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MIASTO. WIEŚ. GÓRY.
GDZIE ZABIERZE NAS  
DZISIEJSZA PRZYGODA?

OPTYMALNA WYSOKOŚĆ RAMY.

Wybór właściwej wysokości ramy jest istotny,  
żeby w pełni wykorzystać możliwości swojego roweru. 
Zrób dokładny pomiar i zwróć uwagę na następujące 
punkty: jeśli rower posiada amortyzowany wspornik 
siodełka, wybierz ramę o około 5 cm niższą. Jeśli Twój 
pomiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami,  
dla sportowego stylu jazdy zalecamy wybór ramy 
niższej; wyższa rama lepiej sprawdzi się w jeździe 
turystycznej.

Bądźmy szczerzy. Czy jest coś bardziej odprężającego i rekreacyjnego  
niż poznawanie świata na rowerze? Mknąć po asfalcie w blasku słońca.
Wyjeżdżać z miasta na łono natury, dokąd tylko poprowadzi Cię ścieżka. 
Cieszyć się wolnością. To są właśnie powody, dla których stworzyliśmy rowery 
Volkswagen Lifestyle. Rowery te mają wszystko to, czego spodziewasz się  
od marki  Volkswagen: wysoką jakość, wytrzymałość, solidność i nowoczesny 
wygląd. A żeby w pełni je wykorzystać, gdziekolwiek pojedziesz, oferujemy 
również szeroką gamę uchwytów i bagażników rowerowych z kolekcji 
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®, żebyś mógł z łatwością i bezpiecznie 
przewieźć swój rower na następny etap podróży. Zobacz poniżej  
jak wszystko po prostu idealnie do siebie pasuje. W drogę!

ROWER GÓRSKI 

Wzrost Wysokość ramy

do 180 cm  52 cm

od 180 cm 56 cm

ROWER MIEJSKI  I ROWER TREKKINGOWY 

Wzrost  Wysokość ramy

155 – 165 cm  45 – 48 cm

165 – 175 cm  50 – 52 cm

od 175 cm  56 cm

Więcej informacji na: 
www.vw-sklep.pl
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GÓRY WZYWAJĄ.

GÓRY

CENA: 3950 zł 

CENA: 2999 zł 

ROWER GÓRSKI, 29 CALI 
Ten rower górski z przednim amortyzatorem posiada 
duże koła i dzięki temu jest idealny do jazdy 
terenowej – małe przeszkody, takie jak kamienie  
i korzenie nie stanowią problemu dla tego 
poszukiwacza przygód. Rower charakteryzuje się 
doskonałą przyczepnością i własnościami jezdnymi 
zapewniającymi bardzo stabilną jazdę.

ROWER GÓRSKI, 27,5 CALI
Sportowy rower górski 650B podąża za aktualnym 
trendem pod względem wielkości kół, a jego wielką 
zaletą są niskie opory toczenia, dobra trakcja  
i optymalna zwrotność. Rower posiada między innymi 
hydroformowaną aluminiową ramę, hydrauliczne 
hamulce tarczowe oraz amortyzowany widelec 
Suntour z hydrauliczną blokadą skoku.



GÓRY

ROWER GÓRSKI, 29 CALI

Kolor: czarny
Brakes: hydrauliczne hamulce tarczowe przednie i tylne
Kaseta zębatek: Shimano CS-HG
Przerzutka tylna: 30-biegowa Shimano XT
Manetki: Shimano
Mechanizm korbowy: Shimano FC-M 522
Łańcuch: CN-HG54
Przerzutka przednia: Shimano FD-M 610
Piasta, przód: Shimano HB-M 3050 
Piasta, tył: Shimano FH-M 3050
Obręcze: aluminiowe wielokomorowe
Opony: Schwalbe Smart Sam
Widelec: Suntour XCR z blokadą skoku
Materiał: aluminium

Wysokość ramy 52 cm · 000 050 230 BJ 041
Wysokość ramy 56 cm · 000 050 230 BF 041

