
Tillbehör & Service
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GoPro hållare 1045:-

Batteriladdare 1116:-

Takbox 4396:-

Transportbilar



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 

torkarbladen. Under ett halvt år “färdas” ett 

torkarblad 80 mil på vindrutan vilket motsvarar 

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.

Volkswagen Original 

lättmetallfälg Sima

Original lättmetallfälg med 

perfekt passform. Kan med fördel 

även användas tillsammans med 

vinterdäcken. Prisvärd och snygg. 

Original lättmetallfälg 

Sima 16"

Fälgdim: 6Jx16" ET 50 112/5

Rek däckdim: 205/55 R16

Kulör: Silver

Passar: Caddy

1180:-
 Art 1T4 071 496 C 8Z8

Se priset!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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4495:-
 Art 2H0 071 499 AX1

Original lättmetallfälg 

Aragonit 19"

Fälgdim: 8Jx19" ET43 5/120

Rek däckdim: 255/55 R19

Kulör: Svart

Passar: Amarok

Vår maffigaste fälg som passar den kraftfulla designen hos Amarok. Kan bara 

monteras på bilar med skärmbreddare (eller Highline).

•  Lättanvänd GPS, ljusstark 6-tums 
vändbar skärm

•  Laddad med kartor, realtidstjänster med 
trafikinformation och parkering

•  Varningar för kurvor, hastighetsänd-
ringar, fartkameror, järnvägsövergångar, 
viltövergångar och mer

•  TripAdvisor®-betyg för intressanta 
platser (POI), t.ex. hotell, restauranger 
och sevärdheter

2239:-
 Art 485 681

Bra val!

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.

Garmin Drive Smart 61 Europa LMT-S 

Håll dig uppkopplad bakom ratten med 

smarta funktioner. Från förarvarningar och 

anvisningar till handsfree och trafikinfor-

mation. Inbyggt Wi-Fi och mycket mer. 

Nyhet!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Kamremspaket 5565:-* Volkswagen Service

Ett kamremsbyte är inget man gör ofta och därför 

är det viktigt att det görs rätt och av en auktori-

serad Volkswagen verkstad. Då vet du att den nya 

kamremmen kommer att sitta som den ska i många 

mil framöver och du får den viktiga stämpeln i servi-

ceboken. Dessutom förblir din Volkswagen en äkta 

Volkswagen. Kamremspaketen är framtagen till lite 

äldre fordon exkl. vattenpump. * Prisexempel exkl. 

moms Caddy 1.9 TDI 2008 motornr BSU.

4396:-
Ord 5599:- Art T 706 811

Se priset!

4796:-
Ord 5728:- Art T 706298 B

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. Passa på!

Volkswagen Original lasthållare

Original lasthållare i aluprofil till Caddy

utan reling. Levereras inkl. lås. Se priset!

Volkswagen Original 

lasthållare

Lasthållare i aluprofil 

till Caddy, T5 och T6. 

Levereras inkl. lås.

Original lasthållare Art Ord Nu!

Caddy utan reling 2K0 071 126 2600:- 1836:-

Caddy med reling 2K5 071 151 B 2072:- 1516:-

T5,T6 utan skenor 7H0 071 126 3116:- 2156:-

T5,T6 med skenor 7H0 071 126 A 3400:- 2396:-

1516:-
Från

Packline Elegance

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

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

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



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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2396:-
Art 000 054 929 C

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.

Nyhet!

Volkswagen Original GoPro hållare

Fånga dina bästa bilstunder med hållare för actionkamera. 

Hållaren ingår i Volkswagens nackstödsmonterade 

komfortsystem där hållaren fästs i en basmodul 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

Nyhet! 349:-
Ord 395:- Art 000 069 690 G

Volkswagen Original läslampa

Läslampa LED med svanhals. Ljusstyrka på 

20 lumen gör att du som passagerare kan 

njuta av morgontidningen utan att blända 

föraren. Ansluts till bilens 12V-uttag.

Bra val!

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.

796:-
Ord 2172:-

Paketpris



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Rigid SR20 ledljusramp

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).

