2021

Каталог Volkswagen Оригинални аксесоари
за леки автомобили
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Volkswagen Оригинални аксесоари

Volkswagen Оригинални
аксесоари
100% Volkswagen
Всеки един продукт на Volkswagen Оригинални
аксесоари се разработва паралелно
с автомобила и се произвежда
от висококачествени материали посредством
най-съвременни процеси на производство.
Нашите строги проверки за безопасност
понякога надминават дори предписаните
от закона стандарти. За да сте винаги доволни
и Вашият Volkswagen да си остане истински
Volkswagen.

Volkswagen Оригинални аксесоари
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Volkswagen Оригинални аксесоари

10 Аксесоари според модела
Придайте на Вашия автомобил уникално излъчване: В първата част ще намерите нашите прецизни решения
за аеродинамика и дизайн, както и индивидуални аксесоари за съответния модел автомобил.
Тогава с радост ще се показвате на околните!

10

Arteon и Arteon Shooting Brake

78

T-Cross

18

Golf и Golf Variant

88

T-Roc и T-Roc Cabrio

34

ID.3

98

Tiguan и Tiguan Allspace

44

ID.4

110

Touareg

54

Passat и Passat Variant

118

Touran

66

Polo

130

up!

138 Универсални аксесоари
От накрайници за ауспуха и алуминиеви джанти, през артикули за комуникация и транспорт, до практични решения
за комфорт и защита: Във втората част ще намерите универсални аксесоари, прегледно подредени по раздели.
Таблиците за правилната употреба в края на каталога Ви дават бърз преглед на наличните за Вашия автомобил продукти.

Илюстрацията показва: напречни греди – страница 12, кутия за
багаж – страница 156, прозрачно защитно фолио за товарния
ръб– страница 13, джанта „Montevideo“ – страница 15

Назад към съдържанието

Изберете желания раздел

Volkswagen Оригинални аксесоари
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Комплекти колела, на които можете да разчитате
Ние знаем за какво става въпрос. Нашето ноу-хау на производител.

Нашите комплекти колела предлагат всичко, което олицетворява
Volkswagen Оригинални аксесоари: убедително качество, високи
изисквания за безопасност и съвременен дизайн. Едва ли има друг
компонент, който носи такава отговорност, като колелото. Както
за безопасността на движение, така и за цялата визия на автомобила.
С нашата селекция от комплекти колела имате богат избор.
Комплектите колела, включени във Volkswagen Оригинални
аксесоари, са оптимално пригодени за съответния модел Volkswagen.
Благодарение на дългогодишния си опит нашите дизайнери постигат
идеалната комбинация джанта-гума-автомобил, която да отговаря на
високите изисквания на Volkswagen по отношение на качество
и безопасност. В центъра на вниманието им стои проверката на
техническата пригодност. Наред с натоварването на осите се взима
предвид и видът на двигателя и размерите на спирачките.

Volkswagen Оригинални динамични капачки за джанти1
(илюстрацията вдясно)
Динамичните капачки за джанти с гравирано лого впечатляват
със своите въртящи се спинери, които гарантират, че логото
на Volkswagen е в правилната позиция по време на движение
и в покой.

Сканирайте QR кода и се потопете в света на алуминиевите джанти и комплектите
колела на Volkswagen Оригинални аксесоари.
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Използването на капачки за джанти зависи от колелата. Попитайте Вашия Volkswagen партньор.

01

Само най-добрите
продължават напред

Volkswagen Оригинални алуминиеви джанти
–– Тестове за здравина изпробват натоварването на колелото
при претоварване, удари и шофиране в завой.
–– Материалът и повърхността се проверяват за издръжливост
и съпротивление на опън, устойчивост на надраскване и корозия.
–– Автомобилни тестове изпробват гумите и джантите при тежки
условия на тестовата писта.
–– Тестовете за продължителен пробег на двуосовия изпитателен
стенд за колела симулират високи натоварвания.
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Издръжлив участник
в екстремни спортове

Избрани висококачествени гуми
През средния си експлоатационен живот една гума прави пълна
обиколка на Земята, като през цялото време осигурява връзката
на автомобила с пътя. Тя трябва да е подходяща за всякакви условия
на пътната настилка и същевременно да предлага високо ниво
на безопасност – затова за нас първокласното качество на гумата
е абсолютно задължително. Благодарение на сътрудничеството
ни с водещи производители на висококачествени гуми нашите
комплекти колела Ви осигуряват оптимален контакт с пътя.

03

Оптимално взаимодействие

Монтаж на комплектите колела
Монтажът се извършва напълно автоматично на най-модерни
производствени линии. Тук джантата и гумата се свързват в едно
идеално цяло. Прецизното производство при контролирана
температура допринася за постоянно високото качество на нашите
комплекти колела, като Ви предлага и други явни предимства:
–– Оптимално определяне на форма и баланс на всяко колело.
–– Индивидуален за автомобила контрол за остатъчен дисбаланс.
–– Професионално съхранение на комплектите колела до тяхната
доставка.
Volkswagen Оригинални аксесоари
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Тест City-Crash
Защото безопасността е важна
Вътрешните краш тестове на Volkswagen
се извършват с по-висока скорост и ускорение
от изискванията съгласно стандарти DIN
75302 и ISO/PAS 11154, както и от така
наречения „City-Crash“1 тест – тъй като
във Volkswagen сме на мнение, че нашият тест
„City-Crash-Plus“ с 30 км/ч и претоварване
от 20% на покрива е по-близо до реалността,
отколкото изискваните стойности по DIN и ISO.
Споменатият тест трябва да симулира
сблъсък отзад в градски условия с постоянна
скорост от около 17 км/ч. Той се извършва
от „Stiftung Warentest“ и „ADAC“,
но не е задължителен по закон в Германия.
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1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Качеството е налице,
когато всичко е по мярка
За всички, които искат повече: още повече
Например повече интелигентни решения за транспорт. Или просто повече от доказаното качество
на Volkswagen Оригинални аксесоари. Доверие, което не се получава даром. За него се воюва
всеки ден, отново и отново. Това се постига с материали, които се комбинират оптимално,
дизайн на продукта, който изглежда по-добре, и функции, които откриват по-добри
възможности. Накратко: с ясното желание всеки ден доброто да става още по-добро.
По-красиво, по-функционално и по-комфортно.

Безкомпромисна удовлетвореност
По-здрав, по-силен, по-добро - изпитанията за транспортните системи
на Volkswagen надминават предписаните стандарти. На материала,
в лабораторията и на тестовия полигон. Само най-високото качество е
достойно за Оригиналните аксесоари на Volkswagen. Без компромиси.
Лабораторен тест: Тест за корозия в инсталации за пръскане на солена вода,
UV устойчивост и много други лабораторни изследвания разкриват качествата
на материала. В климатичната камера някои продукти се подлагат на екстремни
температури. Безупречното функциониране на частите трябва да е гарантирано
през цялото време.
Изпитване за издръжливост: Независимо дали става въпрос за къса отсечка, бързо шофиране,
или различни по трудност профили на маршрута – тук се изпробва устойчивостта на продължително
натоварване. Така например специалният тест за издръжливост се извършва при променливи профили
на тестване и максимално допустимо натоварване на носещите елементи.
Полигон: Тестове с голямо надлъжно и напречно ускорение, напр. чрез разклащане, аварийно спиране или преминаване
през паваж, подлагат транспортните аксесоари отново и отново на тежки изпитания.

Оригиналното качество
винаги си заслужава:
––
––
––
––

Прецизна изработка
Лесен монтаж и демонтаж
Добре обмислени системни решения
Високи изисквания към дизайна

Volkswagen Оригинални аксесоари
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Аксесоари за Arteon и Arteon Shooting Brake
Arteon и Arteon Shooting
Brake съчетават
съвършена по форма
елегантност,
мощна динамика и
изключителен комфорт.
Изработените по мярка
аксесоари без съмнение
остават верни на тази
забележителна линия.

Още универсални аксесоари за Arteon
или Arteon Shooting Brake ще намерите
от 138 страница.
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Илюстрацията показва: напречни греди – страница 12, кутия за
багаж – страница 156, джанта „Montevideo“ – страница 15

Спорт и дизайн

01 Наистина привлича погледа. С лесните за поставяне
Оригинални капачки за външните огледала на Volkswagen
с атрактивна визия на матиран хром Arteon или Arteon Shooting
Brake изглежда още по-елегантно и спортно.

01

02

02 Придайте на Arteon или Arteon Shooting Brake още
по‑динамично излъчване. Динамичните LED мигачи на външните
огледала сигнализират още по-ясно предстояща маневра
посредством ефекта на бягаща светлина. Тонираната, затъмнена
светлинна лента „Black Edition“ придава спортно излъчване
на мигачите. Лесно дооборудване чрез Plug & Play.
03 Акцент със скрити възможности. Volkswagen Оригиналната
защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
едновременно предпазва и стои красиво на Arteon. По този начин
деликатната задна част на автомобила е добре защитена
от надраскване и повреда на боята. Защитната лайстна лесно
се залепя за долния ръб на задния капак.

03

Аксесоари за Arteon
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Транспорт

01

01

01-02 Вземете в Arteon или Arteon Shooting Brake това, което
желаете. Изработените по мярка и предварително сглобени
Volkswagen Оригинални напречни греди1 (01) са база за бърз
и стабилен монтаж на всяка надстройка на покрива. С подвижния
Volkswagen Оригинален теглич (02) за дооборудване с 13-пинова
електрическа инсталация получавате пакет от оптимално прилягащи
си части. Идеалната основа например за багажници за велосипеди
или ремаркета за лодка.

02

12

Аксесоари за Arteon

1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита

02 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн не трябва
да си противоречат. За да защитите изложените на най-голямо
износване зони на Arteon, заложете на Volkswagen Оригиналното
фолио за прага на вратите в черно/сребристо.

01

01 Толкова лека и гъвкава е прецизно изработената защита за
Вашия Arteon или Arteon Shooting Brake. Volkswagen Оригиналната
постелка за багажното отделение (без изображение) съчетава
практичност, защита, комфорт и качество. Специалната й повърхност
предотвратява плъзгането на предмети. Изрязана точно
по очертанията на багажното отделение, тя ефективно предпазва от
мръсотия и влага. Здравата, дълготрайна и изработена по мярка
Volkswagen Оригинална кора за багажното отделение с надпис
Arteon с лекота ще поддържа чистотата в багажното отделение.
Преминаващият по края на кората ръб предотвратява изтичането на
течности. Практичното Volkswagen Оригинално прозрачно
защитно фолио за товарния ръб предотвратява наранявания по
боята при товарене и разтоварване. Залепва се върху товарния ръб
на задната броня.
02

Аксесоари за Arteon
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Комфорт и защита

01

01-02 Volkswagen Оригиналните аксесоари осигуряват добре
обмислена защита отвън и отвътре. С изключително устойчивите
Volkswagen Оригинални калобрани (01) предпазвате Вашия Arteon
или Arteon Shooting Brake и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал,
опасни удари от камъчета и пръски вода. Предлага се за предната и
задната част на автомобила. Напълно рециклируемите и издръжливи
Volkswagen Оригинални стелки за всякакви метеорологични
условия (02) с надпис на модела отпред предпазват пода
от замърсяване и влага независимо от сезона.

02
14
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Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото

„Adelaide“, 19“
гланцирано черно

„Montevideo“, 19“
гланцирано черно

„Estoril“, 20“
гланцирано черно

„Rosario“, 20“
тъмен графит мат

Алуминиеви джанти за зимата
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация
ще получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.

„Merano“, 17“
Brilliant Silver

„Merano“, 17“
Adamantium тъмен металик

„Sebring“, 18“
сив металик

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс
на натоварване от препоръчителния за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички
алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми
и вериги за сняг, ще намерите
от 174 страница.

Аксесоари за Arteon
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Преглед на продуктите
			Arteon и Arteon Shooting Brake
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула
3G0-072-5302
5H0-052-2151,2
3G8-071-3601

Спорт и дизайн

11
11
11

Капачки за външните огледала, матиран хром, 1 комплект = 2 броя
Динамични LED мигачи на външните огледала със затъмнена светлинна лента „Black Edition“, 1 комплект = 2 броя
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия

Транспорт

12

Напречни греди, 1 комплект = 2 броя
- за Arteon
- за Arteon Shooting Brake
Теглич за Arteon Shooting Brake, подвижен, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична
подготовка, време за монтаж около 500–550 работни единици

12
Комфорт и защита

13

13

13
13
14

14

Също за Arteon R и Arteon Shooting Brake R.
Също за Arteon Shooting Brake.
3
Също за Arteon Shooting Brake R.

Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- за автомобили с повдигнат товарен под
- за автомобили с дълбок товарен под
Кора за багажното отделение, с надпис на модела
- за автомобили с повдигнат товарен под
- за автомобили с дълбок товарен под
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни (с надпис), 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя

1

4

2

5

За автомобили от календарна седмица 30/2020.
Налично от 1-вото тримесечие на 2021 г.

Още универсални аксесоари за Вашия Arteon или Arteon Shooting Brake ще намерите от 138 страница.
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3G8-071-126
3G7-071-1263
3G8-092-160-A4

3G8-061-1601
3G8-061-160-A1
3G8-061-1611
3G8-061-161-B1
3G8-061-197 1
3G8-071-310- -ZMD1
3G8-075-111
3G8-075-101
3G8-061-500- -82V 1
3G8-061-502- -82V 1
3G8-061-512- -82V 1

Раздел

Страница

Джанти и колела
15
15
15
15
15
15
15

Наименование на артикула
Летни джанти
19“ „Adelaide“, гланцирано черно, 8,0 J x 19, ET 40, LK 112/5
19“ „Montevideo“, гланцирано черно, 8,0 J x 19, ET 40, LK 112/5
20“ „Estoril“, гланцирано черно, 8,0 J x 20, ET 40, LK 112/5
20“ „Rosario“, тъмен графит мат, 8,0 J x 20, ET 40, LK 112/5
Зимни джанти
17“ „Merano“, Brilliant Silver, 7,0 J x 17, ET 38, LK 112/5
17“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 7,0 J x 17, ET 38, LK 112/5
18“ „Sebring“, сив металик, 8,0 J x 18, ET 40, LK 112/5

Номер на артикула
3G8-071-499-A -FZZ5
3G8-071-499- -FZZ
3G8-071-490-A -FZZ5
3G8-071-490- -2ZT
3G8-071-497- -8Z8
3G8-071-497- -DM9
3G8-071-498- -Z49

Аксесоари за Arteon
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Аксесоари за Golf и Golf Variant
Динамичен и иновативен
– Golf задава нови
стандарти и по този начин
се превръща в символ
за цяло поколение
автомобили.
Насладете се
на типичното Golf усещане
– още по-спортен,
още по-дигитален
и с още повече
възможности
за индивидуализиране:
Оригинални аксесоари.

