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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Oryginalne akcesoria
Volkswagen®
100 % Volkswagen
Każde z Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® jest rozwijane równolegle
do modelu samochodu, wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów
i przy użyciu najnowocześniejszych metod produkcji. Dopiero jednak
po dokładnych badaniach bezpieczeństwa i spełnieniu standardów
wykraczających poza wymagania stawiane przez ustawowe przepisy,
akcesoria te mogą znaleźć się w ofercie oryginalnych produktów Volkswagena.
Wszystko po to, aby klient był bezpieczny i zadowolony. A Volkswagen
pozostał Volkswagenem.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Na zdjęciu: belki dachowe – strona 30, box dachowy – strona 202, folia ochronna na zderzak, transparentna – strona 13, obręcz Pretoria – strona 36

10 Akcesoria dedykowane do modelu
Nadaj swojemu Volkswagenowi wyjątkowy charakter. W pierwszej części tego katalogu znajdziesz szeroką gamę naszych
niestandardowych rozwiązań aerodynamicznych i projektowych, a także indywidualne akcesoria do konkretnego modelu
samochodu. Na pewno sprawią, że zostaniesz zauważony!
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182 Akcesoria do wielu modeli
Od osłon na końcówki rur wydechowych i obręczy ze stopu metali lekkich, przez artykuły służące komunikacji i transportowi,
po rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo. W drugiej części katalogu znajdują się wszystkie nasze akcesoria podzielone
na poszczególne grupy. Tabele zastosowania na końcu każdej z nich pozwolą łatwo sprawdzić, które produkty
są dostępne dla Twojego modelu Volkswagena.

Volkswagen Accessories
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Kompletne koła – na nich możesz polegać
Wiemy, w czym rzecz. Know-how naszych producentów.

Nasze kompletne koła doskonalne łączą cechy typowe dla wszystkich
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®: najwyższą jakość, bezpieczeństwo
i nowoczesny design. Żaden inny element samochodu nie jest tak istotny
jak koło. Zarówno pod względem bezpiecznej jazdy, jak i ogólnego
wyglądu samochodu. Nasza oferta kompletnych kół to asortyment,
na którym możesz polegać w stu procentach. Kompletne koła z oferty
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® są perfekcyjnie dopasowane
do każdego modelu Volkswagena. Jednym z kluczowych wymogów jest
dopasowenie technologii montażu do masy samochodu, wersji silnika
i rozmiaru hamulców. Dzięki długoletniemu doświadczeniu nasi
projektanci tworzą optymalne połączenia kół i opon dla danego modelu
samochodu dbając jednocześnie o to, by odpowiadały one wymogom
marki Volkswagen – zapewniały najwyższą jakość i maksymalne
bezpieczeństwo.

Zeskanuj kod QR i wejdź do świata obręczy ze stopu metali lekkich oraz kompletnych kół
z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®.

Oryginalne dynamiczne kołpaki na piasty1 (zdjęcie z prawej).
Dynamiczna funkcja obrotu kołpaka gwarantuje właściwe
ułożenie logo VW w każdej pozycji koła, zarówno podczas jazdy,
jak i na postoju.
1
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Możliwość zastosowania dynamicznych kołpaków zależy od rodzaju kół. Informacji udzielają
Partnerzy Volkswagena.

01 Liczą się tylko najlepsi
Oryginalne obręcze Volkswagen ze stopu metali lekkich
– Testy wytrzymałości sprawdzają obciążenia kół przy przeciążeniach,
uderzeniach i podczas pokonywania zakrętów.
– Materiał i powierzchnia są poddawane badaniom wytrzymałości
na rozciąganie, odporności na zadrapania i korozję.
– Testy przeprowadzane na całym pojeździe na torze testowym
sprawdzają zachowanie się kompletnych kół w trudnych warunkach.
– Testy wytrzymałościowe na dwuosiowym stanowisku do testowania
kół symulują największe możliwe obciążenia.

02 Ekstremalnie wytrzymałe
Opony klasy premium
W całym okresie eksploatacji opona pokonuje średnio trasę równą
podróży wokół kuli ziemskiej i jest przy tym elementem łączącym
samochód z drogą. Musi być niezawodna, a jednocześnie sprawdzać się
na najróżniejszych nawierzchniach – dlatego pierwszorzędna jakość
opony to dla nas absolutna konieczność. Dzięki współpracy z wiodącymi
producentami opon klasy premium, oferowane przez nas kompletne
koła gwarantują najlepszą przyczepność do nawierzchni.

03 Optymalne połączenie
Montaż kompletnego koła
Montaż przebiega na najnowocześniejszych urządzeniach produkcyjnych,
w sposób całkowicie zautomatyzowany – obręcz i opona łączone są
w wysokiej jakości całość. Precyzyjny proces produkcji w warunkach
ściśle kontrolowanej temperatury gwarantuje niezmiennie wysoką
jakość naszych kompletnych kół i zapewnia użytkownikom
niezaprzeczalne korzyści:
– perfekcyjny pomiar wyważenia statycznego i dynamicznego,
– kontrolę resztkowego niewyważenia specyficznego dla danego
samochodu,
– prawidłowe składowanie kompletnych kół przed sprzedażą.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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Test City Crash
Ponieważ liczy się
bezpieczeństwo
Wewnętrzne testy zderzeniowe Volkswagena są wykonywane
z większą prędkością i przyspieszeniem niż podają normy
DIN 75302 i ISO/PAS 11154 oraz wymogi tak zwanego testu
City Crash – ponieważ marka Volkswagen jest zdania,
że własny test City Crash Plus przy prędkości 30 km/h
i obciążeniu dachu wynoszącym 20% jest bliższy
rzeczywistości niż wartości określone przez DIN i ISO.

Test City Crash Plus1 ma symulować typowe najechanie
na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości
ok. 17 km/h. Jest on przeprowadzany przez Stiftung Warentest
i ADAC, ale nie jest wymagany przez przepisy prawa.
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1
Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi
akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test
Volkswagen City Crash Plus, który jest przeprowadzany przy prędkości
30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%.

Jakość jest wtedy,
kiedy wszystko pasuje
Dla wszystkich, którzy oczekują więcej
Odkryj nowe rozwiązania transportowe. Oryginalne akcesoria Volkswagen® oferują najwyższą
jakość, a zaufanie do oryginalnego produktu zaprocentuje podczas codziennego użytkowania.
Szybko zauważysz, że materiały, z których zostały wykonane nasze akcesoria, są najwyższej
jakości, design jest nowoczesny i elegancki, a funkcjonalność często pozytywnie zaskakuje
nowymi możliwościami. Aby opisać nasze produkty, wystarczą trzy słowa: stylowe,
funkcjonalne i komfortowe.

100% satysfakcji
Bardziej rygorystyczne, trudniejsze, bardziej szczegółowe – właśnie takie są testy
wykonywane przez dział jakości Volkswagena. Nasze wymagania są o wiele wyższe
niż te określone w przepisach prawa. Nie tylko w laboratorium, ale i w terenie,
Oryginalne akcesoria Volkswagen® akceptują tylko 100% jakości
– bez kompromisów.
Badania laboratoryjne: testy korozyjne w słonej wodzie, odporność
na promieniowanie UV, wystawianie na działanie ekstremalnych temperatur
w komorze klimatycznej, bezpieczeństwo dla środowiska, oraz wiele innych testów.
Weryfikowane są wszystkie istotne parametry zastosowanych materiałów – nasze podzespoły
muszą działać niezawodnie w każdych warunkach.
Wytrzymałość: jazda na krótkich odcinkach, duża prędkość czy trudne warunki drogowe – tak bada się
wytrzymałość samochodu poddawanego długotrwałym obciążeniem. Testy są wykonywane są przy zmiennych
warunkach i z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem bagażnika.
Testy terenowe: jazda z dużym przyspieszeniem wzdłużnym i poprzecznym, np. podczas kołysania, całkowitego hamowania
lub jazdy po kostce brukowej to ogromne wyzwania dla akcesoriów transportowych.

Oryginalna jakość
zawsze się opłaca:
– idealne dopasowanie,
– prosty montaż,
– przemyślane rozwiązania
systemowe,
– ciekawy design.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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Akcesoria Arteon i Arteon Shooting Brake
Arteon i Arteon Shooting Brake
łączą wyjątkową elegancję,
niezwykłą dynamikę i ekskluzywny
komfort. Nie ma wątpliwości,
że także akcesoria dedykowane tym
modelom muszą zachwycać.

Więcej akcesoriów do modelu
Arteon lub Arteon Shooting Brake
znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.

10

Akcesoria – Arteon i Arteon Shooting Brake

Na zdjęciu: belki bagażnika – strona 12, box dachowy – strona 202,
obręcze Montevideo – strona 15

Sport i design

01 Obudowy lusterek zewnętrznych nadają Arteonowi i Arteonowi
Shooting Brake jeszcze bardziej eleganckiego wyglądu i sportowego
charakteru. Obudowy, które można z łatwością zamontować, wykonane
są w atrakcyjnym kolorze matowego chromu.

01

02

02 Dynamiczne kierunkowskazy LED w lusterkach zewnętrznych
nadają Arteonowi i Arteonowi Shooting Brake jeszcze bardziej
dynamicznego wyglądu. Sekwencyjnie zapalające się diody wyraźnie
sygnalizują kierunek skrętu. Przyciemniona listwa Black Edition
podkreśla sportowy wygląd kierunkowskazów. Dzięki Plug & Play
doposażenie samochodu jest bardzo łatwe.
03 Chromowana listwa ochronna na krawędź pokrywy bagażnika
nie tylko chroni lakier Arteona przed uszkodzeniami, lecz również
stanowi atrakcyjny element stylistyczny. Listwę nakleja się z łatwością
na dolną krawędź pokrywy bagażnika.
03

Akcesoria – Arteon i Arteon Shooting Brake
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Transport
WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

01

01

01-02 Dokładnie dopasowane i wstępnie zmontowane belki
bagażnika dachowego1 (01) do Arteona lub Arteona Shooting Brake
stanowią podstawę do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich
przystawek transportowych. Z opuszczanym oryginalnym hakiem
holowniczym Volkswagen (02) i z 13-biegunową wiązką elektryczną
będziesz przygotowany na niejedno wyzwanie – np. holowanie
przyczepy z łodzią. Hak stanowi też podstawę do montażu bagażnika
na rowery.

02

1
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Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający
wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający
samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302.
Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h
i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona
01-03 Mata bagażnika (bez ilustracji) jest dokładnie dopasowana
do podłogi bagażnika Arteona lub Arteona Shooting Brake. Łączy cechy
praktyczne z ochroną, komfortem i jakością. Jej antypoślizgowa
powierzchnia zapobiega przemieszczeniu się bagażu, a sama mata
chroni bagażnik przed wilgocią i zabrudzeniem. Wytrzymała, dokładnie
dopasowana oryginalna wykładzina z napisem „Arteon” (01) pomaga
utrzymać czystość, a jej wysoka krawędź zabezpiecza tapicerkę
bagażnika przed rozlaną cieczą. Praktyczna oryginalna listwa
ochronna z transparentnej folii (01) naklejana na górną krawędź
zderzaka chroni lakier przed uszkodzeniami przy wkładaniu i wyjmowaniu
bagażu. Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd nie mogą iść
w parze? Czarno-srebrna folia ochronna progów (02) zabezpiecza
strefy szczególnie narażone na zadrapania. Dzięki zainstalowanemu
w pełni zintegrowanemu oryginalnemu ogrzewaniu postojowemu1,2
(03/ ilustracja poglądowa) skrobanie lodu z zamarzniętych szyb to już
przeszłość – dostępne tylko na indywidualne zamówienie.

01

03

02

1
2

Tylko do modeli z systemami stop/start z odzyskiem energii hamowania. Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.

Akcesoria – Arteon i Arteon Shooting Brake
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01

01-02 Oryginalne chlapacze, wykonane z wytrzymałego materiału,
chronią Arteona i Arteona Shooting Brake, oraz jadące z tyłu pojazdy
przed unoszonym się z nawierzchni błotem, rozbryzgami wody
oraz uderzeniami kamieni. Wytrzymałe, wykonane w 100% z materiału
nadającego się do recyklingu, dywaniki gumowe Premium (02),
z nazwą modelu na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę
przed zabrudzeniem i wilgocią, bez względu na porę roku.

02
14
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Obręcze i koła
Letnie obręcze ze stopu metali lekkich

Adelaide, 19-calowe
czarny, polerowany

Montevideo, 19-calowe
czarny, polerowany

Estoril, 20-calowe
czarny, polerowany

Rosario, 20-calowe
ciemny grafitowy, matowy

Zimowe obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Merano, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 17-calowe
Adamantium Dark metalik

Sebring, 18-calowe
szary metalik

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier zapewnia dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

Akcesoria – Arteon i Arteon Shooting Brake
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Zestawienie akcesoriów
Arteon i Arteon Shooting Brake
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu
3G00725302
5H00522151,2
3G80713601

Sport i design

11
11
11

Obudowy lusterek zewnętrznych, kolor matowego chromu, 1 zestaw = 2 szt.
Dynamiczne kierunkowskazy LED w lusterkach, przyciemniona listwa „Black Edition”, 1 zestaw = 2 szt.
Listwa ochronna na krawędź pokrywy bagażnika w kolorze chromu

Transport

12

Belki bagażnika dachowego, 1 zestaw = 2 szt.
– do Arteona
– do Arteona Shooting Brake
Hak holowniczy do Arteona Shooting Brake, opuszczany, z 13-biegunową wiązką elektryczną
do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500-550 JPC

12

Komfort i ochrona

13

13

13
13
13

Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
– do samochodów z bazową podłogą bagażnika
Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu
– do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
– do samochodów z bazową podłogą bagażnika
Folia ochronna na tylny zderzak, transparentna
Folie ochronne progów, czarno-srebrne, 1 zestaw = 4 szt.
Ogrzewanie postojowe5,6
– do samochodów z silnikiem wysokoprężnym
– do samochodów z silnikiem benzynowym

1 Także do Arteona R i Arteona Shooting Brake R.
2 Także do Arteona Shooting Brake.
3 Także do Arteona Shooting Brake R.

4
5

Do samochodów od 30 tyg. 2020.
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o dostępnych wersjach.

3G8071126
3G70711263
3G8092160A4

3G80611601
3G8061160A1
3G80611611
3G8061161B1
3G8061197 1
3G8071310 ZMD1
3G8054960
3G8054965

6

Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo zamówienia i wymiany
fabrycznego panelu sterowania klimatyzacją. Zapytaj swojego dealera Volkswagena
o wersję odpowiednią do Twojego samochodu.

Więcej akcesoriów do modelu Arteon lub Arteon Shooting Brake znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
14

14

Obręcze i koła
15
15
15
15
15
15
15

Nazwa artykułu
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie z wytłoczeniem i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Letnie
19-calowe Adelaide, czarny, polerowany, 8,0 J x 19, ET 40, 112/5
19-calowe Montevideo, czarny, polerowany, 8,0 J x 19, ET 40, 112/5
20-calowe Estoril, czarny, polerowany, 8,0 J x 20, ET 40, 112/5
20-calowe Rosario, ciemny grafitowy, matowy, 8,0 J x 20, ET 40, 112/5
Zimowe
17-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 7,0 J x 17, ET 38, 112/5
17-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 7,0 J x 17, ET 38, 112/5
18-calowe Sebring, szary metalik, 8,0 J x 18, ET 40, 112/5

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

3G8075111
3G8075101
3G8061500 82V 1
3G8061502 82V 1
3G8061512 82V 1
3G8071499A FZZ5
3G8071499 FZZ
3G8071490A FZZ5
3G8071490 2ZT
3G8071497 8Z8
3G8071497 DM9
3G8071498 Z49

Akcesoria – Arteon i Arteon Shooting Brake
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Akcesoria Beetle i Beetle Cabrio
Czy jest coś piękniejszego
niż Beetle? Jest: więcej Beetle.
Dodaj swojej ikonie stylu jeszcze
więcej uroku, wybierając akcesoria
idealnie harmonizujące z jego
wyrazistym charakterem.
Po prostu bardziej niż Beetle.

Więcej akcesoriów do modelu
Beetle lub Beetle Cabrio znajdziesz
na stronie 182 i kolejnych.
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Na zdjęciu: folia dekoracyjna – strona 19

Sport i design

01

01

01 Listwy progowe ze stali nierdzewnej chronią i zdobią. Listwy
z wysokiej jakości stali nierdzewnej dostępne są z napisem „Beetle”,
„Bug”, „Käfer” lub „Volkswagen”. Chronią progi przed zadrapaniami
i podkreślają atrakcyjny wygląd Twojego Beetle lub Beetle Cabrio.
02 Folia dekoracyjna na boki nadwozia Beetle lub Beetle Cabrio
z napisem „Beetle” w kolorze białym Amalfi przyciąga wzrok.
Rekomendujemy zlecenie naklejenia folii profesjonalistom.

02

Akcesoria – Beetle i Beetle Cabrio

19

01 Mata bagażnika. Antypoślizgowa mata jest dokładnie
dopasowana do kształtu podłogi bagażnika Beetle lub Beetle Cabrio
i chroni ją przed zabrudzeniem oraz wilgocią. Praktyczna, idealnie
dopasowana, transparentna oryginalna folia ochronna na zderzak
zabezpiecza górną krawędź zderzaka przed uszkodzeniem
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. Folię można z łatwością
samodzielnie nakleić na zderzak.
02 Czujniki parkowania. Cztery czujniki systemu aktywują się
automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, a sygnały dźwiękowe
ułatwiają kierowcy ocenę odległości od przeszkody podczas parkowania
tyłem. Wersja może różnić się w zależności od modelu samochodu.

01

02
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Komfort i ochrona

03

03-04 Chlapacze. Dobra ochrona w każdej sytuacji. Chlapacze (04)
chronią Beetle lub Beetle Cabrio i jadące za nimi pojazdy przed
poderwanym z nawierzchni błotem, kamieniami i wodą. Oryginalna
osłona przeciwwiatrowa (05) zapobiega zawirowaniom powietrza
we wnętrzu Beetle Cabrio, redukując między innymi hałas. Montaż
osłony nie wymaga wiercenia otworów.

04
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Komfort i ochrona

01

02

01-03 Dokładnie dopasowane oryginalne dywaniki tekstylne
Premium (01), wykonane z wysokiej jakości weluru, zdobi napis
„Beetle” lub „Käfer” na przednich dywanikach. Wytrzymałe oryginalne
dywaniki gumowe Premium (02) z napisem „Beetle” na przednich
dywanikach zabezpieczają podłogę przed zabrudzeniem bez względu
na porę roku. Czystość podłogi zapewnią także praktyczne dywaniki
tekstylne Plus (03) z oferty Akcesoriów Volkswagen.

03

22
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Obręcze i koła

Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Kołpaki

Stylistyka „trapez”
16-calowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.vw-sklep.pl.

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier zapewnia dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

Pozostałe akcesoria do kół, np. nakrętki na wentyle,
śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy śniegowe
przedstawione są na stronie 221 i kolejnych.

Akcesoria – Beetle i Beetle Cabrio
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Zestawienie akcesoriów
Beetle i Beetle Cabrio
Kategoria
Sport i design

Strona
19

19
Komfort i ochrona

20

20
20
20

20

20
22

22

22

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Listwa progowa ze stali nierdzewnej, do wersji 2-drzwiowej
– z napisem „Beetle”
– z napisem „Bug”
– z napisem „Käfer”
– z napisem „Volkswagen”
Folia dekoracyjna Beetle, biała Amalfi

5C0071303
5C0071303B
5C0071303G
5C0071303K
5C0064317A Y9K

Mata bagażnika
– do Beetle z bazową podłogą bagażnika
– do Beetle Cabrio z bazową podłogą bagażnika
Folia ochronna na tylny zderzak, transparentna
Czujniki parkowania, tył, czas montażu ok. 250 JPC
Folie ochronne na progi przednie, transparentne, 1 zestaw = 2 szt.
– do Beetle
– do Beetle Cabrio
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Osłona przeciwwiatrowa do Beetle Cabrio
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z napisem, 1 zestaw = 4 szt.
– z napisem „Beetle”
– z napisem „Käfer”
Dywaniki gumowe Premium
– przednie z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Plus

5C5061160
5C3061160
5C5061197
1K0054630C
5C5071310
5C3071310
5C0075111
5C0075101A
5C3072400C 041
5C1061270 WGK
5C1061270C WGK
5C1061502C 82V
5C5061512 82V
5C1061404 WGK

Więcej akcesoriów do modelu Beetle i Beetle Cabrio znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
24

Akcesoria – Beetle i Beetle Cabrio

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona

Obręcze i koła
23
23

Nazwa artykułu
Zimowe
17-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 38, 112/5
Kołpaki
16-calowe, stylistyka „trapez”

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

5NA071497 8Z8
5C0071456 8Z8

Akcesoria – Beetle i Beetle Cabrio
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Akcesoria Golf i Golf Variant
Pod względem dynamiki
i innowacyjności Golf wyznacza
standardy dla całej generacji
samochodów. Ciesz się typowymi
dla Golfa cechami – sportowym
charakterem, cyfrowymi
rozwiązaniami i jeszcze większymi
możliwościami indywidualizacji
z Oryginalnymi akcesoriami
Volkswagen®.

Więcej akcesoriów do modelu
Golf oraz Golf Variant znajdziesz
na stronie 182 i kolejnych.

26
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Na zdjęciu: belki bagażnika – strona 30, box dachowy – strona 202

Sport i design

01-05 Łatwe do zamontowania oryginalne obudowy lusterek
zewnętrznych w kolorze czarnym z połyskiem (01), w kolorze karbonu
(02) lub matowego chromu (03) sprawiają, że Golf oraz Golf Variant
wygląda jeszcze bardziej elegancko i sportowo. Dynamiczne kierunkowskazy LED w lusterkach (04) nadają Golfowi lub Golfowi Variant
wybitnie dynamiczny styl. Sekwencyjnie zapalające się diody wyraźnie
sygnalizują kierunek skrętu. Przyciemniona listwa Black Edition
podkreśla sportowy wygląd kierunkowskazów. Dzięki Plug & Play
doposażenie samochodu jest bardzo łatwe. Uwagę zwracają także
oryginalne światła tylne LED1 (05) z ciemnym wnętrzem i dynamicznymi
kierunkowskazami.

01

02

03

04

05

1

Tylko do Golfa z wyposażeniem „Światła tylne LED High”.
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27

01-03 Listwa ochronna na zderzak. Doskonałe połączenie
atrakcyjnego wyglądu i optymalnej ochrony. Listwa ochronna
na zderzak w kolorze stali nierdzewnej (01), karbonu (02) lub lakieru
fortepianowego (03) zabezpiecza lakier przed uszkodzeniami
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu, a dodatkowo wprowadza
interesujący akcent wizualny. Listwę można z łatwością nakleić
na górną krawędź zderzaka.

01

02

03

04 Listwa ochronna na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
z połyskiem nie tylko jest niezwykle atrakcyjna, lecz również skutecznie
chroni krawędź pokrywy bagażnika Golfa oraz Golfa Variant. Listwę
montuje się przez naklejenie.

04

28
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Sport i design

05-07 Wygląd zdradzający moc – przedni spojler Oettinger (05)
o aerodynamicznym kształcie jednoznacznie sygnalizuje dynamikę
Golfa, a środkowy wlot powietrza dodatkowo podkreśla jego sportowy
charakter. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej zaznaczyć sportowy wygląd
Twojego Golfa, wybierz nakładki na progi Oettinger (05), które
optycznie obniżają nadwozie. Są one wykonane z elastycznego,
odpornego na pęknięcia wysokiej jakości tworzywa. Spojler dachowy
Oettinger (06) pokryty czarnym lakierem nie tylko dobrze wygląda,
lecz również znacznie poprawia aerodynamikę. Dyfuzor Oettinger (07)
zwraca na siebie uwagę sportowo-dynamiczną stylistyką. Środkową
część dyfuzora można zdemontować, jeżeli chce się korzystać z haka
holowniczego.

05

06

07
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Transport

01-02 Belki bagażnika dachowego: zabierz w podróż Golfem
lub Golfem Variant wszystko, czego potrzebujesz. Dokładnie
dopasowane i zmontowane wstępnie oryginalne belki bagażnika
dachowego1 (01) i oryginalne belki na relingi1 (02) stanowią podstawę
do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich przystawek
transportowych.

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198 i kolejnych.

01

02

03 Hak holowniczy. Doposażenie w odejmowany (03), stały
(bez ilustracji) lub opuszczany (bez ilustracji) oryginalny hak holowniczy
z 13-biegunową wiązką elektryczną umożliwi holowanie Golfem
lub Golfem Variant np. przyczepy przewożącej łódź. Hak może też
stanowić podstawę dla montażu bagażnika na rowery.

03

30
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¹ Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający
wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający
samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302.
Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h
i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona

01-03 Mata bagażnika (bez ilustracji) jest dokładnie dopasowana
do podłogi bagażnika Golfa lub Golfa Variant i łączy praktyczne
właściwości użytkowe z ochroną, komfortem, a także wysoką jakością.
Jej antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przemieszczeniu się bagażu
a sama mata zabezpiecza bagażnik przed wilgocią i zabrudzeniem.
Wytrzymała, dokładnie dopasowana oryginalna wykładzina (01)
z napisem „Golf” pomaga utrzymać porządek w bagażniku, a jej wysoka
krawędź zapobiega rozlewaniu się płynów. Oryginalna wanna
bagażnika Volkswagen (02) z napisem „Golf” posiada szerokie rowki,
jest ekstremalnie wytrzymała i doskonale sprawdza się, gdy trzeba
przewieźć ładunek mogący zabrudzić bagażnik, na przykład mokre
obuwie czy rośliny. Jedna strona oryginalnej dwustronnej maty (03)
jest miękka i chroni delikatne przedmioty, natomiast druga,
nieprzemakalna, zapobiega zabrudzeniu lub zawilgoceniu podłogi
bagażnika. Wykonaną z wytrzymałego materiału osłonę można w razie
potrzeby rozłożyć, by zabezpieczyć zderzak Golfa i Golfa Variant przed
uszkodzeniem w czasie załadunku i rozładunku.

