
Paraply
Mörkblått med Volkswagen retrotext. 
Art. VWL1412

219:-

Sweatshirt
Gråmelerad hoodtröja 
med dragkedja.
Art. VWL1429

979:-

Beetle Kids Car
För de minsta förarna, från 18 månader 
och uppåt. Vadderad sittdyna för optimal 
komfort, mjuka och tysta gummihjul för 
en avslappnad förälder. Art. VWL1430

925:-

275:-

Byxdress GTI
Grå byxdress med stort tryck på framsidan 
och GTI-flagga som etikett i sidsömmen. 
Special axeldesign med praktiska tryck-
knappar i grenen , vilket gör det lättare att 
sätta på och av. Art. VWL1447

Byxdress GTI
Grå byxdress med stort tryck på framsidan 
och GTI-flagga som etikett i sidsömmen. 
Special axeldesign med praktiska tryck-
knappar i grenen , vilket gör det lättare att 
sätta på och av. Art. VWL1447

Volkswagen Lifestyle

Besök  din närmaste återförsäljare
eller gå in på shop.volkswagen.se

Produkter & tillbehör. Priserna är rekommenderade cirkapriser. Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma. Extrapriserna gäller t.o.m 30 nov 2016 såvida inget annat anges.
Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar.

Volkswagenkortet Visa har en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Volkswagen återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer 15,85% i rörlig ränta 
och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en effektiv ränta på 19,75% vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2016-05-20). Exempel: Handla för 10 000 kr och betala 918 kr/mån i 12 månader. Totalt återbetalningsbelopp 11 008 kr. 
Volkswagen Group Sverige AB (kreditförmedlare) förmedlar kredit i samarbete med Ikano Bank AB (Publ), org.nr 516406-0922 (kreditgivare).



Tillbehör & Service

Sep–nov 2016

Hjulförvaringsset 395:- 

Batteriladdare 995:-

Takbox 4299:-



Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Ett viktigt moment i trafiksäkerheten är torkarbladen. 
Under ett halvt år “färdas” ett torkarblad motsvarande 
80 mil på vindrutan, fram och tillbaka. Det motsvarar 
runt 125.000 svepningar över rutan. Efter det sjunker 
torkarbladets prestanda sakta men säkert. Volkswagen 
Original torkarblad lämnar en ren ruta efter sig, i alla 
temperaturer, utan missljud och utan att lämna spår 
och ränder. *Aerosats. Prisexempel Golf 2006.

Original torkarblad 471:-* Volkswagen Service

Volkswagen Original lättmetallfälg 
Singapore 17"
Fälgdim: 7Jx17'' ET40 5/112 
Rek däckdim: 215/55 R17
Passar: Passat B8 (2015–16) Ej Alltrack, Beetle 2012–
Kulör: Silver/svart

3150:-
Art 3G0 071 497 A FZZ

12
mån

262:-

Volkswagen Original lättmetallfälg 
Corvara 17"
Fälgdim: 6,5Jx17" ET38
Rek däckdim: 
Passat: 215/55 R17 94H, 
Tiguan: 215/65 R17 alt. 225/60 R17
Kulör: Silver
Passar: Passat Alltrack (B8 2015–) och nya Tiguan
Finns även till Golf som 16" Art 3G0 071 496 A 8Z8



Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

2
3

Volkswagen Original 
hjulförvaringsset
Volkswagen Original hjulförvaringsset 
i slitstarkt material och praktiska 
bärhandtag och fickor för hjulbultar. 
Dessutom markering för var på bilen 
hjulet ska placeras.

395:-

2250:-
Art 5NA 071 497 8Z8

Nyhet!

12
mån

187:-

Volkswagen Original bilvårdsprodukter
Original bilvårdsprodukter framtagna för att fungera perfekt till din Volkswagen. Varje 
produkt är ISO-certifierade samt testade och godkända av Volkswagens centrallabora-
torium. För långsiktig, effektiv fordonsvård som skyddar både material och miljö. 

