LIFESTYLE.
ZAMERANÉ NA DETAILY.
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VOLKSWAGEN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
TERAZ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
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Ponuka platí od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.volkswagen.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.
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Platí od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

1. Volkswagen Originálne pánske hodinky
Klasické, elegantné a spoľahlivé! Volkswagen pánske
náramkové hodinky s funkciou zobrazovania dátumu.
Číselník chráni minerálne sklo. Kryt a uzáver hodiniek sú
vyrobené z ušľachtilej ocele. Vodotesnosť do 10 ATM.
Pohodlné nosenie zaistí polstrovaný kožený náramok
v trendovej sivo-béžovej farbe. Priemer: 42 mm.
Obj. číslo: 000050800EGXU
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2. Volkswagen Originálna viazanka
Klasická elegantná kravata v štýle “Made in Italy” vyrobená
zo 100% hodvábu. Logo Volkswagen na vnútornej strane
kravaty. Šírka: 7 cm. Dĺžka: 148 cm.
Obj. číslo: 000084320BWQ3
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3. Volkswagen Originálny kožený opasok
Obojstranný opasok z teľacej kože je možné nosiť
na čiernej alebo na sivo-béžovej strane. Elegantná spona
v dizajne značky Volkswagen. Dĺžku opasku je možné
v prípade potreby skrátiť.
Dĺžka: 1 200 mm.
Obj. číslo: 000084310APG

4. Volkswagen Originálne dámske hodinky
Klasické, elegantné a spoľahlivé! Volkswagen dámske
náramové hodinky s funkciou zobrazovania dátumu.
Číselník chráni minerálne sklo. Kryt a uzáver hodiniek sú
vyrobené z ušľachtilej ocele. Vodotesnosť do 10 ATM.
Pohodlné nosenie zaistí polstrovaný kožený náramok
v trendovej sivo-béžovej farbe. Priemer: 30 mm.
Obj. číslo: 000050801DGXU

5. Volkswagen Originálna dámska peňaženka
Kvalitná dámska kožená peňaženka. Obsahuje priečinok
na smartfón, do ktorého sa zmestí telefón s rozmermi
max. 190 x 100 x 25 mm. Okrem toho obsahuje
7 priečinkov na karty a 2 ďalšie väčšie priečinky
na doklady. Dá sa použiť aj ako malá kabelka.
Nápis Volkswagen z vnútornej strany peňaženky.
Obj. číslo: 3D0087400D439

6. Volkswagen vreckový nožík Victorinox
Luxusný nožík od firmy Victorinox: armádny nôž s veľkou
a malou čepeľou, vývrtkou, otváračom na konzervy, malým
a veľkým skrutkovačom, otváračom na fľaše, kliešťami
na odizolovanie drôtu, šidlom, pinzetou a špáradlom.
S logom Volkswagen.
Dĺžka: 91 mm. Materiál: kov/plast.
Obj. číslo: 000069692A
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