01

03

SZCZEGÓŁY
02

Specjalna struktura dolnej powierzchni dwustronnej
maty zapewnia optymalną przyczepność i jest
odporna nawet na duże zabrudzenia i obciążenia.
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02

01

01 Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny pasażerskiej może
przydać się np., gdy w bagażniku podróżuje pies. Praktyczna,
dokładnie dopasowana, transparentna oryginalna folia ochronna
po naklejeniu na górną krawędź zderzaka Golfa lub Golfa Variant
zabezpiecza ją przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu
bagażu.

02 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd nie mogą iść
w parze? Czarno-srebrna folia ochronna progów zabezpiecza strefy
szczególnie narażone na zadrapania.
03 Pasażerom siedzącym na tylnych siedzeniach wysoki poziom
ochrony i komfortu nie tylko w okresie letnim zapewniają osłony
przeciwsłoneczne.

03
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04

04-05 Chlapacze (04) wykonane z wytrzymałego materiału chronią
Golfa i Golfa Variant, oraz jadące za nimi pojazdy, przed podrywanym
z nawierzchni błotem, wodą oraz uderzeniami kamieni. Oryginalne
owiewki na drzwi (05) umożliwiają jazdę z lekko otwartymi oknami
także w czasie deszczu lub opadów śniegu.

05

06-07 Zarejestrowany przez kamerę cofania1 (06) dokładny obraz
przestrzeni za samochodem jest przenoszony na ekran systemu
radiowo-nawigacyjnego Golfa lub Golfa Variant, co znacznie
ułatwia parkowanie tyłem. Linie pomocnicze i wysoka jakość obrazu
ułatwiają kierowcy precyzyjny wjazd w lukę parkingową.
Dzięki zainstalowanemu w pełni zintegrowanemu oryginalnemu
ogrzewaniu postojowemu2,3 (07/ ilustracja poglądowa) skrobanie lodu
z zamarzniętych szyb to już przeszłość – dostępne tylko na indywidualne
zamówienie.

06

07

1
2
3

Prosimy pamiętać, że zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.
Tylko do modeli z systemami stop/start z odzyskiem energii hamowania. Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.
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Na zdjęciu: folia na progi czarno-srebrna – strona 32, dywaniki „Optimat” – strona 35

Komfort i ochrona

01-05 Oryginalne dywaniki tekstylne Optimat (01), przednie
z napisem „Golf”, łączą właściwości dywaników gumowych z elegancją
dywaników tekstylnych. Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe
Premium (02) z napisem „Golf” na przednich dywanikach zabezpieczają
podłogę przed zabrudzeniem bez względu na porę roku. Dokładnie
dopasowane do kształtu podłogi oryginalne dywaniki tekstylne
Premium (03) z wytrzymałego weluru zdobi napis „Golf” na przednich
dywanikach. Czystość podłogi zapewnią także praktyczne dywaniki
tekstylne Plus (04) i dywaniki gumowe Plus (05) z ofery Akcesoriów
Volkswagen.

02

03

04

05
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Letnie obręcze ze stopu metali lekkich

36

Valencia, 17-calowe
szary metalik

Pretoria, 18-calowe
ciemny antracytowy matowy

Twinspoke, 19-calowe
czarny, polerowany

Twinspoke RED, 19-calowe
czarny/czerwony Tornado

Akcesoria – Golf i Golf Variant

Pretoria, 18-calowe
szary metalik

Pretoria, 18-calowe
czarny z połyskiem

Pretoria, 18-calowe
srebrny Sterling

Obręcze i koła
Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Gavia, 15-, 16-, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Kołpaki

Merano, 16-calowe
srebrny z połyskiem

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.vw-sklep.pl.

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

12-ramienna
15-calowe

Stylistyka „Y”
16-calowe

Pozostałe akcesoria do kół, np. nakrętki na wentyle,
śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy śniegowe
przedstawione są na stronie 221 i kolejnych.
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Zestawienie akcesoriów Golf i Golf Variant
Kategoria

Strona

Sport i design

27
27

27
28

28

29
29
29
29
Transport

1

30
30
30

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, bez zestawu adapterowego, do Golfa, czas montażu ok. 310 JPC
Obudowy lusterek zewnętrznych do samochodów bez Side Assist, 1 zestaw = 2 szt.
– do Golfa i Golfa Variant, czarne z połyskiem
– do Golfa i Golfa Variant, w kolorze karbonu, naklejane
– do Golfa i Golfa Variant, w kolorze matowego chromu
Kierunkowskazy LED w lusterkach zewnętrznych,
dynamiczne, przyciemniona listwa Black Edition, bez zestawu adapterowego, 1 zestaw = 2 szt.
Listwa ochronna na zderzak
– do Golfa, w kolorze stali nierdzewnej
– do Golfa, w kolorze karbonu
– do Golfa, czarna w kolorze lakieru fortepianowego
Listwa ochronna na pokrywę bagażnika w optyce chromu
– do Golfa
– do Golfa Variant
Przedni spojler Oettinger do Golfa, czas montażu ok. 50 JPC
Nakładki na progi Oettinger do Golfa, czas montażu ok. 100-150 JPC
Spojler dachowy Oettinger, czarny, lakierowany, do Golfa, czas montażu ok. 50-100 JPC
Dyfuzor Oettinger do Golfa, czas montażu ok. 50 JPC

5H1052200A1,3,4

Belki bagażnika dachowego, 1 zestaw = 2 szt., do Golfa
Belki na relingi, 1 zestaw = 2 szt., do Golfa Variant
Hak holowniczy, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania
– stały, do Golfa, czas montażu ok. 500 JPC
– odejmowany, do Golfa, czas montażu ok. 500 JPC
– opuszczany, do Golfa, czas montażu ok. 500-550 JPC
– stały, do Golfa Variant, czas montażu ok. 500 JPC

5H40711261,3
5H907115111

Również do Golfa R.
Również do Golfa R Variant.
3
Również do Golfa GTI.
4
Również do Golfa Alltrack.
5
Zagruntowane i przygotowane do lakierowania w kolorze nadwozia.
2

6

Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo
zamówienia i wymiany fabrycznego panelu sterowania
klimatyzacją. Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję
odpowiednią do Twojego samochodu.
7
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o aktualnych wersjach.

5H0072530 0414
5H0072530 VT14
5H0072530 69D4
5H00522151,2,3,4

5H0061195
5H0061195B
5H0061195A
5H00713601,3
5H90713602
5H0071606 GRU5
5H0071685 GRU5
5H0071644B 041
5H0071610 GRU5

5H0092103
5H00921503
5H0092160
5H9092103
8
9
10
11

Nie do wersji Mild Hybrid.
Tylko do wersji Mild Hybrid.
Nie do Golfa Variant.
Tylko do samochodów z relingami dachowymi w kolorze
srebrnym PR:3S1.

Więcej akcesoriów do modelu Golf i Golf Variant znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Komfort i ochrona

Strona

31

31

31
31

32
32

32

32

33

Nazwa artykułu

Numer artykułu

– odejmowany, do Golfa Variant, czas montażu ok. 500 JPC
– opuszczany, do Golfa Variant, czas montażu ok. 500-550 JPC

5H9092150
5H9092160

Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do Golfa z bazową podłogą bagażnika
– do Golfa z regulowaną podłogą bagażnika
– dla Golfa Variant z regulowaną podłogą bagażnika
Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu
– do Golfa z bazową podłogą bagażnika
– do Golfa z regulowaną podłogą bagażnika
– do Golfa Variant z regulowaną podłogą bagażnika
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, do Golfa z regulowaną podłogą bagażnika
Dwustronna mata bagażnika z osłoną na zderzak
– do Golfa z regulowaną podłogą bagażnika
– do Golfa Variant z regulowaną podłogą bagażnika
Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny pasażerskiej, do Golfa Variant
Folia ochronna na zderzak, transparentna
– do Golfa
– do Golfa Variant
Folie ochronne na progi, czarno-srebrne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Golfa
– do Golfa Variant
Osłony przeciwsłoneczne, do wariantu 4-drzwiowego
– do Golfa, na szyby w tylnych drzwiach i na tylną szybę
– do Golfa Variant, na szyby w tylnych drzwiach, szyby bagażnika i tylną szybę
Chlapacze
– do Golfa i Golfa Variant, przednie
– do Golfa R-Line, przednie
– do Golfa i Golfa R-Line, tylne
– do Golfa Variant, tylne
– do Golfa Variant R-Line, tylne

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

5H0061160A1,3,4
5H00611601,2,3
5H9061160
5H0061161A1,2,3
5H00611611,3
5H9061161
5H00611621,3
5H00612103
5H9061210
5H90172212,4
5H0061197 1,3
5H90611972
5H0071310 ZMD1,3
5H9071310 ZMD2
5H00643653
5H90643652
5H0075111
5H0075111B
5H0075101
5H9075101
5H9075101B
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Zestawienie akcesoriów Golf i Golf Variant
Kategoria

Strona
33

33

bez ilustracji

35

35

1

Nazwa artykułu
Owiewki na drzwi, 1 zestaw = 2 szt.
– do Golfa i Golfa Variant, przednie
– do Golfa, tylne
Kamera cofania, jako doposażenie, czas montażu ok. 400 JPC
– do Golfa
– do Golfa Variant
Ogrzewanie postojowe
– do Golfa 7 z silnikiem wysokoprężnym6
– do Golfa 7 z silnikiem benzynowym6
– do Golfa 8 z silnikiem wysokoprężnym
– do Golfa 8 z silnikiem benzynowym
Dywaniki tekstylne Optimat, z nazwą modelu na przednich dywanikach
– do Golfa
– do Golfa Variant
Dywaniki gumowe Premium
– do Golfa, przednie z wytłoczoną nazwą, i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Golfa Variant, przednie z wytłoczoną nazwą, i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Golfa i Golfa Variant, przednie z wytłoczoną nazwą, 1 zestaw = 2 szt.
– do Golfa, tylne, 1 zestaw = 2 szt.
– do Golfa Variant, tylne, 1 zestaw = 2 szt.
– do Golfa w wersji Mild Hybrid, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Golfa Variant w wersji Mild Hybrid, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Golfa i Golfa Variant w wersji Mild Hybrid, przednie, 1 zestaw = 2 szt.

Również do Golfa R.
Również do Golfa R Variant.
3
Również do Golfa GTI.
4
Również do Golfa Alltrack.
5
Zagruntowane i przygotowane do lakierowania w kolorze nadwozia.
2

Numer artykułu

6

5H00721931,2,3,4
5H40721941,3
5H10546341,3
5H90546342,4
5G00549607
5G00549657
5H00549607
5H00549657
5H1061445 WGK 3,8
5H9061445 WGK
5H1061500 82V 1,3,8
5H9061500 82V2,4,8
5H1061502 82V 1,2,3,4,8
5H0061512 82V 1,3,8
5H9061512 82V2,4,8
5H1061500A 82V9
5H9061500A 82V9
5H1061502A 82V9

Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo
zamówienia i wymiany fabrycznego panelu sterowania
klimatyzacją. Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję
odpowiednią do Twojego samochodu.
7
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o dostępnych wersjach.

8
9
10
11

Nie do wersji Mild Hybrid.
Tylko do wersji Mild Hybrid.
Nie do Golfa Variant.
Tylko do samochodów z relingami dachowymi w kolorze
srebrnym PR:3S1.

Więcej akcesoriów do modelu Golf i Golf Variant znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.

40

Akcesoria – Golf i Golf Variant

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
35

35

35

Obręcze i koła
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37

Nazwa artykułu
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
– do Golfa
– do Golfa Variant
– do Golfa w wersji Mild Hybrid
– do Golfa Variant w wersji Mild Hybrid
Dywaniki tekstylne Plus
– do Golfa
– do Golfa Variant
– do Golfa w wersji Mild Hybrid
– do Golfa Variant w wersji Mild Hybrid
Dywaniki gumowe Plus
– do Golfa
– do Golfa Variant
– do Golfa w wersji Mild Hybrid
– do Golfa Variant w wersji Mild Hybrid
Letnie
17-calowe Valencia, Grey Metallic, 7.5 J x 17, ET 51, LK 12/5
18-calowe Pretoria, ciemny szary matowy, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
18-calowe Pretoria, szary metalik, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
18-calowe Pretoria, czarny z połyskiem, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
18-calowe Pretoria, srebrny Sterling, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
19-calowe Twinspoke, czarny, polerowany, 7,5 J x 19, ET 51, 112/5
19-calowe Twinspoke RED, czarny/czerwony Tornado, 7,5 J x 19, ET 51, 112/5
Zimowe
15-calowe Gavia, srebrny z połyskiem, 6,0 J x 15, ET 43, 112/5
16-calowe Gavia, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 46, 112/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,0 J x 16, ET 48, 112/5
17-calowe Gavia, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 46, 112/5
Kołpaki
15-calowe, 12-ramienne
16-calowe Silver, w stylistyce „Y”

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

5H1061270 WGK 3,8
5H9061270 WGK 2,4,8
5H1061270A WGK9
5H9061270B WGK9
5G1061404 WGK 3,8
5H9061404 WGK 2,4,8
5H1061404A WGK9
5H9061404B WGK9
5G1061550C 0411,3,8
5H9061550 0412,4,8
5H1061550A 0419
5H9061550A 0419

5H0071497A Z4910
5G0071498A 2ZT
5G0071498A Z49
5G0071498A AX1
5G0071498A 88Z
5G0071499 FZZ10
5G0071499 YA510
5H0071495 8Z8
5H0071496 8Z8
5G0071496B 8Z810
5H0071497 8Z8
5H0071455 UWP
5H0071456 UWP
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Akcesoria Golf Sportsvan
Sportowy, niezwykle przestronny
i z sercem Golfa. Sprosta
wymaganiom stawianym przez
rodzinę, bagaż, hobby i Twój gust.
A może ma być jeszcze bardziej
sportowy? Jeszcze bardziej
komfortowy? Proszę bardzo!

Więcej akcesoriów do modelu
Golf Sportsvan znajdziesz
na stronie 182 i kolejnych.
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Na zdjęciu: bagażnik na rowery Premium – strona 195,
obręcze ze stopu metali lekkich Pretoria – strona 48

Sport i design

01

01-02 Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu (01)
doskonale się prezentuje, chroniąc jednocześnie lakier krawędzi
pokrywy bagażnika – wystarczy ją nakleić. Oryginalna listwa
na zderzak w kolorze stali nierdzewnej (02) zabezpiecza górną część
zderzaka przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu.

02
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Transport
WSKAZÓWKA
Więcej na temat systemów transportowych
znajdziesz w rozdziale o akcesoriach uniwersalnych
na stronie 198 i następnych.

01-02 Idealnie dopasowane oryginalne belki bagażnika dachowego
na relingi1 (01), wykonane z profilu aluminiowego o aerodynamicznym
kształcie, stanowią podstawę do wszystkich przystawek transportowych.
Z odejmowanym (02) lub stałym (bez ilustracji) oryginalnym hakiem
holowniczym wraz z 13-biegunową wiązką elektryczną możesz
holować na przykład przyczepę z łodzią. Hak stanowi też podstawę
do montażu bagażnika na rowery.
03 Zarejestrowany przez kamerę cofania2 dokładny obraz
przestrzeni za samochodem jest przenoszony na ekran systemu
radiowo-nawigacyjnego Golfa Sportsvan, co znacznie usprawnia
parkowanie tyłem. Linie pomocnicze i wysoka jakość obrazu ułatwiają
kierowcy precyzyjny wjazd w lukę parkingową.
01

03

02

44
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¹ Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje
typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania
test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
² Zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.

Komfort i ochrona

WSKAZÓWKA
Przed rozpoczęciem podróży należy
prawidłowo zabezpieczyć ładunek
przewożony w samochodzie.

01-03 Wykładzina bagażnika. Wytrzymała, dokładnie dopasowana
oryginalna wykładzina bagażnika (01) z napisem „Golf” pomaga
utrzymać czystość w bagażniku, a jej wysoka krawędź chroni podłogę
przed rozlewaniem się płynów. Oryginalna wanna bagażnika (02)
z wytłoczonym napisem „Golf” posiada szerokie rowki, jest niezwykle
wytrzymała i doskonale sprawdza się podczas przewożenia ładunku
mogącego zabrudzić bagażnik, na przykład mokrego obuwia czy roślin.
Dzięki gładkiej powierzchni i najwyższej jakości tworzywa wannę łatwo
umyć. Transparentna oryginalna folia ochronna (01) naklejana
na zderzak zabezpiecza jego lakier podczas wkładania i wyjmowania
bagażu. Oryginalne folie na progi czarno-srebrne (03) nie tylko
chronią je przed zadrapaniami, lecz stanowią także atrakcyjne
wykończenie. Dzięki zainstalowanemu w pełni zintegrowanemu
oryginalnemu ogrzewaniu postojowemu3,4 (04/ ilustracja poglądowa)
skrobanie lodu z zamarzniętych szyb to już przeszłość – dostępne tylko
na indywidualne zamówienie.

01

02

04

03
3
4

Tylko do modeli z systemami stop/start z odzyskiem energii hamowania. Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.
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01-03 Chlapacze (01) z wytrzymałego materiału chronią Golfa
Sportsvan oraz jadące za nim pojazdy przed podrywanym z nawierzchni
błotem, wodą oraz uderzeniami kamieni. Oryginalne owiewki na drzwi
(02) umożliwiają jazdę z lekko otwartymi oknami także w czasie deszczu
i opadów śniegu. Pasażerom siedzącym na tylnych siedzeniach wysoki
poziom ochrony i komfortu nie tylko w okresie letnim zapewniają
dokładnie dopasowane oryginalne osłony przeciwsłoneczne (03)

02

03

01
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Komfort i ochrona

05

04

07

04-08 Dokładnie dopasowane oryginalne dywaniki tekstylne
Premium (04), wykonane z wysokiej jakości weluru, zdobi napis „Golf”
na przednich dywanikach. Oryginalne dywaniki tekstylne Optimat (05),
przednie z napisem „Golf”, łączą właściwości dywaników gumowych
z elegancją dywaników tekstylnych. Wytrzymałe oryginalne dywaniki
gumowe Premium (06) z napisem „Golf” na przednich dywanikach
zabezpieczają podłogę przed zabrudzeniem bez względu na porę roku.
O czystość podłogi dbają także praktyczne dywaniki tekstylne Plus (07)
i dywaniki gumowe Plus (08) z oferty Akcesoriów Volkswagen.

06
08
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Letnie obręcze ze stopu metali lekkich

48

Pretoria, 18-calowe
ciemny szary, matowy

Pretoria, 18-calowe
srebrny Sterling

Twinspoke, 19-calowe
czarny, polerowany

Twinspoke RED, 19-calowe
czarny/czerwony Tornado

Akcesoria – Golf Sportsvan

Pretoria, 18-calowe
czarny z połyskiem

Pretoria, 18-calowe
szary metalik

Obręcze i koła
Zimowe obręcze ze stopu metali lekkich

Gavia, 15-, 16-, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Kołpaki

Merano, 16-calowe
srebrny z połyskiem

15-calowe
12-ramienne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.
16-calowe
Stylistyka „Y”
Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.
Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów Golf Sportsvan
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Sport i design

43
43

Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej

510071360
510061195

Transport

44
44

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy
– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
Kamera cofania, jako doposażenie, czas montażu ok. 400 JPC

510071151A

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do regulowanej podłogi bagażnika
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, do regulowanej podłogi bagażnika
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi, czarno-srebrne, dla wariantu 4-drzwiowego, 1 zestaw = 4 szt.
Ogrzewanie postojowe1,2
– do samochodów z silnikiem wysokoprężnym
– do samochodów z silnikiem benzynowym
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Owiewki na drzwi, do wariantu 4-drzwiowego, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony przeciwsłoneczne, na tylną szybę, szyby w tylnych drzwiach i szyby w bagażniku
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.

510061161
510061162
510061197B
510071310 BXF

44
Komfort i ochrona

45
45
45
45
45

46

46
46
47
47

1 Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo zamówienia i wymiany fabrycznego panelu sterowania
klimatyzacją. Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję odpowiednią do Twojego samochodu.

510092103A
510092150A
517054634

5G0-054-960
5G0-054-965
5G0075111
510075101A
510072193A
510064365
517061270 WGK
517061445 WGK

2 Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o dostępnych wersjach.

Więcej akcesoriów do modelu Golf Sportsvan znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
47

47
47
Obręcze i koła
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49

Nazwa artykułu
Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, z nazwą modelu, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Letnie
18-calowe Pretoria, ciemny szary matowy, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
18-calowe Pretoria, srebrny Sterling, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
18-calowe Pretoria, czarny z połyskiem, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
18-calowe Pretoria, szary metalik, 7,5 J x 18, ET 51, 112/5
19-calowe Twinspoke, czarny, polerowany, 7,5 J x 19, ET 51, 112/5
19-calowe Twinspoke RED, czarny/czerwony Tornado, 7,5 J x 19, ET 51, 112/5
Zimowe
15-calowe Gavia, srebrny z połyskiem, 6,0 J x 15, ET 43, 112/5
16-calowe Gavia, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 46, 112/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 42, 112/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,0 J x 16, ET 48, 112/5
17-calowe Gavia, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 46, 112/5
Kołpaki
15-calowe, 12-ramienne
16-calowe, stylistyka „Y”

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

517061500A 82V
517061502A 82V
510061512A 82V
517061404 WGK
517061550 041
5G0071498A 2ZT
5G0071498A 88Z
5G0071498A AX1
5G0071498A Z49
5G0071499 FZZ
5G0071499 YA5
5H0071495 8Z8
5H0071496 8Z8
3G0071496B 8Z8
5G0071496B 8Z8
5H0071497 8Z8
5H0071455 UWP
5H0071456 UWP
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Akcesoria ID.3
ID uosabia nową generację
samochodów elektrycznych.
Generację, która zachwyca
osiągami, designem
oraz zasięgiem. I naturalnie
wieloma akcesoriami.

Więcej akcesoriów do modelu
ID.3 znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.
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Na zdjęciu: bagażnik na rowery Premium – strona 195,
obręcze Loen – strona 59

Sport i design

01-05 Nadwozie Twojego ID.3 może wyglądać jeszcze bardziej
sportowo i elegancko, jeżeli wybierzesz oryginalne obudowy
lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym (01), sportowej w kolorze
karbonu (02) lub atrakcyjnym kolorze matowego chromu (03).
Dynamiczne kierunkowskazy LED w lusterkach zewnętrznych (04)
sygnalizują zamiar skrętu, a sekwencyjnie zapalające się diody wyraźnie
wskazują kierunek. Przyciemniona listwa Black Edition podkreśla
sportowy wygląd kierunkowskazów. Dzięki Plug & Play doposażenie
samochodu jest bardzo łatwe. Oryginalna listwa na pokrywę
bagażnika w kolorze chromu (05) chroni lakier przed zadrapaniem
i stanowi kolejny, atrakcyjny akcent.

01

02

03

04

05
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Transport

01

01

01 Hak transportowy¹. Lubisz uniwersalne i przemyślane
rozwiązania? Doposażenie Twojego ID.3 w hak transportowy
umożliwi zamontowanie bagażnika na rowery, abyś mógł połączyć
wyjazd za miasto z przejażdżką rowerową. Pokrowiec na bagażnik
rowerowy ułatwi jego transport i przechowywanie.

¹ nie można holować przyczepy.

54
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01 Mata bagażnika (bez ilustracji) jest dokładnie dopasowana
do podłogi bagażnika ID.3 – łączy cechy praktyczne z ochroną,
komfortem i jakością. Jej antypoślizgowa powierzchnia zapobiega
przemieszczeniu się bagażu, a sama mata chroni bagażnik przed
wilgocią i zabrudzeniem. Wytrzymała, dokładnie dopasowana
oryginalna wykładzina (01) z napisem „ID.3” pomaga utrzymać
czystość w bagażniku, a jej wysoka krawędź zapobiega rozlaniu się
płynu na podłogę.

Komfort i ochrona

04

02

02-03 Listwa ochronna na tylny zderzak. Możesz zabezpieczyć
tylny zderzak swojego ID.3 przed zadrapaniami w sposób, który najlepiej
odpowiada Twoim preferencjom. Do wyboru jest czarna szczotkowana
listwa (03) lub przeźroczysta folia (02). Niezależnie, którą z nich
wybierzesz, możesz być pewnien skutecznej ochrony zderzaka przed
uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu.

03

04 Dwustronna mata bagażnika jest idealnie dopasowana
do kształtu podłogi, a obie jej strony gwarantują optymalną ochronę
– miękka strona chroni ładunek, a druga zabezpiecza bagażnik
przed wilgocią i brudem. Wytrzymałą osłonę maty możesz dodatkowo
rozłożyć na zderzak, by zapobiec jego uszkodzeniu podczas wkładania
czy wyjmowania bagażu.
04

SZCZEGÓŁY
Specjalna struktura dolnej powierzchni
dwustronnej maty zapewnia optymalną
przyczepność oraz odporność na zabrudzenia
i obciążenia.
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01-02 Folia ochronna na progi. Kto powiedział, że ochrona
i atrakcyjny wygląd nie mogą iść w parze? Oryginalna folia na progi
czarno-srebrna (01) zabezpiecza strefy szczególnie narażone
na zarysowania. Równie skuteczna jest niewidoczna, ale skuteczna
transparentna oryginalna folia ochronna na progi (02). Z kolei
niezwykle wytrzymałe, oryginalne chlapacze (bez ilustracji) chronią
Twojego ID.3 orazi jadące za nim pojazdy przed podrywanym
z nawierzchni błotem, wodą i kamieniami.

01

02

03 Dokładnie dopasowane osłony przeciwsłoneczne nie tylko
w okresie letnim zapewniają komfort pasażerom siedzacym na tylnych
siedzeniach ID.3.
04 Praktyczny e-kabel pozwoli Ci w razie potrzeby doładować swój
samochód na tyle, byś mógł dojechać do najbliższej stacji ładowania
– wystarczy podłączyć go do zwykłego gniazdka elektrycznego1. Kabel
dostarczany jest w pokrowcu. Do regularnego, pełnego ładowania
samochodu w domu zalecamy system Wallbox.