Още универсални аксесоари за Golf
или Golf Variant ще намерите
от 138 страница.
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Аксесоари за Golf

Илюстрацията показва: напречни греди – страница 22, кутия
за багаж – страница 156, защита на товарния ръб – страница 24

Спорт и дизайн

01-05 Наистина привлича погледа. С лесните за поставяне
Volkswagen Оригинални капачки за външните огледала в черен
гланц (01), с визия на карбон (02) или матиран хром (03), Golf или
Golf Variant изглежда още по-елегантно и спортно. LED мигачите
на външните огледала с динамична мигаща светлина (04)
придават на Golf или Golf Variant по-атрактивно излъчване.
Чрез ефекта на бягаща светлина динамичните LED мигачи
сигнализират още по-ясно предстояща маневра на завиване.
Тонираната, затъмнена светлинна лента „Black Edition“ им придава
спортно излъчване. Лесно дооборудване чрез Plug & Play. Светещ
акцент в задната част на Golf са частично затъмнените Volkswagen
Оригинални LED задни светлини1 (05) с анимиран мигач.

01

02

03

04

05

1

Само за Golf с оборудване LED задни светлини High.
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01-03 Оптималната комбинация от атрактивна визия и добре
обмислена защита. Volkswagen Оригиналнен предпазител
на товарния ръб с визия на неръждаема стомана (01), карбон (02)
или пиано лак (03) предпазва боята при товарене и разтоварване
и поставя допълнителен акцент на Golf. Залепва се лесно
върху товарния ръб на задната броня.

01

02

03

04 Понякога най-хубавото идва накрая. Първокласната
Volkswagen Оригинална защитна лайстна за задния капак
с визия на гланциран хром не само привлича погледите към Golf
или Golf Variant, но същевременно е и ефективна защита за ръба
на задния капак. Защитната лайстна лесно се залепя за долния ръб
на задния капак.

04

20
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Спорт и дизайн
05-07 Внушително излъчване. Предният спойлер Oettinger
с аеродинамична форма (05) свидетелства за забележителната
динамика на Golf. Отворът в средата допълнително подчертава
тази динамика. Задължителни за спортната визия са страничните
прагове Oettinger (05) със снижаващ ефект. Те са изработени
от устойчива на счупване и еластична пластмаса, което ги прави
издръжливи на големи натоварвания. Боядисаният в черно спойлер
на покрива Oettinger (06) не само изглежда добре, но и придава
въздействащ ефект. Той значително подобрява визията отзад на Golf
и увеличава аеродинамиката. Първокласният дифузьор Oettinger
(07) наистина привлича погледа с динамичния си дизайн. Той има
шверт от три части, като средната може да се сваля, за да се
използва теглич.

05

06

07

Аксесоари за Golf
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Транспорт
01-02 Вземете във Вашия Golf или Golf Variant това, което желаете.
Изработените по мярка и предварително сглобените Volkswagen
Оригинални напречни греди1 (01) и Volkswagen Оригиналните
напречни греди при рейки на покрива1 (02) са базата за бърз
и стабилен монтаж на всяка надстройка на покрива.

01

02

03 Един истински исполин, който може да тегли. С демонтируемия
(03), фиксирания (без изображение) или подвижния (без изображение)
Volkswagen Оригинален теглич с 13-пинов електрически комплект
за монтаж получавате пакет от оптимално прилягащи си части за Golf
или Golf Variant. Идеалната основа например за багажници
за велосипеди или ремаркета за лодка.

03

22
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1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита

01-03 Прецизно изработената защита за Golf или Golf Variant
е толкова лека и гъвкава. Volkswagen Оригиналната постелка
за багажното отделение (без изображение) съчетава
практичност, защита, комфорт и качество.
Специалната й повърхност предотвратява плъзгането
на предмети. Тя не позволява на мръсотията и влагата
да се настанят в багажното отделение. Здравата, дълготрайна
и изработена по мярка Volkswagen Оригинална кора за багажното
отделение (01) с надпис Golf, с лекота ще поддържа чистотата
в багажното отделение. Преминаващият по края на кората ръб
предотвратява изтичането на течности в него. Volkswagen
Оригиналната вана за багажното отделение (02) с надпис Golf
и широки бразди е изключително здрава и подходяща за всичко,
което при транспорт оставя следи, като напр. мръсни обувки или
растения. Почиства се лесно поради гладката пластмасова
повърхност. Изработената по мярка Volkswagen Оригинална
постелка за багажното отделение с предпазна кърпа (03) предлага
покритие, което е подходящо за всеки деликатен, замърсен
или влажен товар. При необходимост здравата предпазна кърпа
за товарния ръб може да се разгъне и по този начин да помогне
за ефективното предотвратяване на драскотини при товарене и
разтоварване.

01

03

ДЕТАЙЛ
02

Когато е обърната наопаки, твърдите пластмасови
грапавини на постелката гарантират оптимална
неподвижност и предпазват дори и при силно
замърсяване и натоварване.

Аксесоари за Golf
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02

01

01 Volkswagen Оригиналната разделителна решетка разделя
пътническата зона от багажното отделение на Golf Variant. Може да е
от полза например при превоз на куче. Практичното и изработено
по мярка Volkswagen Оригинална прозрачно защитно фолио
за товарния ръб предотвратява наранявания на боята при товарене
и разтоварване. Залепва се върху товарния ръб на задната броня.

02 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн не трябва
да си противоречат. За да защитите изложените на най-голямо
износване зони на Golf, заложете на Volkswagen Оригиналното
фолио за прага на вратите в черно/сребристо.
03 Изключителен комфорт при пътуване дори и на задните
седалки. Изработените по мярка Volkswagen Оригинални щори
допринасят за по-добрия комфорт при пътуване на пътниците
на задните места през горещите летни дни, защото предпазват
от пряка слънчева светлина.

03

24
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04

04-05 Добра защита за почти всяка ситуация. С изключително
устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани (04) предпазвате
Вашия Golf или Golf Variant и автомобила зад Вас от изхвърляне
на кал, опасни удари от камъчета и пръски вода. С Volkswagen
Оригиналните ветробрани (05) може да оставите прозорците леко
отворени, дори когато вали дъжд или сняг, и да се насладите
на чистия въздух.

05

06 Всичко пред погледа. Volkswagen Оригиналната камера
за задно виждане1 изобразява реалистично зоната зад автомобила
на дисплея на радионавигационната система. Помощните линии,
както и високата разделителна способност, подпомагат водача
за прецизно заемане на паркомястото.

06

1

Моля, обърнете внимание на ограничената видимост на камерата, както и на граничните възможности на системата. Указанията в ръководството за употреба трябва да се спазват внимателно.
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01

26
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Илюстрацията показва: фолио за прага на вратите черно/сребристо – страница 24

Комфорт и защита

01-05
Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“, Volkswagen
Оригинални аксесоари отдават голямо внимание на грижата
за интериора. Volkswagen Оригиналните текстилни стелки
„Optimat“ (01) с надпис Golf отпред съчетават качествата
на гумените стелки с елегантността на текстилните стелки. Здравите
Volkswagen Оригинални стелки за всякакви метеорологични
условия (02) с надпис Golf отпред предпазват пода от замърсяване
и влага независимо от сезона. Идеално оразмерени Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Premium“ (03) са изработени
от устойчив на износване велур и имат надпис Golf отпред.
За приятната чистота на пода се грижат също практичните
текстилни стелки „Plus“ (04) и гумените стелки „Plus“ (05).

02

03

04

05
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Алуминиеви джанти за лятото

28

„Valencia“, 17“
сив металик

„Pretoria“, 18“
тъмен графит мат

„Pretoria“, 18“
сив металик

„Rotary“, 18“
Anthracite

„Twinspoke“, 19“
гланцирано черно

„Twinspoke RED“, 19“
черно/Tornado червено

Аксесоари за Golf

„Pretoria“, 18“
черен гланц

„Pretoria“, 18“
Sterling Silver

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за зимата

„Gavia“, 15“, 16“, 17“
Brilliant Silver

„Merano“, 15“, 16“
Brilliant Silver

Моля, вижте и нашата широка гама от комплекти колела.
Допълнителна информация ще получите в интернет на адрес: volkswagen.bg.

Тасове

„Silver“
15“

„Silver“
16“

Допълнителни аксесоари за Вашите колела,
като напр. капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми и вериги
за сняг, ще намерите от 174 страница.

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния
за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.
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Преглед на продуктите за Golf и Golf Variant
Раздел

Страница

Спорт и дизайн

19
19

19

20

21
21
21
21
Транспорт

Предлага се и за Golf R.
Предлага се и за Golf R Variant.
3
Предлага се и за Golf GTI.

22
22
22

Наименование на артикула

Номер на артикула

LED задни светлини, с анимирани мигачи, без комплект адаптери, за Golf, време за монтаж около 310 работни единици
Капачки за външните огледала, за автомобили без Side Assist, 1 комплект = 2 броя
- за Golf и Golf Variant, черен гланц
- за Golf и Golf Variant, с визия на карбон, залепващи се
- за Golf и Golf Variant, матиран хром
Динамични LED мигачи на външните огледала,
със затъмнена светлинна лента „Black Edition“, 1 комплект = 2 броя
Предпазител на товарния ръб
- за Golf, с визия на неръждаема стомана
- за Golf, с визия на карбон
- за Golf, черно, с визия на пиано лак
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
- за Golf
- за Golf Variant
Преден спойлер Oettinger за Golf, време за монтаж около 50 работни единици
Странични прагове Oettinger за Golf, време за монтаж около 100–150 работни единици
Спойлер на покрива Oettinger, черен лак, за Golf, време за монтаж около 50–100 работни единици
Дифузьор Oettinger за Golf, време за монтаж около 50 работни единици

5H1-052-200-A

Напречни греди, 1 комплект = 2 броя, за Golf
Напречни греди при рейки на покрива , 1 комплект = 2 броя, за Golf Variant
Теглич с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка
- фиксиран, за Golf, време за монтаж около 500 работни единици
- демонтируем, за Golf, време за монтаж около 500 работни единици
- подвижен, за Golf, време за монтаж около 500–550 работни единици
- фиксиран, за Golf Variant, време за монтаж около 500 работни единици
- демонтируем, за Golf Variant, време за монтаж около 500 работни единици
- подвижен, за Golf Variant, време за монтаж около 500–550 работни единици

5H4-071-1261,3
5H9-071-151

Предлага се и за Golf Alltrack.
Грундирани и с възможност за лакиране в цвета на автомобила.
6
Не се предлага за Golf Variant.

1

4

2

5

Още универсални аксесоари за Вашия Golf или Golf Variant ще намерите от 138 страница.
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5H0-072-530- -0414
5H0-072-530- -VT14
5H0-072-530- -69D4
5H0-052-2151,2,3,4
5H0-061-195
5H0-061-195-B
5H0-061-195-A
5H0-071-3601,3
5H9-071-3602
5H0-071-606- -GRU5
5H0-071-685- -GRU5
5H0-071-644-B -041
5H0-071-610- -GRU5

5H0-092-103
5H0-092-1503
5H0-092-160
5H9-092-103
5H9-092-150
5H9-092-160

Раздел
Комфорт и защита

Страница
23

23

23
23

24
3

24

24

24

Наименование на артикула
Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- за Golf, при стандартен под
- за Golf, при варираща под
- за Golf Variant, при вариращ под
Кора за багажното отделение, с надпис на модела
- за Golf, при стандартен под
- за Golf, при варираща под
- за Golf Variant, при вариращ под
Вана за багажното отделение, с надпис на модела, за Golf с вариращ под
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб
- за Golf, при варираща под
- за Golf Variant, при вариращ под
Разделителна решетка, за Golf Variant
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
- за Golf
- за Golf Variant
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, 1 комплект = 4 броя
- за Golf
- за Golf Variant
Щори, за автомобили с 4 врати
- за Golf, за стъклата на задните врати и за задното стъкло
- за Golf Variant, за стъклата на задните врати, за страничните стъкла на багажното отделение, за задното стъкло
Калобрани
- за Golf и Golf Variant, предни
- за Golf R-Line, предни
- за Golf и Golf R-Line, предни
- за Golf Variant, задни
- за Golf Variant R-Line, задни

Номер на артикула
5H0-061-160-A1,3
5H0-061-1601,2,3,4
5H9-061-1602,3
5H0-061-161-A1,2,3,4
5H0-061-1611,3
5H9-061-1612,3
5H0-061-1621,3
5H0-061-2102,3,4
5H9-061-2102,4
5H9-017-2212,4
5H0-061-197 1,3,4
5H9-061-1972,4
5H0-071-310- -ZMD1,3,4
5H9-071-310- -ZMD2,4
5H0-064-3651,3
5H9-064-3652,4
5H0-075-111
5H0-075-111-B
5H0-075-101
5H9-075-101
5H9-075-101-B

Аксесоари за Golf
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Преглед на продуктите за Golf и Golf Variant
Раздел

Страница
25

25

27

27

27

27

27

Предлага се и за Golf R.
Предлага се и за Golf R Variant.
3
Предлага се и за Golf GTI.

Наименование на артикула
Ветробран за вратите, 1 комплект = 2 броя
- за Golf и Golf Variant, предни
- за Golf, задни
Камера за задно виждане, за дооборудване, време за монтаж около 400 работни единици
- за Golf
- за Golf Variant
Текстилни стелки „Optimat“, с надпис на модела отпред
- за Golf
- за Golf Variant
Стелки за всякакви метеорологични условия
- за Golf, предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- за Golf Variant, предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- за Golf и Golf Variant, предни (с надпис), 1 комплект = 2 броя
- за Golf, задни, 1 комплект = 2 броя
- за Golf Variant, задни, 1 комплект = 2 броя
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
- за Golf
- за Golf Variant
Текстилни стелки „Plus“
- за Golf
- за Golf Variant
Гумени стелки „Plus“
- за Golf
- за Golf Variant

Предлага се и за Golf Alltrack.
Грундирани и с възможност за лакиране в цвета на автомобила.
6
Не се предлага за Golf Variant.

