczepienia różnych metalowych  

przedmiotów o wadze do 30 g. Uchwyt może być zamontowany  

na fabrycznym, wielofunkcyjnym punkcie mocującym.

Art.	nr:	000	061	129	B

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Klamra	do	papieru
(ilustracja u góry po prawej)

Ważne notatki, numery telefonów, listy rzeczy do zrobienia  

– wszystko to możesz mieć teraz w zasięgu wzroku.  

A kartkę papieru bardzo łatwo zaczepić i odczepić.  

Klamra może być zamontowana na fabrycznym,  

wielofunkcyjnym punkcie mocującym.

Art.	nr:	000	061	129	C

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Zaczep	mocujący
(ilustracja po lewej)

Podstawa jeszcze większej indywidualności i funkcjonalności Amaroka.  

Dzięki temu zaczepowi można zamontować na desce rozdzielczej swoje własne  

zindywidualizowane elementy, takie jak: uchwyt na zdjęcie, klamrę do papieru,  

uchwyt magnetyczny czy uchwyt na kubek. Do Amaroka w wersji Basic.

Art.	nr:	000	061	128
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Uchwyt	na	zdjęcie
(ilustracja u góry po lewej)

Ulubione zdjęcie można umieścić w zasięgu wzroku.

Uchwyt może być zamontowany na fabrycznym,

wielofunkcyjnym punkcie mocującym. System zaciskowy

umożliwia łatwą wymianę zdjęcia. Średnica: ok. 4 cm.

Art.	nr:	000	061	129	A

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Uchwyt	na	kubek
(ilustracja u góry po prawej)

Praktyczny uchwyt może być zamontowany na fabrycznym, 

wielofunkcyjnym punkcie mocującym. Dzięki możliwości 

zamocowania kubka, butelki lub puszki zmniejsza się ryzyko 

rozlania napoju w czasie jazdy. Dostępny do wszystkich wersji 

wyposażeniowych Amaroka.

Art.	nr:	000	061	129	D	 uchwyt	na	kubek
Art.	nr:	000	061	129	DA	 uchwyt	na	kubek	z	obręczą



26

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Lodówka
Schłodzone napoje w upalne lato, ciepłe jedzenie po czterech godzinach podróży – wszystko to jest możliwe dzięki  

urządzeniu utrzymującemu temperaturę. Objętość pojemnika to ok. 25 l. Zapewnia właściwą temperaturę w każdej sytuacji.  

Lodówka dopasowana jest do przewozu dwóch stojących butelek. Zasilana z gniazda 12 V w samochodzie lub 230 V w domu  

bądź hotelu. Dodatkowa izolowana pokrywa zapewnia bezpieczeństwo i komfort.

Art.	nr:	000	065	400	F

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Haczyki	Snakey
Gwarancja porządku: dwuczęściowy zestaw  

do montażu na sworzniach zagłówka.  

Łatwy w montażu i demontażu.

Art.	nr:	000	061	126	A	041	 czarne	(2	sztuki)
Art.	nr:	000	061	126	UHS	 beżowe	„Cornsilk”	
	 (2	sztuki,	bez	ilustracji)
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Dywaniki	gumowe
Zestaw dywaników wykonanych z gumy z tłoczonym

napisem Amarok. Dzięki nim łatwo zebrać i usunąć

brud oraz wilgoć. Seryjne punkty mocujące zabezpieczają

przed przesuwaniem. Kolor: czarny.

Art.	nr:	2H1	061	502	82V	 przód	(1	zestaw	=	2	sztuki)
Art.	nr:	2H0	061	512	82V	 tył,	podwójna	kabina	
	 (1	zestaw	=	2	sztuki)

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Dywaniki	tkaninowe	Premium
Optymalnie dopasowane, wykonane z wytrzymałego

weluru. Przednie dywaniki oznaczone są srebrnym

napisem Amarok. Seryjne punkty mocujące zabezpieczają

przed przesuwaniem. Kolor: czarny satynowy.