03

56

04

Akcesoria – ID.3

1 Gniazdo musi być prawidłowo zainstalowane i we właściwym stanie technicznym.

Komfort i ochrona

05

05-09 Ochronę wnętrza Twojego ID.3 ułatwi duży wybór
dywaników – od uniwersalnych oryginalnych dywaników
tekstylnych Optimat (05) przez wytrzymałe, podlegające w 100%
recyklingowi oryginalne dywaniki gumowe Premium (06),
oryginalne dywaniki tekstylne Premium z gęstego weluru (07),
aż po praktyczne dywaniki z oferty Akcesoriów Volkswagen:
dywaniki tekstylne Plus (08) lub dywaniki gumowe Plus (09).

06

08

07

09

Akcesoria – ID.3
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Na zdjęciu: obudowy lusterek zewnętrznych – strona 53, obręcze Loen – strona 59

Obręcze i koła
Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Sanya, 20-calowe
czarny, polerowany

Seoul, 20-calowe
ciemny szary metalik

Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Loen, 18-, 19-calowe
srebrny z połyskiem

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Loen 19-calowe
czarny z połyskiem

Łańcuchy
śniegowe

Kołpaki

18-calowe
z szerokimi ramionami, srebrny

18-calowe
z szerokimi ramionami, srebrno-czarne

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

Łańcuchy śniegowe
dla ID.3

Akcesoria – ID.3
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Zestawienie akcesoriów ID.3
Kategoria
Sport i design

Strona
53

53
53

Transport

54

Komfort i ochrona

54

54

55

55
56
56
56

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Obudowy lusterek zewnętrznych, do samochodów bez Side Assist
– czarne z połyskiem
– w kolorze karbonu
– w kolorze matowego chromu
Dynamiczne kierunkowskazy LED w obudowach lusterek zewnętrznych, przyciemniona listwa Black Edition, 1 zestaw = 2 szt.
Listwa ochronna na pokrywę bagażnika w optyce chromu

5H0072530 041
5H0072530 VT1
5H0072530 69D
5H0052215
10A071360

Hak transportowy (podstawa do montażu bagażnika rowerowego), z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego
przygotowania, dopuszczalne obciążenie haka 77 kg, czas montażu ok. 500 JPC
Mata bagażnika, z nazwą modelu
– bazowa podłoga bagażnika
– regulowana podłoga bagażnika
Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu
– bazowa podłoga bagażnika
– regulowana podłoga bagażnika
Listwa/folia ochronna na zderzak
– listwa, czarna szczotkowana
– folia, transparentna
Dwustronna mata bagażnika z osłoną na zderzak, do modelu z regulowaną podłogą bagażnika
Folie na progi, czarno-srebrne, na przód i tył, 1 zestaw = 4 szt.
Folie na progi, transparentne, na przód i tył, 1 zestaw = 4 szt.
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.

1 Zastosowanie z baterią 77 kWh jest niemożliwe.
2 Wyłącznie do transportu rowerów.
3 Informacji o wariantach dostępnych w danym kraju udzielają Partnerzy Volkswagena.

4

10A092150, 10A092150A1,2

10A061160A
10A061160
10A061161A
10A061161
10A061195A
10A061197
10A061210
10A071310 ZMD
10A071310A 908
10A075111
10A075101

e-kabel może być stosowany we wszystkich pojazdach elektrycznych Volkswagena. Skontaktuj się ze swoim
dealerem Volkswagena, aby uzyskać więcej informacji na temat innych produktów z kategorii mobilności
elektrycznej do Twojego samochodu.

Więcej akcesoriów do modelu ID.3 znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
56
56

57
57

57
57
57
Obręcze i koła
59
59
59
59
59
59
59
59

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Osłony przeciwsłoneczne, do modelu 4-drzwiowego, na szyby w tylnych drzwiach i na tylną szybę
e-kabel3
– Mode 2, 230 V 1 AC, maks. 2,3 kW, EU
– Mode 3, 230/400 V 3 NAC, maks. 22 kW, EU
– Mode 3 XL, 230/400 V 2 AC, maks. 13,8 kW, 10 m
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, z wytłoczeniem na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, 1 zestaw = 4 szt.

10A064365

Letnie
20-calowe Sanya, czarny, polerowany, 7,5 J x 20, ET 44, 112/5
20-calowe Seoul, ciemny szary metalik, 7,5 J x 20, ET 44, 112/5
Zimowe
18-calowe Loen, srebrny z połyskiem, 7,5 J x 18, ET 50, 112/5
19-calowe Loen, srebrny z połyskiem, 7,5 J x 19, ET 50, 112/5
19-calowe Loen, czarny, polerowany, 7,5 J x 19, ET 50, 112/5
Kołpaki
18-calowe, z szerokimi ramionami, srebrne
18-calowe, z szerokimi ramionami, srebrno-czarne
Łańcuchy śniegowe
Dla ID.3

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

000054412
000054412S
10B061445 WGK
10B061500 82V
10B061502 82V
10A061512 82V
10B061270 WGK
10B061404 WGK
10B061550 041

10A071490A FZZ
10A071490 2XF4
10A071498 8Z8
10A071499A 8Z8
10A071499A AX1
10A071458 WZF
10A071458B WZG
000091387BK
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Akcesoria ID.4
ID.4 to samochód stworzony
w oparciu o całkowicie nową
koncepcję wnętrza, ale w zgodzie
z zasadami zrównoważonego
rozwoju – innowacyjna kombinacja
otwierająca przed Tobą wiele
nowych możliwości. Ciesz się
jeszcze większą wolnością – także
wolnością wyboru akcesoriów.

Więcej akcesoriów do ID.4
znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Na zdjęciu: belki bagażnika dachowego – strona 64, box dachowy
– strona 202, stopnie progowe – strona 63, obręcze ze stopu metali
lekkich Loen, czarne – strona 69

Sport i design

01

01-02 Atrakcyjny wygląd, ochrona i funkcjonalność: oryginalna
listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu (01) zabezpiecza
lakier przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Można ją łatwo nakleić
na dolną krawędź pokrywy bagażnika. Podkreślające charakter SUV-a
oryginalne stopnie na progi (02) ułatwiają wsiadanie oraz układanie
bagażu na dachu.

02
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63

Transport

01-02 Dokładnie dopasowane i stabilne oryginalne belki bagażnika
dachowego1 (01) zostały wykonane z aerodynamicznych profili
aluminiowych oraz wyposażone w eleganckie zakończenia z efektem 3D,
a także nowe logo ID. Belki mocowane są do relingów dachowych
i stanowią podstawę do szybkiego i bezpiecznego montażu wszystkich
przystawek transportowych. Po doposażeniu w oryginalny hak
holowniczy (02) z 13-biegunową wiązką elektryczną będziesz mógł
także przewieźć, na przykład rowery w bagażniku mocowanym do haka
holowniczego, lub holować przyczepę na łódź.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji na temat przystawek
transportowych znajdziesz w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198 i kolejnych.

WSKAZÓWKA

02

64
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Więcej informacji na temat bagażników
rowerowych montowanych na haku holowniczym
znajdziesz w rozdziale o akcesoriach uniwersalnych
na stronie 194 i kolejnych.

¹ Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje
typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniudachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania
test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona

01-03 Zachowanie czystości w pojemnym bagażniku ID.4 ułatwi
oryginalna mata bagażnika (01), dedykowana zarówno do podłogi
bazowej, jak i regulowanej. Do regulowanej podłogi bagażnika
dopasowana jest także oryginalna wykładzina bagażnika
(bez ilustracji) oraz oryginalna wanna bagażnika (02). W przypadku
podłogi regulowanej idealnym rozwiązaniem będzie oryginalna
dwustronna mata bagażnika z osłoną na zderzak (03). Wszystkie
oferowane przez Volkswagena elementy wyposażenia bagażnika łączą
praktyczne właściwości użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką
jakością.

01

SZCZEGÓŁY

02

03

Specjalna struktura spodniej powierzchni
dwustronnej maty zapewnia optymalną
przyczepność i jest odporna nawet na mocne
zabrudzenia i obciążenia.

Akcesoria – ID.4
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01

02

01-02 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd nie mogą iść
w parze? Czarno-srebrna oryginalna folia ochronna na progi (01)
zabezpiecza narażone na zarysowania strefy ID.4. Doskonałą ochronę
przed uszkodzenem lakieru zapewnia także prawie niewidoczna,
transparentna folia na progi (02).

03 Pasażerom siedzącym na tylnych siedzeniach ID.4
komfort i ochronę nie tylko latem zapewniają dokładnie
dopasowane, oryginalne osłony przeciwsłoneczne.

03

66
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WSKAZÓWKA
Opcjonalne, składane pudełka do transportu e-kabla
zostały wymienione na stronie 215. Więcej artykułów
zwiększających komfort i bezpieczeństwo
do samochodów ID., np. odstraszacz szkodników
M9900, znajduje się w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 206 i kolejnych.

04

05

04-06 Oryginalne owiewki na drzwi (04) umożliwiają jazdę
z lekko otwartymi oknami także w deszczu i śniegu. Oryginalny
e-kabel (05) pozwala w razie potrzeby doładować samochód na tyle,
by dojechać do najbliższej stacji ładowania – wystarczy podłączyć go
do zwykłego gniazdka elektrycznego1. Kabel dostarczany jest
wraz z pokrowcem do przechowywania. Niezwykle wytrzymałe
oryginalne chlapacze (06) chronią ID.4, oraz jadące za nim pojazdy,
przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą oraz kamieni.

06

1

Gniazdo musi być prawidłowo zainstalowane i we właściwym stanie technicznym.
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01
01
01-05 Biorąc sobie do serca powiedzenie, że najważniejsze kryje się
w środku, Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Wytrzymałe oryginalne dywaniki
gumowe Premium (01), przednie z napisem „ID.4”, chronią podłogę
przed zabrudzeniem bez względu na porę roku. Oryginalne dywaniki
tekstylne Optimat (02), z napisem „ID.4” na przednich dywanikach,
łączą właściwości dywaników gumowych z elegancją dywaników
tekstylnych. Dokładnie dopasowane oryginalne dywaniki tekstylne
Premium (03), wykonane z wysokiej jakości weluru, zdobi napis „ID.4”
na przednich dywanikach. Utrzymanie podłogi w czystości ułatwią także
praktyczne dywaniki z oferty Akcesoriów Volkswagen tekstylne Plus (04)
i gumowe Plus (05).
02

03

05
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04

Wheels
Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Loen, 19-, 20-calowe
srebrny z połyskiem

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Loen, 20-calowe
czarny

Zestaw koła zapasowego

Kołpaki

Łańcuchy
śniegowe

19-calowe

18--calowe
z szerokimi ramionami, srebrny

19-calowe
z szerokimi ramionami, czarny

Niezastąpiony w razie uszkodzenia opony. Z oryginalnym zestawem koła
zapasowego Ty i Twój ID.4 będziecie dobrze przygotowani na przykre
niespodzianki. Zestaw zapakowany w wygodny pokrowiec obejmuje
19-calowe zapasowe koło dojazdowe, podnośnik oraz wszystkie narzędzia
niezbędne do wymiany koła. Zestaw można przewozić w bagażniku.

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

Do ID.4
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Zestawienie akcesoriów ID.4
Kategoria

Strona
63
63

Stopnie na progi, kolor srebrny anodowany, czas montażu ok. 250 JPC
Listwa ochronna na pokrywę bagażnika w kolorze chromu

11A071691
11A071360

Transport

64
64

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy, opuszczany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania

11A0711511
11A092160

Komfort i ochrona

65

Mata bagażnika, z nazwą modelu
– bazowa podłoga bagażnika
– regulowana podłoga bagażnika
Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do bazowej podłogi bagażnika
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, do bazowej podłogi bagażnika
Dwustronna mata do bagażnika z osłoną na zderzak, do modeli z regulowaną podłogą bagażnika
Folie na progi, czarno-srebrne, na przód i tył, 1 zestaw = 4 szt.
Folie na progi, transparentne, na tył, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony przeciwsłoneczne, na szyby w tylnych drzwiach i tylną szybę, 3 elementy
Owiewki na szyby w drzwiach
– przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
e-kabel2,3
– Mode 2, 230 V 1 AC, maks. 2,3 kW, EU
– Mode 3, 230/400 V 3N AC, maks. 22 kW, EU
Składany pojemnik do przechowywania e-kabla
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Odstraszacz szkodników

67

bez ilustracji

67

bez ilustracji

2

Numer artykułu

Sport i design

65
65
65
66
66
66
67

1

Nazwa artykułu

Tylko pojazdy ze srebrnymi relingami dachowymi PR:3S1.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, aby uzyskać więcej informacji na temat wersji
dostępnych w poszczególnych krajach.

3

11A061160
11A061160A
11A061161
11A061162
11A061210
11A07310 ZMD
11A071310A 908
11A064365
11A072190
11A072193
11A072194
000054412
000054412S
000054410A
11A075111
11A075101
000054650N

e-kable mogą być stosowane we wszystkich pojazdach elektrycznych Volkswagena.
Skontaktuj się ze swoim dealerem Volkswagena, aby uzyskać więcej informacji na temat
innych produktów z kategorii mobilności elektrycznej do Twojego samochodu.

Więcej akcesoriów do modelu ID.4 znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
68

68
68
68
68
Obręcze i koła
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, 1 zestaw = 4 szt.

11B061500 82V
11B061502 82V 1
11A061512 82V
11B061445 WGK
11B061270 WGK
11B061404 WGK
11B061550 041

Zimowe
19-calowe Loen, srebrny z połyskiem, 8,5 J x 19, ET 45
20-calowe Loen, srebrny z połyskiem, 8,0 J x 20, ET 45, na przednią oś
20-calowe Loen, srebrny z połyskiem, 9,0 J x 20, ET 42, na tylną oś
20-calowe Loen, czarny, 8,0 J x 20, ET 45, na przednią oś
20-calowe Loen, czarny, 9,0 J x 20, ET 42, na tylną oś
Kołpaki
18-calowe, z szerokimi ramionami, srebrny
19-calowe, z szerokimi ramionami, czarny
Zestaw koła zapasowego
19-calowe, z narzędziami i podnośnikiem
Łańcuchy śniegowe
Do ID.4

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

11A071499 8Z8
11A071490 8Z8
11A071490A 8Z8
11A071490 AX1
11A071490A AX1
11A071458 WZF
11A071459 ZKC
11A073129 03C
000091387BN

Akcesoria – ID.4
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Akcesoria Passat i Passat Variant
Z połączenia elegancji, rozwiązań
praktycznych oraz mocy powstał
Passat – niezwykle komfortowy
model odpowiadający na niemal
wszystkie potrzeby. Przy takiej
wszechstronności nie mogło
zabraknąć jeszcze jednej cechy
– szerokich możliwości jego
indywidualizacji.

Więcej akcesoriów do modelu
Passat oraz Passat Variant
znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.
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Na zdjęciu: belki bagażnika dachowego i belki na relingi – strona 75,
box dachowy – strona 202, obręcze Pretoria – strona 80

Sport i design

01-02 Łatwe do zamontowania oryginalne obudowy lusterek
zewnętrznych (01) w kolorze matowego chromu sprawiają, że Passat
oraz Passat Variant wygląda jeszcze bardziej elegancko i sportowo.
Dynamiczne kierunkowskazy LED w lusterkach (02) nadają Passatowi
i Passatowi Variant wybitnie dynamiczny wygląd. Sekwencyjnie
zapalające się diody wyraźnie sygnalizują kierunek skrętu.
Przyciemniona listwa Black Edition podkreśla sportowy wygląd
kierunkowskazów. Dzięki Plug & Play doposażenie samochodu
jest bardzo łatwe.

01

02

03 Światła tylne LED z przyciemnionym wnętrzem i wyglądem
nawiązującym do R-Line podkreślają sportowy styl Passata Variant.

03
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Sport i design

01-02 Atrakcyjny wygląd nie wyklucza funkcjonalności. Oryginalna
listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej do Passata
i Passata Variant (bez ilustracji) oraz oryginalna listwa ochronna
na krawędź pokrywy bagażnika w kolorze chromu (01) do Passata
Variant nie tylko doskonale wyglądają, ale także chronią lakier przed
uszkodzeniem. Również oryginalne aluminiowe listwy na progi
w drzwiach (02) zabezpieczają lakier Passata i Passata Variant w miejscach
szczególnie narażonych na zarysowanie.

01

02

74
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Transport

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz
w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

01

02

01-03 Dokładnie dopasowane i wstępnie zmontowane belki
bagażnika dachowego1 (01) do Passata oraz oryginalne belki
na relingi1 (02) do Passata Variant pozwolą zabrać ze sobą w podróż
wszystko, co potrzebne. Belki stanowią podstawę do szybkiego
i stabilnego montażu wszystkich przystawek transportowych. Ze stałym
(03), odejmowanym (bez ilustracji) lub opuszczanym (bez ilustracji)
oryginalnym hakiem holowniczym wraz z 13-biegunową wiązką
elektryczną będziesz doskonale przygotowany na niejedno wyzwanie,
np. holowanie przyczepy z łodzią. Hak stanowi też podstawę
do montażu bagażnika na rowery.

03

1
Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje
typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania
test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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WSKAZÓWKA
Ładunek należy prawidłowo
zabezpieczyć w samochodzie
jeszcze przed rozpoczęciem
podróży.

01

02

01-03 Oryginalna kratka oddzielająca (01) pozwala bezpiecznie
oddzielić bagażnik Passata Variant od kabiny pasażerskiej. Sprawdzi się
doskonale np. w przypadku przewożenia psa. Oryginalna wanna
bagażnika (01), oryginalna mata bagażnika (02), oryginalna
wykładzina bagażnika (bez ilustracji) oraz oryginalna dwustronna
mata z osłoną zderzaka (03) łączą praktyczne właściwości użytkowe
z ochroną, komfortem i wysoką jakością. Transparentna oryginalna
listwa ochronna na zderzak (01) zabezpiecza lakier górnej części
zderzaka przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu.

SZCZEGÓŁY
Specjalna struktura spodniej
powierzchni dwustronnej maty
zapewnia optymalną przyczepność
oraz odporność na duże
zabrudzenia i obciążenia.
76
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Komfort i ochrona

04-05 Kto powiedział, że ochrony i atrakcyjnego wyglądu nie da się
pogodzić? Strefy szczególnie narażone na uszkodzenia w Passacie
i Passacie Variant możesz zabezpieczyć czarno-srebrną folią ochronną
progów (04) lub prawie niewidoczną transparentną oryginalną folią
ochronną na progi (05).

04

05

06-07 Zarejestrowany przez kamerę cofania1 dokładny obraz
przestrzeni za samochodem jest wyświetlany na ekranie systemu
radiowo-nawigacyjnego Passata i Passata Variant, znacznie ułatwiając
parkowanie tyłem. Linie pomocnicze i wysoka jakość obrazu pomagają
kierowcy precyzyjnie wjechać w lukę parkingową. Dzięki zainstalowanemu
w pełni zintegrowanemu oryginalnemu ogrzewaniu postojowemu2,3
(07/ ilustracja poglądowa) skrobanie lodu z zamarzniętych szyb
to już przeszłość – dostępne tylko na indywidualne zamówienie.

06

07
1
2
3

Prosimy pamiętać, że zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.
Tylko do modeli z systemami stop/start z rekuperacją (odzyskiwanie energii z hamowania). Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.
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01-03 Owiewki na okna drzwi przednich (01) umożliwiają jazdę
z lekko uchylonymi oknami także w czasie deszczu czy opadów śniegu.
Niezwykle wytrzymałe oryginalne chlapacze (02) zabezpieczają
Passata i Passata Variant, oraz jadące za nimi pojazdy przed podrywanym
z nawierzchni błotem, wodą oraz kamieniami. Oryginalne osłony
przeciwsłoneczne (03) nie tylko latem zapewniają komfort i ochronę
pasażerom podróżującym na tylnych siedzeniach Passata i Passata
Variant.
Oryginalny e-kabel (bez ilustracji) umożliwia doładowanie samochodu
w razie potrzebyna na tyle, by dojechać do najbliższej stacji ładowania
– wystarczy podłączyć go do zwykłego gniazdka elektrycznego1. Kabel
dostarczany jest w pokrowcu do przechowywania. Do regularnego,
pełnego ładowania samochodu w domu zalecamy system Wallbox.

01

03

02

78
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1

Gniazdo musi być we właściwym stanie technicznym i prawidłowo zainstalowane.

Komfort i ochrona

04-08 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (04), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „Passat” na przednich dywanikach. Oryginalne
dywaniki tekstylne Optimat (05), przednie z napisem „Passat”, łączą
właściwości dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych.
Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe Premium (06), z napisem
„Passat” na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewnią
także praktyczne dywaniki gumowe Plus (07) i dywaniki tekstylne
Plus (08) z oferty Akcesoriów Volkswagen.

04

05

06

07

08
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Obręcze i koła
Letnie obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Bonneville, 18-calowe
czarny, polerowany

Monterey, 18-calowe
szary metalik

Pretoria, 19-calowe
ciemny szary matowy

Zimowe obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 16-, 17-calowe
Srebrny z połyskiem

80
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Merano, 16-, 17-calowe
Srebrny z połyskiem

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Merano, 17-calowe
Adamantium Dark metalik

Kołpaki

16-calowe
Stylistyka „turbina”

16-calowe
9-ramienne

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy
niż indeks podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

Zestawienie akcesoriów
Passat i Passat Variant
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Sport i design

73
73
73
74
74
74

Obudowy lusterek zewnętrznych, chromowane matowe, 1 zestaw = 2 szt.
Dynamiczne kierunkowskazy LED w lusterkach zewnętrznych, przyciemniona listwa Black Edition, 1 zestaw = 2 szt.
Światła tylne LED w stylistyce R-Line do Passata Variant, przyciemnione, 1 zestaw = 4 szt., czas montażu ok. 310 JCP
Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej do Passata Variant
Listwa ochronna na zderzak w kolorze chromu do Passata Variant
Listwy na progi z aluminium, na progi przednich drzwi, 1 zestaw = 2 szt.

3G00725301
5H0052215
3G90522001,7
3G90611951
3G9071360A
3G00713031

Transport

75
75
75

Belki bagażnika dachowego do Passata, 1 zestaw = 2 szt.
Belki na relingi do Passata Variant, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy

3G00711262
3G90711511,3

– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– opuszczany, do Passata, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– opuszczany, do Passata Variant, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

Komfort i ochrona

1 Także do Passata Alltrack.
2 Także do Passata GTE.
3 Także do Passata GTE Variant.

76
76
76

Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny pasażerskiej do Passata Variant
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, z regulowaną podłogą bagażnika, do Passata Variant
Mata bagażnika, do modeli z regulowaną podłogą bagażnika
– do Passata
– do Passata Variant

4 Do samochodów do 29 tyg. 2020.
5 Do samochodów od 30 tyg. 2020.
6 Do samochodów bez poszerzonych nadkoli.

3G0092103B1,4
3G0092103D1,5
3G0092150B1,4
3G0092150D1,5
3G50921604
3G5092160A 5
3G90921604
3G9092160A 5
3G90172211
3G90611621
3G5061160
3G90611601

7 Tylko do samochodów z lat modelowych 2015-2020.
8 Informacji o wariantach dostępnych w danym kraju udzielają Partnerzy Volkswagena.

Więcej akcesoriów do modelu Passat lub Passat Variant znajdziesz na stronie 172 i kolejnych.
JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Zestawienie akcesoriów
Passat i Passat Variant
Kategoria

Strona
76

76
76

77
77
bez ilustracji

77

78
78

78
78

1 Także do Passata Alltrack.
2 Także do Passata GTE.
3 Także do Passata GTE Variant.

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
– do Passata
– do Passata Variant
Dwustronna mata do bagażnika z osłoną na zderzak do Passata Variant
Folia ochronna na tylny zderzak, transparentna
– do Passata
– do Passata Variant
Listwy ochronne na progi, czarno-srebrne, na progi w przednich i tylnych drzwiach, 1 zestaw = 4 szt.
Folie ochronne na progi, transparentne, na progi w tylnych drzwiach, 1 zestaw = 2 szt.
Ogrzewanie postojowe9,10
– do samochodów z silnikiem wysokoprężnym
– do samochodów z silnikiem benzynowym
Kamera cofania, jako doposażenie, czas montażu ok. 400 JPC
– ze starym logo, do Passata
– ze starym logo, do Passata Variant
– z nowym logo, do Passata
– z nowym logo, do Passata Variant
Owiewki na drzwi, do Passata i Passata Variant, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony przeciwsłoneczne, do Passata Variant, na tylną szybę, szyby w tylnych drzwiach i szyby w bagażniku
e-kabel2,8
– Mode 2, 230 V 1 AC, maks. 2,3 kW, EU

4 Do samochodów do 29 tyg. 2020.
5 Do samochodów od 30 tyg. 2020.
6 Do samochodów bez poszerzonych nadkoli.

3G5061161
3G90611611
3G90612101
3G5061197B
3G9061197B
3G0071310 BXF 1
3G0071310A 9081

3G1054634
3G1054634A
3G1054634B
3G1054634C
3G0072193A1
3G00751111
3G0075101C1,6
3G90643651
000054412

7 Tylko do samochodów z lat modelowych 2015-2020.
8 Informacji o wariantach dostępnych w danym kraju udzielają Partnerzy Volkswagena.
9 Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo zamówienia i wymiany fabrycznego panelu
sterowania klimatyzacją. Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję odpowiednią do Twojego samochodu.
10
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o aktualnych wersjach.

Więcej akcesoriów do modelu Passat lub Passat Variant znajdziesz na stronie 172 i kolejnych.
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Passat & Passat Estate Accessories

JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
79
79
79

79
79
Obręcze i koła
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki gumowe Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.