1

4

2

5

Още универсални аксесоари за Вашия Golf или Golf Variant ще намерите от 138 страница.
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Номер на артикула
5H0-072-1931,2,3,4
5H4-072-1941,3
5H1-054-6341,3
5H9-054-6342,4
5H1-061-445- -WGK1,3
5H9-061-445- -WGK 2,4
5H1-061-500- -82V 1,3
5H9-061-500- -82V2,4
5H1-061-502- -82V 1,2,3,4
5H0-061-512- -82V 1,3
5H9-061-512- -82V2,4
5H1-061-270- -WGK1,3
5H9-061-270- -WGK 2,4
5G1-061-404- -WGK1,3
5H9-061-404- -WGK 2,4
5G1-061-550-C -0411,3
5H9-061-550- -0412,4

Раздел

Страница

Джанти и колела
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29

Наименование на артикула
Летни джанти
17“ „Valencia“, сив металик, 7,5 J x 17, ET 51, LK 12/5
18“ „Pretoria“, тъмен графит мат, 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
18“ „Pretoria“, сив металик, 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
18“ „Pretoria“, черен гланц, 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
18“ „Pretoria“, Sterling Silver, 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
18“ „Rotary“, Anthracite, 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
19“ „Twinspoke“, гланцирано черно, 7,5 J x 19, ET 51, LK 112/5
19“ „Twinspoke RED“, черно/Tornado червено, 7,5 J x 19, ET 51, LK 112/5
Зимни джанти
15“ „Gavia“, Brilliant Silver, 6,0 J x 15, ET 43, LK 112/5
15“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,0 J x 15, ET 43, LK 112/5
16“ „Gavia“, Brilliant Silver, 6,5 J x 16, ET 46, LK 112/5
16“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,0 J x 16, ET 48, LK 112/5
17“ „Gavia“, Brilliant Silver, 6,5 J x 17, ET 46, LK 112/5
Тасове
15“ „Silver“
16“ „Silver“

Номер на артикула
5H0-071-497-A -Z496
5G0-071-498-A -2ZT
5G0-071-498-A -Z49
5G0-071-498-A -AX1
5G0-071-498-A -88Z
5G0-071-498- -16Z
5G0-071-499- -FZZ6
5G0-071-499- -YA56
5H0-071-495- -8Z8
5G0-071-495-B -8Z8
5H0-071-496- -8Z8
5G0-071-496-B -8Z86
5H0-071-497- -8Z8
5H0-071-455- -UWP
5H0-071-456- -UWP

Аксесоари за Golf
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Аксесоари за ID.3
С Вашия ID.3 сте част
от новото поколение
на електромобилността.
Поколение, което
се вълнува в еднаква
степен от високите
постижения, дизайна
и пробега.
И, естествено,
от подходящите
аксесоари.

Още универсални аксесоари за ID.3
ще намерите от 138 страница.
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Илюстрацията показва: багажник за велосипеди „Premium“ –
страница 148, джанта „Loen“ – страница 41

Спорт и дизайн

01-05 Визуални акценти, допълнени от разумна защита,
са комбинацията, която добре приляга на Вашия ID.3.
Част от спортно-елегантните детайли са Volkswagen Оригиналните
капачки за външните огледала в благородно черно (01),
със спортна визия на карбон (02) или атрактивна визия на матиран
хром (03). Чрез ефекта на бягаща светлина динамичните LED
мигачите на външните огледала (04) сигнализират още по-ясно
предстояща маневра. Тонираната, затъмнена светлинна лента
„Black Edition“ придава спортен вид на мигачите. Лесно
дооборудване чрез Plug & Play. Volkswagen Оригиналната
защитна лайстна за задния капак с хромирана визия (05)
предпазва боята от драскотини и умело поставя акценти.

01

02

03

04

05

Аксесоари за ID.3
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Транспорт

01

01

01 Харесвате да сте гъвкави и практични? Нашият Volkswagen
Оригинален теглич като подготовка за багажник за велосипеди
позволява да монтирате багажник за велосипеди,
така че велосипедите да не Ви липсват дори и в ID.3.
В чантата за транспорт, която е специално пригодена за багажника,
можете да го приберете по най-добрия начин.

36

Аксесоари за ID.3

01 Прецизно изработената защита за Вашия ID.3 е толкова лека
и гъвкава. Volkswagen Оригиналната постелка за багажното
отделение (без изображение) съчетава практичност, защита,
комфорт и качество. Специалната й повърхност предотвратява
плъзгането на предмети и не позволява на мръсотията и влагата
да се настанят в багажното отделение. Здравата, издръжлива и точна
по размери Volkswagen Оригинална кора за багажното
отделение (01) с надпис ID.3 с лекота ще поддържа чистотата
в багажното отделение. Преминаващият по края на кората ръб
предотвратява изтичането на течности.

Комфорт и защита

04

02

02-03 Поразително елегантен или по-добре дискретно
незабележим? С Volkswagen Оригиналната защита за товарния
ръб при ID.3 изборът е Ваш. Предлага се като лайстна в черно (03)
или като прозрачно фолио (02). Без значение кой вариант
предпочитате, ефективно ще предпазите товарния ръб
от наранявания при товарене и разтоварване.

03

04 Откъдето и да го погледнете, Вашият ID.3 заслужава оптимална
защита. Изработената по мярка Volkswagen Оригинална постелка
за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб (03)
предлага повърхност, която е подходяща за всеки деликатен,
замърсен или влажен товар. При необходимост здравата предпазна
кърпа за товарния ръб може да се разгъне и по този начин
да помогне за ефективното предотвратяване на драскотини
при товарене и разтоварване.

04

ДЕТАЙЛ
Когато е обърната наопаки, твърдите
пластмасови грапавини на постелката
гарантират оптимална неподвижност
и предпазват дори и при силно замърсяване
и натоварване.
Аксесоари за ID.3
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01-02 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
на най‑голямо износване зони на ID.3, заложете на изработеното
по мярка Volkswagen Оригинално фолио за прага на вратите
в черно/сребристо (01), както и на почти невидимото, но очевидно
ефективно Volkswagen Оригинално прозрачно фолио за прага
на вратите (02). С изключително устойчивите Volkswagen
Оригинални калобрани (без изображение) предпазвате Вашия ID.3
и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал, опасни удари
от камъчета и пръски вода.

01

02

03 Изключителен комфорт при пътуване дори и на задните
седалки. Изработените по мярка Volkswagen Оригинални щори
допринасят за по-добрия комфорт при пътуване на пътниците
на задните места през горещите летни дни, защото предпазват
от пряка слънчева светлина.
04 Оптималният спътник за Вашия ID.3. С практичния Volkswagen
Оригинален кабел за зареждане с включен калъф за съхранение
можете лесно да заредите Вашия електромобил на обикновен битов
контакт1. Така може да продължите пътуването си до следващата
станция за зареждане. За пълното зареждане на автомобила
в домашни условия през нощта препоръчваме да използвате
Wallbox.
03

38

04

Аксесоари за ID.3

1

Контактът трябва да е технически изправен и правилно инсталиран.

Комфорт и защита

05

05-09 Интериорът на ID.3 също заслужава да се наслади
на оптимална защита. Поради това се предлагат разнообразие
от висококачествени стелки. От Volkswagen Оригинални текстилни
стелки „Optimat“ (05) през здравите и напълно рециклируеми
Volkswagen Оригинални стелки за всякакви метеорологични
условия (06), фино изтъканите Volkswagen Оригинални текстилни
стелки „Premium“ (07) до практичните текстилни стелки „Plus“
(08) и гумените стелки „Plus“ (09).

06

08

07

09

Аксесоари за ID.3
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Илюстрацията показва: капачки на външните огледала – страница 53, джанта „Loen“ – страница 59

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация ще
получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи
за гуми и вериги за сняг, ще
намерите от 174 страница.

„Sanya“, 20“
гланцирано черно

„Seoul“, 20“
тъмен графит металик

Алуминиеви джанти за зимата

„Loen“, 18, 19“
Brilliant Silver

„Loen“, 19“
черен гланц

Тасове

„Silver-Design“
18“

Вериги за сняг

„Bicolor-Design“
18“

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния
за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Вериги за сняг
за ID.3

Аксесоари за ID.3

41

Преглед на продуктите за ID.3
Раздел
Спорт и дизайн

Страница
35

35
35
Транспорт

36

Комфорт и защита

36

36

37

37
38
38
38

Наименование на артикула

Номер на артикула

Капачки за външните огледала, за автомобили без Side Assist
- черен гланц
- с визия на карбон
- матиран хром
Динамични LED мигач на външнитеогледала със, затъмнена светлинна лента „Black Edition“, 1 комплект = 2 броя
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия

5H0-072-530- -041
5H0-072-530- -VT1
5H0-072-530- -69D
5H0-052-215
10A-071-360

Подготовка за багажник за велосипеди, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична
подготовка, вертикално натоварване 77 кг, време за монтаж около 500 работни единици
Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при вариращ под
Кора за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при вариращ под
Предпазител на товарния ръб
- лайстна, полирано черно
- фолио, прозрачно
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб, при вариращ под
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, предно и задно, 1 комплект = 4 броя
Фолио за прага на вратите, прозрачно, предно и задно, 1 комплект = 4 броя
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя

Да не се използва с батерия ID.3-77-кВт.
Да се използва единствено за транспорт на велосипеди.
3
Информация за други специфични за страната на доставка варианти може да получите при Вашия Volkswagen партньор.
4
Налично от 1-вото тримесечие на 2021 г.
1
2

Още универсални аксесоари за Вашия ID.3 ще намерите от 138 страница.
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10A-092-150-A1,2

10A-061-160-A
10A-061-160
10A-061-161-A
10A-061-161
10A-061-195-A
10A-061-197
10A-061-210
10A-071-310- -ZMD
10A-071-310-A -908
10A-075-111
10A-075-101

Раздел

Страница
38
38

39
39

39
39
39
Джанти и колела
41
41
41
41
41
41
41
41

Наименование на артикула

Номер на артикула

Щори, за автомобили с 4 врати, за стъклата на задните врати и за задното стъкло
Кабел за зареждане3
- режим 2, 230 V 1AC, макс. 2,3 кВт, EU
- режим 3, 230/400 V 3NAC, макс. 22 кВт, EU
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни (с надпис), 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя
Гумени стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

10A-064-365

Летни джанти
20“ „Sanya“, гланцирано черно, 7,5 J x 20, ET 44, LK 112/5
20“ „Seoul“, тъмен графит металик, 7,5 J x 20, ET 44, LK 112/5
Зимни джанти
18“ „Loen“, Brilliant Silver, 7,5 J x 18, ET 50, LK 112/5
19“ „Loen“, Brilliant Silver, 7,5 J x 19, ET 50, LK 112/5
19“ „Loen“, черен гланц, 7,5 J x 19, ET 50, LK 112/5
Тасове
18“ „Silver-Design“
18“ „Bicolor-Design“, черно/сребристо
Вериги за сняг
Верига за сняг ID.3

000-054-412
000-054-412-S
10B-061-445- -WGK
10B-061-500- -82V
10B-061-502- -82V
10A-061-512- -82V
10B-061-270- -WGK
10B-061-404- -WGK
10B-061-550- -041

10A-071-490-A -FZZ
10A-071-490- -2XF4
10A-071-498- -8Z8
10A-071-499-A -8Z8
10A-071-499-A -AX1
10A-071-458- -WZF
10A-071-458-B -WZG
000-091-387-BK

Аксесоари за ID.3
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Аксесоари за ID.4
ID.4 предлага изцяло
нова концепция
за пространството
с интегрирана
устойчивост.
Иновативна комбинация,
която Ви отваря безброй
възможности. Насладете
се на огромното
разнообразие, което
предлагаме в сферата
на аксесоарите.

Още универсални аксесоари за ID.4
ще намерите от 138.
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Илюстрацията показва: напречни греди при рейки на покрива–
страница 46, кутия за багаж – страница 156, странична степенка –
страница 45, алуминиева джанта „Loen“ черна – страница 51

Спорт и дизайн

01

01-02 Умело съчетани защита и функционалност за Вашия ID.4.
Volkswagen Оригиналната защитна лайстна за задния капак
с хромирана визия (01) за ID.4 не само привлича погледите,
но същевременно е ефективна защита за ръба на задния капак,
като го предпазва от драскотини и нараняване на боята.
Защитната лайстна лесно се залепя за долния ръб на задния капак.
Volkswagen Оригиналните степенки (02) подчертават SUV визията,
улесняват качването, а също така и товаренето на покрива.

02

Аксесоари за ID.4
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Транспорт

01-02 Вземете във Вашия ID.4 това, което желаете.
Изработените по мярка и стабилни Volkswagen Оригинални
напречни греди1 (01) от аеродинамично оформен алуминиев
профил, с новия ID. бранд и елегантна капачка с 3D ефект,
се поставят на рейките на покрива и са основата за бърз и стабилен
монтаж на всякакви надстройки на покрива. С подвижния
Volkswagen Оригинален теглич (02) за дооборудване с 13-пинов
електрически комплект за монтаж получавате пакет от оптимално
прилягащи си части. Идеалната основа например за багажници
за велосипеди или ремаркета за лодка.

01

02
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1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита

01-03 Багажникът на ID.4 е с голям потенциал и предлага много
място. За да остане обаче всичко на мястото си, препоръчваме
да използвате Volkswagen Оригинална постелка за багажното
отделение (01), налична както за стандартен, така и за вариращ под.
При стандартен под са подходящи също така Volkswagen
Оригиналната кора за багажното отделение (без изображение)
и Volkswagen Оригиналната вана за багажното отделение (02).
За вариращия под е създадена Volkswagen Оригиналната
постелка за багажното отделение с предпазна кърпа
за товарния ръб (03). Всички решения за багажното отделение
от Volkswagen Оригинални аксесоари съчетават практичност, защита,
комфорт и качество.

01

ДЕТАЙЛ

02

03

Когато е обърната наопаки, твърдите пластмасови
грапавини на постелката гарантират оптимална
неподвижност и предпазват дори и при силно
замърсяване и натоварване.

