Transportbilar

Tillbehör & Service
Snöborste 71:Kupévärmare 396:Takbox 3439:-

D E C– F E B 2 0 1 7

1090:Huvskydd
Med ett huvskydd får din bil en tuffare look och
samtidigt ett skydd mot stenskott. Svart kulör.
Huvskydd
Amarok
T6
Caddy

Art
T 722 516
T 722 563
T 722 564

Nyhet!

Original startbatteri 1470:-*

Volkswagen Service

Volkswagen Original snöborste med isskrapa
Ergonomiskt handtag med skönt skumgrepp. 66 cm.

71:-

Ord 88:- Art 000 096 010 A

Passa på!

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

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

Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

2
3

2280:Art 2H0 601 025 R 8Z8

Volkswagen Original
lättmetallfälg Aldo 17"
Fälgdim: 8Jx17" ET49
Rek däckdim: 245/65 R17 111T
Kulör: Silver
Passar: Amarok

B r a va l !

159:Ord 244:- Art 000 096 352 E

Se priset!

4490:Art 2H0 071 499 AX1

Volkswagen Original
lättmetallfälg Aragonit 19"
Fälgdim: 8Jx19" ET43 5/120
Rek däckdim: 255/55 R19 XL 111T
Kulör: Svart
Passar: Amarok
Vår största fälg som passar den
kraftfulla designen hos Amarok.
OBS! Kan bara monteras på bilar
med skärmbreddare.

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Volkswagen Original vinter kit
Vinter kit med isskrapa, koncentrerad spolarvätska 500 ml, avisningsspray 500 ml
och listskydd som förhindrar fastfrysning av dörrar 75 ml.

Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

Se priset!

Passa på!
BeSafe iZi Up X3 Fix

1599:Ord 2239:- Art T 115 164

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

6079:Ord 7439:- Art T 706 601

Packline FX-SUV
Låg takbox i glasfiber utvecklad för SUV och bilar med stor baklucka och kort tak. Lev
ink. monteringskit. Mått (LxBxH mm) 2100x900x270. Volym: 400 l, vikt 25 kg.

5728:Art T 706 298 B

Nyhet!

Thule Motion XT
Ny box utformad för dagens bilar. Optimerad form för att minska bränsleförbrukning och
minimera vindbrus. Konsturead för att monteras långt fram så du får full åtkomst till bilens
bagageutrymme. Enkel montering med PowerClick. SlideLock-system som automatiskt
låser locket på plats. Mått (LxBxH mm) 2150x920x440. Volym 500 l, vikt 24 kg.

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 kamremmen 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.

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

4
5

Se priset!
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 ABSplast. Kulör, mattsvart. Mått (LxBxH mm)
2250x800x350. Volym 430 l, Vikt 24 kg.

3439:Ord 4399:- Art T 704 080

1908:Ord 2600:- Art 2K0 071 126

Volkswagen Original lasthållare
Original lasthållare i aluprofil till Caddy
utan reling. Levereras inkl. lås.

Passa på!

1596:Art 000 069 641

Se priset!

Volkswagen Original espressobryggare
Nu behöver du inte leta efter ett fik för att njuta av en god espresso. Med Espresso
AutoSet har du alltid en egen liten kaffebar ombord. Maskinen drivs av ett 12V eluttag
och innehåller två okrossbara espressokoppar, servett, 25 st Pods och en elegant
förvaringsväska. Maskinen får inte användas vid körning!

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Volkswagen Original
lasthållare
Original lasthållare i
aluprofil till Caddy, T5 och
T6. Levereras inkl. lås.

Original lasthållare
Caddy utan reling
Caddy med reling
T5,T6 utan skenor
T5,T6 med skenor

Art
2K0 071 126
2K5 071 151 B
7H0 071 126
7H0 071 126 A

Ord
2600:2072:3116:3400:-

Nu!
1908:1596:2240:2400:-

Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

Modellanpassade paket inkl.
monteringsdetaljer finns från ca:

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.

7050:T6 och Amarok

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.

B r a va l !
Modell
SR10
SR20

Se priset!

Längd
289 mm
543 mm

Ljuslängd
170 meter
418 meter

Art
T 401 911
T 401 921

Ord
3676:5996:-

Rigid SR20 ledljusramp

599:Ord 741:- Art T 630 056

1596:Ord 2223:- Art T 606 052

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).

Passa på!

956:Ord 1133:- Art T 404 518

DEFA SmartCharge
Världens enklaste batteriladdare. Känner av batteriet du kopplar till och anpassar sig automatiskt.
Finns i två versioner, SmartCharge 4A för batterier
från 4Ah–120Ah och SmartCharge 8A, en kraftfull
laddare för batterier upp till 225Ah.

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

6
7

Original torkarblad 416:-*

Från

Calix LED anslutningskabel
Med Calix innovativt grön-lysande anslutningskabel, går det snabbt att hitta anslutningen på bilen. Grönt ljus betyder också
att anslutningen till 230V är okej och att det
finns ström fram till bilvärmesystemet.
Calix LED
MS 2,5 LED
MS 3,5 LED
MS 5 LED

Art
T 606 661
T 606 662
T 606 663

316:-

Volkswagen Service

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.

Pris
316:360:396:-

Prisexempel exkl moms T5 2005.
Calix Slim Line 1600W

Från

396:Se priset!

Modern kupévärmare i miniformat
med vanlig 230V stickkontakt.
Monteras med golvstativ eller väggfäste. Fästet kan justeras 30° vilket
ger ytterligare flexibilitet att rikta
luftflödet. Kan monteras upp-ochned. Levereras även med ett unikt
säkerhetsband (safety strap), detta
i kombination med golvstativet
möjliggör en krocksäker produkt för
fast montage.
Modell
1600W
1400W

Art
T 606 050 A
T 606 030

Ord
760:688:-

Nu!
476:396:-

Nyhet!

279:Ord 312:- Art 000 069 690 G

Mer tillbehör hittar du på volkswagentillbehor.se

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.

Alla priser exkl. moms. Montering och lack kan tillkomma.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

→ Bild visar
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.

→ Välj bland följande paket

5 paket till Caddy och T6

Proffspaket

• Snickarpaketet
• Lasthållarpaketet
• Elektrikerpaketet • Ventilationspaketet
• Steghållarpaketet

Från 7600:Prisexempel Elektrikerpaketet Caddy exkl. moms

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

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 2017 såvida inget annat anges.
Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar.

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 lastbehov, 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.

Transportbilar

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 (2016-11-20). 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).