Art.	nr:	2H1	061	275	WGK	 przód	(1	zestaw	=	2	sztuki)
Art.	nr:	2H1	061	270	WGK	 przód	i	tył,	podwójna	kabina	
	 (1	zestaw	=	4	sztuki)
Art.	nr:	2H0	061	276	WGK	 tył,	podwójna	kabina	
	 (1	zestaw	=	2	sztuki)

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Chlapacze
Chronią podwozie, zderzak i tył samochodu przed silnym

zabrudzeniem. Dodatkowo redukują niebezpieczne

uderzenia kamieniami oraz minimalizują rozpryski wody.

Dostępne do przedniego i tylnego błotnika.

Art.	nr:	2H0	075	111	D	 przód	(bez	poszerzonych	nadkoli)
Art.	nr:	2H0	075	101	B	 tył	(bez	poszerzonych	nadkoli)
Art.	nr:	2H0	075	111	E	 przód	(do	poszerzonych	nadkoli)
Art.	nr:	2H0	075	101	C	 tył	(do	poszerzonych	nadkoli)
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Zabawa, czytanie książki, szkoła – każdy okres w życiu dziecka to kamień milowy. I każde jego nowe doświadczenie stanowi  

wyzwanie. Dlatego też oferujemy foteliki dla dziecka w każdym wieku, dopasowane również do jego ruchliwości i wagi.  

Wszystkie foteliki oferowane przez Oryginalne akcesoria Volkswagen® gwarantują wysoki komfort. Pokrowce fotelików można  

łatwo zdjąć i prać w temperaturze 30°C. I co najważniejsze: każdy fotelik zapewnia Twojemu dziecku najwyższe bezpieczeństwo.  

Nasze kryteria testowania są o wiele bardziej zaostrzone niż kryteria ustalone przepisami, a nasze testy uwzględniają  

m.in. normy bezpieczeństwa ECE. 

Na	miarę	bezpieczeństwa.

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Fotelik	dziecięcy	G0	plus	ISOFIX
Doskonała ochrona i komfort dla niemowląt i małych dzieci o masie ciała  

do 13 kg lub do 15 miesiąca życia: dzięki systemowi mocowania ISOFIX  

podstawa fotelika dziecięcego jest niezawodnie przytwierdzona do nadwozia  

samochodu. Przy braku systemu ISOFIX można również korzystać  

z 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. 5-punktowy pas szelkowy z regulacją  

wysokości bezpiecznie przytrzymuje dziecko w foteliku. Dodatkowo fotelik  

posiada regulowany uchwyt do noszenia, łatwo zdejmowalne obicie,  

które można prać oraz wkład z regulacją wysokości i osłoną przeciwsłoneczną.

Art.	nr:	5G0	019	907	 z	uchwytem	ISOFIX
Art.	nr:	5G0	019	900	 bez	uchwytu	ISOFIX

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Fotelik	dziecięcy	G1	ISOFIX	DUO	Plus
Optymalny komfort i bezpieczeństwo dziecka w wieku od 8 miesięcy do około  

4 lat (odpowiednio dla masy ciała między 9 a 18 kg). Prócz sprawdzonego  

mocowania systemem ISOFIX, siedzenie może być dodatkowo zabezpieczone  

za pomocą istniejącego w bagażniku mocowania „Top-Tether”. Pasy szelkowe są  

komfortowo regulowane w zakresie wysokości. Pokrowce można łatwo zdjąć  

i wyprać. Obudowę siedzenia można blokować w 3 położeniach kątowych.  

W zakresie dostawy dostępny jest pas mocujący do mocowania „Top Tether”.

Art.	nr:	5G0	019	909	A

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Fotelik	dziecięcy	G2-3	ISOFIT
Dla małych pasażerów zwykły fotel jest jeszcze za duży – idealnym  

rozwiązaniem dla dzieci w wieku 3 do 12 lat (odpowiednio dla masy ciała między  

15 a 36 kg) jest zoptymalizowany oryginalny fotelik dziecięcy „G2-3 ISOFIT”.  