Аксесоари за ID.4
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01

02

01-02 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
на най‑голямо износване зони на ID.4, заложете на Volkswagen
Оригиналното фолио за прага на вратите в черно/сребристо
(01). Прозрачното Volkswagen Оригинално фолио за прага
на вратите (02) предлага почти невидима защита.
За да продължавате да изпитвате удоволствие при влизане
в автомобила, без да се притеснявате от драскотини и наранявания
на целостта на боята.

03 Изключителен комфорт при пътуване дори и на задните
седалки. Изработените по мярка Volkswagen Оригинална щори
допринасят за по-добрия комфорт при пътуване на пътниците
на задните места през горещите летни дни, защото предпазват
от пряка слънчева светлина.

03
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Комфорт и защита

04

05

04-06 Най-доброто оборудване за почти всяка ситуация.
С Volkswagen Оригиналните ветробрани за вратите (04) можете
да оставите прозорците леко отворени дори когато вали дъжд
или сняг и да се насладите на чистия въздух. С практичния
Volkswagen Оригинален кабел за зареждане (05) с включен
калъф за съхранение можете лесно да заредите ID.4 на обикновен
битов контакт1. Така може да продължите пътуването си до
следващата станция за зареждане. С изключително устойчивите
Volkswagen Оригинални калобрани (06) предпазвате Вашия ID.4
и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал, опасни удари от
камъчета и пръски вода.

06

1

Контактът трябва да е технически изправен и правилно инсталиран.
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Комфорт и защита

01
01
01-05
Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“, Volkswagen
Оригинални аксесоари отдават голямо внимание на грижата
за интериора. Здравите Volkswagen Оригинални стелки
за всякакви метеорологични условия (01) с надпис ID.4 отпред
предпазват пода от замърсяване и влага независимо от сезона.
Volkswagen Оригиналните текстилни стелки „Optimat“ (02)
с надпис ID.4 отпред съчетават качествата на гумени стелки
с елегантността на текстилни стелки. Идеално оразмерени
Volkswagen Оригинални текстилните стелки „Premium“ (03)
са изработени от устойчив на износване велур и имат надпис ID.4
отпред. За приятната чистота на пода се грижат също практичните
текстилни стелки „Plus“ (04) и гумените стелки „Plus“ (05).
02

03

05
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Джанти и колела
Алуминиеви джанти за зимата
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация
ще получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари за
Вашите колела, като напр. капачки
за вентили, комплекти секретни
болтове, калъфи за гуми и вериги
за сняг, ще намерите
от 174 страница.

„Loen“, 19“, 20“
Brilliant Silver

„Loen“, 20“
черно

Комплект резервно колело

Тасове

Вериги за сняг

19“

„Silver“
18“

„Black“
19“

Незаменим в случай на повреда на колелото. С Volkswagen
Оригиналното резервно колело Вие и Вашият ID.4 сте добре
екипирани. В комплекта е включен 19“резервно колело, инструмент
и крик. Така разполагате с всичко, от което има нужда, за да смените
гумата в случай на необходимост.

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния
за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Вериги за сняг
за ID.4

Аксесоари за ID.4
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Преглед на продуктите за ID.4
Раздел

Страница
45
45

Степенки, цвят: анодизиран алуминий, време за монтаж около 250 работни единици
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия

11A-071-691
11A-071-360

Транспорт

46
46

Напречни греди, при рейки на покрива, 1 комплект = 2 броя
Теглич, подвижен, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка

11A-071-151
11A-092-160

Комфорт и защита

47

Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при вариращ под
Кора за багажното отделение, с надпис на модела, при стандартен под
Вана за багажното отделение, с надпис на модела, при стандартен под
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, предно и задно, 1 комплект = 4 броя
Фолио за прага на вратите, прозрачно, задно, 1 комплект = 2 броя
Щори, 3 части, за стъклата на задните врати и за задното стъкло
Ветробран за вратите
- предни и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Кабел за зареждане2
- режим 2, 230 V 1AC, макс. 2,3 кВт, EU
- режим 3, 230/400 V 3NAC, макс. 22 кВт, EU
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя

49

49

2

Номер на артикула

Спорт и дизайн

47
47
47
48
48
48
49

1

Наименование на артикула

Налично от април 2021 г.
Информация за други специфични за страната на доставка варианти може да получите при Вашия Volkswagen партньор.

Още универсални аксесоари за ID.4 ще намерите от 138 страница.
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11A-061-160
11A-061-160-A
11A-061-161
11A-061-162
11A-061-210
11A-071-310- -ZMD
11A-071-310-A -908
11A-064-365
11A-072-190
11A-072-193
11A-072-194
000-054-412
000-054-412-S
11A-075-111
11A-075-101

Раздел

Страница
50

50
50
50
50
Джанти и колела
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Наименование на артикула

Номер на артикула

Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя
Гумени стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

11B-061-500- -82V
11B-061-502- -82V 1
11A-061-512- -82V
11B-061-445- -WGK
11B-061-270- -WGK
11B-061-404- -WGK
11B-061-550- -041

Зимни джанти
19“ „Loen“, Brilliant Silver, 8,5 J x 19, ET 45
20” „Loen“, Brilliant Silver, 8,0 J x 20, ET 45, предна ос
20“ „Loen“, Brilliant Silver, 9,0 J x 20, ET 42, задна ос
20“ „Loen“, черно, 8,0 J x 20, ET 45, предна ос
20“ „Loen“, черно, 9,0 J x 20, ET 42, задна ос
Тасове
18“ „Silver“
19“ „Black“
Комплект резервно колело
19“, с включени инструмент за монтаж и крик
Вериги за сняг
Вериги за сняг ID.4

11A-071-499- -8Z8
11A-071-490- -8Z8
11A-071-490-A -8Z8
11A-071-490- -AX1
11A-071-490-A -AX1
11A-071-458- -WZF
11A-071-459- -ZKC
11A-073-129- -03C
000-091-387-BN

Аксесоари за ID.4
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Аксесоари за Passat и Passat Variant
Комбинацията
от елегантност,
прагматизъм и високи
резултати се нарича
Passat. Най удобното
решение. Почти за
всичко.
Разбира се,
изключителната
универсалност не трябва
да ограничава
възможността
за индивидуализация.
Не го и прави.

Още универсални аксесоари за Passat
или Passat Variant ще намерите от 138
страница.
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Аксесоари за Passat

Илюстрацията показва: напречни греди– страница 57, кутия за
багаж – страница 156, джанта „Pretoria“ – страница 62

Спорт и дизайн

01-02 Наистина привлича погледа. С лесните за монтаж
Volkswagen Оригинални капачки за външните огледала (01)
с атрактивна визия на матиран хром, Passat или Passat Variant
изглежда по-елегантно и спортно. Динамичните LED мигачите на
външните огледала (02) придават на Passat или Passat Variant още
по-спортно излъчване. Чрез ефекта на бягаща светлина мигачите на
външните огледала сигнализират по-видимо предстояща маневра.
Тонираната, затъмнена светлинна лента „Black Edition“ придава
спортен вид на мигачите. С Plug & Play дооборудването е
изключително лесно.

01

02

03 Най-впечатляващият акцент за задната част на Passat Variant.
R-Line визията на затъмнените Volkswagen Оригинални LED задни
светлини допринася за спортното излъчване до последния детайл.

03

Аксесоари за Passat
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Спорт и дизайн

01-02 Атрактивният дизайн не изключва висока функционалност.
Volkswagen Оригиналният предпазител на товарния ръб с визия
на неръждаема стомана за Passat и Passat Variant (без изображение)
и Volkswagen Оригиналната защитна лайстна за задния капак
с хромзирана визия (01) за Passat Variant не само изглеждат добре,
но и предпазват боята. За да защитите изложените на най-голямо
износване зони на Passat или Passat Variant заложете на атрактивното
Volkswagen Оригиналната защитна лайстна за прага от
алуминий (02).

01

02
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Транспорт

01

02

01-03 Вземете това, което желаете. Изработени по мярка
и предварително сглобени Volkswagen Оригиналните напречни
греди1 (01) за Passat и Volkswagen Оригиналните напречни греди
при рейки на покрива1 (02) за Passat Variant са основата за бърз
и стабилен монтаж на всяка надстройка на покрива. С фиксирания
(03), демонтируемия (без изображение) или подвижния
(без изображение) Volkswagen Оригинален теглич
за дооборудване с 13-пинов електрически комплект за монтаж
получавате пакет от оптимално прилягащи си части за Passat
или Passat Variant. Идеалната основа например за багажници
за велосипеди или ремаркета за лодка.

03

1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Аксесоари за Passat
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ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът
в багажното отделение трябва
да е подходящо обезопасен.

01

02

01-03 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Volkswagen Оригиналната разделителна решетка (01) разделя
пътническата зона от багажното отделение на Passat Variant.
Може да е от полза например при превоз на куче. Volkswagen
Оригиналната вана за багажното отделение (01), Volkswagen
Оригиналната постелка за багажното отделение (02),
Volkswagen Оригиналната кора за багажното отделение
(без изображение), както и Volkswagen Оригиналната постелка
за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб (03)
съчетават практичност, защита, комфорт и качество за всеки Passat
и Passat Variant. За да сте сигурни, че боята е защитена
от наранявания при товарене и разтоварване и че драскотините
нямат шанс, препоръчваме да поставите Volkswagen Оригиналното
защитно прозрачно фолио за товарния ръб (01).

ДЕТАЙЛ
Когато е обърната наопаки,
твърдата грапава повърхност
на постелката гарантира
оптимална неподвижност
и предпазва дори и при силно
замърсяване и натоварване.
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03

Комфорт и защита

04-05 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
на най‑голямо износване зони на Passat или Passat Variant, заложете
на Volkswagen Оригиналното защитно фолио за прага на вратите
в черно/сребристо (04), както и на почти невидимото Volkswagen
Оригинално прозрачно фолио за прага на вратите (05).

04

05

06 Всичко пред погледа. Volkswagen Оригиналната камера
за задно виждане1 реалистично изобразява зоната зад автомобила
на дисплея на радионавигационното устройство. Помощните линии,
както и високата разделителна способност, подпомагат водача
за прецизно заемане на паркомястото.

06

1

Моля, обърнете внимание на ограничената видимост на камерата, както и на граничните възможности на системата. Указанията в ръководството за употреба трябва да се спазват внимателно.

Аксесоари за Passat
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01-03 Добра защита за почти всяка ситуация. С Volkswagen
Оригиналните ветробрани за вратите (01) можете да оставите
прозорците леко отворени дори когато вали дъжд или сняг
и да се насладите на чистия въздух. С изключително устойчивите
Volkswagen Оригинални калобрани (02) предпазвате Вашия Passat
или Passat Variant и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал,
опасни удари от камъчета и пръски вода. Изработените по мярка
Volkswagen Оригинални щори (03) допринасят за по-добрия
комфорт при пътуване на пътниците на задните места през горещите
летни дни, защото предпазват от пряка слънчева светлина.
Практичният спътник. С Volkswagen Оригиналния кабел
за зареждане (без изображение) с включен калъф за съхранение
можете лесно да заредите Passat GTE на обикновен битов контакт1.
Така може да продължите пътуването си до следващата станция
за зареждане. За пълното зареждане на автомобила в домашни
условия през нощта препоръчваме да използвате Wallbox.

01

03

02
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1

Контактът трябва да е технически изправен и правилно инсталиран.

Комфорт и защита

04-08
Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“, Volkswagen
Оригинални аксесоари отдават голямо внимание на грижата
за интериора. Идеално оразмерени, Volkswagen Оригиналните
текстилни стелки „Premium“ (04) са изработени от устойчив
на износване велур и имат надпис Passat отпред. Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Optimat“ (05) с надпис Passat
отпред съчетават качествата на гумените стелки с елегантността
на текстилните стелки. Здравите Volkswagen Оригинални стелки
за всякакви метеорологични условия (06) с надпис Passat отпред
предпазват пода от замърсяване и влага независимо от сезона.
За приятната чистота на пода се грижат също практичните гумени
стелки „Plus“ (07) и текстилните стелки „Plus“ (08).

04

05

06

07

08
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Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация
ще получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за
гуми и вериги за сняг, ще
намерите от 174 страница.

„Bonneville“, 18“
гланцирано черно

„Monterey“, 18“
сив металик

„Pretoria“, 19“
тъмен графит мат

Тасове

Алуминиеви джанти за зимата

„Corvara“, 16“, 17“
Brilliant Silver

62
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„Merano“, 16“, 17“
Brilliant Silver

„Merano“, 17“
Adamantium тъмен металик

„Турбина дизайн“
16“

„Silver“
16“

Преглед на продуктите за Passat и Passat Variant
Раздел

Страница

Спорт и дизайн

Наименование на артикула

Номер на артикула
3G0-072-5301
5H0 052 215

74
74
74

Капачки за външните огледала, матиран хром, 1 комплект = 2 броя
Динамични LED мигач на външните огледала със, затъмнена светлинна лента „Black Edition“, 1 комплект = 2 броя
LED задни светлини с R-Line дизайн за Passat Variant, затъмнени, 1 комплект = 4 броя, време за монтаж около 310 работни
единици
Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана за Passat Variant
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия за Passat Variant
Лайстни за прага на вратите от алуминий, предни, 1 комплект = 2 броя

75
75
75

Напречни греди за Passat, 1 комплект = 2 броя
Напречни греди при рейки на покрива за Passat Variant, 1 комплект = 2 броя.
Теглич

3G0-071-1262
3G9-071-1511,3

- фиксиран, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около 500
работни единици

3G0-092-103-B1,4
3G0-092-103-D1,5
3G0-092-150-B1,4
3G0-092-150-D1,5
3G5-092-1604
3G5-092-160-A 5
3G9-092-1604
3G9-092-160-A 5

73
73
73

Транспорт

- демонтируем, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- подвижен, за Passat, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж
около 500 работни единици
- подвижен, за Passat Variant, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за
монтаж около 500 работни единици
Комфорт и защита

Разделителна решетка за Passat Variant
Вана за багажното отделение за Passat Variant, с надпис на модела, при вариращ под
Постелка за багажното отделение, при вариращ под
- за Passat
- за Passat Variant
Кора за багажното отделение с надпис на модела, при вариращ под
- за Passat
- за Passat Variant

76
76
76

76

Предлага се и за Passat Alltrack.
Предлага се и за Passat GTE.
3
Предлага се и за Passat GTE Variant.

За автомобили от календарна седмица 29/2020.
За автомобили от календарна седмица 30/2020.
6
За автомобили без уширение на калника.