3G1061270 WGK1
3G1061445 WGK1

Letnie
18-calowe Bonneville, czarne, polerowane, 8,0 J x 18, ET 44, 112/5
18-calowe Monterey, szare, metalik, 8,0 J x 18, ET 44, 112/5
19-calowe Pretoria, ciemne szare, matowe, 8,0 J x 19, ET 44, 112/5
Zimowe
16-calowe Corvara, srebrne z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 42, 112/5
16-calowe Merano, srebrne z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 42, 112/5
17-calowe Corvara, srebrne z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 38, 112/5
17-calowe Merano, srebrne z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 41, 112/5
17-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 6,5 J x 17, ET 41, 112/5
Kopłpaki
16-calowe, stylistyka „turbina”
16-calowe, 9-ramienne

JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

3G1061500A 82V 1
3G1061502A 82V 1
3G0061512A 82V 1
3G1061550 0411
3G1061404 WGK1

3G0071498C FZZ
3G0071498B Z49
3G0071499 2ZT
3G0071496A 8Z8
3G0071496B 8Z8
5NA071497 8Z81
3G0071497C 8Z8
3G0071497C DM9
3G0071456 1ZX
3G0071456A UWP
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Akcesoria Polo
Polo na pewno nie jest małym,
grzecznym autem. Jest kompanem
gotowym na najróżniejsze
przygody – bezpiecznym, mocnym,
sportowym i doskonale dającym
się dostosować do każdej sytuacji.

Więcej akcesoriów do modelu
Polo znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.
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Akcesoria – Polo

Na zdjęciu: belki bagażnika dachowego – strona 86,
box dachowy – strona 202, owiewki – strona 89

Sport i design

01-02
Oryginalna listwa na pokrywę bagażnika w optyce
chromu (01) i oryginalna listwa ochronna na zderzak w kolorze stali
nierdzewnej (02) łączą atrakcyjny wygląd ze skuteczną ochroną lakieru
przed uszkodzeniami przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu.

01

Efektownym i funkcjonalnym elementem
zabezpieczającym progi w drzwiach przed
zarysowaniem są oryginalne listwy progowe
z aluminium (bez ilustracji) z napisem „Polo”.

02

Akcesoria – Polo
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Transport

01-02 Dokładnie dopasowane i wstępnie zmontowane belki
bagażnika dachowego1 (01) do Polo pozwolą zabrać ze sobą
w podróż wszystko, co niezbędne. Belki stanowią podstawę
do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich przystawek
transportowych. Z dostępnym jako doposażenie odejmowanym (02)
lub stałym (bez ilustracji) oryginalnym hakiem holowniczym
wraz z 13-biegunową wiązką elektryczną będziesz optymalnie
przygotowany na niejedno wyzwanie, np. holowanie przyczepy z łodzią.
Hak stanowi także podstawę do montażu bagażnika na rowery.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

02

1

86

Akcesoria – Polo

Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający
samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniudachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości
30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona
WSKAZÓWKA
Przed rozpoczęciem podróży
należy prawidłowo
zabezpieczyć ładunek
przewożony w samochodzie.

01-03 Prosty załadunek, bezpieczny transport – oryginalna
wykładzina bagażnika (01) i oryginalna mata bagażnika
(bez ilustracji) łączą cechy użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką
jakością. Praktyczna, transparentna oryginalna folia ochronna (02)
zabezpiecza lakier tylnego zderzaka przed uszkodzeniem przy wkładaniu
i wyjmowaniu bagażu – wystarczy nakleić ją na jego górną krawędź.
Cztery Oryginalne czujniki parkowania (03) ułatwiają parkowanie
tyłem – aktywują się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego,
a sygnały dźwiękowe ułatwiają kierowcy zachowanie bezpiecznej
odległości od przeszkody. Zarejestrowany przez kamerę cofania2
(bez ilustracji) dokładny obraz przestrzeni za samochodem jest
przenoszony na ekran systemu radiowo-nawigacyjnego Polo, co znacznie
ułatwia parkowanie tyłem. Wysoka jakość obrazu ułatwiają kierowcy
precyzyjny wjazd w lukę parkingową.

01

03
02

2

02

Prosimy pamiętać, że zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.
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01-02 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd wzajemnie się
wykluczają? Oryginalna folia ochronna progów czarno-srebrna (01)
lub prawie niewidoczna transparentna folia ochronna na progi (02)
skutecznie zabezpiecza lakier w miejscach najbardziej narażonych
na uszkodzenia.

01

02

88
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Komfort i ochrona

03-05 Optymalna ochrona w każdą pogodę: oryginalne owiewki (03)
pozwalają na jazdę z uchylonymi oknami także podczas deszczu czy
opadów śniegu. Oryginalne osłony przeciwsłoneczne (04) nie tylko
latem zapewniają komfort pasażerom siedzącym z tyłu. Niezwykle
wytrzymałe oryginalne chlapacze (05) chronią Polo, oraz jadące za nim
pojazdy, przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą i kamieniami.

03

04

05
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01

01

90
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Komfort i ochrona

01-05 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (01), wykonane z wysokiej jakości weluru,
zdobi napis „Polo” na przednich dywanikach. Oryginalne dywaniki
tekstylne Optimat (02), przednie z napisem „Polo”, łączą właściwości
dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych. Wytrzymałe
oryginalne dywaniki gumowe Premium (03) z napisem „Polo”
na przednich dywanikach zabezpieczają podłogę przed zabrudzeniem
bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewnią także praktyczne
artykuły z oferty Akcesoriów Volkswagen: dywaniki gumowe Plus (04)
i dywaniki tekstylne Plus (05).

02

04

03

05
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Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich

Valencia, 16-calowe
szary metalik

Bergamo, 17-calowe
czarny, polerowany

Faro GTI, 18-calowe
czarny, polerowany

92
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Na zdjęciu: obręcze Merano – strona 93

Obręcze i koła
Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.
Corvara, 15-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 16-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 16-calowe
Adamantium Dark metalik

Kołpaki

Srebrne
14-calowe

Srebrne
15-calowe

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich zimowych obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestwienie akcesoriów Polo
Kategoria
Sport i design

Strona
85
85
bez ilustracji

Transport

Komfort i ochrona

86
86

87
87

bez ilustracji

87
88
88
89

bez ilustracji

87
89
89

1

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej
Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Listwy progowe z aluminium, na progi w przednich drzwiach, 1 zestaw = 2 szt.

2G0061195A
2G0071360A
2G0071303A

Belki bagażnika dachowego, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy
– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

2G0071126

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do modeli z bazową podłogą bagażnika
– do modeli z regulowaną podłogą bagażnika
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi, czarno-srebrne, do wariantu 4-drzwiowego, 1 zestaw = 4 szt.
Folie na progi, transparentne, na progi w tylnych drzwiach
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Kamera cofania, jako doposażenie, czas montażu ok. 400 JPC
– ze starym logo VW
– z nowym logo VW
Czujniki parkowania
Owiewki na drzwi, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony przeciwsłoneczne, na tylną szybę i szyby w tylnych drzwiach

2G0092150B
2G0092103B
2G00611611
2G0061160A1
2G00611601
2G00611621
2G0061197A
2G4071310 BXF
2G0071310A 908
2G0075116A1
2G0075101A
2G1054634
2G1054634A
2G0054630
2G0072193
2G0064365

Także do Polo GTI.

Więcej akcesoriów do modelu Polo znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
91
91
91
91

91
Obręcze i koła
92
92
92
93
93
93
93
93

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, przednie i tylne, czarne, 1 zestaw = 4 sztuki
Dywaniki gumowe Premium
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki gumowe Plus, przednie i tylne, czarne, 1 zestaw = 4 szt.

2G1061270A WGK
2G1061445A WGK
2G1061404A WGK

Letnie
16-calowe Valencia, szary metalik, 6.5 J x 16, ET 47, LK 100/5
17-calowe Bergamo, czarny, polerowany, 7,0 J x 17, ET 51, LK 100/5
18-calowe Faro GTI, czarny, polerowany, 7,5 J x18, ET 51, LK 100/5
Zimowe
15-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 5,5 J x 15, ET 40, LK 100/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,0 J x 16, ET 45, LK 100/5
16-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 6,0 J x 16, ET 45, LK 100/5
Kołpaki
14-calowe, srebrne
15-calowe, srebrne

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

2G1061500 82V
2G7061512 82V
2G1061550A 041

2G0071496B Z49
2G0071497A FZZ
2G0071498A FZZ
2G0071495 8Z8
2G0071496 8Z8
2G0071496 DM9
2G0071454A UWP
2G0071455A UWP
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Akcesoria Scirocco
Scirocco to mocny i dynamiczny
towarzysz podróży. Jego sportowa
sylwetka i równie sportowy
charakter sprawiają, że każdy
kilometr staje się niezwykłym
przeżyciem. Ale to nie wszystko
– możesz sprawić, że będzie
jeszcze bardziej zachwycający.

Więcej akcesoriów do modelu
Scirocco znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.
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Sport i design

01

01 Kto powiedział, że ochrona i estetyka nie mogą iść w parze?
Listwy progowe ze stali nierdzewnej i napisem „Scirocco”, montowane
na progi w drzwiach, są nie tylko efektownym elementem stylistycznym,
ale także skutecznie zabezpieczają lakier w miejscach szczególnie
narażonych na uszkodzenia.
Mocno sportową sylwetkę Scirocco możesz dodatkowo podkreślić
wybierając oryginalny zestaw obniżający nadwozie (bez ilustracji).
Dzięki obniżonemu punktowi ciężkości sportowy charakter Twojego
Scirocco stanie się jeszcze bardziej wyrazisty. Zestaw jest niedostępny
z zawieszeniem z regulacją wysokości.

Transport

01

01 Belki bagażnika dachowego1 to niezliczone możliwości
transportowe? Dopasowane, wstępnie zmontowane belki,
stanowią podstawę do szybkiego i stabilnego montażu szerokiej
gamy przystawek transportowych.

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198 i kolejnych.

1
Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®,
przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash
symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości
ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302.
Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany
przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany
przez Stiftung Warentest i ADAC.
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WSKAZÓWKA
Ładunek należy zabezpieczyć
w samochodzie jeszcze przed
rozpoczęciem podróży.

01

02

01-03 Atrakcyjny wygląd i rozwiązanie praktyczne w jednym. Wytrzymała, dokładnie
dopasowana do kształtu podłogi oryginalna wykładzina bagażnika (01) z napisem
„Scirocco” ułatwia utrzymanie czystości w bagażniku. Oryginalne folie progowe
czarne-srebrne (02) zabezpieczają progi w drzwiach przed uszkodzeniami. Niezwykle
wytrzymałe, oryginalne chlapacze (03) chronią Scirocco, oraz jadące za nim pojazdy,
przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą i kamieniami.

03

98
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Komfort i ochrona

04

04-08 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (04), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „Scirocco” na przednich dywanikach. Oryginalne
dywaniki tekstylne Optimat (05), przednie z napisem „Scirocco”, łączą
właściwości dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych.
Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe Premium (06), z napisem
„Scirocco” na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewnią
także praktyczne dywaniki z oferty Akcesoriów Volkswagen: tekstylne
Plus (07) i gumowe Plus (08).

05

06

07

08
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Obręcze i koła
Zimowe obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 16-, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 16-, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 17-calowe
Adamantium Dark metalik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.vw-sklep.pl.

100
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Pozostałe akcesoria do kół, na przykład nakrętki
na wentyle, śruby zabezpieczające koła przed
kradzieżą, pokrowce na koła i łańcuchy śniegowe
przedstawione są na stronie 221 i kolejnych.

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.

Zestawienie akcesoriów Scirocco
Kategoria
Sport i design

Strona
97
97

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Listwy progowe ze stali nierdzewnej, do wariantu 2-drzwiowego
Zestaw obniżający nadwozie, czas montażu ok. 200 JPC
– dla obciążenia osi HA 780/VA 1020 kg
– dla obciążenia osi HA 780/VA 1050 kg

1K8071305
1K8071677 1,2
1K8071677A1,2

Transport

97

Belki bagażnika dachowego, 1 zestaw = 2 szt.

1K8071126

Komfort i ochrona

98
98
98

1K8061180
1K8071310

99
99

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do samochodu z bazową podłogą bagażnika
Folie na progi, czarno-srebrne, do wariantu 2-drzwiowego
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Premium
– przednie, z nazwą modelu, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
– przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.

100
100
100
100
100

Zimowe
16-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 42, 112/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 42, 112/5
17-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 41, 112/5
17-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 41, 112/5
17-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 6,5 J x 17, ET 41, 112/5

99

99
99

Obręcze i koła

1 Przy montażu należy stosować odpowiedni podnośnik.
2 Niedostępne z zawieszeniem z regulacją wysokości.

1K8075111
1K8075101A
1K1061275PSWGK
1K0061276PAWGK
1K1061270PS WGK
1K1061446 WGK
1K1061541 041
1K0061512 82V
1K1061404 WGK
1K1061550B 041

3G0071496A 8Z8
3G0071496B 8Z8
3G0071497B 8Z8
3G0071497C 8Z8
3G0071497C DM9

Więcej akcesoriów do modelu Scirocco znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.

JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Ackcesoria Sharan
Czego na co dzień potrzebuje
rodzina? Niezawodności
i wszechstronności! Sharan wręcz
po mistrzowsku wywiązuje się
z tych zadań. Także dzięki
Oryginalnym akcesoriom
Volkswagen®.

Więcej akcesoriów do modelu
Sharan znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.

102

Akcesoria – Sharan

Na zdjęciu: bagażnik rowerowy na pokrywę bagażnika – strona 103

Transport
WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

01

01-03 Dzięki praktycznemu oryginalnemu bagażnikowi rowerowemu
na pokrywę bagażnika (01) możesz przewozić Sharanem nawet trzy
rowery. Pokrywę można bez problemu otworzyć także z zamontowanym
bagażnikiem rowerowym (bez rowerów). Oryginalne belki na relingi1
(02) stanowią podstawę do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich
przystawek transportowych. Dostępny jako doposażenie odejmowany
(03) lub stały (bez ilustracji) oryginalny hak holowniczy umożliwia
holowanie np. przyczepy z łodzią lub montaż uchwytu na rowery.
13-biegunową wiązkę elektryczną (bez ilustracji) należy zamówić
oddzielnie.

02

03

1
Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje
typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniudachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test
Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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Komfort i ochrona

01

02

01-03 Łatwy załadunek, bezpieczny transport. Oryginalna
wykładzina bagażnika (01) z napisem „Sharan”, oryginalna mata
bagażnika (02) i oryginalna wanna bagażnika (03) z pokrywą i napisem
„Sharan” łączą funkcje użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką jakością.
Praktyczna, transparentna oryginalna folia ochronna na zderzak (01)
zabezpiecza lakier przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu
bagażu. Folię wystarczy nakleić na górną krawędź tylnego zderzaka.

03

104
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04

04 Oryginalna kratka oddzielająca bagażnik od kabiny
może być szczególnie przydatna w przypadku przewożenia
w samochodzie np. psa. Dostępny oddzielnie oryginalny moduł
podziału bagażnika1 umożliwia zabezpieczenie transportowanego
ładunku przed niekontrolowanym przemieszczaniem się.

1

Tylko w połączeniu z kratką oddzielającą bagażnik od kabiny pasażerskiej.
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02

01

01-02 Owiewki na drzwi (01) pozwalają podróżować z lekko
opuszczonymi szybami nawet podczas opadów deszczu czy śniegu.
Oryginalne folie na progi w kolorze czarno-srebrnym (02)
skutecznie chronią lakier progów w drzwiach przed uszkodzeniem.

0

106
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06

Komfort i ochrona
03-04 Oryginalne chlapacze (03) chronią Sharana oraz jadące
za nim pojazdy przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą
i kamieniami. Oryginalne osłony przeciwsłoneczne (04) nie tylko
latem dbają o komfort pasażerów siedzących z tyłu.

04

03

04
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Komfort i ochrona

01-04 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (01), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „Sharan” na przednich dywanikach. Wytrzymałe
oryginalne dywaniki gumowe Premium (02), z napisem „Sharan”
na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę przed zabrudzeniem
bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewniają także
praktyczne artykuły z oferty Akcesoriów Volkswagen: dywaniki
tekstylne Plus (03) i dywaniki gumowe Plus (04).

01

108
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Obręcze i koła
Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 16-,17-calowe
srebrny z połyskiem

02

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

03

Pozostałe akcesoria do kół,
np, nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed
kradzieżą, pokrowce na koła
i łańcuchy śniegowe
przedstawione są na stronie 221
i kolejnych.

04
Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby
do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks podany w dowodzie
rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich
obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów Sharan
Kategoria

Strona

Transport

103
103
103

103
Komfort i ochrona

104

104
104
104
105

105
106
106
107

107

108

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Bagażnik rowerowy na pokrywę bagażnika1, maks. na 3 rowery
Hak holowniczy
– odejmowany, bez wiązki elektrycznej, czas montażu ok. 150 JPC
– stały, bez wiązki elektrycznej, czas montażu ok. 150 JPC
Wiązka elektryczna do haka holowniczego, 13-biegunowa, czas montażu ok. 350 JPC

7N0071151
7N0071104
7N0092155
7N0092101
7N1055204A

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu
– do wariantu 6- i 7-osobowego, za 3. rzędem siedzeń
– do wariantu 5-osobowego, z bazową podłogą bagażnika
Mata bagażnika, do wariantu 5-osobowego, z bazową podłogą bagażnika
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, z elementami dzielącymi i pokrywą, do wariantu 5-osobowego
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny
– do wariantu 5-osobowego
– do wariantu 7-osobowego
Moduł podziału bagażnika, tylko w połączeniu z kratką oddzielającą
Owiewki na drzwi, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Folie na progi, czarno-srebrne, do wariantu 4-drzwiowego
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony przeciwsłoneczne
– na szyby w tylnych drzwiach
– na tylną szybę i szyby w bagażniku
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.

7N0061161A
7N0061161
7N0061160
7N0061162
7N0061197A
7N0017221B
7N0017221C
7N0017222A
7N0072193 HU3
7N0071310 19A
7N0075111
7N0075101
7N0064363
7N0064365
7N1061270 WGK

1 Specyfikacje techniczne – patrz strona 111.
Więcej akcesoriów do modelu Sharan znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

108
108

Dywaniki gumowe Premium
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– środkowe, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.

7N1061501 041
7N0061510 041
7N0061511 041
7N1061404A WGK
7N1061550 041

109
109

Zimowe
16-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 33, 112/5
17-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 17, ET 38, 112/5

7N0071496C 8Z8
5NA071497 8Z8

108

Obręcze i koła

Model

Komfort

Modele samochodów
Liczba miejsc na rowery
Masa własna [kg]
Maks. obciążenie [kg]
Szerokość szyny na koła [mm]
Średnica ramy roweru
Wymiary [dł. x szer. x wys.], cm
Mocowanie koła
Możliwość zamykania na klucz

Sharan (NF) 2011-2015, Sharan (NF-GP) od 2015
3
12
60
50
rama okrągła do 80 mm lub rama owalna 80 x 45 mm
720 x 355 x 1160
pasy mocujące
2. i 3. uchwyt

Otwieranie pokrywy bagażnika z zamontowanym
bagażnikiem rowerowym

●

Otwieranie elektrycznej pokrywy bagażnika
○
z zamontowanym bagażnikiem rowerowym
Inne informacje
Zakres dostawy obejmuje folię chroniącą lakier
Prosimy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne obciążenie.
JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Akcesoria – Sharan

111

Akcesoria Taigo
Szukasz samochodu, który będzie
równie wyjątkowy, jak Ty? No to
znalazłeś! Taigo jest doskonałym
partnerem dla wszystkich, którzy
lubią kroczyć własnymi drogami.
Wystarczy na niego spojrzeć:
niepokorny, a jednocześnie
stylowy i komfortowy. Pasuje
do Ciebie?

Więcej akcesoriów do modelu
Taigo znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.

112
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Na zdjęciu: belki na relingi – strona 114, uchwyt na rower
– strona 198, owiewki – strona 117, obręcze ze stopu metali lekkich
Misano – strona 120

Sport i design

01

01-02 Doskonałe połączenie atrakcyjnego wyglądu i skutecznej
ochrony: oryginalna listwa na pokrywę bagażnika w kolorze
chromu (01) oraz oryginalne listwy progowe z aluminium (02)
chronią lakier przed uszkodzeniem.

02

Akcesoria – Taigo

113

Transport

01-02 Możesz zabrać swoim Taigo wszystko, co chcesz. Dokładnie
dopasowane i zmontowane wstępnie oryginalne belki na relingi1 (01)
stanowią podstawę do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich
przystawek transportowych. Dostępny jako doposażenie odejmowany
(bez ilustracji) lub stały (02) oryginalny hak holowniczy z 13-biegunową
wiązką elektryczną umożliwia holowanie np. przyczepy z łodzią
lub montaż uchwytu na rowery.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

02

114

Akcesoria – Taigo

¹ Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi
akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania
test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje typowe
najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej
prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada
normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test
Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości
30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany
przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona

01

02

01-02 Oryginalna wykładzina bagażnika (01) i oryginalna mata bagażnika (02)
łączą praktyczne właściwości z ochroną, komfortem i wysoką jakością. Listwa ochronna
na zderzak (01-02) z transparentnej folii chroni lakier przed uszkodzeniem przy wkładaniu
i wyjmowaniu bagażu. Wystarczy ją nakleić na górną krawędź zderzaka.

Akcesoria – Taigo

115

01-03 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd wzajemnie się
wykluczają? Oryginalna folia ochronna progów czarno-srebrna
na przednie (01) i na tylne progi (02) lub prawie niewidoczna
transparentna folia ochronna na progi (03) skutecznie zabezpiecza
lakier w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia.

01

02

116
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03

Komfort i ochrona

04-05 Optymalna ochrona w każdą pogodę: oryginalne
owiewki (04) pozwalają na jazdę z uchylonymi oknami także
podczas deszczu czy opadów śniegu. Niezwykle wytrzymałe
oryginalne chlapacze (05) chronią Taigo oraz jadące za nim
pojazdy przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą
i kamieniami.

04

05

Akcesoria – Taigo

117

01

118
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Komfort i ochrona

01-04 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Oryginalne dywaniki tekstylne
Optimat (01), przednie z napisem „Taigo” łączą właściwości dywaników
gumowych z elegancją dywaników tekstylnych. Dokładnie dopasowane
oryginalne dywaniki tekstylne Premium (02), wykonane z wysokiej
jakości weluru, zdobi napis „Taigo” na przednich dywanikach. Wytrzymałe
oryginalne dywaniki gumowe Premium (bez ilustracji), z napisem
„Taigo” na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewniają
także praktyczne artykuły z oferty Akcesoriów Volkswagen: dywaniki
gumowe Plus (03) i dywaniki tekstylne Plus (04).

02

03

04
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Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich

Valencia, 17-calowe
szary Galvano metalik

120

Akcesoria – Taigo

Misano, 18-calowe
czarne, polerowane

Na zdjęciu: obręcz Misano

Obręcze i koła
Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Merano, 16-calowe
srebrny z połyskim

Merano, 16-calowe
Adamantium Dark metalik

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Kołpaki

Srebrne
14-calowe
Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów Taigo
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Sport i design

113
113

Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Listwy progowe z aluminium, przednie, 1 zestaw = 2 szt.

2G7071360
2G7071303

Transport

114
114

Belki na relingi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy
– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

2G7071151

Komfort i ochrona

115
115

115
116
116
117

117
119
119
119
119
bez ilustracji

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do samochodów z bazową podłogą bagażnika
– do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi, czarno-srebrne, na przednie i tylne progi, dla wariantu 4-drzwiowego, 1 zestaw = 4 szt.
Folie na progi, transparentne, na tylne progi, 1 zestaw = 2 szt.
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Owiewki, do wariantu 4-drzwiowego, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie, z nazwą modelu, 1 zestaw = 2 szt.
– przednie, z nazwą modelu, i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.

2G7092150
2G7092103
2G7061161
2G7061160A
2G7061160
2G7061197
2G4071310 BXF
2G0071310A 908
2G7075111
2G7075101
2G0072193
2G7061270 WGK
2G7061445 WGK
2G1061404A WGK
2G1061550A 041
2G7061502 82V
2G7061500 82V
2G7061512 82V

Więcej akcesoriów do modelu Taigo znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona

Obręcze i koła
120
120
121
121
121

Nazwa artykułu
Letnie
17-calowe Valencia, szare Galvano metalik, 6,5 J x 17, ET 39, LK 12/5
18-calowe Misano, czarne, polerowane, 7,0 J x 18, ET 39, LK 100/5
Zimowe
16-calowe Merano, srebrne z połyskiem, 6,0 J x 16, ET 45, LK 100/5
16-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 6,0 J x 16, ET 45, LK 100/5
Kołpaki
14-calowe, srebrne

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

2G7071497A Z49
2G7071498 FZZ
2GM071496 8Z8
2GM071496 DM9
2GM071456A UWP

Akcesoria – Taigo
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Akcesoria T-Cross
T-Cross nie daje się zaszufladkować
w żaden sposób. To nowoczesny
poszukiwacz przygód, który ma
za nic wszelkie konwenanse.
Stworzony dla ludzi, którzy
kochają niezwykłe rzeczy i którzy
chcą korzystać z nich na co dzień.

Więcej akcesoriów do modelu
T-Cross znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.

124

Akcesoria – T-Cross

Na zdjęciu: belki bagażnika dachowego – strona 126, stopnie na progi
– strona 125 oraz listwa ochronna na pokrywę bagażnika – strona 125

Sport i design

01-04 Oryginalne stopnie na progi (01) ze srebrnego anodowanego
aluminium ułatwiają wsiadanie oraz załadunek bagażu na dachu,
podkreślając jednocześnie charakterystyczny dla SUV-a styl samochodu.
Oryginalne aluminiowe listwy progowe (02) z napisem „T-Cross”
chronią lakier na progach przed zarysowaniem, stanowiąc jednocześnie
efektowny element stylistyczny. Równie atrakcyjnie wygląda
oryginalna listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu (03).
Po naklejeniu na dolną krawędź pokrywy listwa doskonale zabezpiecza
lakier przed uszkodzeniem. Natomiast oryginalna listwa na zderzak
w kolorze stali nierdzewnej (04) chroni tylny zderzak przed zadrapaniem
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu z bagażnika.