Fotelik składa się z poduszki siedzenia, oparcia i regulowanego zagłówka.  

Wysoki komfort i najlepszą ochronę przed uderzeniami bocznymi zapewniają  

specjalne oparcie głowy, zagłówki boczne oraz całkowita osłona obszaru  

ramion. Wysokość i pochylenie fotelika można regulować, dzięki czemu jazda  

nawet na długich odcinkach jest wygodna i komfortowa. Mocowanie fotelika  

stanowią punkty ISOFIX. Dziecko jest zapięte w foteliku 3-punktowym pasem  

samochodowym. Pokrowce można łatwo zdejmować i bez problemu prać.

Art.	nr:	5G0	019	906
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Podkładka	do	fotelika	dla	dzieci
Oryginalna podkładka pod fotelik nie tylko dobrze wygląda, ale jest również bardzo praktyczna. Przede wszystkim chroni  

siedzenia przed brudem i wycieraniem obicia. Zmywalna, łatwa do czyszczenia podkładka, pomaga w utrzymaniu Twojego auta  

w czystości i zachowaniu jego wartości. Trzy połączone przegródki z siatki umożliwiają przechowywanie drobnych przedmiotów  

dla dziecka. Wszystkie oryginalne foteliki dla dzieci Volkswagen, także z systemem ISOFIX mogą być bez problemu używane  

w połączeniu z podkładką pod fotelik.

Art.	nr:	000	019	819
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Kosmetyki	samochodowe
Oryginalne kosmetyki Volkswagen są przeznaczone do pielęgnacji wnętrza i karoserii.  

Informacje dotyczące poszczególnych produktów znajdują się na załączonej liście akcesoriów.

Art.	nr:	000	096	355	B	 zestaw	kosmetyków

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Pokrowce	na	koła
Wykonane z wysokiej jakości poliestru,  

praktyczne pokrowce z mocnym uchwytem,  

odpowiednie do rozmiaru koła 18"  

i szerokości 245 mm, dla obwodu maksimum  

2100 mm. Odporne na brud i wilgoć.

Art.	nr:	000	073	900
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Apteczka	samochodowa
Spełnia normy DIN 13164, jest nieodłącznym  

i obowiązkowym wyposażeniem samochodu.

Art.	nr:	000	093	114

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Trójkąt	ostrzegawczy
Praktyczny trójkąt ostrzegawczy zajmuje niewiele miejsca  

w samochodzie. Spełnia normy regulacji ECE.

Art.	nr:	000	093	057

Kamizelka	ostrzegawcza
Kamizelka ostrzegawcza w jaskrawym kolorze  

z odblaskowym paskiem wykonana jest w 100% z poliestru.  

Spełnia normy DIN EN 471. W wielu krajach stanowi  

obowiązkowy element wyposażenia samochodu.

Art.	nr:	XAK	051	KAM	VW



Zadanie:	pokazać	wszystkim	własny	styl.
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Rozwiązanie: umocnij swoje więzi i wyrażaj prawdziwą pasję  

bez zbędnych słów. Amarok to najlepszy towarzysz podróży,  

dlatego z dumą prezentujemy Oryginalne akcesoria  

Volkswagen® z linii produktowej Lifestyle.

Kolekcja	Lifestyle	–	33



Damska	koszulka	polo	Amarok	
z	krótkim	rękawem
W swobodnej koszulce polo ze stylową  

kratą na kołnierzu i wewnętrznej części  

pleców panie mogą pokazać swoją  

sportową naturę. Materiał: 100%  

bawełna. Kolor: granatowy.  

Rozmiary: XS, S, M, L, XL.