Volkswagen Original bilvårdsprodukter Art Ord Nu!
Fälgrengöring 000 096 304 130:- 99:-
Vaxshampo 250 ml 000 096 315 B 90:- 69:-

Bra val!69:-
Från

Hjulförvaringsset Art Ord
Upp till 18" fälg 000 073 900 559:-
Upp till 21" fälg 000 073 900 C ENF 630:-

Passa på!



Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Volkswagen Original komfortsystem
Består av en basmodul som monteras på nackstödet där sedan olika separata moduler 
fästs i basmodulen. T.ex klädhängare, krok för väskor/bagar, hållare för surfplattor (finns 
också för samtliga iPad modeller) eller vikbart bord med kopphållare.

4499:-
Art T 153 264

12
mån

375:-

Bra val! BeSafe iZi Plus
Med iZi Plus kan barnen sitta bakåtvänd 
längre. Stolen är godkänd (ECE R44 04) 
och skyddar barn ca 6 mån–5 år (0–25 kg) 
med bakåtvänd åkning. Sittkomfort med 
3 justerbara lägen och säker stomme med 
Side Impact Protection (SIP) för huvud och 
mage. Installeras med bilens 3-punkts-
bälte. Kulör: Fresh Black cab

1195:-
Ord 1540:- Art 000 061 125 D

Hållare Surfplatta (Galaxy, iPad)

225:-
 Art 000 061 122

Basmodul

795:-
Ord 950:- Art 000 061 124

Vikbart bord

595:-
Ord 660:- Art 000 061 127 B

Klädhängare

Dagens bilar blir alltmer komplexa och har fler 
elektriska funktioner för säkerhet och komfort än 
någonsin tidigare. Startbatteriet är hjärtat i bilens 
elsystem och måste vara av hög kvalitet för att 
starta bilen och driva alla funktioner. Se till att ald-
rig bli stående, satsa på rejält med startkraft med 
Volkswagen Original startbatteri – Das kraftwerk.
*Prisexempel Golf 2012

Original startbatteri 1591:-* Volkswagen Service

Passa på!

2015

12
mån

99:-



Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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Packline Basic
Lågt sittande box med generöst lastutrymme. Hela 2250 mm lång. Snabbfästet izi2 
Connect gör den mycket lättmonterad och patenterad LiftOff gör det möjligt att lasta 
från tre sidor samtidigt. Tillverkad i miljövänlig ABS-plast. Kulör, mattsvart. 

12
mån

358:-

4299:-
Ord 5299:- Art T 704 080

Thule Dynamic 
Nya generationens takboxar för alla typer av fritidsintressen. Stort lastutrymme som 
lämpar sig för både skidor och snowboards. Thule Power-Click gör monteringen extremt 
snabb och enkel. Mjuka vred för bättre grepp och klickljud indikerar rätt åtdragningsmo-
ment. (LxBxH) 2060x840x340 mm. Volym 320 liter. Vikt 18 kg.

6995:-
Ord 8335:- Art T 706 128 B

12
mån

583:-

Se priset!

Lasthållare Art Ord
Golf SC 5G9 071 151 A 2800:-
Passat SC 3G9 071 151 2995:-
Sharan 7N0 071 151 2950:-
Tiguan 5QF 071 151 2450:-
Touran 2016– 5QA 071 151 2400:-

Volkswagen Original lasthållare
Lasthållare i aluminiumprofil för bilar med takreling. 1995:-12

mån

166:-

Passa på!

Passa på!



Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Calix Slim Line 1600W
Modern kupévärmare i miniformat 
med vanlig 230V stickkontakt. 
Monteras med golvstativ eller vägg-
fäste. Fästet kan justeras 30° vilket 
ger ytterligare flexibilitet att rikta 
luftflödet. Kan monteras upp-och-
ned. Levereras även med ett unikt 
säkerhetsband (safety strap), detta 
i kombination med golvstativet 
möjliggör en krocksäker produkt för 
fast montage.

Calix LED anslutningskabel
Med Calix innovativt grön-lysande 
anslutningskabel, går det snabbt att 
hitta anslutningen på bilen. Grönt 
ljus betyder också att anslutningen 
till 230V är okej och att det finns 
ström fram till bilvärmesystemet.