1

4

7

2

5

8

3G9-052-2001,7
3G9-061-1951
3G9-071-360-A
3G0-071-3031

3G9-017-2211
3G9-061-1621
3G5-061-160
3G9-061-1601
3G5-061-161
3G9-061-1611

Само за автомобили от моделни години 2015–2020.
Информация за други специфични за страната на доставка варианти може да получите при Вашия
Volkswagen партньор.

Още универсални аксесоари за Вашия Passat или Passat Variant ще намерите от 138 страница.
Аксесоари за Passat
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Преглед на продуктите за Passat и Passat Variant
Раздел

Страница
58
58

59
59
59

60
60

60
60
61
61
61

61

Предлага се и за Passat Alltrack.
Предлага се и за Passat GTE.
3
Предлага се и за Passat GTE Variant.

Наименование на артикула

Номер на артикула

Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб за Passat Variant
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
- за Passat
- за Passat Variant
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, предно и задно, 1 комплект = 4 броя
Фолио за прага на вратите, прозрачно, отзад, 1 комплект = 2 броя
Камера за задно виждане, за дооборудване, време за монтаж около 400 работни единици
- със старо лого, за Passat
- със старо лого, за Passat Variant
- с ново лого, за Passat
- с ново лого, за Passat Variant
Ветробрани за вратите отпред за Passat и Passat Variant, 1 комплект = 2 броя
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Щори за Passat Variant, за задните прозорци и прозореци на багажното отделение
Кабел за зареждане2,8
- режим 2, 230 V 1AC, макс. 2,3 кВт, EU
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни (с надпис), 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Гумени стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

3G9-061-2101

За автомобили от календарна седмица 29/2020.
За автомобили от календарна седмица 30/2020.
6
За автомобили без уширение на калника.

1

4

7

2

5

8

Още универсални аксесоари за Вашия Passat или Passat Variant ще намерите от 138 страница.
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3G5-061-197-B
3G9-061-197-B
3G0-071-310- -BXF1
3G0-071-310-A -9081
3G1-054-634
3G1-054-634-A
3G1-054-634-B
3G1-054-634-C
3G0-072-193-A1
3G0-075-1111
3G0-075-101-C1,6
3G9-064-3651
000-054-412
3G1-061-270- -WGK1
3G1-061-445- -WGK1
3G1-061-500-A -82V 1
3G1-061-502-A -82V 1
3G0-061-512-A -82V 1
3G1-061-550- -0411

Само за автомобили от моделни години 2015–2020.
Информация за други специфични за страната на доставка варианти може да получите при Вашия
Volkswagen партньор.

Раздел

Страница
61

Джанти и колела
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Наименование на артикула

Номер на артикула

Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя
Летни джанти
18“ „Bonneville“, гланцирано черно, 8,0 J x 18, ET 44, LK 112/5
18“ „Monterey“, сив металик, 8,0 J x 18, ET 44, LK 112/5
19“ „Pretoria“, тъмен графит мат, 8,0 J x 19, ET 44, LK 112/5
Зимни джанти
16” „Corvara“, Brilliant Silver, 6,5 J x 16, ET 42, LK 112/5
16“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,5 J x 16, ET 42, LK 112/5
17“ „Corvara“, Brilliant Silver, 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
17“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,5 J x 17, ET 41, LK 112/5
17“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 6,5 J x 17, ET 41, LK 112/5
Тасове
16” „Турбина дизайн“
16“ „Silver“

3G1-061-404- -WGK1
3G0-071-498-C -FZZ
3G0-071-498-B -Z49
3G0-071-499- -2ZT
3G0-071-496-A -8Z8
3G0-071-496-B -8Z8
5NA-071-497- -8Z81
3G0-071-497-C -8Z8
3G0-071-497-C -DM9
3G0-071-456- -1ZX
3G0-071-456-A -UWP

Аксесоари за Passat
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Аксесоари за Polo
Не е нито сред
най-малките, нито сред
най-послушните.
Polo е подходящ
за всичко, каквото Ви
потрябва. Един колкото
сигурен, толкова
и спортен модел,
който не само идеално
се адаптира,
но и се оставя да бъде
адаптиран.

Още универсални аксесоари за Polo
ще намерите от 138 страница.
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Илюстрацията показва: напречни греди – страница 69, кутия
за багаж – страница 156, джанта „Sebring“ – страница 74

Спорт и дизайн

01-03 Незабравимо излъчване — винаги и навсякъде.
Като спортно-елегантни детайли Volkswagen Оригиналните
капачки за външните огледала (01) в черен гланц,
както и Volkswagen Оригиналният спойлер на покрива (02),
поставят умело акценти на Polo. Освен това спойлерът на покрива
подобрява аеродинамиката. Volkswagen Оригиналните LED задни
затъмнени светлини „Black Line“ (03) са акцентът в задната част
на автомобила.

01

03

02

Аксесоари за Polo
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Спорт и дизайн

01

02

01-03 Оптималната комбинация от атрактивна визия и добре
обмислена защита. Volkswagen Оригиналната защитна лайстна
за задния капак с хромирана визия (01) и Volkswagen
Оригиналния предпазител за товарния ръб с визия
на неръждаема стомана (02) са наслада за окото. Освен това
те ефективно предпазват от драскотини и наранявания
при товаренето на багажното отделение. Volkswagen
Оригиналната защитна лайстна за прага от алуминий (03)
с надпис Polo е атрактивен детайл, който добавя стойност
към изложените на износване зони на Polo, като едновременно
с това ги предпазва.

03

68
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Транспорт

01-02 Вземете в Polo това, което желаете.
Изработените по мярка и предварително сглобени Volkswagen
Оригинални напречни греди1 (01) са база за бърз и стабилен
монтаж на всяка надстройка на покрива. С демонтируемия (02)
или фиксирания (без изображение) Volkswagen Оригинален
теглич за дооборудване с 13-пинов електрически комплект
за монтаж получавате пакет от оптимално прилягащи си части.
Идеалната основа например за багажници за велосипеди
или ремаркета за лодка.

01

02

1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Аксесоари за Polo
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01-02 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Volkswagen Оригиналната кора за багажното отделение (01),
Volkswagen Оригиналната постелка за багажното отделение
(без изображение) и Volkswagen Оригиналната вана
за багажното отделение (02) съчетават практичност, защита,
комфорт и качество. Практичното Volkswagen Оригинално
прозрачно защитно фолио за товарния ръб (01) предотвратява
наранявания на боята при товарене и разтоварване.
Залепва се върху товарния ръб на задната броня.

01

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът
в багажното отделение трябва
да е подходящо обезопасен.

02
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Комфорт и защита

03-05 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
на най‑голямо износване зони на Polo заложете на Volkswagen
Оригиналното фолио за прага на вратите в черно/сребристо (03)
или на почти невидимото Volkswagen Оригинално прозрачно
фолио за прага на вратите (04). С изключително устойчивите
Volkswagen Оригинални калобрани (05) предпазвате Вашето Polo
и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал, опасни удари от
камъчета и пръски вода. Всичко пред погледа. Volkswagen
Оригиналният заден парк пилот (без изображение) се активира
автоматично при включване на предавката за заден ход. Четири
датчика и звуков предупредителен сигнал Ви помагат при паркиране
на заден ход.

03

04

05
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01-02 Оптимална защита, независимо от метеорологичните
условия. С Volkswagen Оригиналните ветробрани за вратите (01)
можете да оставите прозорците леко отворени дори когато вали
дъжд или сняг и да се насладите на чистия въздух. Изработените по
мярка Volkswagen Оригинални щори (02) допринасят за по-добрия
комфорт при пътуване на пътниците на задните места през горещите
летни дни, защото предпазват от пряка слънчева светилна.
Изключителен комфорт при пътуване дори и на задните седалки.

01

02
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Комфорт и защита

03-07 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Изработените по мярка Volkswagen
Оригинални текстилни стелки „Premium“ (03) от устойчив
на износване велур имат надпис Polo отпред. Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Optimat“ (04) с надпис Polo
отпред съчетават качествата на гумени стелки с елегантността
на текстилни стелки. Здравите Volkswagen Оригинални стелки
за всякакви метеорологични условия (05) с надпис Polo отпред
предпазват пода от замърсяване и влага независимо от сезона.
За приятната чистота на пода се грижат също практичните гумени
стелки „Plus“ (06) и текстилните стелки „Plus“ (07).

03

04

05

06

07

Аксесоари за Polo
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Алуминиеви джанти за лятото

„Sebring“, 16“
сив металик

„Bonneville“, 17“
гланцирано черно

„Brescia“, 18“
гланцирано черно

74
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Илюстрацията показва: джанти „Sebring“ страница 74

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за зимата
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация ще
получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи
за гуми и вериги за сняг,
ще намерите от 174 страница.

„Corvara“, 15“
Brilliant Silver

„Merano“, 16“
Brilliant Silver

„Merano“, 14“
Adamantium тъмен металик

„Silver“
14“

„Twist дизайн“
15“

Тасове

„Дизайн 7 двойни лъча“
14“

„Silver“
15“

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс
на натоварване от препоръчителния за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички
алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Аксесоари за Polo
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Преглед на продуктите за Polo
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Спорт и дизайн

67
67
67
68
68
68

Капачки за външните огледала, черен гланц, 1 комплект = 2 броя
Спойлер на покрива, време за монтаж около 50–100 работни единици
LED задни светлини „Black Line“, 1 комплект = 2 броя, време за монтаж около 75 работни единици
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана
Лайстни за прага на вратите от алуминий, предни, 1 комплект = 2 броя

2G0-072-530
2G0-071-644- -GRU1
2G1-052-2002
2G0-071-360
2G0-061-195
2G0-071-303-A

Транспорт

69
69

Напречни греди, 1 комплект = 2 броя
Теглич

2G0-071-126

- демонтируем, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- фиксиран, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около 500
работни единици
Комфорт и защита

70
70

70
70
71
71
71

1
2

Кора за багажното отделение, с надпис на модела, при вариращ под
Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при вариращ под
Вана за багажното отделение, с надпис на модела, при вариращ под
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, за автомобили с 4 врати, 1 комплект = 4 броя
Фолио за прага на вратите, прозрачно, задно
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя

Грундирани и с възможност за боядисване в цвета на автомобила.
Предлага се и за Polo GTI.

Още универсални аксесоари за Polo ще намерите от 138 страница.
76

Аксесоари за Polo

3
4

За автомобили от календарна седмица 29/2020.
За автомобили от календарна седмица 30/2020.

2G0-092-1503
2G0-092-150-A4
2G0-092-150-B4
2G0-092-1033
2G0-092-103-A4
2G0-092-103-B4
2G0-061-1612
2G0-061-160-A 2
2G0-061-1602
2G0-061-1622
2G0-061-197
2G4-071-310- -BXF
2G0-071-310-A -908
2G0-075-116-A 2
2G0-075-1012

Раздел

Страница
71
72
72
73
73
73

73
73
Джанти и колела
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75

Наименование на артикула

Номер на артикула

Заден парк пилот
Ветробрани за вратите, за автомобили с 4 врати, предни, 1 комплект = 2 броя
Щори, за задното стъкло и за стъклата на задните врати
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис), 1 комплект = 2 броя
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Гумени стелки „Plus“, предни и задни, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

2G0-054-630
2G0-072-193
2G0-064-365
2G1-061-270- -WGK
2G1-061-445- -WGK

Летни джанти
16“ „Sebring“, сив металик, 6,5 J x 16, ET 47, LK 100/5
17“ „Bonneville“, гланцирано черно, 7,0 J x 17, ET 51, LK 100/5
18“ „Bonneville“, гланцирано черно, 7,5 J x 18, ET 51, LK 100/5
Зимни джанти
15“ „Corvara“, Brilliant Silver, 5,5 J x 15, ET 40, LK 100/5
16“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,0 J x 16, ET 45, LK 100/5
14“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 6,0 J x 16, ET 45, LK 100/5
Тасове
14“ „Дизайн 7 двойни лъча“
14“ „Silver“
15“ „Twist дизайн“
15“ „Silver“

2G1-061-502- -82V
2G1-061-500- -82V
2G0-061-512- -82V
2G1-061-550- -041
2G1-061-404- -WGK

2G0-071-496-A -Z492
2G0-071-497- -FZZ
2G0-071-498- -FZZ
2G0-071-495- -8Z8
2G0-071-496- -8Z8
2G0-071-496- -DM9
2G0-071-454
2G0-071-454-A -UWP
2G0-071-455
2G0-071-455-A -UWP

Аксесоари за Polo
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Аксесоари за T-Cross
Противоположността
на стереотипното
мислене се нарича
T-Cross. Модерен
авантюрист, който
загърбва всички
шаблони. Създаден
за хора, които обичат
различното и искат
да го интегрират
в ежедневието си.
Абсолютен
индивидуалист.

Още универсални аксесоари за T-Cross
ще намерите от 138 страница.
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Илюстрацията показва: напречни греди при рейки на покрива
– страница 80, багажник за велосипед – страница 152, степенка –
страница 79, защитна лайстна за задния капак – страница 79

Спорт и дизайн

01-04 Внушително присъствие на внушителен автомобил.
Volkswagen Оригиналните степенки (01) от анодизиран
алуминий подчертават SUV визията, улеснява качването, а също
така и товаренето на покрива. Volkswagen Оригиналната
защитна лайстна за прага от алуминий (02) с надпис T-Cross
осигурява индивидуална защита от надраскване в зоната на
вратите и е истински визуален акцент. Volkswagen Оригиналната
защитна лайстна за задния капак с хромирана визия (03) е не
само красива, но и предпазва от наранявания. По този начин
деликатната задна част на автомобила е добре защитена от
надраскване и повреда на боята. Защитната лайстна лесно се
залепя за долния ръб на задния капак. Volkswagen Оригиналният
предпазител за товарния ръб с визия на неръждаема стомана
(04) е визуален акцент и ефективно предпазва боята от драскотини
при товаренето и разтоварването на багажното отделение.

01

02

04

03
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Транспорт

01-02 Вземете в T-Cross това, което желаете.
Изработените по мярка и стабилни Volkswagen Оригинални
напречни греди1 (01) от аеродинамично оформен алуминиев
профил се поставят на рейките на покрива и са основата за бърз
и стабилен монтаж на всякакви надстройки на покрива.
С демонтируемия (02) или фиксирания(без изображение)
Volkswagen Оригинален теглич за дооборудване с 13-пинов
електрически комплект за монтаж получавате пакет от оптимално
прилягащи си части. Идеалната основа например за багажници
за велосипеди или ремаркета за лодка.