Art.	nr:	2H1	084	240–D	530
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Męska	koszulka	polo	Amarok	z	krótkim	rękawem
W sportowej koszulce polo z kołnierzykiem i podszyciem  

w kratę na plecach mężczyzna będzie zawsze dobrze  

wyglądać. Materiał: 100% bawełna. Kolor: granatowy.  

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.

Art.	nr:	2H1	084	230	A–E	287

Czapka	patrolówka	w	stylu	wojskowym
Przyciąga wzrok – tak jak Amarok! Czapka Amarok  

w stylu wojskowym to obowiązkowa część garderoby  

dla każdego fana Amaroka. Jest wykonana z materiału  

typu rip-stop, posiada nadruk w stylu vintage na daszku  

i haftowany napis Amarok na boku. Materiał: 100%  

bawełna. Warstwa wewnętrzna: 100% bawełna.  

Kolor: niebieski. Rozmiar: uniwersalny.

Art.	nr:	2H1	084	300	287
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Damska	bluza	z	kapturem	Amarok
W bluzie z kapturem podszytym tkaniną w kratę,  

nadrukiem na piersi i haftowanym napisem Amarok  

na lewym rękawie możesz z radością rozpocząć  

każdy dzień! Materiały: 70% bawełna, 30% poliester.  

Kolor: pomarańczowy. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.

Art.	nr:	2H1	084	140–D	VSX

Męska	bluza	z	kapturem	Amarok
Życie jest pełne wyzwań – sportowa bluza pomoże  

im sprostać! Kaptur podszyty tkaniną w kratę,  

nadruk na piersiach, napis Amarok na lewym rękawie.  

Materiał: 70% bawełna, 30% poliester. Kolor: granatowy.  

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.

Art.	nr:	2H1	084	130	A–E	287
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Kurtka	męska	Volkswagen	Samochody	Użytkowe
Wysokiej jakości, odporna i funkcjonalna: kurtka na każdy  

dzień. Z dającym się podnieść kołnierzem, kieszeniami  

zamykanymi na zamek i wytłaczaną naszywką z logo VW.  

Na podszewce nadruk „Volkswagen Nutzfahrzeuge”.  

Materiał wierzchni: 100% poliamid; podszewka:  

52% poliester, 48% wiskoza; rękawy: 100% poliester.  

Kolor: granatowy. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.

Art.	nr:	2E0	084	002	A–E	041
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Czapka	z	daszkiem	Volkswagen	
Samochody	Użytkowe	dla	dorosłych
Międzynarodowy sukces: nazwa „Volkswagen Samochody 

Użytkowe” umieszczona jest na tej czapce w dziewięciu  

językach. Z tyłu regulacja obwodu. Materiał: 100%  

poliamid, poszewka: 100% bawełna. Kolor: granatowy.  

Rozmiar: uniwersalny.

Art.	nr:	2E0	084	300	287

Parasol	Volkswagen	Samochody	Użytkowe	
z	nadrukiem	od	wewnątrz
Chmury na horyzoncie? Wystarczy otworzyć parasol  

z miękką, plastikową rączką… i można zacząć dzień!  

Powłokę z poliestru zdobi nadruk z motywem  

samochodów użytkowych Volkswagen.  

Materiał: poliester. Kolor: granatowy.  

Długość: 100 cm. Średnica: 130 cm.

Art.	nr:	000	087	600	A	XW8

Smycz	do	kluczy	Amarok
Spodoba się od pierwszego spojrzenia: smycz Amarok  

jest praktyczna, funkcjonalna i musi ją mieć każdy  

miłośnik Amaroka. Zapięcie zostało zaprojektowane  

przez Volkswagen Design i ma chromowaną,  

szczotkowaną powierzchnię. Materiał: 100% poliester. 

Kolory: pomarańczowy/szary.

Art.	nr:	2H1	087	610	AMW
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Informacje dotyczące wyglądu, wykonania, wymiarów, wagi, a także ilustracje wyposażenia odpowiadają wiedzy
posiadanej w dniu przygotowania katalogu do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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