
Tillbehör & Service
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NAVIGATION 1956:- 

LASTHÅLLARE 1908:-

FÄLG 1180:-

Transportbilar



Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Volkswagen Original 

lättmetallfälg Sima 16"

Fälgdim: 6Jx16" ET 50 112/5

Rek däckdim: 205/55 R16 91Q 

Touran –2015, 205/55 R16 94H 

Caddy, 205/60 R16 96H 

Touran 2016–

Kulör: Silver

Passar: Caddy, Golf, Touran och 

Jetta

1180:-
Art 1T4 071 496 C 8Z8

Huvskydd

Med ett huvskydd får din bil en tuffare look och 

samtidigt ett skydd mot stenskott. Svart kulör.

Huvskydd Art

Amarok T 722 516 

T6 T 722 563 

Caddy T 722 564 

1090:-
Nyhet!

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

Bra val!



Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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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 000 073 900 452:-

Bra val!

280:-

2745:-
2E0 601 019 F

Volkswagen Original 

lättmetallfälg Hedemora 17" 

Crafter

Fälgdim: 6,5x17" H2, ET62

Rek däckdim: 235/60 17

Kulör: Silver

Passar: Crafter

Centrumkåpa 7L6 601 149 RVC 

tillkommer!

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.

Volkswagen Original bilvårdsprodukter

Original bilvårdsprodukter framtagna för att fungera perfekt till din Volkswagen. Varje pro-

dukt är ISO-certifierade samt testade och godkända av Volkswagens centrallaboratorium. 

För långsiktig, effektiv fordonsvård som skyddar både material och miljö. 

Volkswagen Original bilvårdsprodukter Art Ord Nu!

Rengöringskit 000 096 355 B 596:- 420:-

Fälgrengöring 000 096 304 104:- 79:-

Vaxshampo 250 ml 000 096 315 B 72:- 55:-

Vaxpolish 250 ml 000 096 317 B 84:- 71:-

Klädselrengöring 500 ml 000 096 301 B 104:- 92:-

55:-
Från

Passa på!



Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

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.

5596:-
Ord 7996:- Art T 706 129 B

n 

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

VI STÖDJER

4639:-
 Art T 157 364 S

1599:-
Ord 2399:- Art T 115 164

Passa på!

Ezdown

Den lilla detaljen som gör den stora skillnaden! Gör så att baklemmen fälls 

med en mjuk, kontrollerad rörelse. Du behöver inte hålla i eller riskera att 

den plötsligt faller ner.

A

Nu inklusive 

tillbehörspaket, 

begränsat antal. 

Värde 439:-

640:-
Art T 710 281
Art T 710 282

Från

Bra val!

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 sidokollisions-

skydd 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



Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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Kamremspaket 4280:-* Volkswagen Service

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 exkl. 

moms Caddy 1.9 TDI 2004 motornr BLS.

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.

1356:-
Ord 1591:- Art 000 065 400 F

Volkswagen Original 

lasthållare

Original lasthållare i 

aluprofil till Caddy, T5 och 

T6. Levereras inkl. lås.

1908:-
Ord 2600:- Art 2K0 071 126

Original lasthållare Art Ord Nu!

Caddy utan reling 2K0 071 126 2600:- 1908:-

Caddy med reling 2K5 071 151 B 2072:- 1596:-

T5,T6 utan skenor 7H0 071 126 3116:- 2240:-

T5,T6 med skenor 7H0 071 126 A 3400:- 2400:-

Volkswagen Original lasthållare

Original lasthållare i aluprofil till Caddy

utan reling. Levereras inkl. lås.

Bra val!

Se priset!



Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Original torkarblad 428:-* Volkswagen Service

Ett viktigt moment i trafiksäkerheten är torkar-

bladen. 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 exkl moms T5 2005.

2396:-
Art 000 054 929 C

Nyhet!

Garmin Babycam

Babycam direkt i navigationsenheten. Med en kompa-

tibel Garmin Nav har du uppsikt över baksätet och ditt 

barn utan att behöva vända dig om. Babycam monteras 

på nackstödet 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 

röststyrning om enheten har stöd för det. Drivs av två 

AA-batterier eller 12V uttag. 

1956:-
Ord 2159:- Art T 485 539

1596:-
Ord 1679:- Art T 483 377

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.

Se priset!

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.



Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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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 

tillräckligt laddat för att fordonet ska kunna tas i trafik. Har även funktion som tillåter 

anslutning för säker långtidsladdning.

Nya Dräger Alcotest 3820

Tryggt besked varje gång med en 

alkotestare i världsklass. Godkänd 

som privata alkotestare, men 

framförallt för de stränga krav som 

ställs på utrustning som Polis och 

myndigheter använder. Smidig, lätt 

och diskret design. Snabb uppstart, 

lätt att utförda utandningsprov, hög 

mätprestanda och lång livslängd. 

2076:-
Art T 833 820

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.

636:-
Ord 760:- Art 000 061 124

Vikbart bord

180:-
Art 000 061 122

Basmodul

476:-
Ord 528:- Art 000 061 127 B

Klädhängare

1036:-
Ord 1136:- Hållare Surfplatta (Galaxy, iPad)

Från

Bra val!

Se priset!

716:-
Ord 836:- Art T 404 251

Bra val!



Transportbilar

Proffspaket
Utsätt inte din kropp och bil för mer påfrestningar än vad som 

behövs. Med smarta produkter från Thule Professional åker 

lasten säkrare – och du kan ägna dig åt det som är viktigt. 

 Smarta steghållare, som vips vinklas ner från taket, sparar 

både rygg och tid. Funktionella fällbara laststopp för plankor 

och rör, sparar också tid och faktiskt bränsle, då de har lågt 

luftmotstånd när de inte används. Sist men inte minst så är de 

faktiskt snygga. Något som är nog så viktigt för många. 

 Systemets flexibilitet gör också att du kan skapa en lösning 

som stämmer exakt med dina transportbehov, eller enkelt 

välja några av de färdiga och prisvärda paketen för bland annat 

snickare, rörmokare och ventilationsinstallatörer, som finns 

hos Volkswagen-återförsäljarna. 

 Alla produkter är testade för att klara riktigt extrema last-

behov, då de är anpassade till den nya City Crash-normen. Det 

är en testmetod som motsvarar kraven för såväl ISO-standard 

som DIN-standard. Thule och Volkswagen Transportbilar – en 

lyckad kombination helt enkelt.

THULE RÖRBOX är en smart 

lösning för säkra och bekväma 

transporter av rör i längder upp till 

3 meter. Med låsbar lucka.

THULE LASTSTOPP med Thule 

Utdragen Roller är ett finurligt 

tillbehör som gör det lätt att lasta 

på och av plankor och andra långa 

föremål. Man rullar helt enkelt upp 

lasten på taket.

THULE TILTBAR STEGHÅLLARE är 

en väl uttänkt transportlösning för 

stegtransport, som gör att du kan 

lasta stegen på biltaket utan att 

behöva överbelasta ryggen.

→ Bild visar

→ Välj bland följande paket

• Snickarpaketet 

• Elektrikerpaketet 

• Steghållarpaketet 

Från 7600:-
Prisexempel Elektrikerpaketet Caddy exkl. moms

5 PAKET TILL CADDY OCH T6

• Lasthållarpaketet 

• Ventilationspaketet 

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).