01

02

04

03

Akcesoria – T-Cross

125

Transport

01-02 Dokładnie dopasowane i wstępnie zmontowane belki
bagażnika dachowego na relingi1 (01) pozwolą zabrać ze sobą
w podróż wszystko, czego potrzebujesz. Belki, wykonane z profilu
aluminiowego o aerodynamicznym kształcie, stanowią podstawę
do szybkiego i stabilnego montażu szerokiej gamy przystawek
transportowych. Z dostępnym jako doposażenie, odejmowanym (02)
lub stałym (bez ilustracji) oryginalnym hakiem holowniczym
wraz z 13-biegunową wiązką elektryczną będziesz przygotowany
na niejedno wyzwanie, np. holowanie przyczepy z łodzią. Hak stanowi
także podstawę do montażu bagażnika na rowery.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198 i kolejnych.

02

126
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1
Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash
symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona

WSKAZÓWKA
Przed rozpoczęciem jazdy
upewnij się, że ładunek w bagażniku
jest odpowiednio zabezpieczony.

01

01-02 Łatwy załadunek, bezpieczny transport – dzięki naszemu
doświadczeniu mamy wszystko, czego potrzebujesz, do przewożenia
bagażu w bagażniku Twojego T-Crossa. Oryginalna wykładzina
bagażnika (01) z napisem „T-Cross”, oryginalna mata bagażnika
(bez ilustracji) i oryginalna dwustronna mata z osłoną zderzaka (02)
łączą praktyczne właściwości użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką
jakością.

SZCZEGÓŁY

02

Specjalna struktura spodniej
powierzchni dwustronnej
maty zapewnia optymalną
przyczepność oraz jest odporna
nawet na duże zabrudzenia
i obciążenia.

Akcesoria – T-Cross
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01

02

01-02 Dokładnie dopasowana, transparentna oryginalna folia
ochronna na zderzak (01) chroni lakier w miejscach szczególnie
narażonych na uszkodzenia przed uszkodzeniem przy wkładaniu
i wyjmowaniu bagażu. Dokładnie dopasowane do kształtu progów
oryginalne listwy progowe czarno-srebrne (02) zabezpieczają
przed zarysowaniem lakier na progach w drzwiach.

03-04 Niezwykle wytrzymałe oryginalne chlapacze (03) chronią
Twojego T-Crossa, oraz jadące za nim pojazdy, przed podrywanym
z nawierzchni błotem, wodą i kamieniami. Oryginalne owiewki
na drzwi (04) umożliwiają jazdę z uchylonymi oknami także podczas
opadów deszczu i śniegu.

03

04

128

Akcesoria – T-Cross

Komfort i ochrona

05-09 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (05), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „T-Cross” na przednich dywanikach. Oryginalne
dywaniki tekstylne Optimat (06), przednie z napisem „T-Cross”, łączą
właściwości dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych.
Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe Premium (07), z napisem
„T-Cross” na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewnią
także praktyczne artykuły z oferty Akcesoriów Volkswagen: dywaniki
tekstylne Plus (08) i dywaniki gumowe Plus (09).

06

07

05

08

09

Akcesoria – T-Cross
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130

Akcesoria – T-Cross

Na zdjęciu: obręcze Sebring – strona 131

Obręcze i koła
Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Sebring, 17-calowe
szary metalik

Nevada, 18-calowe
czarny, polerowany

Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Merano, 16-calowe
srebrny błyszczący

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Merano, 16-calowe
Adamantium Dark metalik

Kołpaki

7-ramienne
16-calowe

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów T-Cross
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Sport i design

125
125
125
125

Stopnie na progi, czas montażu ok. 250 JPC
Listwy progowe ze stali nierdzewnej, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Listwa na tylny zderzak w kolorze stali nierdzewnej

2GM071691
2GM071303
2GM071360
2GM061195

Transport

126
126

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy

2GM071151

– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

Komfort i ochrona
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127

127
128
128
128

128

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu
– do wersji z bazową podłogą bagażnika
– do wersji z płaską podłogą bagażnika
Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do wersji z bazową podłogą bagażnika
– do wersji z płaską podłogą bagażnika
Dwustronna mata bagażnika, z osłoną zderzaka
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi w drzwiach, czarno-srebrne, na przód i tył, 1 zestaw = 4 szt.
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Owiewki na drzwi
– do wariantu 4-drzwiowego, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– do wariantu 4-drzwiowego, tylne, 1 zestaw = 2 szt.

2GM092103A1
2GM092103B2
2GM092103C2
2GM092150A1
2GM092150B2
2GM092150C2

2GM061161A
2GM061161
2GM061160A
2GM061160
2GM061210
2GM061197
2GM071310
2GM075111
2GM075101
2GM072193
2GM072194

1 Do T-Cross do 29 tyg. 2020.
2 Do T-Cross od 30 tyg. 2020.
Więcej akcesoriów do modelu T-Cross znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
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Akcesoria – T-Cross

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
129
129
129

129
129
Obręcze i koła
131
131
131
131
131

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, przednie z wytłoczeniem, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Plus, 1 zestaw = 4 szt.

2GM061270 WGK
2GM061445 WGK

Letnie
17-calowe Sebring, szary metalik, 6,5 J x 17, ET 39, 100/5
18-calowe Nevada, czarny, polerowany, 7,0 J x 18, ET 39, 112/5
Zimowe
16-calowe Merano, srebrny błyszczący, 6,0 J x 16, ET 35, 100/5
16-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 6,0 J x 16, ET 35, 100/5
Kołpaki
16-calowe, 7-ramienne

2GM061500 82V
2GM061502 82V
2GM061512 82V
2GM061404 WGK
2GM061550 041

2GM071497 Z49
2GM071498 FZZ
2GM071496 8Z8
2GM071496 DM9
2GM071456A UWP

JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Akcesoria T-Roc i T-Roc Cabriolet
T-Roc jest dowodem, że także
samochód może emanować
pewnością siebie. Napęd na cztery
koła i nowoczesne rozwiązania
Connecitivity – ten sportowy,
a zarazem elegancki model oddaje
dokładnie ducha naszych czasów.

Więcej akcesoriów do modelu
T-Roc oraz T-Roc Cabrio znajdziesz
na stronie 182 i kolejnych.
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Na zdjęciu: bagażnik na rowery Premium – strona 195, obręcze Suzuka
– strona 140

Sport i design
01-02 Atrakcyjny design nie wyklucza funkcjonalności. Oryginalna
listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu (01) oraz oryginalna
listwa na tylny zderzak w kolorze stali nierdzewnej (02) do T-Roca
lub T-Roca Cabrio nie tylko świetnie się prezentują, a jednocześnie
skutecznie chronią lakier. Oryginalne aluminiowe listwy na progi (02)
z napisem „T-Roc” zabezpieczają lakier na progach w drzwiach przed
uszkodzeniem.
03-04 Przyciemnione światła tylne LED Black Line (03) nadają
T-Rocowi wyjątkowo sportowy wygląd. Oryginalne stopnie na progi (04)
podkreślają charakterystyczne dla SUV-a cechy obu modeli, a także
ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z T-Roca i T-Roca Cabrio oraz
załadunek bagaży na dachu T-Roca.

01

03

02
04
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Transport

01-02 Dokładnie dopasowane i wstępnie zmontowane belki
bagażnika dachowego na relingi1 (01) do T-Roca pozwolą
zabrać ze sobą w podróż wszystko, czego potrzebujesz.
Wykonane zostały z profili aluminiowych o aerodynamicznym
kształcie stanowią podstawę do szybkiego i stabilnego
montażu szerokiej gamy przystawek transportowych.
Z odejmowanym (02) lub stałym (bez ilustracji) oryginalnym
hakiem holowniczym wraz z 13-biegunową wiązką elektryczną
będziesz mógł przewieźć naprawdę wiele, na przykład rowery
w bagażniku mocowanym do haka holowniczego, lub holować
przyczepę na łódź.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

02
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1
Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje
typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania
test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona
01-02 Łatwy załadunek, bezpieczny transport. Oryginalna
wykładzina bagażnika dla samochodów z regulowaną podłogą
bagażnika (01), oryginalna mata bagażnika do samochodów
z regulowaną lub bazową podłogą (bez ilustracji) i oryginalna
dwustronna mata z osłoną zderzaka (02) łączą praktyczne właściwości
użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką jakością. Naklejenie na tylny
zderzak T-Roca lub T-Roca Cabrio transparentnej oryginalnej folii
ochronnej (01) zabezpiecza lakier przed uszkodzeniami w czasie
załadunku i rozładunku bagaży.
03 Cztery czujniki parkowania aktywują się automatycznie
po włączeniu biegu wstecznego, a sygnały dźwiękowe ułatwiają
kierowcy ocenę odległości od przeszkody przy parkowaniu tyłem.

01

NOTATKA
Przed rozpoczęciem
podróży upewnij się,
że ładunek w bagażniku
jest prawidłowo
zabezpieczony.
03

SZCZEGÓŁY

02

Specjalna struktura spodniej
powierzchni dwustronnej maty
zapewnia optymalną przyczepność
oraz odporność nawet na duże
zabrudzenia i obciążenia.

Akcesoria – T-Roc i T-Roc Cabrio
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01

03

02

01-04 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd nie mogą iść
w parze? Folia ochronna progów czarno-srebrna (01) lub prawie
niewidoczna, transparentna oryginalna folia na progi (02) chronią
narażone na zarysowania strefy T-Roca i T-Roca Cabrio. Z oryginalnymi
owiewkami na drzwi (03) możesz podróżować z uchylonymi oknami
także w czasie deszczu i opadów śniegu. Niezwykle wytrzymałe
oryginalne chlapacze (04) chronią T-Roca i T-Roca Cabrio, oraz jadące
za nimi pojazdy, przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą
i kamieniami. Dzięki zainstalowanemu w pełni zintegrowanemu
oryginalnemu ogrzewaniu postojowemu1,2 (05/ ilustracja poglądowa)
skrobanie lodu z zamarzniętych szyb to już przeszłość – dostępne tylko
na indywidualne zamówienie.

05

04

1
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2

Tylko do modeli z systemami stop/start z odzyskiem energii hamowania. Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.

Komfort i ochrona

06-10 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (06), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „T-Roc” na przednich dywanikach. Oryginalne
dywaniki tekstylne Optimat (07), przednie z napisem „T-Roc”, łączą
właściwości dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych.
Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe Premium (08), z napisem
„T-Roc” na przednich dywanikach, zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewniają
także praktyczne produkty z oferty Akcesoriów Volkswagen: dywaniki
tekstylne Plus (09) i dywaniki gumowe Plus (10).

06

08

07

09

10
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Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich

Sebring, 17-calowe
szary metalik

140

Akcesoria – T-Roc i T-Roc Cabrio

Suzuka, 19-calowe
ciemny grafitowy metalik,
polerowany

Na zdjęciu: obręcz Suzuka z dynamicznym kołpakiem – strona 221

Obręcze i koła
Winter alloy wheels
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Corvara, 16-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 16-, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 17-calowe
Adamantium Dark metalik

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Kołpaki

7-ramienne
16-calowe
Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów T-Roc i T-Roc Cabrio
Kategoria
Sport i design

Transport

Strona

Nazwa artykułu

135

Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu

135
135
135
135

Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej
Listwy progowe z aluminium, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Światła tylne LED Black Line, 1 zestaw = 4 szt., czas montażu ok. 30 JPC
Stopnie na progi, czas montażu ok. 250 JPC

136
136

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy

Numer artykułu
2GA0713601
2GC0713603
2GA061195
2GA071303
2GA052200
2GA0716911
2GA071151

– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

Komfort i ochrona

137

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do regulowanej podłogi bagażnika

137

Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do modeli z bazową podłogą bagażnika

2GA0611611
2GC0611613
2GA061160A1
2GA0611601
2GC0611603
2GA0612104
2G0054630
2GA061197
2GC0611972
2GA071310A ZMD1,4
2GC071310 ZMD3
2GA071310 9084

– do modeli z regulowaną podłogą bagażnika
137
137

Dwustronna mata bagażnika z osłoną zderzaka
Czujniki parkowania z tyłu, czas montażu ok. 250 JPC

137

Folia ochronna na tylny zderzak, transparentna

138

Folie progowe, czarno-srebrne, na przód i na tył, 1 zestaw = 4 szt.

138

Folie progowe, transparentne, tylne

2GA092103A1
2GA092103B2
2GA092103C2
2GA092150B1
2GA092150C2
2GA092150D2

5
1 Do T-Roca do 29 tyg. 2020.
Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo zamówienia i wymiany fabrycznego panelu sterowania klimatyzacją.
2 Do T-Roca od 30 tyg. 2020.
Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję odpowiednią do Twojego samochodu.
6
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o dostępnych wersjach.
3 T-Roc Cabrio od 48 tyg. 2019.
4 Także do T-Roca R.
Więcej akcesoriów do modelu T-Roc i T-Roc Cabrio znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
bez ilustracji

138

138

138

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Kamera cofania, jako doposażenie, czas montażu ok. 400 JPC
Ogrzewanie postojowe5,6
– do samochodów z silnikiem wysokoprężnym
- do samochodów z silnikiem benzynowym
- do samochodów z silnikiem benzynowym
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Owiewki na drzwi
– do wariantu 4-drzwiowego, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– do wariantu 4-drzwiowego, tylne, 1 zestaw = 2 szt.

2GA054634

139

Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.

139
139

Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, przednie z wytłoczeniem, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.

139

Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.

139

Dywaniki gumowe Plus, 1 zestaw = 4 szt.

Obręcze i koła
140
140
141
141
141
141
129

Letnie
17-calowe Sebring, szary metalik, 7,0 J x 17, ET 45, 112/5
19-calowe Suzuka, ciemny grafitowy metalik, polerowany, 8,0 J x 19, ET 47, 112/5
Zimowe
16-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,0 J x 16, ET 43, ET 112/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiemy, 6,5 J x 16, ET 42, 112/5
17-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 7,0 J x 17, ET 45, 112/5
17-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 7,0 J x 17, ET 45, 112/5
Kołpaki
16-calowe, 7-ramienne

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

2GA054960
2GA054965
2GC054965
2GA075116
2GA075101
2GA0721934
2GA0721944
2GA061270 WGK1
2GC061270 WGK 3
2GA061445 WGK
2GA061500 82V 1
2GC061500 82V3
2GA061502 82V
2GD061512 82V 1
2GC061512 82V3
2GA061404 WGK1
2GC061404 WGK 3
2GA061550 0411
2GC061550 0413

2GA071498 Z49
2GA071499 NQ9
2GA071496A 8Z8
3G0071496B 8Z8
2GA071497 8Z8
2GA071497 DM9
2GA071456A UWP
Akcesoria – T-Roc i T-Roc Cabrio
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Akcesoria Tiguan i Tiguan Allspace
Niewiele samochodów
ma do zaoferowania tyle,
ile Tiguan – jest mocny,
komfortowy i pełen innowacyjnych
rozwiązań. Dzięki Oryginalnym
akcesoriom Volkswagen® możesz
jeszcze bardziej podkreślić jego
przewagę.

Więcej akcesoriów do modelu
Tiguan oraz Tiguan Allspace
znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.
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Akcesoria
Tiguan
& Tiguan
– Tiguan
Allspace
i Tiguan
Accessories
Allspace

Na zdjęciu: belki na relingi – strona 136, box dachowy – strona 202,
owiewki – strona 149, listwa ochronna na zderzak ze stali nierdzewnej
– strona 145

Sport i design

01-04 Tiguan i Tiguan Allspace ze sportowymi, a jednocześnie
eleganckimi detalami, takimi jak oryginalny spojler dachowy (01)
w kolorze czarnym Deep perłowym lub białym Pure i oryginalną
listwą na krawędź bagażnika w optyce chromu (02) robi wrażenie,
gdziekolwiek się pojawi. Oryginalne listwy progowe z aluminium (03)
i oryginalna listwa ochronna na zderzak w optyce stali
nierdzewnej (04) chronią lakier przed zadrapaniami.

01

01

02

04

03
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Transport
WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz
w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

01

01-02 Dokładnie dopasowane i wstępnie zmontowane belki
bagażnika dachowego na relingi (01) do Tiguana lub Tiguana Allspace
pozwolą zabrać ze sobą w podróż wszystko, co może być potrzebne.
Belki stanowią podstawę do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich
przystawek transportowych. Z dostępnym jako doposażenie, stałym (02)
lub opuszczanym (bez ilustracji) oryginalnym hakiem holowniczym
wraz z 13-biegunową wiązką elektryczną będziesz mógł przewieźć
naprawdę wiele, na przykład rowery w bagażniku mocowanym do haka
holowniczego, lub holować przyczepę na łódź.

02

1
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Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%.
Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h
i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona

WSKAZÓWKA
Przed rozpoczęciem
podróży należy prawidłowo
zabezpieczyć ładunek
przewożony w bagażniku.

01

01 Praktyczne i wygodne: oryginalna wykładzina bagażnika z napisem „Tiguan” (01),
oryginalna mata bagażnika (bez ilustracji), oryginalna wanna bagażnika (bez ilustracji)
z napisem „Tiguan” oraz oryginalna dwustronna mata bagażnika z osłoną zderzaka (bez
ilustracji) łączą praktyczne właściwości użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką jakością.
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01

01-03 Wysoki komfort jazdy na tylnych siedzeniach. Dokładnie
dopasowane oryginalne osłony przeciwsłoneczne (01) chronią przed
bezpośrednim działaniem słońca – dzięki nim podróż na tylnych
siedzeniach Tiguana i Tiguana Allspace będzie prawdziwą przyjemnością
także latem. Oryginalne listwy progowe czarno-srebrne na progi
w przednich i tylnych drzwiach (02) oraz prawie niewidoczne,
oryginalne transparentne folie na progi (03) zabezpieczają lakier
przed uszkodzeniem.

02

148
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03

Komfort i ochrona

04-07 Z oryginalnymi owiewkami na drzwi (04) możesz
podróżować z uchylonymi oknami także w czasie opadów deszczu
lub śniegu. Niezwykle wytrzymałe, oryginalne chlapacze (05)
chronią Twojego Tiguana lub Tiguana Allspace oraz jadące za nim
pojazdy przed unoszącym się z nawierzchni piaskiem, kamieniami
i wodą. Zarejestrowany przez kamerę cofania1 (06) dokładny obraz
przestrzeni za samochodem jest przenoszony na ekran systemu
radiowo-nawigacyjnego Tiguana lub Tiguana Allspace, co znacznie
ułatwia parkowanie tyłem. Linie pomocnicze i wysoka jakość obrazu
ułatwiają kierowcy precyzyjny wjazd w lukę parkingową.
Dzięki zainstalowanemu w pełni zintegrowanemu oryginalnemu
ogrzewaniu postojowemu2,3 (07/ ilustracja poglądowa) skrobanie lodu
z zamarzniętych szyb to już przeszłość – dostępne tylko na indywidualne
zamówienie.
04

06

07
05

1
2
3

Prosimy pamiętać, że zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.
Tylko do modeli z systemami stop/start z odzyskiem energii hamowania. Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.
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Komfort i ochrona

01-06 Biorąc sobie do serca powiedzenie, że najważniejsze kryje się
w środku, Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (01), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „Tiguan” na przednich dywanikach. Dywaniki
dostępne są także do trzeciego rzędu siedzeń Tiguana (03). Wytrzymałe
oryginalne dywaniki gumowe Premium (02), przednie z napisem
„Tiguan”, chronią podłogę przed zabrudzeniem bez względu na porę
roku. Dywaniki te dostępne są również do trzeciego rzędu siedzeń (04).
Utrzymanie podłogi w czystości ułatwiają także praktyczne dywaniki
z oferty Akcesoriów Volkswagen gumowe Plus (05) i tekstylne Plus (06).

01

02

03
05
04
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06

Obręcze i koła
Letnie obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się
z naszą bogatą ofertą
kompletnych kół. Szczegółowe
informacje dostępne na stronie
www.vw-sklep.pl.

Sebring, 18-calowe
szary metalik

Sebring, 18-caloweh
srebrny Sterling

Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Merano, 17-calowe
srebrny z połyskiem

Merano, 17-calowe
Adamantium Dark metalik

Auckland, 19-calowe
ciemny grafitowy metalik,
polerowany

Auckland, 19-calowe
srebrny Sterling

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed
kradzieżą, pokrowce na koła
i łańcuchy śniegowe przedstawione
są na stronie 221 i kolejnych.

Kapstadt, 20-calowe
szary metalik

Kołpaki

9-ramienne
17-calowe

9-ramienne (z nowym logo)
17-calowe

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich zimowych obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów Tiguan i Tiguan Allspace
Kategoria
Sport i design

Strona
145

145
145
145
Transport

Komfort i ochrona

146
146

147

147

147

bez ilustracji
bez ilustracji

148
148
148

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Spojler dachowy, czas montażu ok. 50–200 JPC
– kolor biały Pure
– kolor czarny Deep perłowy
Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej
Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Listwy progowe z aluminium, przednie, 1 zestaw = 2 szt.

5NA071644 C9A
5NA071644 C9X
5NA061195A
5NA071360
5NA071303

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy
– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– opuszczany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500-550 JPC
– opuszczany, z wiązką elektryczną, specjalny do Tiguan PHEV
Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu
– do Tiguana Allspace 5-osobowego
– do Tiguana, do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
– do Tiguana Allspace 7-osobowego ze złożonym 3. rzędem siedzeń
– do Tiguana, do samochodów z bazową podłogą bagażnika
Mata bagażnika, z nazwą modelu
– do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
– do samochodów z bazową podłogą bagażnika
Wanna bagażnika, z nazwą modelu
– do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
– do samochodów z bazową podłogą bagażnika
Dwustronna mata bagażnika z osłoną zderzaka, do Tiguana z regulowaną podłogą bagażnika
Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny, do Tiguana
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi, czarno-srebrne, do wariantu 4-drzwiowego
Folie na progi, transparentne, tylne, do Tiguana
Osłony przeciwsłoneczne
– do Tiguana, na tylną szybę, szyby w tylnych drzwiach i szyby w bagażniku
– do Tiguana Allspace, na tylną szybę, szyby w tylnych drzwiach i szyby w bagażniku

5QF0711511
5NA092103D
5NA092160K
5NA092160G

5NL061161
5NA061161
5NL061161B
5NA061161E
5NA061160
5NA061160A
5NA061162
5NA061162A
5NA061210
5NA017221
5NA061197
5NA071310B ZMD1
5NA071310A 908
5NA064365
5NL064365

1

Tylko do Tiguana Allspace.
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o dostępnych wersjach.
3
Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo zamówienia i wymiany fabrycznego panelu sterowania klimatyzacją.
Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję odpowiednią do Twojego samochodu.
2
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Więcej akcesoriów do modelu Tiguan i Tiguan Allspace
znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
149

149

149
149

150

bez ilustracji

150
150

150

Obręcze i koła
151
151
151
151
151
151
151
151
151

Nazwa artykułu
Chlapacze
– przednie, do Tiguana i Tiguana Allspace, niedostępne do R-Line
– tylne, do Tiguana, niedostępne do R-Line
– przednie, do Tiguana Allspace i R-Line
Owiewki na drzwi
– do Tiguana Allspace, do wariantu 4-drzwiowego, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Tiguana, do wariantu 4-drzwiowego, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Kamera cofania, jako doposażenie, czas montażu ok. 400 JPC
Ogrzewanie postojowe2,3
– do Tiguana z silnikiem wysokoprężnym
– do Tiguana z silnikiem benzynowym
– do Tiguana Allspace z silnikiem wysokoprężnym
– do Tiguana Allspace z silnikiem benzynowym
Dywaniki tekstylne Premium
– do Tiguana Allspace, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
– do Tiguana Allspace, do 3. rzędu siedzeń, 1 zestaw = 1 szt.
– do Tiguana, przednie i tylne, kolor satynowoczarny, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat
– do Tiguana, przednie i tylne, czarne, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus
– do Tiguana, przednie i tylne, kolor satynowoczarny, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– do Tiguana i Tiguana Allspace, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– do Tiguana Allspace, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
– do Tiguana Allspace, 3. rząd siedzeń, wariant 7-osobowy, tytanowoczarne
– do Tiguana Allspace, tylne, 1 zestaw = 2 szt.
– do Tiguana, tylne, tytanowoczarne, 1 zestaw = 2 szt.
– do Tiguana, przednie i tylne, tytanowoczarne, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe
– do Tiguana i Tiguana Allspace, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Letnie
18-calowe Sebring, szary metalik, 7.0 J x 18, ET 43, LK 112/5
18-calowe Sebring, srebrny Sterling, 7.0 J x 18, ET 43, LK 112/5
19-calowe Auckland, ciemny grafitowy metalik, polerowany, 7.0 J x 19, ET 43, LK 112/5
19-calowe Auckland, srebrny Sterling, 7.0 J x 19, ET 43, LK 112/5
20-calowe Kapstadt, szary metalik, 8.0 J x 20, ET 41, LK 112/5
Zimowe
17-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6.5 J x 17, ET 38, LK 112/5
17-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 6.5 J x 17, ET 38, LK 112/5
Kołpaki
17-calowe 9-ramienne, tylko dla Tiguana Allspace
17-calowe srebrne

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

5NA075111
5NL075101
5NA075111A
5NL072190
5NA072193 HU3
5NB0546341
5NA054960
5NA054965
5NL054960
5NL054965
5NL061270B WGK
5NL061279 WGK
5NB061270 WGK
5NB061445 WGK
5NB061404 WGK
5NB061502 82V
5NL061500 82V
5NL061511 82V
5NA061512A 82V
5NA061512 82V
5NB061500 82V
5QB061550 041

5NA071498 Z49
5NA071498 88Z
5NA071499 NQ9
5NA071499A 88Z
5NA071490 Z49
5NA071497A 8Z8
5NA071497A DM9
5NA071457A
5NA071457B UWP
Akcesoria – Tiguan i Tiguan Allspace
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Akcesoria Touareg
Touareg nie jest zwykłym SUV-em
– jest wzorem, który epatuje
masywnym, wyrazistym wyglądem,
jak i sportową elegancją,
innowacyjnością oraz komfortem
na poziomie klasy premium.
Szerokie możliwości
indywidualizacji jeszcze bardziej
podreślają jego wyjątkowość.

