Tillbehör & Service
VINTERKIT 199:TAKBOX 4199:KUPÉVÄRMARE 749:-

V I N T E R / D E C– F E B 2 0 1 8

poäng
på allt

B r a va l !

1375:-

Se priset!

Art 2G0 071 495 8Z8

114:-/mån
Ger 1375 poäng
Original lättmetallfälg
Corvara 15"
Fälgdim: 5,5Jx15" ET 40
Rek däckdim: 185/65 R15 88T
Passar: Polo (2018-)
Kulör: Silver"

poäng
på allt

B r a va l !

1375:Art 6R0 071 495 B 8Z8

poäng
på allt

114:-/mån
Ger 1375 poäng
Original lättmetallfälg
Aspen 15"

223:-/mån
Ger 2675 poäng

Fälgdim: 6Jx15" ET 40
Rek däckdim: 185/60 R15 88T
Passar: Polo (-2018)
Kulör: Silver"

poäng
på allt

Passa på!
260:-/mån
Ger 3125 poäng
Original lättmetallfälg
Monterey 18"
Fälgdim: 8Jx18" ET 44
Rek däckdim: 235/45 R18 94V/W
Passar: Passat (B8-3G)
Kulör: Grå metallic "
Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

3125:-

Kamremspaket

Volkswagen Service

Ord 3490:- Art 3G0 071 498 B Z49

Kamremspaket 4500:-*
Ett kamremsbyte är inget man gör ofta, därför är
det viktigt att det görs rätt och av en auktoriserad
Volkswagen verkstad. Kamremspaketen är framtagen
till lite äldre fordon exkl. vattenpump.
*Prisexempel Passat 1.8 2002

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

2
3

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.

poäng
på allt

Nyhet!

1750:Art 5NA 071 497 A 8Z8

146:-/mån
Ger 1750 poäng
Original lättmetallfälg
Merano17"
Fälgdim: 6,5Jx17" ET38
Rek däckdim: 215/65 R17, 225/60 R17
Passar: Tiguan (2017-)
Kulör: Silver

Original De-Icer
Avisningsspray tinar
frusna rutor från is på
några sekunder och
förhindrar återfrysning. 500 ml.

2675:Ord 3330:- Art 5G0 071 498 A 88Z

Original lättmetallfälg
Pretoria 18"
Fälgdim: 7,5Jx18" ET 51
Rek däckdim: 225/40 R18 92Y
Passar: Golf
Kulör: Silver

poäng
på allt

79:Art 000 096 352 B

1990:-

Se priset!

Art 1S0 071 496 FZZ

166:-/mån
Ger 1990 poäng
Original lättmetallfälg
Upsilon 16"
Fälgdim: 6Jx16" ET43
Rek däckdim: 185/50 R16
Passar: Up!
Kulör: Silver/svart

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Nyhet!

199:Ord 310:- Art 000 096 352 E

Original vinterkit
Vinterkit med isskrapa, koncentrerad spolarvätska 500 ml, avisningsspray 500 ml och
listskydd som förhindrar fastfrysning av dörrar 75 ml.

12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning med Volkswagenkort Visa
Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

B r a va l !

VI STÖDJER

B r a va l !
Från

2100:Lägg till
BeSafe
tillbehörspaket
för endast
549:-

poäng
på allt
T 150 501

416:-/mån
Ger 4999 poäng

4999:Ord 6099:- Art T 157 307
Kulör: Sunset Mélange

Original lasthållare
Lasthållare i aluminiumprofil för bilar
med takreling.
Lastållare
Passat SC
Golf SC
Tiguan Allspace
Tiguan
Touran
Sharan

Art
3G9 071 151
5G9 071 151 A
5NL 071 151
5QF 071 151
5QA 071 151
7N0 071 151

poäng
på allt

175:-/mån
Ger 2100 poäng

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. Finns även i kulören Black Cab Art T 157 364.

Original torkarblad

Volkswagen Service
Torkarblad 490:-*
Under ett halvt år ”färdas” ett torkarblad motsvarande 80 mil på vindrutan, fram och tillbaka. Det
motsvarar runt 125.000 svepningar över rutan.
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.

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Se priset!

poäng
på allt

350:-/mån
Ger 4199 poäng

4199:Ord 5499:- Art T 704 080

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.
Mått: (LxBxH mm) 2250x800x350. Volym 430 l, 24 kg.
Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

4
5

B r a va l !
Original snöborste med isskrapa
Ergonomiskt handtag med skönt skumgrepp. 66 cm.

Original skidhållare

89:-

Lastar upp till 4 par skidor eller 2 snowboards.
Låsbar och enkel att montera. Monteras på
lasthållare.
Från

995:-

Ord 1320- Art 000 071 129 M

Ord 110:- Art 000 096 010 A

45:Art T 600 187

poäng
på allt

Isskrapa
Ett måste under riktigt kalla vintrar.
Skönt skumhandtag. 25 cm.

