
Tillbehör & Service
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TAKBOX 6995:- 

KYLBOX 1695:-

BILBARNSTOL 1999:-



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 490:-* Volkswagen Service

Volkswagen Original lättmetallfälg Rotary 18"

Fälgdim: 7,5Jx18" ET51

Rek. däckdim: 225/40 R18 

Passar: Golf A7 2013–

Kulör: Silver 

Original lättmetallfälg 

Twinspoke 19"

Fälgdim: 7,5Jx19" ET51

Rek däckdim: 225/35 R19 88Y

Passar: Golf A7 2013–16

Kulör: Alu/svart lack

3980:-
Art 5G0 071 498 16Z

4350:-
Art 5G0 071 499 FZZ
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362:-

Bra val!
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Volkswagen Original 

hjulförvaringsset

Volkswagen Original hjulför-

varingsset i slitstarkt material 

och praktiska bärhandtag 

och fickor för hjulbultar. 

Dessutom markering för var 

på bilen hjulet ska placeras.

Hjulförvaringsset Art Ord

Upp till 18" fälg 000 073 900 566:-

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!

Rengöringskit 000 096 355 B 745:- 525:-

Fälgrengöring 000 096 304 130:- 99:-

Vaxshampo 250 ml 000 096 315 B 90:- 69:-

Vaxpolish 250 ml 000 096 317 B 105:- 89:-

Klädselrengöring 500 ml 000 096 301 B 130:- 115:-

69:-
Från

Passa på!

350:-

Original lättmetallfälg 

Preston 18"

Fälgdim: 7,5Jx18" ET51

Rek däckdim: 225/40 R18 8

Passar: Golf V, VI och Jetta

Kulör: Alu/svart

3290:-
Art 5C5 071 498 A X1
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274:-

Nyhet!

Bra val!

Volkswagen Originalfälg är ett säkert val. Du får garanterat hög kvalitet, goda 

köregenskaper och perfekt passform. Kvalitet du helt enkelt kan lita på för tuffa tag 

i alla väder. Men glöm inte däcken. Däcken har kanske störst betydelse för hur bilen 

uppträder på vägen och här samarbetar Volkswagen bara med de bästa tillverkarna. 

Tveka inte. Kontakta oss, vi hjälper dig med råd och tips om bästa hjul kombo.



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Volkswagen Original kanot/kajakhållare 

Takmonterad kanothållare optimerad för att säkra transporten av 

kanot/kajaker upp till 25 kg. I utvecklingen av hållaren har mot-

verkande av missljud och lastförskjutning haft största vikt. 

TESTVINNA
RE

7399:-
Ord 8499:- Art T 704 073
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583:-

895:-
Ord 1122:- Art 1K0 071 127 A
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74:- Passa på!

Bra val!

Ett nytt och fräscht pollenfilter är inte bara ett måste 

för allergiker och astmatiker utan viktigt för oss alla. 

Filtret gör luften i bilen frisk att andas och tar bort en 

mängd skadliga småpartiklar som är farliga för lung-

orna. Damm- & Pollenfilter är en färskvara och bör 

bytas regelbundet. Helst varje år, eller runt var 3.000 

mil. Varje kubikmeter luft kan under pollensäsongen 

innehålla så mycket som 3.000 pollenpartiklar.

Byt ditt filter redan idag! Kontakta din märkesverk-

stad för prisuppgift.

Original pollenfilter Volkswagen Service

6995:-
Ord 9995:- Art T 706 129 B

Packline NX 215 Bäst i Test, Vi Bilägare

Perfekt för skidsemestern eller som extra lastutrymme. Byggd enligt Twin Sheet 

teknologin som ger en oerhört stabil box med låg vikt. Snabbfästet izi2Connect 

gör den lättmonterad och patenterad LiftOff gör det möjligt att lasta från tre 

sidor samtidigt. Mått (LxBxH mm) 2150x900x310. Volym 450 l, 24 kg.

Thule Dynamic 900

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 

åtdragningsmoment. (LxBxH) 2350x940x350 mm. Volym 430 liter. Vikt 22 kg.
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Volkswagen Original säkerhetsnät 

Säkerhetsnät som täcker öppningen mellan baksäte och taket. 

Enkel och snabb montering/demontering. Ingen borrning behövs. 

TÜV godkända enligt Europanormen ECE R17.

1395:-
Från121212121212121212222212122121222112222
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Se priset!

Passar Art Ord Nu!

Passat SC 3G9 017 221 2100:- 1850:-

Golf SC 5G9 017 221 2100:- 1850:-

Tiguan 2016– 5NA 017 221 1600:- 1395:-

Volkswagen Original bagagerumsmatta

Bagagerumsmatta med perfekt passform. Tillverkad i syrafast 

konstmaterial. Mattan har 5 cm höga kanter som skyddar bagage-

utrymmet mot smuts och väta. Lätt att ta ut och spola av.

990:-
Från

LED bakljus R-design till 

Golf 2013–

Sportigt utförande ner till 

minsta detalj med LED bakljus. 

Halvtonade bakljus med 

animerad blinkers och enkel 

eftermontering.

Vindavvisare

Njut av den friska luften när det 

regnar eller t.o.m. när det snöar! 

Vindavisaren gör det också 

möjligt att få snabb lindring 

varma dagar med en öppen ruta. 

Kulör: Smoke grey. Finns till fler 

Volkswagenmodeller.