ROWER GÓRSKI, 27,5 CALI

Kolor: czarny/niebieski
Hamulce: hydrauliczne hamulce tarczowe przednie i tylne
Kaseta zębatek: Shimano CS-HG 200-9
Przerzutka tylna: 27-biegowa Shimano Deore
Manetki: Shimano SL-M 370
Mechanizm korbowy: Shimano FC-M 371
Łańcuch: CN-HG 53
Przerzutka przednia: Shimano
Obręcze: aluminiowe wielokomorowe
Opony: Schwalbe Smart Sam
Widelec: Suntour z hydrauliczną regulacją
Materiał: aluminium

Wysokość ramy 48 cm · 000 050 230 BG 041
Wysokość ramy 52 cm · 000 050 230 BH 041



TREKKING

ROWER TREKKINGOWY

Ten rower trekkingowy o sportowo-eleganckiej stylistyce jest dostępny 
w wersjach damskiej i męskiej. Sprawdzi się zarówno w jeździe po asfalcie, bruku 
jak i  wyboistych ścieżkach rowerowych. Amortyzowany wspornik wygodnego 
siodełka i amortyzowany widelec zapewniają maksymalny komfort jazdy. 
24-biegowy system dźwigni przerzutki Shimano Deore pozwala na łatwą  
i precyzyjną zmianę biegów, a hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają 
optymalne hamowanie.

Kolor: czarny
Oświetlenie: diodowe (z przodu i z tyłu) z funkcją światła postojowego (tył)
Hamulce: hydrauliczne hamulce tarczowe przednie i tylne
Kaseta zębatek: Shimano
Przerzutka tylna: 24-speed Shimano Deore
Manetki: Shimano
Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY 701
Łańcuch: Z-92
Przerzutka przednia: Shimano

Wspornik siodełka: aluminium, amortyzowany
Piasta (przód): Shimano HB-DH
Piasta (tył): Shimano FH-RM
Obręcze: aluminiowe wielokomorowe
Opony: Schwalbe Road Cruiser Lite
Widelec: Suntour NEX-DS
Materiał: aluminium

Damski, wysokość ramy 48 cm · 000 050 210 G  041
Damski, wysokość ramy 52 cm · 000 050 210 H  041

Męski, wysokość ramy 52 cm · 000 050 211 J  041
Męski, wysokość ramy 56 cm · 000 050 211 H  041
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JEDEN NA KAŻDĄ PRZYGODĘ.
TREKKING

DAMSKI ROWER TREKKINGOWY 
CENA: 2999 zł 

MĘSKI ROWER TREKKINGOWY 
CENA: 2999 zł 
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MIASTO NALEŻY DO CIEBIE.

CENA: 2839 zł  

MIASTO

ROWER MIEJSKI

Szukasz eleganckiego miejskiego krążownika, który poradzi sobie 
także podczas wycieczek dalej od domu? Ten dwukołowy 
towarzysz z nisko prowadzoną ramą i z amortyzowaną sztycą 
wygodnego siodełka będzie idealny niezależnie od tego, czy jesteś 
w samym sercu miasta czy na wsi. Niezawodny 7-biegowy system 
przerzutki Shimano z hamulcem torpedo, regulowana nóżka  
i światło Trelock wzbogacają funkcje tego roweru.



MIASTO

Kolor: czarny
Oświetlenie: system LED (z przodu i z tyłu) z funkcją światła postojowego (tył)
Hamulce: przednie i tylne V brakes
Przerzutka tylna: 7-biegowa Shimano z hamulcem torpedo
Manetka: Shimano 7-biegowa
Łańcuch: Z-610RB
Sidełko: CITY COMFORT
Wspornik siodełka: aluminium, amortyzowany

Piasta, przód: Shimano HB-DH
Piasta, tył: Shimano 7-biegowa z hamulcem torpedo
Obręcze: aluminiowe wielokomorowe
Opony: Schwalbe Road Cruiser Lite
Fork: Suntour CR-8V
Materiał: aluminium

Wysokość ramy 45 cm · 000 050 213 E  041
Wysokość ramy 50 cm · 000 050 213 G  041



TRANSPORT

Składany bagażnik rowerowy waży 13 kg jest najlżejszym  
i najmniejszym bagażnikiem w swojej klasie. Można go 
bezpiecznie i stabilnie zamontować do haka holowniczego, 
a po złożeniu przewozić we wnęce koła zapasowego. 
Przeznaczony do transportu dwóch rowerów o masie 
maks. 60 kg. Także z zamocowanymi rowerami możliwe 
jest otwarcie pokrywy bagażnika. Dla Golfa, Golfa 
Sportsvan, Golfa Variant, Golfa Alltrack, Tourana (5-osob.), 
Passata Variant i Passata Alltrack. Dostarczany jest  
w wysokiej jakości pokrowcu. Do niektórych modeli zaleca 
się element wypełniający do wnęki koła zapasowego. 
5G0 071 105