01

02

80
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1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът
в багажното отделение трябва
да е подходящо обезопасен.

01

01-02 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Възползвайте се от нашето ноу-хау, когато става въпрос за транспорт
на вещи в багажното отделение на T-Cross. Нашите решения
за багажното отделение са винаги в отговор на Вашите нужди.
Volkswagen Оригиналната кора за багажното отделение (01)
с надпис T-Cross, Volkswagen Оригиналната постелка
за багажното отделение (без изображение), както и Volkswagen
Оригиналната постелка за багажното отделение с предпазна
кърпа за товарния ръб (02) съчетават практичност, защита,
комфорт и качество.

ДЕТАЙЛ

02

Когато е обърната наопаки,
твърдата грапава повърхност
на постелката гарантира
оптимална неподвижност
и предпазва дори и при силно
замърсяване и натоварване.
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01

02

01-02 Почти невидима, но ефективна защита. Практичното
и изработено по мярка Volkswagen Оригиналното защитно
прозрачно фолио за товарния ръб (01) предотвратява
наранявания на боята при товарене и разтоварване.
Залепва се върху товарния ръб на задната броня. Volkswagen
Оригиналните лайстни за праг на вратите черно/сребристо (02)
съчетават защита срещу повреди и атрактивен дизайн. Те предпазват
изложените на най-голямо износване зони при вратите на T-Cross
от драскотини и по боята.

03-04 Оптимален комфорт и защита при почти всяка ситуация.
С изключително устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани
(03) предпазвате Вашия T-Cross и автомобила зад Вас от изхвърляне
на кал, опасни удари от камъчета и пръски вода. С Volkswagen
Оригиналните ветробрани за вратите (04) можете да оставите
прозорците леко отворени дори когато вали дъжд или сняг
и да се насладите на чистия въздух.

03

04
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Комфорт и защита

05-09 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Идеално оразмерени Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Premium“ (05) са изработени
от устойчив на износване велур и имат надпис T-Cross отпред.
Volkwagen Оригиналните текстилни стелки „Optimat“ (06)
с надпис T-Cross отпред съчетават качествата на гумени стелки
с елегантността на текстилни стелки. Здравите Volkswagen
Оригинални стелки за всякакви метеорологични условия (07)
с надпис T-Cross отпред предпазват от замърсяване и влага
независимо от сезона. За приятната чистота на пода се грижат
също практичните текстилни стелки „Plus“ (08) и гумени
стелки „Plus“ (09).

06

07

05

08

09

Аксесоари за T-Cross
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Илюстрацията показва: джанти „Sebring“ – страница 85

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото

Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация
ще получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми
и вериги за сняг, ще намерите
от 174 страница.

„Sebring“, 17“
сив металик

„Nevada“, 18“
гланцирано черно

Алуминиеви джанти за зимата

„Merano“, 16“
Brilliant Silver

„Merano“, 16“
Adamantium тъмен металик

Тасове

16“

16“

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния
за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Аксесоари за T-Cross
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Преглед на продуктите за T-Cross
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Спорт и дизайн

79
79
79
79

Степенки за странични прагове, време за монтаж около 250 работни единици
Лайстни за прага на вратите от алуминий, предни, 1 комплект = 2 броя
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана

2GM-071-691
2GM-071-303
2GM-071-360
2GM-061-195

Транспорт

80
80

Напречни греди, при рейки на покрива, 1 комплект = 2 броя
Теглич

2GM-071-151

- фиксиран, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- демонтируем, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици

Комфорт и защита

81

81

81
82
82
82

82

1
2

Кора за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при равен под
Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при равен под
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, предно и задно, 1 комплект = 4 броя
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Ветробран за вратите
- за автомобили с 4 врати, преден, 1 комплект = 2 броя
- за автомобили с 4 врати, заден, 1 комплект = 2 броя

За T-Cross до календарна седмица 29/2020.
За T-Cross от календарна седмица 30/2020.

Още универсални аксесоари за Вашия T-Cross ще намерите от 138 страница.
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2GM-092-103-A1
2GM-092-103-B2
2GM-092-103-C2
2GM-092-150-A1
2GM-092-150-B2
2GM-092-150-C2

2GM-061-161-A
2GM-061-161
2GM-061-160-A
2GM-061-160
2GM-061-210
2GM-061-197
2GM-071-310
2GM-075-111
2GM-075-101
2GM-072-193
2GM-072-194

Раздел

Страница
83
83
83

83
83
Джанти и колела
85
85
85
85
85
85

Наименование на артикула

Номер на артикула

Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни (с надпис), 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя
Гумени стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

2GM-061-270- -WGK
2GM-061-445- -WGK

Летни джанти
17“ „Sebring“, сив металик, 6,5 J x 17, ET 39, LK 100/5
18“ „Nevada“, гланцирано черно, 7,0 J x 18, ET 39, LK 112/5
Зимни джанти
16“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,0 J x 16, ET 35, LK 100/5
16“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 6,0 J x 16, ET 35, LK 100/5
Тасове
16“
16“

2GM-061-500- -82V
2GM-061-502- -82V
2GM-061-512- -82V
2GM-061-404- -WGK
2GM-061-550- -041

2GM-071-497- -Z49
2GM-071-498- -FZZ
2GM-071-496- -8Z8
2GM-071-496- -DM9
2GM-071-456
2GM-071-456-A -UWP

Аксесоари за T-Cross
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Аксесоари за T-Roc и T-Roc Cabrio
T-Roc е доказателството,
че само един автомобил е
достатъчен, за да
подхрани самочувствието
Ви. Със задвижване
на четирите колела
и модерна свързаност,
този спортно-елегантен
модел напипва пулса
на времето. И при това
остава верен на единединствен стил: Вашия.

Още универсални аксесоари за T-Roc
или T-Roc Cabrio ще намерите от 138
страница.

88

Аксесоари за T-Roc

Илюстрацията показва: багажник за велосипеди „Premium“ –
страница 148, джанти „Suzuka“ – страница 94

Спорт и дизайн
01-02 Атрактивният дизайн не изключва висока функционалност.
Volkswagen Оригиналната защитна лайстна за задния капак с
хромирана визия (01) и Volkswagen Оригиналният предпазител
на товарния ръб с визия на неръждаема стомана (01) за T-Roc
или T-Roc Cabrio не само изглеждат добре, но и предпазват боята.
За да защитите изложените на най-голямо износване зони на T-Roc
или T-Roc Cabrio заложете на атрактивната Volkswagen
Оригиналната защитна лайстна за прага на вратите
от алуминий (02) с надпис T-Roc.
03-04 Този спортно-елегантен детайл Ви гарантира бляскавото
излъчване: Volkswagen Оригиналните LED задни светлини „Black
Line“ (03) с ексклузивен, затъмнен дизайн придават на T-Roc
изключително спортна визия. Volkswagen Оригиналните степенки
(04) подчертават SUV визията на T-Roc или T-Roc Cabrio, улеснява
качването, а също така и товаренето на покрива.

01

03

02
04

Аксесоари за T-Roc

89

Транспорт

01-02 Вземете това, което желаете.
Volkswagen Оригиналните напречни греди при рейки
на покрива1 (01) от аеродинамично оформен алуминиев
профил за T-Roc са основата за бърз и стабилен монтаж
на всякакви надстройки. С демонтируемия (02)
или фиксирания (без изображение) Volkswagen
Оригинален теглич за дооборудване с 13-пинов
електрически комплект за монтаж получавате пакет
от оптимално прилягащи си части за T-Roc или T-Roc
Cabrio. Идеалната основа например за багажници
за велосипеди или ремаркета за лодка.

01

02

90
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1

Преминали City-Crash тест по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита
01-02 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Volkswagen Оригиналната кора за багажното отделение
при вариращ под (01), Volkswagen Оригиналната постелка за
багажното отделение при базов или вариращ под (без изображение),
както и Volkswagen Оригиналната постелка за багажното
отделение с предпазна кърпа за товарния ръб (02) съчетават
практичност, защита, комфорт и качество за T-Roc или Вашия T-Roc
Cabrio. За да сте сигурни, че боята е защитена от наранявания
при товарене и разтоварване и че драскотините нямат шанс,
препоръчваме да поставите Volkswagen Оригинално защитно
прозрачно фолио за товарния ръб (01).
03 Почти всичко пред погледа Volkswagen Оригиналният заден
парк пилот се активира автоматично при включване на предавката
за заден ход: Четири датчика и звуков предупредителен сигнал
Ви помагат при паркиране на заден ход.

01

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът
в багажното отделение
трябва да е подходящо
обезопасен.
03

ДЕТАЙЛ

02

Когато е обърната наопаки, твърдата
грапава повърхност на постелката
гарантира оптимална неподвижност
и предпазва дори и при силно
замърсяване и натоварване.
Аксесоари за T-Roc

91

01

03

02

01-04 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
на най‑голямо износване зони на T-Roc или T-Roc Cabrio заложете
на Volkswagen Оригиналното фолио за прага на вратите
в черно/сребристо (01) или на почти невидимото, но ефективно
Volkswagen Оригинално прозрачно фолио за прага на вратите
(02). С Volkswagen Оригиналните ветробрани за врати (03)
за T-Roc можете да оставите прозорците леко отворени дори когато
вали дъжд или сняг и да се насладите на чистия въздух.
С изключително устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани
(04) предпазвате Вашия T-Roc Cabrio и автомобила зад Вас
от изхвърляне на кал, опасни удари от камъчета и пръски вода.

04
92

Аксесоари за T-Roc

Комфорт и защита

05-09 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Идеално оразмерени Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Premium“ (05) са изработени
от устойчив на износване велур и имат надпис T-Roc отпред.
Volkswagen Оригиналните текстилни стелки „Optimat“ (06)
с надпис T-Roc отпред съчетават качествата на гумените стелки
с елегантността на текстилните стелки. Здравите Volkswagen
Оригинални стелки за всякакви метеорологични условия (07)
с надпис T-Roc отпред предпазват от замърсяване и влага независимо
от сезона. За приятната чистота на пода се грижат също практичните
текстилни стелки „Plus“ (08) и гумени стелки „Plus“ (09).
05

07

06

08

09

Аксесоари за T-Roc
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Алуминиеви джанти за лятото

„Sebring“, 17“
сив металик

94

Аксесоари за T-Roc

„Suzuka“, 19“
тъмен графит металик,
гланциран

Илюстрацията показва: джанти „Suzuka“ – страница 94

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за зимата
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация ще
получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари за
Вашите колела, като напр. капачки
за вентили, комплекти секретни
болтове, калъфи за гуми и вериги
за сняг, ще намерите
от 174 страница.

„Corvara“, 16“
Brilliant Silver

„Merano“, 16“, 17“
Brilliant Silver

„Merano“, 17“
Adamantium тъмен металик

Тасове

„Дизайн 7 спици“
16“

„Silver“
16“

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс
на натоварване от препоръчителния за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви
джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Аксесоари за T-Roc
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Преглед на продуктите за T-Roc и T-Roc Cabrio
Раздел
Спорт и дизайн

Транспорт

Страница

Наименование на артикула

89

Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия

89
89
89
89

Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана
Лайстни за прага на вратите от алуминий, предни, 1 комплект = 2 броя
LED задни светлини „Black Line“, 1 комплект = 4 броя, време за монтаж около 30 работни единици
Степенки за странични прагове, време за монтаж около 250 работни единици

90
90

Напречни греди, при рейки на покрива, 1 комплект = 2 броя
Теглич
- фиксиран, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- демонтируем, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици

Комфорт и защита

91

Кора за багажното отделение, с надпис на модела, при вариращ под

91

Постелка за багажното отделение, с надпис на модела
- при стандартен под
- при вариращ под

1
2

91
91

Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб
Заден парк пилот, време за монтаж около 250 работни единици

91

Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно

92

Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, предно и задно, 1 комплект = 4 броя

92

Фолио за прага на вратите, прозрачно, отзад

За T-Roc до календарна седмица 29/2020.
За T-Roc от календарна седмица 30/2020.

3
4

T-Roc Cabrio от календарна седмица 48/2019.
Също за T-Roc R.

Още универсални аксесоари за T-Roc или T-Roc Cabrio ще намерите от 138 страница.
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Аксесоари за T-Roc

Номер на артикула
2GA-071-3601
2GC-071-3603
2GA-061-195
2GA-071-303
2GA-052-200
2GA-071-6911
2GA-071-151
2GA-092-103-A1
2GA-092-103-B2
2GA-092-103-C2
2GA-092-150-B1
2GA-092-150-C2
2GA-092-150-D2
2GA-061-1611
2GC-061-1613
2GA-061-160-A1
2GA-061-1601
2GC-061-1603
2GA-061-2104
2G0-054-630
2GA-061-197
2GC-061-1972
2GA-071-310-A -ZMD1,4
2GC-071-310- -ZMD3
2GA-071-310- -9084

Раздел

Страница
92

92

Наименование на артикула
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Ветробрани за вратите
- за автомобили с 4 врати, преден, 1 комплект = 2 броя
- за автомобили с 4 врати, заден, 1 комплект = 2 броя

93

Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя

93
93

Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни (с надпис) 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя

93

Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

93

Гумени стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

Джанти и колела
94
94
95
95
95
95
95
95

Летни джанти
17“ „Sebring“, сив металик, 7,0 J x 17, ET 45, LK 112/5
19“ „Suzuka“, тъмен графит металик, 8,0 J x 19, ET 47, LK 112/5
Зимни джанти
16“ „Corvara“, Brilliant Silver, 6,0 J x 16, ET 43, ET 112/5
16“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,5J x 16, ET 42, LK 112/5
17“ „Merano“, Brilliant Silver, 7,0 J x 17, ET 45, LK 112/5
17“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 7,0 J x 17, ET 45, LK 112/5
Тасове
16“ „Дизайн 7 спици“
16“ „Silver“

Номер на артикула
2GA-075-116
2GA-075-101
2GA-072-1934
2GA-072-1944
2GA-061-270- -WGK1
2GC-061-270- -WGK 3
2GA-061-445- -WGK
2GA-061-500- -82V 1
2GC-061-500- -82V3
2GA-061-502- -82V
2GD-061-512- -82V 1
2GC-061-512- -82V3
2GA-061-404- -WGK1
2GC-061-404- -WGK 3
2GA-061-550- -0411
2GC-061-550- -0413

2GA-071-498- -Z49
2GA-071-499- -NQ9
2GA-071-496-A -8Z8
3G0-071-496-B -8Z8
2GA-071-497- -8Z8
2GA-071-497- -DM9
2GA-071-456
2GA-071-456-A -UWP
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Аксесоари за Tiguan и Tiguan Allspace
Едва ли има друг
автомобил, който може
да се мери с Tiguan по
независимост. Нищо
чудно, предвид
изключителните сила,
комфорт и иновации. И,
разбира се, предвид
всички възможности
за доразвиване на тези
качества. Точно по Ваш
вкус.