Więcej akcesoriów dla modelu
Touareg znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.

154

Akcesoria – Touareg

Na zdjęciu: belki na relingi – strona 156, bagażnik rowerowy – strona 198,
obręcze Merano – strona 159

Sport i design

02 Stopnie progowe boczne1 nie tylko podkreślają charakter SUV-a,
ale przede wszystkim ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, oraz umieszczanie
bagażu na dachu Touarega.

01

01 Listwa ochronna w kolorze chromu na krawędź pokrywy
bagażnika nie tylko chroni lakier Touarega przed uszkodzeniami,
lecz również stanowi atrakcyjny element stylistyczny. Listwę nakleja się
z łatwością na dolną krawędź pokrywy bagażnika.

02

1

Nie do wariantu Plug-in-Hybrid
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Transport

01-02 Wykonane z profilu aluminiowego o aerodynamicznym
kształcie belki bagażnika dachowego na relingi1 (01) pozwolą zabrać
ze sobą w podróż wszystko, czego możemy potrzebować. Stanowią także
podstawę do szybkiego i stabilnego montażu wszystkich przystawek
transportowych. Z dostępnym jako doposażenie stałym (bez ilustracji)
lub odejmowanym oryginalnym hakiem holowniczym (02)
wraz z 13-biegunową wiązką elektryczną będziesz doskonale
przygotowany na niejedno wyzwanie, np. holowanie przyczepy z łodzią.
Hak stanowi także podstawę dla montażu bagażnika na rowery.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

02

156
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1
TSamochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash
symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania
test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona
WSKAZÓWKA
Bagaż należy zabezpieczyć
w bagażniku jeszcze przed
rozpoczęciem podróży.

01

01-02 Łatwy załadunek, bezpieczny transport – mamy wszystko,
czego potrzebujesz. Oryginalna wykładzina bagażnika (01) z napisem
„Touareg” oraz oryginalna dwustronna mata bagażnika z osłoną
zderzaka (02) i napisem „Touareg” łączą praktyczne właściwości
użytkowe z ochroną, komfortem i wysoką jakością.
02

SZCZEGÓŁY
Specjalna struktura spdniej powierzchni dwustronnej maty
zapewnia optymalną przyczepność oraz odporność nawet na duże
zabrudzenia i obciążenia.

02
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Komfort i ochrona

01-02 Optymalna ochrona zarówno w mieście, jak i w terenie.
Praktyczna transparentna oryginalna folia ochronna na zderzak (01)
zabezpiecza lakier przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu
bagażu. Niezwykle wytrzymałe oryginalne chlapacze (02) chronią
Touarega, oraz jadące za nim pojazdy, przed podrywanym z nawierzchni
błotem, wodą i kamieniami.

01

03-04 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (03), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „Touareg” na przednich dywanikach. Wytrzymałe
oryginalne dywaniki gumowe Premium (04), z napisem „Touareg”
na przednich dywanikach, skutecznie zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku.

02

04

03
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Obręcze i koła
Letnie obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Sebring, 19-calowe
szary metalik

Braga, 20-calowe
ciemny grafitowy matowy

Nevada, 20-calowe
czarny, polerowany

Nevada, 20-calowe
czarny

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Zimowe obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 17-calowe
srebrny błyszczący

Merano, 18-calowe
srebrny błyszczący

Merano, 18-calowe
Adamantium Dark metalik

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów Touareg
Kategoria

Strona

Numer artykułu

Sport i design

145
145

Listwa na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Stopnie na progi1, kolor srebrny anodowany, czas montażu ok. 250 JPC

760071360
761071691

Transport

146
146

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy
– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC
– opuszczany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500–550 JPC

760071151

Komfort i ochrona

147
147
148
148

148
148

1

Nazwa artykułu

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do samochodów z regulowaną podłogą bagażnika
Dwustronna mata bagażnika z osłoną na zderzak
Folia ochronna na tylny zderzak, transparentna
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
– przednie, z wytłoczeniem, i tylne, 1 zestaw = 4 szt.

760092150
760092160
760061161
760061210
760061197
760075111
760075101
761061270 WGK
761061502 82V
760061512 82V
761061500 82V

Do samochodów wyprodukowanych do 27 tyg./2020.
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona

Obręcze i koła
149
149
149
149
149
149
149
149

Nazwa artykułu
Letnie
19-calowe Sebring, szary metalik, 8,5 J x 19, ET 28, 112/5
20-calowe Braga, ciemny grafitowy matowy, 8,5 J x 20, ET 33, 112/5
20-calowe Nevada, czarny, polerowany, 9,0 J x 20, ET 33, 112/5
20-calowe Nevada, czarny, 9,0 J x 20, ET 33, 112/5
21-calowe Suzuka, ciemny grafitowy metalik, polerowany, 9,5 J x 21, ET 31, 112/5
Zimowe
17-calowe Corvara, srebrny błyszczący, 7,5 J x 17, ET 18, 112/5
18-calowe Merano, srebrny błyszczący, 8,0 J x 18, ET 25, 112/5
18-calowe Merano, Adamantium Dark metalik, 8,0 J x 18, ET 25, 112/5

Numer artykułu

760071499 Z49
760071490 2XF
760071490A FZZ
760071490A AX1
760071491 NQ9
760071497 8Z8
760071498 8Z8
760071498 DM9

Więcej akcesoriów dla modelu Touareg znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Akcesoria Touran
Swoje mocne strony Touran
kryje w środku. Jedną z nich jest
inteligentna koncepcja wnętrza,
dzięki której każdy znajdzie
w nim wygodne miejsce dla siebie
i swoich bagaży oraz różnych
drobiazgów. Chcesz, by Twój Touran
był jeszcze bardziej komfortowy,
sportowy i oryginalny?
Żaden problem!

Więcej akcesoriów do modelu
Touran znajdziesz na stronie 182
i kolejnych.

162

Akcesoria – Touran

Na zdjęciu: bagażnik na rowery Compact II – strona 196

Sport i design

01

02

01-03 Wysokiej jakości ochrona, tak indywidualna, jak Twój
samochód. Oryginalne listwy progowe z aluminium (01) z napisem
„Touran” są atrakcyjnym detalem chroniącym progi w drzwiach przed
zniszczeniem. Oryginalna listwa na pokrywę bagażnika w kolorze
chromu (02) doskonale wygląda, a do tego zabezpiecza lakier.
Oryginalna listwa na tylny zderzak w kolorze stali nierdzewnej (03)
stanowi interesujący element stylistyczny i skutecznie chroni lakier
zderzaka przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu.

03

Akcesoria – Touran

163

Transport

01-02 Wykonane z profilu aluminiowego o aerodynamicznym
kształcie belki na relingi1 (01) pozwolą zabrać ze sobą w podróż
wszystko, co niezbędne. Belki stanowią podstawę do szybkiego
i stabilnego montażu wielu przystawek transportowych. Z dostępnym
jako doposażenie stałym (bez ilustracji) lub odejmowanym oryginalnym
hakiem holowniczym Volkswagen (02) wraz z 13-biegunową wiązką
elektryczną będziesz doskonale przygotowany na niejedno wyzwanie,
np. holowanie przyczepy z łodzią. Hak stanowi także podstawę
do montażu bagażnika na rowery.

01

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz
w rozdziale o akcesoriach
uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.

02

164
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¹ Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash
symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Komfort i ochrona
01-04 Łatwy załadunek, bezpieczny transport. Oryginalna
wykładzina bagażnika z napisem „Touran” (01), oryginalna mata
bagażnika (02), oryginalna dwustronna mata bagażnika z osłoną
zderzaka (03) oraz oryginalna wanna bagażnika (04) z napisem
„Touran” łączą praktyczne właściwości użytkowe z ochroną, komfortem
i wysoką jakością.

WSKAZÓWKA
01

Bagaż należy zabezpieczyć
w bagażniku jeszcze przed
rozpoczęciem podróży.

02

SZCZEGÓŁY
Specjalna struktura spodniej powierzchni
dwustronnej maty zapewnia optymalną
przyczepność oraz jest odporna nawet na duże
zabrudzenia i obciążenia.

03

04
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NOTE
Before starting off, ensure that
any load is properly secured in
the luggage compartment.

02

03

01

01 Zadbaj o porządek w bagażniku swojego Tourana. Oryginalna
kratka (01) oddziela bagażnik od kabiny pasażerskiej i doskonale
sprawdzi się np. podczas przewożenia psa. Praktyczna transparentna
oryginalna folia ochronna na zderzak (01) zabezpiecza lakier przed
uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. Wystarczy nakleić
ją na górną krawędź tylnego zderzaka.

02-03 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd nie mogą iść
w parze? Folia ochronna progów czarno-srebrna (02) lub prawie
niewidoczna, transparentna oryginalna folia na progi (03) chronią
lakierowane strefy Tourana szczególnie narażone na zarysowania.
04
04-05 Zarejestrowany przez kamerę cofania1 obraz przestrzeni
za samochodem jest przenoszony na ekran systemu
radiowo-nawigacyjnego Tourana, co znacznie pomaga kierowcy
w czasie parkowanie tyłem. Linie pomocnicze i wysoka jakość obrazu
ułatwiają kierowcy precyzyjny wjazd w lukę parkingową.
Dzięki zainstalowanemu w pełni zintegrowanemu oryginalnemu
ogrzewaniu postojowemu2,3 (05/ ilustracja poglądowa) skrobanie lodu
z zamarzniętych szyb to już przeszłość – dostępne tylko na indywidualne
zamówienie.

1
2

166
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3

05

Prosimy pamiętać, że zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.
Tylko do modeli z systemami stop/start z odzyskiem energii hamowania. Wymaga wymiany panelu sterowania klimatyzacją.
Skontaktuj się z dealerem Volkswagena, celem sprawdzenia możliwości doposażenia Twojego samochodu w ogrzewanie postojowe.

Komfort i ochrona

05

05

06

05-07 Niezwykle wytrzymałe oryginalne chlapacze (05) chronią
Tourana oraz jadące za nim pojazdy przed podrywanym z nawierzchni
błotem, wodą i kamieniami. Z oryginalnymi owiewkami na drzwi (06)
możesz podróżować z uchylonymi oknami także w czasie opadów
deszczu czy śniegu. Nie tylko latem komfort pasażerom siedzącym
na tylnych siedzeniach zapewniają dokładnie dopasowane oryginalne
osłony przeciwsłoneczne (07).

07
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01
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Komfort i ochrona
01-05 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Oryginalne dywaniki tekstylne
Optimat (01), przednie z napisem „Touran”, łączą właściwości
dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych. Dokładnie
dopasowane oryginalne dywaniki tekstylne Premium (02), wykonane
z wysokiej jakości weluru, zdobi napis „Touran” na przednich
dywanikach. Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe Premium
(03), z napisem „Touran” na przednich dywanikach, zabezpieczają
podłogę przed zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość
podłogi zapewniają także praktyczne dywaniki z oferty Akcesoriów
Volkswagen dywaniki tekstylne Plus (08) i dywaniki gumowe Plus
(09) z oferty Akcesoriów Volkswagen.

02

04

05

03
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Na zdjęciu: belki na relingi – strona 164, box dachowy – strona 202, obręcze ze stopu metali lekkich Corvara – strona 171

Obręcze i koła
Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych. .

Salvador, 17-calowe
szary metalik

Marseille, 18-calowe
czarny, polerowany

Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 16-calowe
srebrny z połyskiem

Kołpaki

Merano, 16-calowe
srebrny z połyskiem

6 podwójnych ramion
16-calowe

9-ramienne
16-calowe

05
Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście oraz stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów Touran
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Sport i design

163
163
163

Listwy progowe z aluminium, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Listwa ochronna na pokrywę bagażnika w kolorze chromu
Listwa ochronna na tylny zderzak w kolorze stali nierdzewnej

5QA071303
5QA071360
5QA061195

Transport

164
164

Belki na relingi, tylko w połączeniu z relingami dachowymi, 1 zestaw = 2 szt.
Hak holowniczy

5QA071151

– stały, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

– odejmowany, z 13-biegunową wiązką elektryczną, do samochodów bez fabrycznego przygotowania, czas montażu ok. 500 JPC

Komfort i ochrona

165
165

165

165
166
166
166
166
166
166

1 Dla Tourana do 30 tyg. 2020.
2 Dla Tourana od 30 tyg. 2020.

Wykładzina bagażnika, z nazwą modelu, do wariantu 5-osobowego i 7-osobowego za 2. rzędem siedzeń
Mata bagażnika
– do wariantu 5-osobowego
– do wariantu 7-osobowego za 3. rzędem siedzeń
Dwustronna mata bagażnika z osłoną na zderzak
– do wariantu 5-osobowego
– do wariantu 7-osobowego za 3. rzędem siedzeń
Wanna bagażnika, z nazwą modelu, do wariantu 5-osobowego, do bazowej podłogi bagażnika
Kratka oddzielająca, do wariantu 5-osobowego i 7-osobowego za 2. rzędem siedzeń
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi, czarno-srebrne, do wariantu 4-drzwiowego, 1 zestaw = 4 szt.
Folie na progi, transparentne, na progi w tylnych drzwiach, 1 zestaw = 2 szt.
Kamera cofania, jako doposażenie, do pojazdów z kierownicą z lewej strony, czas montażu ok. 400 JPC
Kamera cofania, jako doposażenie, do pojazdów z kierownicą z prawej strony, czas montażu ok. 400 JPC

5QA092103A1
5QA092103B2
5QA092103C2
5QA092150A1
5QA092150B2
5QA092150C2
5QA061161
5QA061160
5QA061160A
5QA061210
5QA061210A
5QA061162
5QA017221
5QA061197
5QA071310 ZMD
5TA071310A 908
5TB054634
5TC054634

3 Doposażenie w ogrzewanie postojowe wymaga dodatkowo zamówienia i wymiany fabrycznego panelu sterowania klimatyzacją.
Zapytaj swojego dealera Volkswagena o wersję odpowiednią do Twojego samochodu.
4
Porozmawiaj z dealerem Volkswagena o aktualnych wersjach.

Więcej akcesoriów do modelu Touran znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona
166

167

167
167
168
169

169

169
169
Obręcze i koła
171
171
171
171
171
171

Nazwa artykułu
Ogrzewanie postojowe
– do samochodów z silnikiem wysokoprężnym3
– do samochodów z silnikiem benzynowym3
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Owiewki na drzwi, do wersji 4-drzwiowej, przednie, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony przeciwsłoneczne, na tylną szybę, szyby w tylnych drzwiach i szyby w bagażniku
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Premium
– przednie i tylne, przednie z nazwą modelu, 1 zestaw = 4 szt.
– do 3. rzędu siedzeń, 1 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie i tylne, przednie z wytłoczeniem, 1 zestaw = 4 szt.
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki gumowe Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
Letnie
17-calowe Salvador, szary metalik, 6,5 J x 17, ET 52, 112/5
18-calowe Marseille, czarny, polerowany, 7,0 J x 18, ET 52, 112/5
Zimowe
16-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 48, 112/5
16-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 6,5 J x 16, ET 48, 112/5
Kołpaki
16-calowe, 6 podwójnych ramion
16-calowe, 9-ramienne

JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Numer artykułu

5Q00549604
5Q00549654
5TA075111
5TA075101
5TA072193 HU3
5Q0064365
5QB061445 WGK
5QB061270 WGK
5QA061279 WGK
5QB061500 82V
5QB061502 82V
5QA061512 82V
5QB061550 041
5QB061404 WGK

5TA071497 Z49
5TA071498 FZZ
5TA071496 8Z8
5TA071496A 8Z8
5TA071456A UWP
5TA071456B UWP
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Accessories up!
Niebywałe ile stylowej świeżości
i unikalnego charakteru mieści up!
A gdyby tak dodać mu jeszcze
kilka ciekawych, indywidualnych
detali? Takich, z którymi Twój up!
będzie sprawiał Ci jeszcze więcej
przyjemności.

Więcej akcesoriów do modelu up!
znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
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Akcesoria – up!

Na zdjęciu: belki bagażnika dachowego – strona 176,
box dachowy – strona 202, obręcze Corvara – strona 179

Sport i design

01

01-02 Drobne detale, które robią wielką różnicę. Oryginalna listwa
na zderzak w kolorze stali nierdzewnej (01) przyciąga uwagę swoim
atrakcyjnym wyglądem i skutecznie chroni lakier przed uszkodzeniem
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. Oryginalne listwy progowe
ze stali nierdzewnej (02) z napisem „up!” są oryginalnymi elementami
zabezpieczającymi lakier na progach przed zadrapaniami.

02
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175

Transport

01

01

01 Dokładnie dopasowane i zmontowane wstępnie oryginalne belki
bagażnika dachowego1 stanowią podstawę do szybkiego i bezpiecznego
montażu wszystkich przystawek transportowych. Dzięki nim przewieziesz
naprawdę wiele!

WSKAZÓWKA
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
o akcesoriach uniwersalnych na stronie 198
i kolejnych.
1

Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający
wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający
samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302.
Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h
i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

176
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02

Komfort i ochrona

03

01-02 Jeszcze większy komfort i funkcjonalność up!. Składany
oryginalny środkowy podłokietnik (01), z miękką tapicerką,
o ergonomicznym kształcie i z dodatkowym schowkiem jeszcze bardziej
podniesie komfort podróży. Oryginalna mata bagażnika (02) łączy
praktyczne właściwości użytkowe z ochroną, komfortem oraz wysoką
jakością. Zabezpiecza podłogę bagażnika przed zabrudzeniem i wilgocią,
a jej antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przemieszczaniu się
bagażu. Transparentna oryginalna folia ochronna (02) zabezpiecza lakier
tylnego zderzaka przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu
bagażu.

04

05

03-06 Kto powiedział, że ochrona i atrakcyjny wygląd nie mogą
iść w parze? Oryginalne folie na progi czarno-srebrne (03)
zabezpieczają lakier progów w obrębie drzwi. Niezwykle wytrzymałe
oryginalne chlapacze (04) chronią up! oraz jadące za nim pojazdy,
przed podrywanym z nawierzchni błotem, wodą i kamieniami. Cztery
oryginalne czujniki parkowania (05), które aktywują się po włączeniu
biegu wstecznego, dzięki sygnałom dźwiękowym ułatwiają kierowcy
ocenę odległości od przeszkody podczas parkowania tyłem. Dokładnie
dopasowane oryginalne osłony przeciwsłoneczne (06) chronią
siedzących z tyłu pasażerów przed zbyt intensywnym słońcem.

06
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Komfort i ochrona

01-05 Oryginalne akcesoria Volkswagen® przykładają dużą wagę
do ochrony wnętrza samochodu. Dokładnie dopasowane oryginalne
dywaniki tekstylne Premium (01), wykonane z wysokiej jakości
weluru, zdobi napis „up!” na przednich dywanikach. Oryginalne
dywaniki tekstylne Optimat (02), przednie z napisem „up!”, łączą
zalety dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych.
Wytrzymałe oryginalne dywaniki gumowe Premium (03) z napisem
„up!” na przednich dywanikach zabezpieczają podłogę przed
zabrudzeniem bez względu na porę roku. Czystość podłogi zapewniają
także praktyczne dywaniki gumowe Plus (04) i dywaniki tekstylne
Plus (05) z oferty Akcesoriów Volkswagen.

02

01
03

04

178
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05

Obręcze i koła
Letnie
obręcze ze stopu metali lekkich
Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą kompletnych kół.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie www.vw-sklep.pl.

Upsilon, 16-calowe
czarny, polerowany

Polygon, 17-calowe
czarny, polerowany

Zimowe
obręcze ze stopu metali lekkich

Corvara, 14-calowe
srebrny z połyskiem

Pozostałe akcesoria do kół,
np. nakrętki na wentyle, śruby
zabezpieczające koła przed kradzieżą,
pokrowce na koła i łańcuchy
śniegowe przedstawione są
na stronie 221 i kolejnych.

Merano, 14-, 15-calowe
srebrny z połyskiem

Kołpaki

Z szerokimi szczelinami
14-calowe

Należy przestrzegać zaleceń określonych w homologacji typu lub aktualnym ateście. Prosimy stosować seryjne śruby do kół oraz pamiętać, że indeks nośności (LI) wybranego ogumienia nie może być niższy niż indeks
podany w dowodzie rejestracyjnym lub deklaracji zgodności (COC). Specjalny, wyjątkowo trwały lakier gwarantuje dobre użytkowanie wszystkich obręczy ze stopu metali lekkich w warunkach zimowych.
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Zestawienie akcesoriów up!
Kategoria
Sport i design

Transport

Komfort i ochrona

Strona
175
175

176

177
177

177
177

177

177
177
178
178
178

178
178

180

Akcesoria – up!

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej
Listwy progowe ze stali nierdzewnej na podkładzie z wysokiej jakości tworzywa
– do wersji 2-drzwiowej
– do wersji 4-drzwiowej

1S0061195
1S3071303
1S4071303

Belki bagażnika dachowego
– do wersji 4-drzwiowej

1S4071126

Środkowy podłokietnik
– czarny, ze schowkiem
Mata bagażnika
– do bazowej podłogi bagażnika
– do regulowanej podłogi bagażnika
Folia ochronna na zderzak, transparentna
Folie na progi, czarno-srebrne
– do wersji 2-drzwiowej
– do wersji 4-drzwiowej
Chlapacze
– przednie, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Czujniki parkowania z tyłu
Osłony przeciwsłoneczne
– na tylną szybę, szyby w tylnych drzwiach i szyby bagażnika
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Optimat, przednie i tylne, z nazwą modelu na przednich dywanikach, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki gumowe Premium
– przednie, z wytłoczeniem, 1 zestaw = 2 szt.
– tylne, 1 zestaw = 2 szt.
Dywaniki gumowe Plus, przednie i tylne, 1 zestaw = 4 szt.
Dywaniki tekstylne Plus, 1 zestaw = 4 szt.

1S0061123A
1S0061160
1S0061160A
1S0061197
1S3071310
1S4071310
1S0075111
1S0075101 A
1S0054630
1S4064365
1S1061270 WGK
1S1061445 WGK
1S1061501 041
1S0061511 041
1S1061550 041
1S1061404A WGK

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Kategoria

Strona

Obręcze i koła
179
179
179
179
179
179

1

Nazwa artykułu
Letnie
16-calowe Upsilon, czarny, polerowany, 6,0 J x 16, ET 43, 100/4
17-calowe Polygon, czarny, polerowany, 6,5 J x 17, ET 43, 100/4
Zimowe
14-calowe Corvara, srebrny z połyskiem, 5,0 J x 14, ET 35, 100/4
14-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 5,0 J x 14, ET 35, 100/4
15-calowe Merano, srebrny z połyskiem, 5,0 J x 15, ET 33, 100/4
Kołpaki
14-calowe z szerokimi szczelinami

Numer artykułu

1S0071496C FZZ
1S0071497 FZZ
1S0071494B 8Z81
1S0071494C 8Z8
1S0071495A8Z8
1S0071454B YEH

Również dla e-up!.

Więcej akcesoriów dla modelu up! znajdziesz na stronie 182 i kolejnych.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Akcesoria dla różnych modeli Volkswagena

182

Akcesoria do różnych modeli Volkswagena

Oferta Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® to bogactwo rozwiązań, dzięki którym Twój samochód
stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy i funkcjonalny. Wśród elementów wyposażenia zewnętrznego
oraz wnętrza, zarówno tych uniwersalnych, jak i dedykowanych konkretnym modelom, każdy znajdzie
coś dla siebie.

188 Komunikacja
– Infotainment
– Komunikacja

184 Sport i design
– Wnętrze
– Nadwozie

206 Komfort i ochrona
–
–
–
–
–
–

194 Transport
– Systemy transportowe
– Przystawki na belki bagażnika
– Zabezpieczenie bagażu

Systemy wyposażenia bagażnika
Komfort
Ochrona
Foteliki dziecięce i akcesoria
Serwis
Odstraszacz szkodników

220 Obręcze i koła
– Akcesoria
– Łańcuchy śniegowe

Akcesoria do różnych modeli Volkswagena

183

Sport i design

184

Akcesoria do różnych modeli Volkswagena

Sport i design

01-02 Wysokiej jakości, oryginalna plakietka
z godłem Wolfsburga (01) w kolorze chromu
i czerni nada Twojemu Volkswagenowi jeszcze więcej
indywidualnego charakteru. Zestaw obejmuje dwie
plakietki. Oryginalne diody wyświetlające logo
na podłoże (02) nie tylko ułatwiają wsiadanie
i wysiadanie, lecz również przyciągają uwagę.

01

02
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Sport i design

01-03 Sportowy styl, nie tylko cieszy oko, ale także nadaje Twojemu
Volkswagenowu unikalny charakter. Oryginalne nakładki na pedały1 (01)
ze szczotkowanej stali nierdzewnej zachwycają wysoką jakością
wykonania, a antypoślizgowa powłoka zapewnia doskonałą przyczepność.
Oryginalne końcówki rur wydechowych1 ze stali szlachetnej w kolorze
srebrnego (02) lub czarnego chromu (03) o ściętym ukośnie kształcie
stanowią atrakcyjny element tyłu nadwozia.

01

02
03

186
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1

Zestawienie wszystkich wariantów podane jest na stronie 187. Informacji o możliwości stosowania w danym modelu samochodu udzielają Partnerzy Volkswagena.