     CENA: 2799 zł

BAGAŻNIK ROWEROWY MICRO II – SKŁADA SIĘ DO WNĘKI NA KOŁO ZAPASOWE
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TRANSPORT

BAGAŻNIK ROWEROWY COMPACT II
Ważący zaledwie 14 kilogramów, składany bagażnik montowany na haku 
holowniczym służy do przewozu maksymalnie dwóch rowerów ważących do 60 kg. 
Przy pomocy dużego przełącznika nożnego bagażnik można odchylić w dół, nawet 
jeśli jest załadowany, więc tylna klapa zawsze jest dostępna. Dostarczany jest  
w wysokiej jakości pokrowcu. Odpowiedni dla każdego pojazdu · 3C0 071 105 B

CENA: 2589 zł

BAGAŻNIK ROWEROWY BASIC FLEX
Uchwyt na 2 rowery z możliwością rozbudowy, mocowany do haka holowniczego.
Wyjątkowo duży kąt odchylenia umożliwia dostęp do bagażnika, także w przypadku
Caddy i Multivana. Zamek na dźwigni zabezpiecza rowery przed kradzieżą. Składana 
rama umożliwia szybkie złożenie do niewielkich rozmiarów.  
Jako opcja dostępna szyna na trzeci rower.

Bagażnik rowerowy · 000 071 105 G  CENA: 2349 zł
Rampa załadunkowa* · 000 071 123  CENA: 515 zł
Dodatkowa szyna na trzeci rower · 000 071 109 B CENA: 569 zł

BAGAŻNIK ROWEROWY MONTOWANY  
NA POKRYWIE BAGAŻNIKA (bez ilustracji)
Aluminiowy bagażnik mocowany na pokrywie bagażnika pozwala na przewożenie  
do trzech lub czterech rowerów z tyłu samochodu. Jest wstępnie zmontowany, co 
umożliwia szybką i prostą instalację.

Dla T6, do przewozu do czterech · 7E0 071 104 CENA: 2790 zł
Dla Sharana, do przewozu do trzech · 7N0 071 104 CENA: 2145 zł
Więcej modeli bagażników rowerowych można znaleźć na www.vw-sklep.pl

CENA: 415 zł

UCHWYT ROWEROWY MONTOWANY NA BELKACH BAGAŻNIKA
Aerodynamiczny uchwyt rowerowy wykonany z odpornego na promienie UV 
tworzywa może być montowany na wspornikach lub belkach dachowych 
mocowanych na relingach. Rower wsuwa się prosto w samoregulujący się 
uchwyt koła. Dzięki temu ręce pozostają wolne do zamocowania kół i ram.
6Q0 071 128 A   

BAGAŻNIK ROWEROWY COMPACT III
Funkcjonalność jest taka sama jak w modelu Compact II, jednak z miejscem  
na trzy rowery ważące w sumie do 54 kg. Także w tej wersji bagażnik jest na tyle 
mały by można go z łatwością złożyć i schować w bagażniku samochodowym.  
Do transportu maksymalnie trzech rowerów. Dostarczany w wysokiej jakości 
pokrowcu · 3C0 071 105 C

CENA: 2989 zł

ORYGINALNE – IDEALNIE DOPASOWANE.

* produkt na zamówienie



Volkswagen Lifestyle 
Podane w ofercie dane dotyczące zakresu  
dostawy, wyglądu, osiągów, wymiarów  
i masy odpowiadają stanowi na dzień  
złożenia oferty do druku. W związku  
ze stałym rozszerzaniem oferty artykułów  
lifestyle’owych zastrzegamy sobie prawo  
do zmiany zakresu dostawy, stylistyki  
i kolorystyki bez wcześniejszej informacji.  

Autoryzowany Partner Volkswagena

Więcej informacji na:
www.vw-sklep.pl

Volkswagen Group Polska
 
www.volkswagen.pl
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