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S DEŤMI NA CESTÁCH.

1. Volkswagen Originálna detská sedačka G0 do 13 kg
G0 plus – perfektná ochrana a komfort pre novorodencov a deti
až do 13 kg / 15 mesiacov, ktorá sa dá použiť s každým 3-bodovým
pásom. Vďaka výškovo nastaviteľnému pásu v tvare traku je dieťa
v sedačke bezpečne fixované. Na pohodlné prenášanie slúži
nastaviteľná rúčka na nosenie. Praktický, ľahko snímateľný poťah sa
dá prať v práčke. Vložka sedačky je výškovo nastaviteľná. Súčasťou
je aj strieška so slnečnou clonou.
Volkswagen G0: Obj. číslo: 5G0019900
Volkswagen G0 ISOFIX: Obj. číslo:5G0019907

Volkswagen Originálny organizér na zadné sedadlá „Ted Turbo“
Sladkosti, obľúbené hračky, pastelky, knižky, sendvič alebo fľaša
s obľúbenou limonádou. S týmto veselým farebným organizérom
budú mať pri cestovaní vaše deti všetky potrebné drobnosti vždy po
ruke. Organizér sa dá veľmi ľahko namontovať a slúži tiež ako ochrana
zadnej strany predného sedadla.
Obj. číslo: 5C0087571FSX
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Volkswagen Originálna juniorská štvorkolka Alltrack
Táto športová juniorská štvorkolka určite zaujme každého
malého pretekára! Extra široké a veľké kolesá s terénnym
profilom a gumeným olemovaním po obvode kolies výrazne
znižujú hluk počas jazdy. Štvorkolka má výšku sedadla 27 cm
a je pre deti od 3 rokov. Vrátane klaksónu a malej tajnej
zásuvky. Materiál: Plast.
Obj. číslo: 5TD087510041

2. Volkswagen Originálna detská sedačka G1 ISOFIX DUO Plus
TopTether/ 9–18 kg
Volkswagen Originálny systém detských sedačiek „G1 ISOFIX
DUO Plus“ ponúka optimálnu ochranu a komfort pre deti
vo veku od 8 mesiacov do 4 rokov (telesná hmotnosť
cca 9 – 18 kg). Sedačka sa dá zaistiť pomocou dodatočného
vrchného prichytenia „Top-Tether“ pre ešte lepšiu stabilitu
a bezpečnosť. Pásy sa dajú komfortne nastaviť. Škrupinu
sedačky možno nastaviť v 3 rôznych uhloch.
Poťah sa dá prať v práčke.
Obj. číslo: 5G0019909A
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Volkswagen Originálne prídavné spätné zrkadlo
Umožňuje kontrolu detí bez potreby otáčania sa počas
jazdy a zároveň zlepšuje prehľad pri parkovaní. Upevnenie
pomocou prísavky, individuálne nastaviteľné.
Obj. číslo: 000072549A

3. Volkswagen Originálna detská sedačka
G2-3 ISOFIX 15–36 kg
Ideálna ochrana pre deti od 3 do 12 rokov / od 15 do 36 kg.
Nastaviteľná opierka hlavy a nastaviteľné bočné strany
chránia dieťa pri bočnom náraze. Voľne nastaviteľné sedadlo
podľa výšky dieťaťa. Sedačka sa upevňuje pomocou fixovacích
bodov ISOFIX. Dieťa je pripásané v sedačke pomocou
3-bodového pásu vozidla. Poťahy sa dajú zvliecť a oprať.
Obj. číslo: 5G0019906
VOLKSWAGEN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
TERAZ O 20 % VÝHODNEJŠIE!
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.
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.
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