
Tillbehör & Service

Takbox 5495:-

Komfortpaket 995:-

Batteriladdare 1245:-
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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 2009.06.

Original torkarblad 490:-* Volkswagen Service

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

köregenskaper och perfekt passform. Våra fälgar är utvecklad för tuffa tag 

i alla väder, kvalitet du kan lita på. Men glöm inte däcken, däcken har den 

största betydelsen för hur din bil upplevs på vägen. Tveka inte att kontakta oss 

gällande just de bästa däcken för din bil, vi sammarbetar med de mest kända 

premiumleverantörerna och erbjuder konkurrenskraftiga priser.

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. 

Bra val!

99:-
Ord 130:- Art 000 096 304

Fälgrengöring

69:-
Ord 90:- Art 000 096 315 B

Vaxshampo

Original lättmetallfälg 

Pretoria 18”

Fälgdim: 7,5Jx18" ET51

Rek däckdim: 225/40 R18

Passar: Golf

Kulör: Svart

3500:-
Art 5G0 071 498 A AX1
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292:-

Passa på!



Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 
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Original lättmetallfälg 

Merano 17"

Fälgdim: 7Jx17" ET38

Rek däckdim: 215/55 R17

Passar: Arteon

Kulör: Brilliant silver

2385:-
Art 3G8 071 497 8 Z8
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199:-

Nyhet!

Original lättmetallfälg 

Corvara 16"

Fälgdim: 6,5Jx16" ET42

Rek däckdim: 215/60 R16

Passar: Passat, Tiguan, Touran, Golf VII, 

Golf Sportsvan

Kulör: Brilliant silver

1450:-
Art 3G0 071 496 A 8Z8
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121:-

Bra val!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Thule Motion XT XL

Snygg och rymlig takbox med användarvänlig design. 

Nytt SlideLock-system med separata lås- och öpp-

ningsfunktioner. Låser automatiskt och indikerar när 

boxen är ordentligt stängd. LxBxH 2150x915x440 mm. 

Volym 500 liter, vikt 23,5 kg. Maxlast 75 kg.
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499:-

5995:-
 Ord 7160:- Art T 706298 B

Passa på!Volkswagen Original cykelhållare Snabb 

och enkel montering i bekväm takhöjd. Stabil 

hållare för hjulen med snabbspännen och 

enkel hantering för byte mellan höger- och 

vänstermontering. Lastkapacitet på 20 kg 

och låsbar. City Crash Plus testad. 

1395:-
Ord 1675:- Art 000 071 128 F12121212121212122122212212211211212212
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116:-

Nyhet!

Se priset!

BeSafe iZi Go Modular i-Size och iZi Modular Rf i-Size 

i exklusiv Limited Edition med klädsel inspirerad 

av de skandinaviska skogarna. Begränsad upplaga. 

Finns även i andra kulörer.

121212121212121222122222221111211222121
måmåmåmåmåmmåmåmåmåmåmåmåmåmååmåmåmåmåååmåååmååååm nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

233:-
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375:-

4499:-
Art T 158 210

BeSafe iZi Modular i-Size bas 

En del av BeSafes nya, innovativa koncept som ger barnet en helhetslösning från 0 till 

4 år - en bas och två bilbarnstolar genom hela användningstiden. Art T 156 950

BeSafe iZi Modular RF i-Size 

Bilbarnstol för högsta säkerhet och 

komfort. Kan anpassas till barnet i 

takt med att de växer. Stolen används 

bakåtvänd och minst till 4 års ålder. 

SIP+ (Side Impact Protection +) ökar 

säkerheten vid en eventuell sidokrock. 

Monteras på iZi Modular i-Size bas 

som köps separat. 

BeSafe iZi Go Modular i-Size 

Babyskydd för högsta säkerhet och komfort. Unik 

kombination av mjukt material och stoppning. 

Integrerad solskärm, ventilation och solskydd. 

Passar perfekt även för barnvagn som travel system. 

Nyutvecklade SIP+ absorberar belastningen vid krock. 

Monteras på iZi Modular i-Size bas som köps separat 

men kan även monteras med bilens trepunktsbälte.

2799:-
Art T 156 010



Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 
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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

Volkswagen Original 

bagagenät

Bagagenät som håller lasten 

förankrad. För bilar med 

förhöjt lastgolv. 

Bagagenät Art Pris

Polo, Golf Lim och Tiguan 5N0 065 111 575:-

Golf och Passat Sportscombi 3C9 065 110 495:-

495:-
Från

Volkswagen Original lasthållare

Lasthållare i aluminiumprofil för bilar 

med takreling. 