Zestwienie akcesoriów Sport i design
Kategoria

Strona

Wnętrze

186

186

185

Nadwozie

185
186

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Zestaw nakładek na pedały, z antypoślizgowym wykończeniem, tylko do Beetle, Beetle Cabrio i Scirocco
– dla manualnej skrzyni biegów, czas montażu ok. 100 JPC
– dla skrzyni automatycznej i DSG, czas montażu ok. 100 JPC
Zestaw nakładek na pedały, z żebrowanym wykończeniem, niedostępne do modeli up!, ID.3, ID.4, Beetle, Beetle Cabrio, Scirocco, Sharan, Touareg
– dla manualnej skrzyni biegów, czas montażu ok. 100 JPC
– dla skrzyni automatycznej i DSG, czas montażu ok. 100 JPC
Diody wyświetlające logo na podłożu, tylko do samochodów wyposażonych w lampki ostrzegawcze w drzwiach/oświetlające podłoże, do poszycia
przednich drzwi, czas montażu ok. 25 JPC
– ze starym logo Volkswagena
– z nowym logo Volkswagena
Plakietka z godłem Wolfsburga, możliwość stosowania w wielu modelach, 1 zestaw = 2 szt.
Osłony końcówek rur wydechowych
– chromowane, do rur o średnicy 1 x 65 mm, dla Beetle, Beetle Cabrio i Tourana
– chromowane, do rur o średnicy 1 x 60 mm, dla Beetle, Beetle Cabrio, Scirocco, Tourana i Tiguana Allspace
– chromowane, do rur o średnicy 2 x 76 mm, dla Tourana
– czarne, do rur o średnicy 2 x 76 mm, dla Tourana

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

1K1064200A
1K1064205A
5G1064200
5G1064205

000052120B
000052120C
5C0064317AS XRW
000071911A CH9
000071913A CH9
5C5071911C
5G0071911 041
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Komunikacja
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Komunikacja

01-03 Wysokiej jakości przewody przyłączeniowe USB
Premium (01) zapewniają niezakłócone połączenie smartfona
z systemem Infotainment Twojego Volkswagena oraz korzystanie
z takich funkcji, jak CarPlay™1 w AppConnect z jednoczesnym
ładowaniem smartfona. Zestawienie wszystkich wariantów wtyczek
i długości kabli znajdziesz na stronie 193. Małe rzeczy, a cieszą.
Oryginalny adapter DUCI (02) (Double USB Charger Insert)
o mocy 2 x 2,4 A umożliwia szybkie i wygodne ładowanie dwóch
urządzeń USB. Wystarczy podłączyć go do gniazda zapalniczki.
Z uniwersalnym uchwytem na smartfon Smartfit Evolution2
(03) wyposażonym w przegub kulkowy i regulowane zaciski
będziesz miał swój smartfon zawsze bezpiecznie w zasięgu wzroku,
np. korzystając z nawigacji.

01

1

2

02

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning i CarPlay
są chronionymi znakami handlowymi Apple Computer International.
Galaxy Tab jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung
Electronics Co. Ltd. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Podczas prowadzenia samochodu nie należy obsługiwać smartfona.

03
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02

01-02 Nie tylko dobrze wygląda, ale też pięknie brzmi. System
nagłaśniający Plug & Play1 z oferty Oryginalnych akcesoriów
Volkswagen® sprawi, że poczujesz się jak na sali koncertowej.
Moc 300 W sinus i 480 W mocy muzycznej oraz dopasowane
do samochodu i odbiorcy ustawienia zadbają o przyjemność słuchania
muzyki na najwyższym poziomie. Dostępny zarówno w wersji do wnęki
koła zapasowego (01), jak i do bagażnika w samochodach z kołem
zapasowym (02).

01
04

190
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1

Zestawienie wszystkich wariantów podane jest na stronie 192. Informacji o możliwości stosowania w danym modelu samochodu udzielają Partnerzy Volkswagena.

Komunikacja

03

03-07 Dokument aktywacyjny AppConnect2 dla MIB Standard
i MIB2 Entry (03, 04) pozwoli przenieść funkcje MirrorLink™, CarPlay™1
firmy Apple i Android™2 firmy Google na ekran dotykowy systemu
Infotainment Volkswagenów z rocznika 2016 i nowszych. Dokument
aktywacyjny funkcji rozpoznawania znaków drogowych1,3 (05)
pozwala na identyfikację znaków drogowych przez przednią kamerę.
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników lub systemu nawigacyjnego
prezentowane mogą być maksymalnie trzy znaki drogowe. Po aktywacji
przez dokument aktywacji obsługi głosowej1 (06), w przypadku radia
Composition Media możesz bez zdejmowania rąk z kierownicy
obsługiwać telefon i radio, a w przypadku Discover Media – także
nawigację. Rozszerzenie DAB+1 (07) umożliwia odbiór radia cyfrowego
z dodatkowymi funkcjami i tekstami. Radio cyfrowe możesz wygodnie
obsługiwać wykorzystując systemy będące na wyposażeniu samochodu.
Aby zaspokoić swój gust muzyczny, możesz podłączyć zewnętrzne
źródła audio przez złącze AUXIN. Rozszerzenie DAB+ po wbudowaniu
w tablicę rozdzielczą jest prawie niewidoczne.

04
06

07

1
2

05

3

Zestawienie wszystkich wariantów podane jest na stronie 193. Informacji o możliwości stosowania w danym modelu samochodu udzielają Partnerzy Volkswagena.
iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning i CarPlay są chronionymi znakami handlowymi Apple Computer International. Galaxy Tab jest chronionym znakiem
handlowym Samsung Electronics Co. Ltd. Android jest marką Google Inc.
Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi
być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności.
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Zestwienie akcesoriów Komunikacja
Kategoria

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu
1

Infotainment

190

191

191

189
189
191

Plug & Play Soundsystem , do modeli Beetle, Beetle Cabrio, Polo, Scirocco, T-Cross, T-Roc, Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Arteon, Golf, Passat,
tylko do samochodów do roku modelowego 2020
– do wnęki koła zapasowego, czas montażu ok. 150 JCP
– do bagażnika, czas montażu ok. 150 JCP
Obsługa głosowa radia/nawigacji2, do modeli Polo, T-Cross, T-Roc, Golf Sportsvan, Beetle, Beetle Cabrio, Scirocco, Touran, Tiguan Allspace, Sharan,
czas montażu ok. 30 JCP
– do radia Composition Media
– do nawigacji Discover Media
Rozszerzenie DAB+
– do RCD 510, RNS 315/510
– do RCD 310
– do MIB Standard/MIB High 1. i 2. generacji
Podwójny adapter do ładowania USB DUCI, brak możliwości zastosowania w ID.3 i ID.4
Uchwyt na smartfon Smartfit Evolution, możliwość obrotu 360°, mocowany na przyssawkę
Dokument aktywacji AppConnect, do modeli Beetle, Beetle Cabrio, Golf Sportsvan, Polo, Scirocco, Sharan, T-Cross, T-Roc, Tiguan Allspace,
Touareg, Touran, czas montażu ok. 30 JCP
– do systemów Composition Media/Discover Media
– do systemu Composition Colour

000051419B1
000051419C1

5G0054802
5G0054802A
000063212B
000063212C
000063212E3
000051443D
000051435AF

5G0054830A
5G0054830B

1 Do samochodów do roku modelowego 2020.
2 Tylko w połączeniu z radiem Composition Media lub funkcją nawigacji Discover Media. Informacji o konkretnej możliwości zastosowania udzielają Partnerzy Volkswagena.
3
Zastosowanie w zależności od wyposażenia samochodu.
4
Prosimy pamiętać, że zakres widoczności kamery i możliwości systemu są ograniczone. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania pojazdu.
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Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Komunikacja

Kategoria

Strona
189

191

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Przewód przyłączeniowy USB Premium, możliwość zastosowania w wielu modelach samochodów
– USB-A na Micro-USB 30 cm
– USB-A na Apple Lightning 30 cm
– USB-A na USB-C 30 cm
– USB-A na Micro-USB 70 cm
– USB-A na Apple Lightning 70 cm
– USB-A na USB-C 70 cm
– USB-C na Micro-USB 30 cm
– USB-C na Apple Lightning 30 cm
– USB-C na USB-C 30 cm
– USB-C na USB-A port 30 cm
– USB-C na Micro-USB 70 cm do nawigacji MIB2 Standard
– USB-C na Apple Lightning 70 cm
– USB-C na USB-C 70 cm
– USB-C na USB-A port 70 cm
Dokument aktywacji funkcji rozpoznawania znaków drogowych, do nawigacji MIB2-Standard

000051446AQ
000051446AR
000051446AS
000051446AT
000051446BN
000051446BP
000051446AB
000051446AC
000051446AD
000051446AE
000051446BA
000051446BB
000051446BC
000051446BD
5G0054809A

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Bagażniki rowerowe – zestawienie
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Transport
01 Oryginalne akcesoria Volkswagen® dają Ci możliwość wygodnego
i bezpiecznego transportu rowerów. Nasze bagażniki rowerowe
mocowane do haka holowniczego dostępne są w kilku wariantach,
odpowiadających potrzebom różnych użytkowników i ich rowerów.
Lekki oryginalny bagażnik na rowery Premium (01) zachwyca
innowacyjnym mocowaniem i łatwym, nie wymagającym użycia siły
montażem bezdźwigniowym. Nadaje się do transportu dwóch rowerów
(lub dwóch rowerów elektrycznych). Lekki i składany oryginalny
bagażnik na rowery Compact II (zdjęcie na stronie 196) pomieści dwa
rowery (lub rowery elektryczne) o łącznej masie do 60 kg i można go
wygodnie odchylać w dół używając dużego pedału nożnego, by uzyskać
dostęp do pokrywy bagażnika. Dostępna jest także wersja Compact III
(zdjęcie na stronie 197) na trzy rowery. Oryginalny bagażnik na rowery
Basic Flex montowany do haka holowniczego (zdjęcie strona 197)
z możliwością rozbudowy, przeznaczony jest do transportu dwóch
lub trzech rowerów. Dzięki funkcji odchylenia można otworzyć bagażnik
samochodu także z rowerami umieszczonymi na bagażniku rowerowym.
Dodatkowa szyna na trzeci rower pozwala dostosować bagażnik
do potrzeb użytkownika. Oryginalny bagażnik na rowery Basic
(zdjęcie na stronie 197) do transportu dwóch rowerów (lub dwóch
rowerów elektrycznych) wyposażony jest w innowacyjne mocowanie
z opatentowanym, bezdźwigniowym zamknięciem. Można złożyć
go do małych rozmiarów. Składana oryginalna szyna najazdowa (01)
ułatwia mocowanie rowerów na każdym z bagażników rowerowych
montowanych na haku holowniczym. Szyna dostarczana jest w komplecie
z pokrowcem.

SZCZEGÓŁY
Funkcja rozkładania 90°: naciskając przycisk nożny można
odchylić oryginalny bagażnik na rowery Premium, by uzyskać dostęp
do bagażnika samochodowego (02), także w modelach z dużą pokrywą
bagażnika.
W modelach Golf VII, Golf VII Variant, Golf VIII, Golf VIII Variant, Golf
Sportsvan, Passat VIII Variant, Passat VIII Limousine i T-Roc, bagażnik
rowerowy Premium można schować we wnęce na koło zapasowe.
Do bezpiecznego transportu we wnęce na koło zapasowe zalecamy
stosowanie opcjonalnego zestawu mocującego (03).

Bagażnik na rowery składa się
całkowicie (04) do kompaktowych
rozmiarów, co zapewnia jego
wygodne przechowywanie
w bagażniku.

01
04

Pokrowiec (05) jest dostarczany
w komplecie z bagażnikami
rowerowymi Compact II/III.
Do bagażników rowerowych
Premium i Basic pokrowiec jest
dostępny jako opcja.
05
02

03
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Bagażniki rowerowe – zestawienie

WSKAZÓWKA
Prosimy zwrócić uwagę na dopuszczalne
pionowe obciążenie haka holowniczego.
Do mocowania bagażników Volkswagena
na haku holowniczym można wykorzystać
znormalizowane fabrycznie złącze FIX4BIKE.
Nie zwiększa to nośności bagażnika.

Bagażniki rowerowe montowane do haka holowniczego
Model

Premium

Compact II

Liczba miejsc na rowery
Masa własna [kg]
Maks. obciążenie [kg]
Odstęp pomiędzy szynami na rowery
Szerokość szyny na koła
Maks. rozstaw osi
Średnica ramy roweru [mm]
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [cm]
Wymiary po złożeniu (wys. x szer. x głęb.) [cm]
Funkcja pochylania przy użyciu pedału nożnego
(także z rowerami)
Zabezpieczenie przed kradzieżą, zamek
Wspornik tablicy rejestracyjnej z uchwytem
Wtyk, 13-biegunowy
Pokrowiec w zestawie
Zdejmowany uchwyt na ramę
Opcjonalne akcesoria

2
13
60
220 mm
65 mm
1300 mm
rura okrągła do 75, rura owalna 75 x 45
69 x 118 x 56
20 x 61 x 60

2
14
60
220 mm
55 mm
1250 mm
rura okrągła do 80 mm lub rura owalna 80 x 45
76 x 114 x 65
24 x 58 x 64

●

●

●
●
●
○
●
szyna najazdowa, pokrowiec, zestaw mocujący
– montaż bezdźwigniowy
– do transportu we wnęce na koło zapasowe
w niektórych modelach
– duży kąt odchylenia 90°, także do samochodów
z dużą pokrywą bagażnika

●
●
●
●
○
szyna najazdowa

Informacje dodatkowe
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Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Transport

Compact III

Basic Flex

Basic

3
16
54
190/180 mm
55 mm
1250 mm
rura okrągła do 80, rura owalna 80 x 45
76 x 114 x 79
24 x 58 x 77

2 (3 z opcjonalną dodatkową szyną)
14
60
220 mm
55 mm
1250 mm
rura okrągła do 75, rura owalna 75 x 45
77 x 115 x 65
nieskładany

2
12
60
220 mm
65 mm
1300 mm
rura okrągła do 75, rura owalna 75 x 45
67 x 118 x 56
20 x 61 x 60

●

●

○

●
●
●
●
○
szyna najazdowa

●
●
●
○
●
dodatkowa szyna na 3. rower, szyna najazdowa

●
●
●
○
●
szyna najazdowa, pokrowiec, zestaw mocujący

– duży kąt odchylenia 90°, także do samochodów z dużą pokrywą bagażnika

– bezdźwigniowy montaż
– do transportu we wnęce na koło zapasowe
w niektórych modelach

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Uchwyty na rowery – zestawienie

01

02

01-02 Uchwyty rowerowe z oferty Oryginalnych akcesoriów
Volkswagen® umożliwiają bezpieczny transport rowerów. Podstawę
do uchwytów stanowią belki bagażnika dachowego lub belki na relingi.
W oryginalnym uchwycie na rower (01), który pomyślnie zaliczył test
City Crash Plus1, możesz stabilnie zamocować rower na dachu swojego
Volkswagena. Innowacyjne pokrętło z ogranicznikiem momentu
obrotowego kontroluje siłę działającą na ramę roweru. Lekki i elegancki
uchwyt na rower wyścigowy (02) z wyprofilowaną aluminiową szyną
na koła posiada system szybkiego mocowania dający dopasować się
do wszystkich rodzajów widełek rowerowych.

198

Akcesoria do różnych modeli Volkswagena

1

Samochody marki Volkswagen z zamontowanymi Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen®, przechodzą stawiający wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus. Test City Crash symuluje
typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Transport

Uchwyty do transportu roweru na dachu samochodu
Model

Uchwyt na rower

Uchwyt na rower wyścigowy

Maks. liczba rowerów
Masa własna [kg]
Maks. obciążenie [kg]
Montaż roweru
Średnica ramy roweru [mm]
Nadaje się do opon o szerokości [cale]
Kompatybilny z osiami wtykanymi [mm]
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]
Regulowane systemy szybkiego mocowania kół
Zamknięcie na zamek: rower do uchwytu i uchwyt
do belek bagażnika dachowego/belek na relingi
Nadaje się do rowerów z hamulcami tarczowymi
Do belek dachowych z rowkami T 20 x 20 mm
Do belek dachowych z profilami czterokątnymi

1
4,2
20
rama/koło
rura okrągła 22-80 / rura owalna 80 x 100
3
wszystkie
145 x 32 x 9
●

1
2,.5
17
przedni widelec/tylne koło
wszystkie
3
20
110 x 22 x 12
●

●

●

●
●
○
– szybkie i łatwe mocowanie ramy roweru dzięki pokrętłu
z ogranicznikiem momentu obrotowego
– montaż na dachu przodem lub tyłem do kierunku jazdy
– zmiana pozycji mocowania nie wymaga użycia narzędzi

●
●
●

Pozostałe informacje

– montaż na dachu przodem lub tyłem do kierunku jazdy
– w zestawie adapter do rowków T (20 × 20 mm)
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WSKAZÓWKA
Dzięki praktycznej funkcji wysuwania
można łatwo włożyć i zdjąć narty
oraz deskę snowboardową z uchwytu.

01

01

01-02 Z zamykanym na zamek oryginalnym uchwytem
na narty i deskę snowboardową Comfort (01) z funkcją
wysuwania możesz wygodnie przewozić na dachu Volkswagena
narty lub wakeboard. Dostępny także jako oryginalny uchwyt
na narty i deskę snowboardową Basic (bez ilustracji) bez funkcji
wysuwania. Podstawę pod oba uchwyty stanowią belki bagażnika
dachowego lub belki na relingi. Praktyczny oryginalny pokrowiec
na narty (02) chroni podczas transportu w bagażniku dachowym
typu box lub we wnętrzu samochodu nawet cztery pary nart
z kijkami.
02

200
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Transport

03

03-04 Oryginalne akcesoria Volkswagen® oferują rozwiązania,
które pozwalają wygodnie przewozić swój sprzęt sportowy.
Na przykład dzięki uchwytowi na deskę surfingową (03) Twoja deska
i dwuczęściowy maszt dojadą bezpiecznie na miejsce. Oryginalny
uchwyt na kajak (04) z ruchomymi gumowymi wspornikami pozwala
bezpiecznie transportować kajak o masie do 25 kg.

04
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Boxy dachowe – zestawienie

Model
Kolor
Maks. ojemność [l]
Długość, wymiar zewnętrzny [mm]
Wysokość [mm]
Szerokość [mm]
Masa własna [kg]
System montażu
System montażu

202

Akcesoria do różnych modeli Volkswagena

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Box dachowy Komfort 340

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Box dachowy Komfort 460

czarny z połyskiem
340
1900
390
750
19
75
wstępnie zmontowany
system szybkiego montażu w szynie z rowkiem T

czarny z połyskiem
460
2300
390
750
21
75
wstępnie zmontowany
system szybkiego montażu w szynie z rowkiem T

Box dachowy Basic 340
czarny matowy
340
1900
390
750
19
50
belka bagażnika dachowego o profilu T

Transport

Box dachowy Basic 460

Box dachowy Urban Loader

czarny matowy
460
2300
390
750
21
75

czarny matowy
300-500 (zmienna)
1408
259-517 (zmienna)
886
15
50

belka bagażnika dachowego o profilu T

pałąk w kształcie U

WSKAZÓWKA
Innowacyjny system DuoLift umożliwia otwieranie
bagażnika z obu stron (dotyczy boxu dachowego
Comfort 460).

W samochodach z anteną prętową, w zależności od modelu i długości anteny, może dochodzić do kontaktu między anteną a boxem dachowym – w razie konieczności należy ją wykręcić antenę. W zależności
od konfiguracji samochodu lub modelu, różnice długości między boxem dachowym a samochodem mogą powodować kolizję z otwartą pokrywą bagażnika. Prosimy zwrócić uwagę na ładowność zależną od samochodu.
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Zestawienie akcesoriów Transport
Kategoria
Systemy montowane
na haku holowniczym

Strona

Nazwa artykułu

Numer artykułu

195

Bagażnik na rowery Premium montowany na haku holowniczym, składany1,3,4, na dwa rowery

000071105J

195
195
195
195
195
195
195

Szyna najazdowa, ułatwia mocowanie rowerów na bagażniku rowerowym Premium, Basic Flex, Compact II, Compact III, Basic
Bagażnik na rowery Compact II montowany na haku holowniczym, składany1,2,4, na dwa rowery
Bagażnik na rowery Compact III montowany na haku holowniczym, składany1,2,4, na trzy rowery
Bagażnik na rowery Basic Flex montowany na haku holowniczym, składany1,4, na dwa rowery
Dodatkowa szyna do bagażnika Basic Flex1 na 3. rower
Bagażnik na rowery Basic montowany na haku holowniczym1,3,4, na dwa rowery
Pokrowiec, na bagażniki rowerowe Basic i Premium
Zestaw mocujący do bagażników na rowery Premium i Basic do haka holowniczego

000071123
3C0071105B
3C0071105C
000071105G
000071109B
000071105K
000071226A
000071705A

198

Uchwyt na rower, na 1 rower, maks. obciążenie 20 kg

000071128F

198
200

Uchwyt na rower wyścigowy, na 1 rower, maks. obciążenie 17 kg
Uchwyt na narty i deski snowboardowe
– Comfort, na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe lub 1 wakeboard, z funkcją wysuwania
– Basic, na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe
– Basic, na 6 par nart lub 4 deski snowboardowe

7M0071128D

bez ilustracji

Przystawki transportowe
na dach⁵

1
2
3
4
5
6

000071129AB
000071129M
000071129N

Szczegółowe zestawienie mas własnych, nośności i wymiarów – patrz strona 196.
Dostarczany w pokrowcu.
Składany, do transportu we wnęce na koło zapasowe w modelach: Golf VII, Golf VII Variant, Golf VIII, Golf VIII Variant, Golf Sportsvan, Passat VIII Variant, Passat VIII Limousine i T-Roc.
Brak możliwości stosowania z hakiem holowniczym z aluminiową głowicą.
Tylko w połączeniu z belkami bagażnika dachowego lub belkami na relingi. Prosimy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dachu.
Szczegółowe zestawienie mas własnych, nośności i wymiarów – patrz strona 202.
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Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Transport

Kategoria

Strona
200
201
201
202

202

203

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Pokrowiec na narty
Uchwyt na deskę surfingową, na 1 deskę z dwuczęściowym masztem
Uchwyt na kajak, na 1 kajak o masie do 25 kg
Box dachowy Komfort1, nośność 75 kg, czarny z połyskiem
– Komfort 340, wymiary (dł. x szer. x wys.): 1900 x 750 x 390 mm, pojemność: 340 l, masa własna: 19 kg
– Komfort 460, wymiary (dł. x szer. x wys.): 2300 x 750 x 390 mm, pojemność: 460 l, masa własna: 21 kg
Box dachowy Basic1, czarny matowy
– Basic 340, wymiary (dł. x szer. x wys.): 1900 x 750 x 390 mm, pojemność 340 l, masa własna: 19 kg, nośność: 50 kg
– Basic 460, wymiary (dł. x szer. x wys.): 2300 x 750 x 390 mm, pojemność 460 l, masa własna: 21 kg, nośność: 75 kg
Box dachowy Urban Loader5, nośność: 50 kg, czarny matowy

00V061202
000071120HA
1K0071127A

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

000071200AD
000071200AE
000071200
000071200AC
000071200AF
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Komfort i ochrona
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Komfort i ochrona

01

03

02

01-02 Papierki od cukierków lub gumy do żucia można wygodnie
wrzucać do oryginalnego pojemnika na drobiazgi (01) umieszczanego
w uchwycie na kubek. Z oryginalnym modułem podziału bagażnika1 (02)
możesz dowolnie podzielić bagażnik swojego samochodu i zabezpieczyć
ładunek przed przemieszczaniem się.

03-04 Dzięki wytrzymałej oryginalnej siatce do mocowania
bagażu (03) małe i średniej wielkości przedmioty pozostaną na swoim
miejscu. Oryginalna lodówka (04) o klasie efektywności A++ może być
zasilana z gniazda 12 V/230 V w samochodzie lub w domu, ma pojemność
25 litrów i pozwala utrzymać właściwą temperaturę napojów
oraz przekąsek.

04

1

Zestawienie wszystkich wariantów podane jest na stronie 216. Informacji o możliwości stosowania w danym modelu samochodu udzielają Partnerzy Volkswagena.
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Komfort i ochrona

01

02

01-03 Porządek jest ważny – także we wnętrzu samochodu.
Oryginalna torba Clean Solution (01) mocowana do pałąków
zagłówka przedniego siedzenia ułatwia utrzymanie czystości
w samochodzie. Po wyjęciu jednego worka na odpady automatycznie
wysuwa się kolejny. Na oryginalnych haczykach Snakey1 (02)
mocowanych do pałąków zagłówków przednich siedzeń można
powiesić ubrania lub inne przedmioty. Zestaw składa się z dwóch
haczyków. Energooszczędna oryginalna lampka diodowa
do czytania (03) z elastycznym ramieniem i logo Volkswagena
umożliwi pasażerom oświetlenie wnętrza przyjemnym nieoślepiającym
światłem, np. podczas nocnych podróży. Lampka zasilana jest
z gniazdka zapalniczki lub gniazdka 12 V.

03
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1 Brak możliwości zastosowania w samochodach z elektrycznie regulowanymi zagłówkami.

05

04

04-05 Z Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen® możesz sprawić,
że Twój samochód będzie jeszcze bardziej komfortowy. Funkcja
sterowania ogrzewaniem postojowym defreeze® (04) pozwala
zdalnie, niezależnie od odległości, sterować ogrzewaniem przy użyciu
smartfonu lub aplikacji internetowej. Oryginalny tempomat1 (05)
umożliwia utrzymywanie stałej prędkości jazdy. Z dodatkową funkcją
Speed Limiter możesz ustalić także maksymalną prędkość.

1

Nierówności i nachylenia jezdni mogą wpływać na poprawnw działanie tempomatu. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia systemu.

Akcesoria do różnych modeli Volkswagena

209

WSKAZÓWKA
Jeden uchwyt, wiele możliwości. Wszystkie moduły
można bez problemu zamocować w uchwycie
bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb.