Още универсални аксесоари за Tiguan
или Tiguan Allspace ще намерите
от 138 страница.
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Илюстрацията показва: напречни греди при рейки на покрива –
страница 100, кутия за багаж – страница 156, степенки – страница 99,
защита за товарния ръб – страница 99

Спорт и дизайн
01-03 Незабравимо излъчване — винаги и навсякъде. Спортноелегантните детайли – Volkswagen Оригиналният спойлер
на покрива (01) с наситен Deep Black перлен ефект или в кристален
цвят Pure White, Volkswagen Оригиналният предпазител на
товарния ръб с визия на неръждаема стомана (илюстрацията
вляво) и Volkswagen Оригиналната защитна лайстна за задния
капак с хромирана визия (02) – поставят акценти на Tiguan или
Tiguan Allspace. Volkswagen Оригиналните лайстни за прага на
вратите от алуминий (без изображение) предпазват изложените на
износване зони от драскотини и наранявания по боята. Volkswagen
Оригиналните степенки (03) подчертават стегнатата SUV визия,
улесняват качването, а също така и товаренето на покрива. Предлага
се като вариант за Tiguan и Tiguan Allspace със и без калобрани.

01

02

03
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Транспорт

01

01-02 Вземете в Tiguan или Tiguan Allspace това, което желаете.
Volkswagen Оригиналните напречни греди1 при рейките
на покрива (01) са базата за бърз и стабилен монтаж на всякакви
надстройки на покрива. С фиксирания (без изображение)
или подвижния (02) Volkswagen Оригинален теглич
за дооборудване с 13-пинов електрически комплект за монтаж
получавате пакет от оптимално прилягащи си части.
Идеалната основа например за багажници за велосипеди
или ремаркета за лодки.

02

100
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1

Преминали City-Crash теста по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита

01-03 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Volkswagen Оригиналната кора за багажното отделение
с надпис Tiguan (01), Volkswagen Оригиналната постелка
за багажното отделение (без изображение), Volkswagen
Оригиналната вана за багажното отделение (02) с надпис Tiguan,
както и Volkswagen Оригиналната постелка за багажното
отделение с предпазна кърпа за товарния ръб (03) съчетават
практичност, защита, комфорт и качество за Tiguan или Tiguan
Allspace.

01

ДЕТАЙЛ
02

03

Когато е обърната наопаки, твърдата
грапава повърхност на постелката
гарантира оптимална неподвижност
и предпазва дори и при силно
замърсяване и натоварване.
Аксесоари за Tiguan
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ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът
в багажното отделение трябва
да е подходящо обезопасен.

01

03

02

01 Въведете ред в багажното отделение на Tiguan. Volkswagen
Оригиналната разделителна решетка разделя пътническата зона
от багажното отделение. Може да е от полза например при превоз
на куче. Практичнаото Volkswagen Оригинално прозрачно
защитно фолио за товарния ръб предотвратява нараняване
при товарене и разтоварване на Tiguan или Tiguan Allspace.
Залепва се върху товарния ръб на задната броня.

02-04 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
най‑голямо износване зони на Tiguan или Tiguan Allspace,
заложете на изработеното по мярка Volkswagen Оригинално
фолио за прага на вратите в черно/сребристо (02),
както и на почти невидимото, но очевидно ефективно Volkswagen
Оригинално прозрачно фолио за прага на вратите (03).
Изработените по мярка Volkswagen Оригинални щори (04)
предпазват от пряка слънчева светлина. Това прави летните
пътувания удоволствие и за пътниците на задните места на Tiguan
или Tiguan Allspace.

04
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05-06 Добра защита за почти всяка ситуация. С изключително
устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани (05) предпазвате
Вашия Tiguan или Tiguan Allspace и автомобила зад Вас от
изхвърляне на кал, опасни удари от камъчета и пръски вода.
С Volkswagen Оригиналните ветробрани (06) може да оставите
прозорците леко отворени дори когато вали дъжд или сняг и да се
насладите на чистия въздух.

05

06

07 Всичко пред погледа. Volkswagen Оригиналната камера
за задно виждане1 реалистично изобразява зоната зад автомобила
на дисплея на радионавигационното устройство. Помощните линии,
както и високата разделителна способност, подпомагат водача
за прецизно заемане на паркомястото. Volkswagen Оригиналният
заден парк пилот (без изображение) се активира автоматично
при включване на предавката за заден ход. Четири датчика и звуков
предупредителен сигнал Ви помагат при паркиране на заден ход.
Изпълнението може да се различава в зависимост от автомобила.

Практичният спътник за Tiguan Plug-in хибрид.
С Volkswagen Оригиналния кабел за зареждане
(без изображение) с включен калъф за съхранение можете лесно
да заредите Вашия автомобил на обикновен битов контакт.
Така може да продължите пътуването си до следващата станция
за зареждане. За пълното зареждане на автомобила в домашни
условия през нощта препоръчваме да използвате Wallbox.

07

1
2

Моля, обърнете внимание на ограничената видимост на камерата, както и на граничните възможности на системата. Указанията в ръководството за употреба трябва да се спазват внимателно.
Контактът трябва да е технически изправен и правилно инсталиран.

Аксесоари за Tiguan
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Комфорт и защита

01-05 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Volkswagen Оригиналните текстилни
стелки „Optimat“ (01) с надпис Tiguan на модела отпред съчетават
качествата на гумените стелки с елегантността на текстилните
стелки. Идеално оразмерени, Volkswagen Оригиналните
текстилни стелки „Premium“ (02) са изработени от устойчив
на износване велур и имат надпис Tiguan на модела отпред.
Здравите Volkswagen Оригинални стелки за всякакви
метеорологични условия (03) с надпис Tiguan на модела отпред
предпазват пода от замърсяване и влага независимо от сезона.
За приятната чистота на пода се грижат също практичните гумените
стелки „Plus“ (04) и текстилните стелки „Plus“ (05).

01

03
02

04
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Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация ще
получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми
и вериги за сняг, ще намерите
от 174 страница.

„Sebring“, 18“
сив металик

„Sebring“, 18“
Sterling Silver

„Auckland“, 19“
тъмен графит металик
гланциран

„Kapstadt“, 20“
сив металик

Алуминиеви джанти за зимата

„Corvara“, 17“
Brilliant Silver

„Merano“, 17“
Brilliant Silver

Тасове

„Merano“, 17“
Adamantium тъмен металик

„Auckland“, 19“
Sterling Silver

„Дизайн 9 спици“
17“

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс
на натоварване от препоръчителния за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички
алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

„Silver“
17“

Аксесоари за Tiguan
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Илюстрацията показва: джанта „Merano“ – страница 105

Преглед на продуктите за Tiguan и Tiguan Allspace
Раздел
Спорт и дизайн

Страница
99

99
99
99
99

Транспорт

100

100

Наименование на артикула
Спойлер на покрива, време за монтаж около 50–200 работни единици
- цвят: Pure White
- цвят: Deep Black с перлен ефект
Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
Лайстни за прага на вратите от алуминий, предни, 1 комплект = 2 броя
Степенки, анодизиран алуминий, време за монтаж около 250 работни единици
- за Tiguan, за автомобили без калобрани
- за Tiguan, за автомобили с калобрани
- за Tiguan Allspace, за автомобили без калобрани
- за Tiguan Allspace, за автомобили с калобрани
Напречни греди, при рейки на покрива, 1 комплект = 2 броя
- за Tiguan
- за Tiguan Allspace
Теглич
- фиксиран, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- подвижен, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500–550 работни единици

Номер на артикула
5NA-071-644- -C9A
5NA-071-644- -C9X
5NA-061-195-A
5NA-071-360
5NA-071-303
5NA-071-691
5NA-071-691-A
5NL-071-691
5NL-071-691-C

5QF-071-151
5NL-071-151
5NA-092-103-F1
5NA-092-103-D2
5NA-092-103-E2
5NA-092-160-J1
5NA-092-160-H2
5NA-092-160-G2

За Tiguan до календарна седмица 30/2020 и Tiguan Allspace до календарна седмица 02/2020.
За Tiguan с дата на производство след 34/2020 календарна седмица и Tiguan Allspace след 02/2020 календарна седмица.
3
Само за Tiguan Allspace.
1
2

Още универсални аксесоари ще намерите от 138 страница.
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Преглед на продуктите за Tiguan и Tiguan Allspace
Раздел
Комфорт и защита

Страница
101

101

101

101
102
102
102
102
102
103

103

103
103

Наименование на артикула
Кора за багажното отделение, с надпис на модела
- за Tiguan със стандартен товарен под
- за Tiguan с вариращ товарен под
- за Tiguan Allspace с 5 места
- за Tiguan Allspace със 7 места и прибрани 3-ти ред седалки
Постелка за багажното отделение
- за Tiguan със стандартен товарен под
- за Tiguan с вариращ товарен под
Кора за багажното отделение, с надпис на модела
- за Tiguan със стандартен товарен под
- за Tiguan с вариращ товарен под
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб, при вариращ под
Разделителна решетка
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, за автомобили с 4 врати
Фолио за прага на вратите, прозрачно, отзад, за Tiguan
Щори, за задното стъкло, стъклата на задните врати и страничните стъкла на багажното отделение
Калобрани
- предни, за Tiguan и Tiguan Allspace
- задни, за Tiguan
- задни, за Tiguan Allspace
- предни, за R-Line
Ветробрани за вратите
- за Tiguan Allspace, за автомобили с 4 врати, отпред и отзад, 1 комплект = 4 броя
- за Tiguan и Tiguan Allspace, за автомобили с 4 врати, отпред, 1 комплект = 2 броя
Камера за задно виждане, за дооборудване, време за монтаж около 400 работни единици
Заден парк пилот, време за монтаж около 250 работни единици
- за Tiguan
- за Tiguan Allspace

За Tiguan до календарна седмица 30/2020 и Tiguan Allspace до календарна седмица 02/2020.
За Tiguan с дата на производство след 34/2020 календарна седмица и Tiguan Allspace след 02/2020 календарна седмица.
3
Само за Tiguan Allspace.
1
2

Още универсални аксесоари за Tiguan ще намерите от 172 страница.
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Номер на артикула
5NA-061-161-E
5NA-061-161
5NL-061-161
5NL-061-161-B
5NA-061-160-A
5NA-061-160
5NA-061-162-A
5NA-061-162
5NA-061-210
5NA-017-221
5NA-061-197
5NA-071-310- -ZMD
5NA-071-310-A -908
5NA-064-365
5NA-075-111
5NA-075-101
5NL-075-101
5NA-075-111-A
5NL-072-190
5NA-072-193- -HU3
5NB.054.6343
5NA-054-630
5NA-071-310- -ZMD
5NA-071-310-B -ZMD

Раздел

Страница
103

104
104

104

104
104
Джанти и колела
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

Наименование на артикула
Кабел за зареждане3
- режим 2, 230 V 1AC, макс. 2,3 кВт, EU
- режим 3, 230/400 V 3NAC, макс. 22 кВт, EU
Текстилни стелки „Optimat“, за Tiguan, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Premium“
- за Tiguan, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
- за Tiguan Allspace, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
- за Tiguan Allspace, за 3-ти ред седалки, 1 комплект = 1 брой
Стелки за всякакви метеорологични условия
- за Tiguan, предни и задни, 1 комплект = 4 броя
- за Tiguan Allspace, предни и задни, 1 комплект = 4 броя
- за Tiguan и Tiguan Allspace,предни, 1 комплект = 2 броя
- за Tiguan, задни, 1 комплект = 2 броя
- за Tiguan Allspace, задни, 1 комплект = 2 броя
- за Tiguan Allspace, за 3-ти ред седалки, 1 комплект = 1 брой
Гумени стелки „Plus“, за Tiguan, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Plus“, за Tiguan, 1 комплект = 4 броя
Летни джанти
18“ „Sebring“, сив металик, 7,0 J x 18, ET 43, LK 112/5
18“ „Sebring“, Sterling Silver, 7,0 J x 18, ET 43, LK 112/5
19“ „Auckland“, тъмен графит металик гланциран, 7,0 J x 19, ET 43, LK 112/5
20“ „Kapstadt“, сив металик, 8,0 J x 20, ET 41, LK 112/5
Зимни джанти
17“ „Corvara“, Brilliant Silver, 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
17“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
17“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
19“ „Auckland“, Sterling Silver, 7,0 J x 19, ET 43, LK 112/5
Тасове
17“ „Дизайн 9 спици“, само за Tiguan
17“ „Silver“

Номер на артикула
000-054-412
000-054-412-S
5NB-061-445- -WGK
5NB-061-270- -WGK
5NL-061-270-B -WGK
5NL-061-279- -WGK
5NB-061-500- -82V
5NL-061-500- -82V
5NB-061-502- -82V
5NA-061-512- -82V
5NA-061-512-A -82V
5NL-061-279- -WGK
5QB.061.550. .041
5NB-061-404- -WGK

5NA-071-498- -Z49
5NA-071-498- -88Z
5NA-071-499- -NQ9
5NA-071-490- -Z49
5NA-071-497- -8Z8
5NA-071-497-A -8Z8
5NA-071-497-A -DM9
5NA-071-499-A -88Z
5NA-071-457-A
5NA-071-457-B -UWP
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Аксесоари за Touareg
Touareg не е просто SUV.
Той е чистокръвен SUV,
който впечатлява
не само с внушителен
и забележителен външен
вид, но преди всичко
със спортна елегантност
и иновативен първокласен
комфорт. И не на последно
място с разнообразни
възможности
за индивидуализиране.