Lastållare Art

Passat SC 3G9 071 151 

Golf SC 5G9 071 151 A 

Tiguan 5QF 071 151 

Touran 5QA 071 151 

Sharan 7N0 071 151 
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175:- Packline Elegance

Elegant, stabil och lågt placerad takbox. Snabbfästet izi2Connect gör den mycket lätt-

monterad och patenterad LiftOff gör det möjligt att lasta i och ur från tre sidor samtidigt. 

Inbyggt spår för bilantenn. Yttermått: LxBxH 2250x810x300 mm. Volym 420 liter, vikt 24 kg.

112121212121212111112111122122222222222222222222222
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5495:-
Ord 6999:- Art T 706 811

Se priset!

2100:-
Lasthållare



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Calix Bluetooth Timer

Med timer ställer du enkelt in när du vill 

att din bil ska vara varm. Allt du behöver 

göra är att ställa in tiden i mobilen så 

är bilen varm och skön när du ska åka. 

Calix-appen som är kostnadsfri finns till 

Apple och Android. Abonnemang och 

registrerings fri.

1895:-
Ord 2350:- Art T 606 296

Calix LED anslutningskabel

Med Calix innovativt grön-lysande anslut-

ningskabel, går det snabbt att hitta anslut-

ningen på bilen. Grönt ljus betyder också 

att anslutningen till 230V är okej och att det 

finns ström fram till bilvärmesystemet.

395:-
Från

Calix LED Art Ord Nu!

MS 2,5 LED T 606 661 460:- 395:-

MS 3,5 LED T 606 662 520:- 450:-

Calix Slim Line

Modern kupévärmare i miniformat med 

vanlig 230V stickkontakt. Monteras med 

golvstativ eller väggfäste. Fästet kan 

justeras 30° vilket ger ytterligare flexi-

bilitet 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.

Modell Art Ord Nu!

1400W T 606 030 860:- 495:-

1600W T 606 050 A 950:- 595:-

495:-
Från

Volkswagen Original komfortsystem, paket

Paket som gör resan till ett nöje. Paketet består av en 

basmodul och två komforthållare; klädhängare och 

hållare för surfplatta. Komforthållarna skiftas enkelt på 

basmodulen och monteras med ett enkelt klick.

995:-
Ord 2715:- 

Paketpris

Volkswagen Original GoPro hållare

Fånga dina bästa bilstunder med hållare för actionkamera. Hållaren ingår i 

Volkswagens nackstödsmonterade komfortsystem där hållaren fästs i en bas-

modul där den kan justeras 360°. Med en kamera från tillverkaren GoPro (GoPro 

Hero 3 och nyare) finns möjlighet att ansluta till bilens bildskärm. Kamera- och 

basmodul ingår inte. Endast bilar med App-Connect funktionen.

1045:-
Art 000 061 125 J
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Nyhet!

Nyhet!

Se priset!
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Se priset!
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Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

6

7

121212121212121222222212122121122212112
måmåmååmåmåmåmåmåmåmåmåmåmååmåmåmåååmåmåmåmåååmåååmånnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

249:-

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.

2995:-
Ord 3995:- Art 000 054 929 C

Rigid SR2 Ledljusramp 20"

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. SR2 20" är med sin ringa storlek 

idealisk för inbyggnad och ger hela 7500 lumen. Ljuslängd: 418 m (1 Lux).
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Nyhet!

7495:-
 Art T 401 921

DEFA SmartCharge

Världens enklaste batterilad-

dare. Känner av batteriet du 

kopplar till och anpassar sig 

automatiskt. SmartCharge 

8A är en kraftfull laddare för 

batterier upp till 225Ah. 1212121212121212122122122222222122211112122
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104:-

1245:-
Ord 1455:- Art T 404 518

Hella fjärrljusramp 

Fjärrljusramp med 16 högeffekts LED ger ett bra ljustillskott. Flexibel montering 

med steglöst ställbara hållarfötter. Monteringsdetaljer tillkommer. 

3690:-
Nu!
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Hella fjärrljusramp Art Ord

16 LED lång ljusbild T 401 470 4100:-

16 LED bred ljusbild T 402 470 4100:-

Se priset!

amp Art Ord

401 470 4100:-

Passa på!



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

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 2017 såvida 

inget annat anges. Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar.

Volkswagenkortet Visa är en löpande kontokredit med en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Volkswagen-återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n. 15,85 % rörlig ränta och 

aviseringsavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 918 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 008 kr och en effektiv ränta på 19,75 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2017-05-20). Båda ovanstående exempel avser återbetalningstid 

12 månader fördelat på 12 avbetalningar. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ), org.nr 516406-0922 (kreditgivare).