796:-
 Art 3G0 072 193 A

Lasthållare Art Ord

Tiguan 5QF 071 151 2450

Touran 5QA 071 151 2400:-

Passat SC 3G9 071 151 2995:-

Golf SC 5G9 071 151 A 2800:-

Sharan 7N0 071 151 2950:-

Volkswagen Original lasthållare

Lasthållare i aluminiumprofil för bilar 

med takreling. 
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162:-

Volkswagen Original cykelhållare (lev slutet April)

Snabb och enkel montering i bekväm takhöjd. Stabil hållare för hjulen med 

snabbspännen och enkel hantering för byte mellan höger- och vänster-

montering. Lastkapacitet på 20 kg och låsbar. City Crash Plus testad. 

1395:-
Ord 1675:- Art 000 071 128 F
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116:-

Nyhet!

Passa på!

5195:-
Art 3G9 052 200

121212121212121212221222222221211221221
måmåmåmåmåmåmåmåmååmåmåååmåmåmåmåmåmåmååmåååmåååånnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

66:-

1212121212121212122221221221221112212121
måmåmåmåmåmmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmååmåmååååååm nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

433:-

12121212121212122121222222221111112212
måmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmååmåmåmåmåmååååmåmåmåmåååånnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

82:-



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

BeSafe iZi Up X3 Fix

Stolen har SIR – Side Impact Rotation och roterar vid 

en eventuell kollision för att skydda barnets huvud. 

Huvudstöd och bälte kan justeras med barnet i stolen. 

ISOfix är en mekanisk säker montering som indikerar rätt 

montering. För barn ca 4–12 år (15–36 kg) Kulör: Svart

2995:-
Art 000 054 929 C
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249:-

VI STÖDJER

5799:-
 Art T 157 364 S

12121212121212121212122222221211112221212
måmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmåmååmåmååååmåmåmåmåmåmåååånnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

483:-

1999:-
Ord 2999:- Art T 115 164
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Nyhet!

Passa på!

Ar

Nu inklusive 

tillbehörspaket, 

begränsat antal. 

Värde 550:-

dfreeeze fjärrstyrd värme i bilen

Om du har Webasto parkeringsvärmare monterat från fabrik kan du lägga till 

tjänsten dfreeeze. Med hjälp av den kan du slå på och av värmaren via mobilen eller 

surfplattan och läsa av aktuell temperatur i bilen. När du ställer in din avresetid 

beräknar tjänsten hur långt i förväg värmaren ska sättas igång för att du ska få en 

behaglig temperatur. Värmaren kan fortfarande styras via de befintliga reglage 

som levererades med bilen, timer, fjärrkontroll etc. Passar ej Touareg och el-bilar. 

Monteringskostnader tillkommer.

BeSafe iZi Kid X2 i-Size

En av marknadens säkraste bilbarnstolar. Godkänd enligt UNr 129 (i-Size) och 

världens tuffaste krocktest Plustestet. SIP+ (Side Impact Protection+) är ett 

unikt sidokollisionsskydd som säkerställer högsta möjliga sidokrockskydd. Enkel 

och säker montering med justerbara ISOfix-armar. Tydliga indikatorer visar när 

stolen är rätt monterad och stolen har sittvinklar som kan justeras under färd. 

Ventilation i stolens rygg. För barn ca 6 mån – 4 år. Kulör: Black Cab
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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

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.

225:-
 Art 000 061 122

Basmodul

795:-
Ord 950:- Art 000 061 124

Vikbart bord

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

Klädhängare

Volkswagen Original kylbox

Med en kylbox från Volkswagen har du alltid kylda drycker, frukt, snacks eller 

annat enkelt till hands. Boxen kan också ställas om för att varmhålla mat. 

Placeras enkelt i baksätet och förankras säkert med bilbältet. Volym 25 Liter.
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141:- 1695:-
Ord 1989:- Art 000 065 400 FBra val!

Passa på!

121212121212122122222222122222211112122
måmmåmåmmåmåmåmåmåmåmåååmåmåmåmåmåmåmåååååmååmåmåånnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

108:-

1295:-
Hållare Surfplatta (Galaxy, iPad)

Från



Produkter & tillbehör. Priserna är rekommenderade cirkapriser. Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.

Lokala prisvariationer kan förekomma. Extrapriserna gäller t.o.m 31 juli 2017 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 (2017-01-20). 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).

THE MAX

35.760:-
GTI, GTD och R exkl. lack och montering

2900:-/mån

STYLE IT TO

Sportig design har alltid varit en självklarhet för Golf GTI. Nu kan 

du framhäva den ytterligare med styling från tyska Oettinger.

 Du som kör en Golf GTI, Golf GTD eller Golf R uppskattar bilens 

utseende och sportiga prestanda. Det vi nu erbjuder tar allt ett 

steg längre. "To the Max" kan man säga. Med Oettinger erbjuder 

vi imponerande aerodynamiska detaljer som inte bara ser snygga 

ut stillastående. De funkar också i praktiken. Allt har testats fram 

i vindtunneln under extrema förhållanden och behöver vi nämna 

att alla delar håller högsta kvaliet.

 Oettinger från Friedrichsdorf i Tyskland har arbetat med tuning 

i över 70 år och redan från början specialiserade man sig på upp-

gradering av Volkswagenmodeller. 1975 började man med Golf 

som man sedan under åren tagit till nya höjder. 

Välkommen med din beställning. Volkswagen