460:-
Från

Hella fjärrljusramp 
Fjärrljusramp med 12 eller 16 högeffekts LED ger ett bra ljustillskott. Flexibel montering 
med flyttbara hållarfötter. Monteras vågrätt, stående eller hängande. 

Hella fjärrljusramp Art Ord ca
12 LED totallängd 350 mm T 401 351 3295:-
16 LED totallängd 535 mm T 402 470 4100:-

3295:-
Från

12
mån

274:-

Nyhet!

12
mån

54:-

Rigid LED-ljusramp
Ljusramp i mycket hög kvalitet. Extremt motståndskraftig mot vibrationer, slag och väta. 
Hölje i aluminium med UV-skyddande Polyester/pulverlack lagd i 2 lager. Mycket hållbar 
och väderbeständig ytterlins i slagtålig och segt polykarbonat (PC, Lexan). Kombination 
av spot/flood-optik. Mitten har Spot-optik som ger en lång ljusbild och i ytterkanterna 
sitter Flood-optik för bredare ljusbild. 

Modell Längd Ljuslängd Art Ord ca
SR10 289 mm 170 meter T 401 911 4595:-
SR20 543 mm 418 meter T 401 921 7495:-

4595:-
Från

12
mån

383:-

Nyhet!

Se priset!

649:-
Ord 950:- Art T 606 050 A



Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

6
7

Ett kamremsbyte är inget man gör ofta, därför är 
det viktigt att det görs rätt och av en auktoriserad 
Volkswagen verkstad. Då vet du att den nya kamrem-
men kommer att sitta som den ska i många mil 
framöver, samtidigt som du får den viktiga stämpeln 
i boken. Dessutom förblir din Volkswagen en äkta 
Volkswagen. Kamremspaketen är framtagen till lite 
äldre fordon exkl. vattenpump. *(Prisexempel Passat 
1.9 2002 (motornr AVF, AWX)

Kamremspaket 5950:-* Volkswagen Service

CTEK 5 Start/Stop 
Underhållsladdare framtagen specifikt 
för bilar med start/stop funktion. Inga 
knappar för inställningar, kopplas på 
batteriet och sköter sig själv. Testar 
batteriet och återställer kapaciteten. 

CTEK 5 Time to Go 
Enda laddaren på marknaden som visar 
när batteriet är redo för användning. LED-
lampor indikerar laddningsfaserna och hur 
lång tid det tar till fulladdning. Indikatorer 
meddelar när det är säkert att utföra ett 
första startförsök och när batteriet är till-
räckligt laddat för att fordonet ska kunna 
tas i trafik. Har även funktion som tillåter 
anslutning för säker långtidsladdning.

12
mån

83:-

Nyhet!

Garmin Drive Smart 50 LMT
Inte bara navigation, med Bluetooth kopplas din mobil ihop med Drive Smart. Nu kan 
du ringa handsfree och ta emot smartaviseringar, dvs samtal, sms och kalenderpå-
minnelser direkt på skärmen. Även väder och trafikförhållanden med appen Link8. 
Fullständig navigation med körfältsguidning, talade instruktioner och animeringar 
visar på rätt väg med färgstarka pilar. BirdsEye-visning för detaljerad vy men även 
photoReal-visning som visar omgivande landskap.

Garmin Babycam
Babycam direkt i navigationsenheten. Med 
en kompatibel Garmin har du uppsikt över 
baksätet och ditt barn utan att behöva 
vända dig om. Babycam monteras på nack-
stödet fram eller bak, beroende på åt vilket 
håll barnet sitter. Kameran ger en tydlig bild 
även i svagt ljus och upp till fyra kameror 
kan kombineras. Växla mellan Nav- och 
Babycam vy med ett fingerklick eller röst-
styrning om enheten har stöd för det. Drivs 
av två AA-batterier eller 12V uttag. 2099:-

 Art T 485 377

2699:-
Art T 485 539

12
mån

225:-

12
mån

175:-

Nyhet!

995:-
Art T 404 237
Art T 404 251

Från