Modell Längd Ljuslängd Art Ord

SR20 543 mm 418 meter T 401 921 5996:-

7050:-
T6 och Amarok

Modellanpassade paket inkl. 

monteringsdetaljer finns från ca:

599:-
Ord 950:- Art T 630 056

DEFA Termini 1400W

Unna dig en varm och skön upplevelse med 

världens minsta kupévärmare. Så liten och 

elegant att den passar i alla fordon. Tester 

visar på en snabb uppvärmning och jämn 

temperaturfördelning i hela kupén. 

Se priset!

Bra val!

Smallbar

Smallbar förenar design och funktion. Genom sin stor-

lek så ger den ett elegant utseende samtidigt som man 

får plats att montera upp till 3 st 225 mm extraljus. 

Smallbar Art Pris

Amarok 60 mm rör T 722 646 2600:-

Caddy 48 mm rör T 722 622 2560:-

T6 60 mm rör T 722 309 2600:-

2560:-
Från

Rallye 3003 ref 50 Art Ord Nu!

Silversarg T 401 321 660:- 556:-

Kromsarg T 401 341 696:- 592:-

Hella Rallye 3003 ref. 50

Storsäljaren Rallye 3003 med lång räckvidd med jämn ljus-

fördelning. Stabilt hus, High Boost-reflektor. Silver- eller 

kromsarg. Monteringsdetaljer och lampa tillkommer.
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556:-
Från

Passa på!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

60:-
 Art 000 093 056 H FSX
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CTEK MXS 7.0

Laddare för strömkrävande fordon med kraftiga batterier. T.ex husvagnar, husbilar 

och båtar men även bil. Unik underhållsladdning med läge för bl.a optimerad 

laddning under kalla vinterdagar. Rekond funktion som återställer djupt urladdade 

batterier och funktion för batteristatus och laddningsförmåga. Matningsfunktion 

gör att batteriet helt kan kopplas bort utan att fordonet tappar viktiga inställningar. 

Helautomatisk 8-stegs laddare som ger 7A för 12V-batterier mellan 14 och 150Ah. 

Lämplig för underhållsladdning upp till 225Ah.

Original startbatteri 1470:-* Volkswagen Service

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 

aldrig bli stående, satsa på rejält med startkraft med 

Volkswagen Original startbatteri – Das kraftwerk. 

*Prisexempel exkl moms Caddy 2.0 TDi

Original reflexväst

Väst tillverkad i fluorescerande orangefärgad 100 % polyes-

ter. Uppfyller normen DIN EN 471. I firmabilar (med undan-

tag av enskilda firmor) är det lag på varningsväst i bilen för 

föraren, i vissa länder också för samtliga passagerare. 

103:-
 Art 000 099 160 A

60:-
 Art 000 093 055 N

Original nödhammare

Nödhammare med bälteskniv som vid nödsi-

tuation kan användas för att krossa en ruta 

och skära av säkerhetsbältet.

Original 

Första-hjälpen kudde

1116:-
Ord 1276:- Art T 404 270

Nyhet!

Original 

varningstriangel

Varningstriangel i 

smidigt plastfod-

ral. Uppfyller 

reglementet 

ECE-27

Uppfyller de tyska 

StVZO-kraven och inne-

hållet överensstämmer 

med DIN 13164-nor-

men. Lätt att passa in på 

sidan i bagageutrymmet 

utan att ta mycket plats.

ArtArtAArArtAArtA ttAArtrtrtrtArtttrtArtrtrttttrrrtttArtrtttrrArrrrrttArrtrtArtArrt 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 09309309309309300930930939 05600560505605655565565656666605605655566666056555666666605605666605605056 HH FH FH FH FFFH FFFFFFFFFH FFH FSXSXSXSSSSXSXSXSXSXSXSXSXSXSXXSSXXSXSXXSXSXSXSSSSXSSXXXXXXXXXXXXS

hjälpen

Bra val!
132:-
 Art 6R0 093 108 A

48:-
 Art 000 093 056 H F SX



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 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).