03

01

02

Chcesz wypróbować nasze pozostałe pomysłowe rozwiązania? Żaden problem. Modułowy system komfortu w podróży
dba o wygodę pasażerów podróżujących na tylnych siedzeniach. Uchwyt do różnych modeli tabletów i składany stolik1 dają
wiele różnych możliwości spędzania czasu w samochodzie. Wieszak na torbę2 i wieszak na ubranie2 pozwalają bezpiecznie
przewozić różne rzeczy, gdy miejsca na tylnej kanapie są wolne.
01
02
03
04
05

Moduł bazowy
Składany stolik z uchwytem na kubek1
Wieszak na ubranie2
Masywny wieszak na torbę2
Uchwyt na kamerę sportową3

06 Uchwyt na tablet Apple iPad 2-44, uchwyt na tablet
Apple iPad Air 1-24 (zdjęcie poglądowe)
07 Uchwyt na tablet Apple iPad mini 1-34
08 Uchwyt na tablet Samsung Galaxy Tab 3/44 10.1"

04
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1 Składany stolik z uchwytem na kubek musi być zamknięty podczas jazdy, gdy na miejscu za nim na tylnej kanapie siedzi pasażer.
2 Można używać tylko wtedy, gdy na miejscu za nim na tylnej kanapie nie siedzi pasażer.
3 Funkcja zależy od systemu Infotainment samochodu. Prosimy zwrócić uwagę na wskazówki w instrukcji użytkowania samochodu. Nagrań nie można oglądać w czasie jazdy.
4 iPad/iPad Air/iPad mini to chronione znaki handlowe Apple Computer International. Galaxy Tab to chroniony znak handlowy Samsung Electronics Co., Ltd.

Komfort i ochrona
WSKAZÓWKA
Ruchome ramię i uchwyt z kątem obrotu 360° oraz oznaczeniami
stopni pozwala skierować kamerę na dowolny obszar.

Zeskanuj kod QR i obejrzeć
prezentację modułowego
systemu komfortu podróży.

05

06

08

WSKAZÓWKA
Pełna swoboda: dzięki ruchomej osi, tablet można
ustawić zarówno w pionie, jak i w poziomie.

07
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Foteliki dziecięce
WSKAZÓWKA
Dzięki praktycznej funkcji obracania stacji bazowej,
siedzenia można obracać o 90° w obu kierunkach.
01

03

04

02

01-02 Dzięki naszym fotelikom samochodowym możesz być spokojny
o bezpieczeństwo i komfort podróżowania najmłodszych pasażerów.
Do wyboru są trzy gruntownie przetestowane modele oryginalnych
fotelików samochodowych (04-08), część z nich wyposażona
w innowacyjną technologią SecureGuard, oraz oryginalna mata
ochronna pod fotelik (02), a także oryginalne dodatkowe lusterko
wewnętrzne (01), w którym możesz w każdej chwili sprawdzić,
co robi Twoje dziecko.
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03-04 Innowacyjny system fotelików dziecięcych z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® zapewnia wysoki komfort i elastyczność
w bezpiecznym przewożeniu maluchów – od urodzenia do 15. miesiąca życia (wzroście 83 cm i wadze do 13 kg). W skład systemu wchodzą
stacja bazowa Flex Base i-SENSE (03) oraz specjalnie zaprojektowane oryginalny fotelik-kołyskę i-Size (04). Po zamocowaniu stacji
bazowej do pojazdu, nosidełko dla niemowląt i-Size można łatwo zamontować lub zdjąć jednym kliknięciem, z osłoną przeciwsłoneczną
lub bez. Dzięki praktycznej funkcji obrotu o 90°, umieszczanie i zapinanie, lub odpinanie i wyciąganie dziecka jest bardzo proste. Gdy
samochód jest w ruchu, nosidełko jest skierowane tyłem do kierunku jazdy. Oprócz funkcji obracania, stację bazową można również ustawić
pod jednym z czterech dostępnych kątów pochylenia. Szereg elementów zapewniających bezpieczeństwo, takich jak np. 5-punktowy system
pasów, powoduje, że Twoje dziecko podróżując jest zawsze bezpieczne.

Komfort i ochrona

WSKAZÓWKA
Dzięki praktycznej funkcji obracania stacji bazowej,
fotelik można obracać o 360°.

05

05 Oryginalny fotelik Dualfix i-Size jest przeznaczony do wożenia
noworodków i małych dzieci do czwartego roku życia (105 cm / 18 kg).
Dzięki funkcji obrotu o 360° siedzisko może być ustawiane przodem
lub tyłem do kierunku jazdy (pozycja zalecana). Dzięki dwunastu
pozycjom ustawienia siedziska i licznym opcjom regulacji fotelik
„rośnie” wraz z dzieckiem, dzięki czemu może być wykorzystywany
przez wiele lat. Innowacyjne elementy zapewniające bezpieczeństwo,
takie, jak ochrona przed kolizją boczną SICT lub system Pivot Link
ISOFIX, sprawiają że mały pasażer jest zawsze dobrze chroniony, nawet
w razie kolizji. Wspornik, którego pochylenie można regulować
w zakresie do 8°, można elastycznie dopasować do oparcia, oferując
dziecku więcej miejsca na nogi.

06

07

06 TRIFIX i-Size z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®
to fotelik idealnie dopasowany do potrzeb dzieci o wzroście od 76
do 105 cm. Dzięki wbudowanemu mocowaniu ISOFIX i Top Tether jest
łatwy w montażu we wnętrzu samochodu. Ulepszona poduszka
siedziska zapewnia dziecku wystarczającą ilość miejsca od 15 miesiąca
do około 4 roku życia (76-105 cm i wadze do 18 kg). Cztery regulowane
pozycje zapewniają wysoki poziom komfortu dla najmłodszych. Dzięki
innowacyjnym funkcjom bezpieczeństwa, takim, jak ochrona przed
kolizją boczną SICT, zagłówek w kształcie litery V i system Pivot Link
ISOFIX, siły uderzenia są skutecznie amortyzowane w razie ewentualnej
kolizji – w końcu bezpieczeństwo Twojego dziecka jest zawsze
najważniejsze.

08

07-08 KIDFIX i-Size (07) przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3,5
do 11 lat, wzroście 100-150 cm i wadze 15 do 36 kg. Dzięki miękkiemu,
wyściełanemu pokryciu z tkaniny i otworom wentylacyjnym
w siedzisku, mali pasażerowie mogą cieszyć się komfortem podczas
każdej podróży. Dzięki takim elementom, jak m. in. specjalna rama
siedziska, zoptymalizowane prowadnice pasów bezpieczeństwa
na górze i na dole oraz wyściełany zagłówek, Twoje dziecko jest dobrze
zabezpieczone przed skutkami ewentualnych kolizji. Kolejnym
elementem bezpieczeństwa jest innowacyjny SecureGuard, który
zapewnia dodatkową ochronę żołądka dziecka dzięki dodatkowemu
zapięciu czwartego pasa bezpieczeństwa. Dzięki możliwości demontażu
oparcia także dzieci o wzroście powyżej 138 cm mogą cieszyć się
wygodnym podróżowaniem (ze względów bezpieczeństwa zaleca się
aby oparcie było przymocowane do siedziska tak długo, jak to możliwe).
Fotelik KIDFIX i-Size jest również dostępny w sportowej wersji GTI (08).
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07

01
08

04

02

06
05
03
09

01 Niezawodna ochrona i pielęgnacja Volkswagena niezależnie od
pory roku i pogody – oferta Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®
dostarcza odpowiednie produkty. Oryginalne kosmetyki
samochodowe zostały opracowane tak, by zapewnić doskonałą
skuteczność czyszczenia oraz pielęgnację, przy jednoczesnej ochronie
materiału i środowiska. Więcej informacji oraz sezonowe zestawy
kosmetyków znajdziesz na stronie 205.
02 Oryginalna apteczka zgodna wymogami § 35h StVZO i DIN 13 164
to nieodzowny towarzysz podróży.
03 Z 5-litrowym kanistrem na zapasowe paliwo zawsze dojedziesz
do najbliższej stacji benzynowej.

04 Oryginalny młotek do rozbijania szyb Evolution z nożem
do rozcinania pasów bezpieczeństwa i ceramiczną główką młotka
pomoże Ci sprawnie wydostać się z trudnej sytuacji.

08 Oryginalna gaśnica proszkowa o wadze 1 kg, pozwoli
sprawnie ugasić ogień. Uchwyt do mocowania gaśnicy (bez ilustracji)
w przestrzeni wokół nóg dostępny jest oddzielnie.

05 Z oryginalną skrobaczką do lodu szybko oczyścisz zamarznięte
szyby. Dostępna jest w wersji z teleskopową rączką lub szczotką.

09 Pomarańczowa lub fluorescencyjna oryginalna kamizelka
ostrzegawcza1 z napisem Volkswagen i odblaskowymi pasami sprawi,
że nie tylko po zmroku będziesz dobrze widoczny gdy w razie potrzeby
będziesz musiał poruszać się poza samochodem.

06 Oryginalny trójkąt ostrzegawczy posiada certyfikat ECE. Dzięki
rozkładanej podstawie można go szybko i łatwo ustawić, a przemyślana
konstrukcja powoduje, że po złożeniu zajmuje on niewiele miejsca.
07 Oryginalny pakiet bezpieczeństwa obejmuje odpowiednio
dobrany zestaw produktów, które mogą okazać się przydatne
w przypadku awarii. Dostarczany jest w wytrzymałym etui.
1
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Przepisy wielu krajów europejskich wymagają, by w każdym samochodzie z wyjątkiem
motocykli i kamperów znajdowała się kamizelka ostrzegawcza.

Komfort i ochrona

10

10 Innowacyjne i praktyczne rozwiązanie zapewniające czystość.
Oryginalny środek do czyszczenia ekranów 2 w 1 łączy spray
do czyszczenia ze ściereczką z mikrofibry. Pojemnik można wielokrotnie
napełniać, co jest z pewnością przyjazne dla środowiska i portfela.

11

11 Przydatny towarzysz podróży. Praktyczny oryginalny e-kabel
w pokrowcu umożliwia doładowanie samochodu elektrycznego
ze zwyklego gniazdka1, tak by dojechać do najbliższej stacji ładowania.
Do pełnego ładowania w domu polecamy system Wallbox. Praktyczny
składany pojemnik ułatwia przewożenie przewodu w bagażniku.

1
Gniazdo musi być we właściwym stanie technicznym i prawidłowo zainstalowane.
2 Należy zachować ostrożność przy stosowaniu sprayu do ochrony przed kunami, a przed użyciem przeczytać informacje na etykiecie.

12

12 Małe zwierzę – duże szkody. Przegryzienie przewodów zapłonowych
i instalacji elektrycznej przez kunę może unieruchomić samochód
i pociągnąć za sobą konieczność kosztownej naprawy. Nasze systemy
skutecznej ochrony przed kunami – od środków odstraszających
w sprayu2 po systemy elektroniczne – pozwalają skutecznie zabezpieczyć
samochód przed tego typu uszkodzeniami. Zestawienie wszystkich
produktów znajduje się na stronie 219.
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Zestawienie akcesoriów Komfort i ochrona
Kategoria
Systemy wyposażenia
bagażnika

Strona
207

207

Komfort

207
207
208
208
208
209
209

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Moduł podziału bagażnika
– do modeli Golf Sportsvan, Tiguan i Tiguan Allspace
– do modeli ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf Alltrack, Passat Variant, Passat Alltrack, Touareg
Siatka unieruchamiająca bagaż, mocowana do zaczepów w bagażniku
– do modeli Golf Variant, T-Roc, T-Roc Cabrio, do podwyższonej podłogi bagażnika
– do modelu Touran 5-osobowego
– do modelu Touran 7-osobowego, Touareg
– do modelu Arteon, Arteon Shooting Brake, Passat
– do modelu Golf Variant, Golf Alltrack, Passat, Passat Variant, Passat Alltrack
– do modelu Polo, ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf GTI, Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace

000061166
000061166A

Pojemnik na drobiazgi, do uchwytu na kubek na konsoli środkowej
Lodówka
Torba Clean Solution, z 2 rolkami worków
Haczyki Snakey1, czarne, 2 szt.
Lampka do czytania LED, z elastycznym pałąkiem, zasilana z gniazda 12 V w samochodzie
Sterowanie ogrzewaniem postojowym dfreeze®, do sterowania ogrzewaniem przy użyciu aplikacji na smartfona
Tempomat2

000061142
000065400F
000061107
000061126A 041
000069690G
000054929C
na zamówienie

1 Nie można stosować w samochodach z elektrycznie regulowanym zagłówkiem.
2 Szczegółowe informacje o możliwości zastosowania w danym modelu samochodu,
specyfikacje i informacje o cenach dostępne u Partnerów Volkswagena.
3 Możliwość stosowania we wszystkich samochodach z zagłówkami na pałąkach.
Brak możliwości stosowania przy siedzeniach modułowych.
4 iPad/iPad Air/iPad mini to chronione znaki handlowe Apple Computer International.
Galaxy Tab to chroniony znak handlowy Samsung Electronics Co., Ltd.
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1K9065111
1T0065110
1T0065111
3C5065110
3C9065110
5N0065111

5 Informacji o możliwości korzystania z e-kabla do ładowania w danym
samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
6 Należy zachować ostrożność przy stosowaniu sprayu do ochrony przed kunami.
Przed użyciem przeczytać informacje na etykiecie.

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Komfort i ochrona

Kategoria

Strona
210

Foteliki dziecięce
i akcesoria

Nazwa artykułu

Numer artykułu
3

Modułowy system komfortu w podróży
– moduł bazowy
– składany stolik z uchwytem na kubek
– wieszak na ubranie
– haczyk na torbę
– uchwyt na kamerę
– uchwyt na tablet iPad 2-44
– uchwyt na tablet iPad Air 1-24
– uchwyt na tablet iPad mini 1-34
– uchwyt na tablet Samsung Galaxy Tab4 3/4 10.1"
– uniwersalny uchwyt na tablet

000061122
000061124
000061127B
000061126B
000061125J
000061125A
000061125E
000061125B
000061125D
000061125N

212

Dodatkowe lusterko wewnętrzne

000072549A

212
212
212
213
213
213
213

Mata pod fotelik
Fotelik/kołyska i-SIZE
Flex Base i-SENSE, stacja bazowa do fotelika/kołyski i-SIZE
Fotelik Dualfix i-SIZE
Fotelik Trifix i-SIZE
Fotelik Kidfix i-SIZE, ze zdejmowanym oparciem i technologią Secure-Guard
Fotelik Kidfix i-SIZE GTI, ze zdejmowanym oparciem i technologią Secure-Guard

000019819C
11A019900
11A019907
11A019902
11A019909A
11A019906
5HV019906

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
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Zestawienie akcesoriów Komfort i ochrona
Kategoria
Kosmetyki samochodowe

Strona
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji
bez ilustracji

215

bez ilustracji

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Preparat do pielęgnacji kokpitu i plastików, spray, 500 ml
Preparat do czyszczenia felg, żel, spray, 500 ml
Środek do czyszczenia wykładziny i tapicerki, spray, 500 ml
Środek do usuwania owadów, spray, 500 ml
Preparat do pielęgnacji tapicerki skórzanej, 250 ml
Preparat do czyszczenia tapicerki skórzanej, 250 ml
Preparat do pielęgnacji chromu i aluminium, 250 ml
Płyn do spryskiwaczy, koncentrat, butelka z dozownikiem, 250 ml
Płyn do spryskiwaczy, gotowa mieszanka, letni, kanister, 3000 ml
Płyn do spryskiwaczy, gotowa mieszanka, zimowy, kanister, 3000 ml
Zestaw do pielęgnacji wiosennej: preparat do pielęgnacji kokpitu i plastików (500 ml), środek do usuwania owadów (500 ml),
preparat do czyszczenia felg (500 ml), szczotka do felg, ściereczka z mikrofibry
Zestaw do pielęgnacji: gąbka do usuwania owadów, gąbka uniwersalna, gąbka do mycia samochodu, ściereczka do szyb
Zestaw do pielęgnacji felg: preparat do czyszczenia felg (500 ml), pędzel do czyszczenia felg, ściereczka z mikrofibry
Odmrażacz do szyb, spray, 500 ml
Preparat do pielęgnacji gumy, sztyft 75 ml
Środek przeciw zamarzaniu, koncentrat, do –70°C, butelka 500 ml
Zestaw do czyszczenia ekranów 2 w 1, do napełniania
– granatowy
– żółty
– jasnoszary
– różowy
– turkusowy
Uzupełnienie środka do czyszczenia ekranów 2 w 1, 200 ml

000096307G
000096304J
000096301B
000096300B
000096306B
000096323J
000096319D
000096311M
000096321B
000096311L

1 Nie można stosować w samochodach z elektrycznie regulowanym zagłówkiem.
2 Szczegółowe informacje o możliwości zastosowania w danym modelu samochodu,
specyfikacje i informacje o cenach dostępne u Partnerów Volkswagena.
3 Możliwość stosowania we wszystkich samochodach z zagłówkami na pałąkach.
Brak możliwości stosowania przy siedzeniach modułowych.
4 iPad/iPad Air/iPad mini to chronione znaki handlowe Apple Computer International.
Galaxy Tab to chroniony znak handlowy Samsung Electronics Co., Ltd.
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000096355D
000096166A
000096353D
000096322F
000096310E
000096320GJ
000096311AD530
000096311AD655
000096311AD573
000096311ADL19
000096311AD3H1
000096311AE

5 Informacji o możliwości korzystania z e-kabla do ładowania w danym
samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
6 Należy zachować ostrożność przy stosowaniu sprayu do ochrony przed kunami.
Przed użyciem przeczytać informacje na etykiecie.

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Komfort i ochrona

Kategoria
Serwis

Strona
214
214
214
214

214
214
214
bez ilustracji

214
Przewody do ładowania

Numer artykułu

Apteczka
Kanister na paliwo
Młotek do rozbijania szyb Evolution
Skrobaczka do lodu
– rączka teleskopowa
– szczotka
Trójkąt ostrzegawczy
Pakiet bezpieczeństwa w razie awarii
Gaśnica, proszkowa, 1 kg
Uchwyt do gaśnicy, do montażu w przestrzeni wokół nóg, na gaśnicę 1 kg
Kamizelka ostrzegawcza, pomarańczowa

6R0093108
000093060
000093101B
000096010
000096010A
000093055AA
000093059M
000016995
000016997
000093056H FSX

e-kabel, do samochodów elektrycznych5
– Mode 2, 230 V 1 AC, maks. 2,3 kW, EU
– Mode 3, 230/400 V 3N AC, maks. 22 kW, EU
Składany pojemnik

000054412
000054412S
000054410A

bez ilustracji

Środek odstraszający kuny w sprayu6, wydziela nieprzyjemny dla kun zapach, stosować co 4-6 tygodni

000054780A

bez ilustracji

Układ wykorzystujący ultradźwięki, generuje odstraszające kuny ultradźwięki
– M2700, M2700, do stałego montażu, wodoszczelny, czas montażu ok. 25 JPC
– M8700, przenośny, zasilanie z baterii, wodoszczelny, czas montażu ok. 5 JPC
– M7500, do stałego montażu, ultradźwięki emitowane są także poza komorę silnika przez rezonans maski silnika, czas montażu ok. 25 JPC
Układ wykorzystujący ultradźwięki i wysokie napięcie
– M4700, 1 płytka ultradźwiękowa i 6 płytek wysokiego napięcia, do ciasnych komór silnika, czas montażu ok. 100 JPC
– M5700N, 6 płytek ultradźwiękowych i 6 przenośnych płytek wysokiego napięcia, do dużych komór silnika i SUV-ów, czas montażu ok. 50 JPC
– M4700B, ze szczotkami wysokiego napięcia +/– powodującymi nieszkodliwe porażenie w przypadku dotknięcia sierścią, czas montażu ok. 100 JPC
– M9700, ultradźwięki i wysokie napięcie, nowy system szczotek „multi kontakt”, wodoszczelny, zasilany z baterii, ze wskazaniem poziomu naładowania baterii
– M9900, ultradźwięki i wysokie napięcie, nowy system szczotek „multi kontakt”, innowacyjne zarządzanie energią z trybem „sleep“, wodoszczelny, zasilany
z baterii, ze wskazaniem poziomu naładowania baterii

215

215
Środki ochrony przed
kunami

Nazwa artykułu

bez ilustracji

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

000054651A
000054650E
000054650H
000054650F
000054650G
000054650J
000054650K
000054650N
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Obręcze i koła
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Wheels
01

02

01-06 Możesz zindywidualizować swojego Volkswagena
w najmniejszym nawet detalu, zamawiając zestaw oryginalnych
nakrętek na wentyle (01) aluminiowe lub metalowe. Optymalną
ochronę przed kradzieżą cennych obręczy ze stopu metali lekkich
zapewnia zestaw oryginalnych śrub zabezpieczających koła (02).
Oryginalny zestaw pokrowców na opony (03) chroni koła Twojego
Volkswagena. Pokrowce oferowane są w różnych wariantach
dla różnych rozmiarów opon. Oryginalne dynamiczne kołpaki
na piasty (04) – dzięki obrotowi kołpaka logo Volkswagena będzie
ustawione w stałej pozycji zarówno przy prędkości 200 km/h,
jak i na postoju. Maksymalna przyczepność w zimowych warunkach
– oryginalne łańcuchy śniegowe Snox (powered by pewag)1 (05)
oraz oryginalne łańcuchy śniegowe Servo SUV i Servo 9 (powered
by pewag)1 (06) posiadają innowacyjny system mocowania i funkcje
automatycznego napinania. Dzięki nim bezpiecznie dotrzesz do celu
mimo zaśnieżonej nawierzchni.

05

03

06
04

1

Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
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Zestawienie akcesoriów Obręcze i koła
Kategoria
Akcesoria do kół

Strona
221

221

221

221

Łańcuchy śniegowe

221

Nazwa artykułu

Numer artykułu

Dynamiczne kołpaki na piasty, 1 zestaw = 4 szt.
– ze starym logo Volkswagena
– z nowym logo Volkswagena
Zestaw pokrowców na koła, 1 zestaw = 4 szt.
– na koła do 18 cali
– na koła do ok. 21 cali
Zestaw nakrętek na wentyle, 1 zestaw = 4 szt.
– do wentyli aluminiowych
– do wentyli gumowych/mosiężnych
Zestaw śrub zabezpieczających koła przed kradzieżą, czarne, 1 zestaw = 4 szt.
– do wielu modeli z wyjątkiem ID.3, ID.4, up!, e-up!, Sharana, Touarega
– do up! i e-up!
– do ID.3 i ID.4
Łańcuchy śniegowe Snox (powered by pewag)3, 1 zestaw = 2 szt.
– do rozmiarów opon od 165/70 R14 do 195/45 R15
– do rozmiarów opon od 185/60 R14 do 185/55 R15
– do rozmiarów opon od 195/60 R14 do 205/45 R16
– do rozmiarów opon od 195/70 R15 do 215/45 R17
– do rozmiarów opon od 215/60 R16 do 225/45 R18

000071213C1
000071213D1
000073900
000073900E
000071215A 2
0000712152
000071597D
000071595
3CN071597
000091387BE
000091387BF
000091387BG
000091387BH
000091387BJ

1 Możliwość zastosowania dynamicznych kołpaków na piasty zależy od rodzaju kół. Informacji udzielają Partnerzy Volkswagena.
2 Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
3 Możliwość zastosowania łańcuchów śniegowych zależy od rodzaju kół. Informacji udzielają Partnerzy Volkswagena.
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Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

Wheels

Kategoria

Strona
209

209

Nazwa artykułu

Numer artykułu
3

Łańcuchy śniegowe Servo SUV (powered by pewag) , 1 zestaw = 2 szt.
– do rozmiaru opon 215/65 R17
– do rozmiaru opon 235/70 R17
– do rozmiaru opon 255/60 R18 i 255/55 R19
Łańcuchy śniegowe Servo 9 (powered by pewag)3, 1 zestaw = 2 szt.
– do rozmiaru opon 185/65 R15 i 185/60 R16
– do rozmiaru opon 205/60 R16
– do rozmiaru opon 215/55 R17 i 215/60 R16
– do rozmiaru opon 215/55 R18
– do rozmiaru opon 235/55 R19 i 255/50 R19

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów w aktualnych modelach samochodów. Informacji o możliwości zastosowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.
Podane czasy montażu są wartościami orientacyjnymi. JPC = jednostki czasu pracy. 100 JPC = 1 roboczogodzina.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.

000091387AG
000091387BB
000091387BC
000091387BA
000091387BD
000091387AT
000091387BK
000091387BN
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Mobilnie i elastycznie
Wszędzie online
Poznawaj online świat Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® – kiedy chcesz i gdzie chcesz.
Znajdziesz tu informacje o wszystkich naszych produktach, wcześniej niż inni dowiesz się o nowościach
lub wygodnie rozejrzysz się po naszym świecie akcesoriów. Życzymy wiele przyjemności.

YouTube – oficjalny kanał Volkswagen Polska z licznymi informacjami i filmami dotyczącymi
Volkswagena i Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®: www.youtube.com/VolkswagenPolska

Bądź z nami w kontakcie i powiedz nam, co lubisz. Wiadomości, opinie, nowości, zdjęcia,
filmy wideo i wiele innych: www.facebook.com/VolkswagenPolska

Wejdź na stronę internetową www.volkswagen.pl

Odwiedź nas na https://www.instagram.com/vwpolska/

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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Katalog Oryginalnych akcesoriów
Volkswagen®
Samochody osobowe
www.volkswagen.pl
Wydrukowano w Polsce · Lipiec 2022

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.
Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem marki Volkswagen Samochody Osobowe.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Osobowe są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów
marki Volkswagen Samochody Osobowe sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO² lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO² lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO² sprawdź na stronie www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html.
Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności.
Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na www.vw-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu.
W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.
Oferta ważna od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Autoryzowany Partner Volkswagena

