
Tillbehör & Service

V I N T E R  /  D EC– F E B  2 0 1 8

KUPÉVÄRMARE 760:-

LASTHÅLLARE 1516:-

TAKBOX 3359:-

Transportbilar



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Original startbatteri Volkswagen Service

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 exkl moms Caddy 2.0 TDi

Startbatteri 1640:-*

Nyhet!

Huvskydd

Med ett huvskydd får din bil en 

tuffare look och samtidigt ett 

skydd mot stenskott. Svart kulör.

Huvskydd, svart Art

Amarok T 722 516 

T6 T 722 563 

Caddy T 722 564 

1090:-
Från

1288:-
Art 7E0 071 496 8 Z8

Original lättmetallfälg Corvara 16"

Fälgdim: 6,5Jx16" ET51

Rek däckdim: 205/65 R16 107/105T

Kulör: Silver

Passar: T6 2016–2018

Bra val!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

2

3

Volkswagen Original vinter kit

Vinter kit med isskrapa, koncentrerad spolarvätska 500 ml, avisningsspray 500 ml 

och listskydd som förhindrar fastfrysning av dörrar 75 ml.

159:-
Ord 244:- Art 000 096 352 E

Se priset!

Original lättmetallfälg Aragonit 19"

Fälgdim: 8Jx19" ET 43

Rek däckdim: 255/55 R19 111 TXL

Kulör: Silver

Passar: Amarok

OBS! Kan bara monteras på bilar med 

skärmbreddare

3416:-
Art 2H0 071 499 8Z8

Original lättmetallfälg Sima 16"

Fälgdim: 6Jx16" ET 50

Rek däckdim: 205/55 R16 94H

Passar: Caddy

Kulör: Silver"

1120:-
Art 1T4 071 496 C 8Z8

Bra val!

Bra val!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Original torkarblad Volkswagen Service

Under ett halvt år ”färdas” ett torkarblad motsva-

rande 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 exkl moms T5 2005

Torkarblad 428:-*

Thule takbox

Rymlig takbox med smarta funktioner. SlideLock-system med separata lås- och öpp-

ningsfunktioner med automatiskt låsning av locket. Enkel montering med Power-Click 

system med "klickljud" som signalerar rätt montering. Lock med greppvänliga handtag. 

Mått (LxBxH mm) 2320x950x350. Volym 450 l, vikt 25 kg. Kulör: blanksvart.

7036:-
Art T 704 295 B

Nyhet!

Original lasthållare

Original lasthållare i aluprofil till Caddy

utan reling. Levereras inkl. lås.

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

3196:-
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. 

Se priset!

Monterat & Klart!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se
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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.

ne Basic

d b d ö l H l 2250 lå S bbfä i i2

3359:-
Ord 4399:- Art T 704 080

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.

Bäst i Test, Vi Bilägare

estern eller som extra lastutrymme. Byggd enligt Twin Sheet 

en oerhört stabil box med låg vikt Snabbfästet izi2Connect

7199:-
Art T 704 073

TESTVINNA
RE

Se priset!

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.

836:-
Art 000 061 125 J

Original komfortsystem, paket

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

bashållare och en klädhängare. Välj till valfri hållare för läs-

platta. Skiftast enkelt genom ett klickfäste på basmodulen.

796:-
Ord 2172:-

Paketpris

Passa på!



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Original kamremspaket Volkswagen Service

Ett kamremsbyte är inget man gör ofta, därför är 

det viktigt att det görs rätt och av en auktoriserad 

Volkswagen verkstad. Kamremspaketen är framta-

gen till lite äldre fordon exkl. vattenpump. 

*  Prisexempel exkl. moms Caddy Kombi 1.9 TDI 2008

Kamremspaket 4620:-*

Bra val!

Presto pulversläckare 2 kg

Pulversläckare har bäst effekt i 

förhållande till sin vikt och är lät-

taste att använda för gemene man. 

Funktionsduglig från -30° till +60° C. 

Fordonshållare ingår.

360:-
Ord 425:- Art T 162 810

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 utandnings-

prov, hög mätprestanda och lång livslängd. 

2076:-
Art T 833 820

Bra val!

Hella LED-ljusramp DLB-540 

Valuefit DLB-540 ger en homogen och fin ljusbild på vägen, både på bredden och 

längden. Upp till 370 meter vid en lux. Utvecklad för tuffa förhållanden och för att klara 

kraftiga vibrationer. Hus av rostfritt stål och lins av slagtålig polykarbonat.

2476:-
Art T 833 820 Nyhet!

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.

1116:-
Ord 1276:- Art T 404 270



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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760:-
Art T 606 053

Kupévärmare Calix 1700W

Ny värmare från svenska Calix. WaveLine är den nya 

kupévärmarserien från Calix. Kraftfull men ändå 

med låg ljudnivå. Reglerar effekten i förhållande till 

omgivande temperatur. Kan installeras med monte-

ringsfäste (360° med bajonettfattning), quick clip, 

eller trådbygeln. Anslutning 230V kontakt.

Nyhet!

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 kost-

nadsfri finns till Apple och Android. 

Abonnemang och registrerings fri.

1516:-
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.

Calix LED Art Pris Nu!

MS 2,5 LED T 606 661 460:- 316:-

MS 3,5 LED T 606 662 520:- 360:-

MS 5 LED T 606 663 595:- 476:-

316:-
Från

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

Original 

varningstriangel

Varningstriangel i 

smidigt plastfod-

ral. Uppfyller 

reglementet 

ECE-27

föföraren,, ii viiss la lä dänder e kockock åsåså föförför sasa lmtlmtliigaiga papassassagerge area e. .

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.

OSRAM LED Varningsfyr

Smidig och tålig varningspuck med 

tolv oranga-dioder runt om samt fyra 

vita som fungerar som ficklampa.

151:-
Ord 200:- Art T 400 892

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

Första-hjälpen k

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 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).