350:-/mån
Ger 4200 poäng

4200:-

Se priset!

poäng
på allt

Ord 5090:- Art T 100 363

Hundbur Variocage III
En säker och praktisk hundbur för små
till medelstora hundar. Med några enkla
handgrepp anpassas buren till just din bil.
Deformationszon och nödutgång där hela
baksidan kan lyftas bort.

poäng
på allt

750:-/mån
Ger 8999 poäng

8999:Art T 704 073

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

TESTVIN

NARE

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.

Från

116:-/mån
Ger 1399 poäng

1399:-

Se priset!

Original säkerhetsnät
Säkerhetsnät som täcker öppningen
mellan baksäte och taket. Enkel och
snabb montering/demontering. Ingen
borrning behövs. TÜV godkända enligt
Europanormen ECE R17.
Passar
Passat SC
Golf SC
Tiguan 2016–

Art
3G9 017 221
5G9 017 221
5NA 017 221

Ord
2100:2100:1600:-

Nu!
1799:1799:1399:-

poäng
på allt

Original bagagerumsmatta
Bagagerumsmatta med perfekt passform. Tillverkad i syrafast konstmaterial.
Mattan har 5 cm höga kanter som skyddar bagageutrymmet mot smuts och
väta. Lätt att ta ut och spola av.

Från

990:-

82:-/mån
Ger 990 poäng

12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning med Volkswagenkort Visa
Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

4495:-

Se priset!

Ord 5370:- Art T 671 280

DEFA Bluetooth Upgrade
När du sitter i bilen eller är i dess närhet kan du styra
ditt DEFA bilvärmesystem från din smartphone med
Bluetooth Upgrade. Du ställer in uppvärmningstiden
i appen och baserat på rådande tempraturförhållanden startas systemet automatiskt i rätt tid. Du får en
varm och frostfri bil lagom till du ska åka.

poäng
på allt

DEFA Termini 1400W
poäng
på allt

307:-/mån
n
Ger 3690 poäng
Nu!

3690:-

374:-/mån
Ger 4495 poäng

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.

Pa s s a p å !

Hella fjärrljusramp
amp

Art

Ord

16 LED lång ljusbild
16 LED bred ljusbild

T 401 470
T 402 470

4100:4100:-

Hella fjärrljusramp

749:-

poäng
på allt

Ord 952:- Art T 630 056

62:-/mån
Ger 749 poäng

Fjärrljusramp med 16 högeffekts LED ger ett bra ljustillskott. Flexibel montering
med steglöst ställbara hållarfötter. Monteringsdetaljer tillkommer.

Se priset!
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. Helautomatisk 8-stegs laddare som ger 7A för
12V-batterier mellan 14 och 150Ah. Underhållsladdning upp till 225Ah.
poäng
på allt

1395:Ord 1595:- Art T 404 270

116:-/mån
Ger 1395 poäng

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Original startbatteri

Volkswagen Service
Startbatteri 1640:-*
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.
*Prisexempel Golf 2012

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

6
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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.

Passa på!

1045:Art 000 061 125 J

poäng
på allt

3995:-

poäng
på allt

Art 000 054 929 C

87:-/mån
Ger 1045 poäng

&K
M o n t e r at

lart!

333:-/mån
Ger 3995 poäng

dfreeeze fjärrstyrd värme i bilen
poäng
på allt

Original komfortsystem, paket
Paket som gör resan till ett nöje. Paketet består
av en bashållare och en klädhängare. Välj till valfri
hållare för läsplatta. Skiftast enkelt genom ett
klickfäste på basmodulen.

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Paketpris

83:-/mån
Ger 995 poäng

995:Ord 2715:-

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.

12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning med Volkswagenkort Visa
Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

Volkswagen Lifestyle

Beetle 1:16
Radiostyrd klassisk 50-tals
Volkswagen Beetle i skala 1:16.
Art. VWL1503

435:Äggkopp
Starta dagen med denna äggkopp i Beetle-modell!
Komplett med saltkar som finns dolt under takräcket.
Art. VWL1497

185:Snapback Keps
Keps med 5 paneler och platt
skärm. Volkswagen-logo i
3D-brodyr och blått
kontrastband på insidan
av kepsen. Art. VWL1506

219:*Med reservation för slutförsäljning.

Klocka GTI
Sportig och elegant klocka.
Mattsvart med röda detaljer och
läderarmband. Vattentålig till
10 ATM. Art. VWL1488

2715:Besök din närmaste återförsäljare eller gå in på webbutiken.

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 28 feb 2018 såvida inget annat anges. Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar. Med Volkswagenkort Visa kan
du dela upp ditt köp hos din Volkswagen-återförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0 % (2017-10-01). Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. Volkswagenkort 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. 16.85 % rörlig ränta och avigift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 921 kr, ett totalt återbetalningsbelopp
på 11 047 kr och en effektiv ränta på 20,75 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2017-10-01). Båda ovanstående exempel avser återbetalningstid 12 månader fördelat på 12 avbetalningar. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare).