Още универсални аксесоари за Touareg
ще намерите от 138 страница.
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Илюстрацията показва: напречни греди при рейки на покрива –
страница 112, багажник за велосипеди – страница 152,
джанта „Merano“ – страница 115

Спорт и дизайн

02 Незабравимо излъчване — винаги и навсякъде. Volkswagen
Оригиналните странични степенки (03) подчертават стегнатата
SUV визия на Touareg, улесняват качването, а също така и товаренето
на покрива.

01

01 Акцент със скрити възможности. Volkswagen Оригиналната
защитна лайстна за задния капак с хромирана визия на Touareg
е както красива, така и го предпазва от драскотини и наранявания
по боята. Залепя се лесно за долния ръб на задния капак.

02
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Транспорт

01-02 Вземете в Touareg това, което желаете.
Volkswagen Оригиналните напречни греди1 (01)
от аеродинамично оформен алуминиев профил при рейките
на покрива са базата за бърз и стабилен монтаж на всякакви
надстройки на покрива. С фиксирания (без изображение)
или демонтируемия (02) Volkswagen Оригинален теглич
за дооборудване с 13-пинов електрически комплект за монтаж
получавате пакет от оптимално прилягащи си компоненти.
Идеалната основа например за багажници за велосипеди
или ремаркета за лодки.

01

02

112
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1

Преминали City-Crash теста по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита
ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът
в багажното отделение трябва
да е подходящо обезопасен.

01

01-02 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Възползвайте се от нашето ноу-хау, когато става въпрос за транспорт
в багажното отделение на Touareg. Нашите решения за багажното
отделение са винаги в отговор на Вашите нужди. Volkswagen
Оригиналната кора за багажното отделение (01) с надпис Touareg
и Volkswagen Оригиналната постелка за багажното отделение
с предпазна кърпа за товарния ръб (02) съчетават практичност,
защита, комфорт и качество.

02

ДЕТАЙЛ
Когато е обърната наопаки, твърдата грапава повърхност
на постелката гарантира оптимална неподвижност и предпазва
дори и при силно замърсяване и натоварване.
02

Аксесоари за Touareg
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Комфорт и защита

01-02 Оптимална защита – независимо дали в града,
или на неравен терен. Практичното Volkswagen Оригинално
прозрачно защитно фолио за товарния ръб (01) предотвратява
нараняванията на боята при товарене и разтоварване.
Залепва се върху товарния ръб на задната броня.
С изключително устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани
(02) предпазвате Вашия Touareg и автомобила зад Вас от изхвърляне
на кал, опасни удари от камъчета и пръски вода.

01

03-04 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Идеално оразмерени, Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Premium“ (03) са изработени
от устойчив на износване велур и имат надпис Touareg отпред.
Здравите Volkswagen Оригинални стелки за всякакви
метеорологични условия (04) с надпис Touareg отпред предпазват
пода от замърсяване и влага независимо от сезона.

02

04

03
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Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото

„Sebring“, 19“
сив металик

„Braga“, 20“
тъмен графит мат

„Nevada“, 20“
гланцирано черно

„Nevada“, 20“
черно

„Suzuka“, 21“
тъмен графит металик

Алуминиеви джанти за зимата

Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация ще
получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми
и вериги за сняг, ще намерите
от 174 страница.

„Corvara“, 17“
Brilliant Silver

„Merano“, 18“
Brilliant Silver

„Merano“, 18“
Adamantium тъмен металик

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат
по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира
пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Аксесоари за Touareg

115

Преглед на продуктите Touareg
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Спорт и дизайн

111
111

Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
Странични степенки, цвят: анодизиран алуминий, време за монтаж около 250 работни единици

760-071-360
761-071-691

Транспорт

112
112

Напречни греди, при рейки на покрива, 1 комплект = 2 броя
Теглич
- демонтируем, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- подвижен, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, без фабрична подготовка, време за монтаж около 500–550 работни
единици

760-071-151

Кора за багажното отделение, с надпис на модела, при вариращ под
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя

760-061-161
760-061-210
760-061-197

Комфорт и защита

113
113
114
114

114
114

116

Аксесоари за Touareg

760-092-150
760-092-160

760-075-111
760-075-101
761-061-270- -WGK
761-061-502- -82V
760-061-512- -82V
761-061-500- -82V

Раздел

Страница

Джанти и колела
115
115
115
115
115
115
115
115

Наименование на артикула
Летни джанти
19“ „Sebring“, сив металик, 8,5 J x 19, ET 28, LK 112/5
20“ „Braga“, тъмен графит мат, 8,5 J x 20, ET 33, LK 112/5
20“ „Nevada“, гланцирано черно, 9,0 J x 20, ET 33, LK 112/5
20“ „Nevada“, черно, 9,0 J x 20, ET 33, LK 112/5
21“ „Suzuka“, тъмен графит металик, гланциран, 9,5 J x 21, ET 31, LK 112/5
Зимни джанти
17“ „Corvara“, Brilliant Silver, 7,5 J x 17, ET 18, LK 112/5
18“ „Merano“, Brilliant Silver, 8,0 J x 18, ET 25, LK 112/5
18“ „Merano“, Adamantium тъмен металик, 8,0 J x 18, ET 25, LK 112/5

Номер на артикула
760-071-499- -Z49
760-071-490- -2XF
760-071-490-A -FZZ
760-071-490-A -AX1
760-071-491- -NQ9
760-071-497- -8Z8
760-071-498- -8Z8
760-071-498- -DM9

Още универсални аксесоари за Touareg ще намерите от 138 страница.
Аксесоари за Touareg
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Аксесоари Touran
Вътрешните качества
са силата, с която
се отличава Touran.
Например неговата
интелигентна концепция
за пространство, в което
се намира място за
почти всичко и всички в
живота Ви. А също така
за Вашите индивидуални
желания за повече
комфорт, спортно
излъчване или дизайн.
Например.

Още универсални аксесоари за Touran
ще намерите от 138 страница.
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Аксесоари за Touran

Илюстрацията показва: багажник за велосипеди „Compact II“
страница 148

Спорт и дизайн

01

02

01-03 Първокласна защита, индивидуална колкото Вашия
автомобил. Volkswagen Оригиналните лайстни за прага
на вратите от алуминий (01) с надпис Touran са атрактивен детайл,
който добавя стойност към изложените на износване зони на Touran,
като едновременно с това ги предпазва. Volkswagen Оригиналната
защитна лайстна за задния капак с хромирана визия (02) не само
изглежда добре, но и предпазва боята от наранявания. Volkswagen
Оригиналният предпазител на товарния ръб с визия
на неръждаема стомана (03) е визуален акцент и ефективно
предпазва боята от драскотини и наранявания при товаренето
и разтоварването на багажното отделение.

03

Аксесоари за Touran
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Транспорт

01-02 Вземете в Touran това, което желаете.
Volkswagen Оригиналните напречни греди при рейки
на покрива1 от аеродинамично оформен алуминиев профил (01)
са базата за бърз и стабилен монтаж на всякакви надстройки
на покрива. С фиксирания (без изображение) или демонтируемия
(02) Volkswagen Оригинален теглич за дооборудване с 13-пинов
електрически комплект за монтаж получавате пакет от оптимално
прилягащи си части. Идеалната основа например за багажници
за велосипеди или ремаркета за лодки.

01

02

120
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1

Преминали City-Crash теста по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита
01-04 Практично прибран, безпроблемно се транспортира.
Volkswagen Оригиналната кора за багажното отделение
с надпис Touran (01), Volkswagen Оригиналната постелка
за багажното отделение (02), Volkswagen Оригиналната
постелка за багажното отделение с кърпа за товарния ръб (03),
както и Volkswagen Оригиналната вана за багажното отделение
(04) с надпис Touran съчетават практичност, защита, комфорт
и качество за Touran.

ЗАБЕЛЕЖКА
01

Преди потегляне товарът
в багажното отделение трябва
да е подходящо обезопасен.

02

ДЕТАЙЛ
Когато е обърната наопаки, твърдите пластмасови
грапавини на постелката гарантират оптимална
неподвижност и предпазват дори и при силно
замърсяване и натоварване.

03

04
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ЗАБЕЛЕЖКА
Преди потегляне товарът в
багажното отделение трябва да
е подходящо обезопасен.

02

03

01

01 Въведете ред в багажното отделение на Touran. Volkswagen
Оригиналната разделителна решетка разделя пътническата зона
от багажното отделение. Може да е от полза например при превоз
на куче. Практичнаото Volkswagen Оригинално прозрачно
защитно фолио за товарния ръб предотвратява наранявания
на боята при товарене и разтоварване на Touran. Залепва се
върху товарния ръб на задната броня.

02-03 Предпазването от драскотини и атрактивният дизайн
не трябва да си противоречат. За да защитите изложените
на най‑голямо износване зони на Touran, заложете на Volkswagen
Оригиналното фолио за прага на вратите в черно/сребристо
(02), или на почти невидимото, но очевидно ефективно Volkswagen
Оригинално прозрачно фолио за прага на вратите (03).
04 Всичко пред погледа. Volkswagen Оригиналната камера
за задно виждане1 реалистично изобразява зоната зад автомобила
на дисплея на радионавигационната система. Помощните линии,
както и високата разделителна способност, подпомагат водача
за прецизно заемане на паркомястото.

04

122
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1

Моля, обърнете внимание на ограничената видимост на камерата, както и на граничните възможности на системата. Указанията в ръководството за употреба трябва да се спазват внимателно.

Комфорт и защита

05

05

06

05-07 Добра защита за почти всяка ситуация. С изключително
устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани (05) предпазвате
Вашия Touran и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал, опасни
удари от камъчета и пръски вода. С Volkswagen Оригиналните
ветробрани (06) може да оставите прозорците леко отворени дори
когато вали дъжд или сняг и да се насладите на чистия въздух.
Изработените по мярка Volkswagen Оригинални щори (07)
предпазват от пряка слънчева светлина. Това прави летните
пътувания удоволствие и за пътниците на задните места на Touran.

07
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01
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Комфорт и защита
01-05 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Volkswagen Оригиналните текстилни
стелки „Optimat“ (01) с надпис Touran на модела отпред съчетават
качествата на гумени стелки с елегантността на текстилни стелки.
Идеално оразмерени, Volkswagen Оригиналните текстилни
стелки „Premium“ (02) са изработени от устойчив на износване
велур и имат надпис Touran на модела отпред. Здравите Volkswagen
Оригинални стелки за всякакви метеорологични условия (03)
с надпис Touran на модела отпред предпазват от замърсяване
и влага независимо от сезона. За приятната чистота на пода
се грижат също практичните гумените стелки „Plus“ (04)
и текстилните стелки „Plus“ (05).

02

04

05

03
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Илюстрацията показва: напречни греди при рейки на покрива – страница 120, кутия за покрива – страница 156, алуминиеви джанти „Corvara“ – страница 127

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото

Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация
ще получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми
и вериги за сняг, ще намерите
от 174 страница.

„Salvador“, 17“
сив металик

„Marseille“, 18“
гланцирано черно

Алуминиеви джанти за зимата

„Corvara“, 16“
Brilliant Silver

„Merano“, 16“
Brilliant Silver

Тасове

„Дизайн 6 двойни лъча“
16“

„Дизайн двойни спици“
16“

„Многолъчов дизайн“
16“

05
Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния
за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.
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Преглед на продуктите Touran
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Спорт и дизайн

119
119
119

Лайстни за прага на вратите от алуминий, предни, 1 комплект = 2 броя
Защитна лайстна за задния капак с хромирана визия
Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана

5QA-071-303
5QA-071-360
5QA-061-195

Транспорт

120
120

напречни греди, при рейки на покрива, 1 комплект = 2 броя
Теглич

5QA-071-151

- фиксиран, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж около
500 работни единици
- демонтируем, с електрически комплект за монтаж, 13-пинов, за автомобили без фабрична подготовка, време за монтаж
около 500 работни единици
Комфорт и защита

121
121

121

121
122
122
122
122
122
122
123

1
2

Кора за багажното отделение, с надпис на модела, за автомобили с 5 и 7 места зад 2-ри ред седалки
Постелка за багажното отделение
- за автомобили с 5 и 7 места зад 2-ри ред седалки
- за автомобили със 7 места зад 3-ти ред седалки
Постелка за багажното отделение с предпазна кърпа за товарния ръб
- за автомобили с 5 места
- за автомобили със 7 места зад 3-ти ред седалки
Вана за багажното отделение, с надпис на модела, за автомобили с 5 места, при стандартен под
Разделителна решетка, за автомобили с 5 и 7 места зад 2-ри ред седалки
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо, за автомобили с 4 врати, 1 комплект = 4 броя
Фолио за прага на вратите, прозрачно, задно, 1 комплект = 2 броя
Камера за задно виждане, за дооборудване, ляв волан, време за монтаж около 400 работни единици
Камера за задно виждане, за дооборудване, десен волан, време за монтаж около 400 работни единици
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя

За Touran до 30/2020 календарна седмица.
За Touran от 30/2020 календарна седмица.

Още универсални аксесоари за Touran ще намерите от 138 страница.
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5QA-092-103-A1
5QA-092-103-B2
5QA-092-103-C2
5QA-092-150-A1
5QA-092-150-B2
5QA-092-150-C2
5QA-061-161
5QA-061-160
5QA-061-160-A
5QA-061-210
5QA-061-210-A
5QA-061-162
5QA-017-221
5QA-061-197
5QA-071-310- -ZMD
5TA-071-310-A -908
5TB-054-634
5TC-054-634
5TA-075-111

Раздел

Страница
123
123
125
125

125

125
125
Джанти и колела
127
127
127
127
127
127
127

Наименование на артикула

Номер на артикула

- задни, 1 комплект = 2 броя
Ветробрани за вратите, за автомобили с 4 врати, преден, 1 комплект = 2 броя
Щори, за задното стъкло, стъклата на задните врати и страничните стъкла на багажното отделение
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Premium“
- предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
- за 3-ти ред седалки, 1 брой
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) и задни, 1 комплект = 4 броя
- предни (с надпис) 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Гумени стелки „Plus“, предни и задни, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Plus“, предни и задни, 1 комплект = 4 броя

5TA-075-101
5TA-072-193- -HU3
5Q0-064-365
5QB-061-445- -WGK

Летни джанти
17“ „Salvador“, сив металик, 6,5 J x 17, ET 52, LK 112/5
18“ „Marseille“, гланцирано черно, 7,0 J x 18, ET 52, LK 112/5
Зимни джанти
16“ „Corvara“, Brilliant Silver, 6,5 J x 16, ET 48, LK 112/5
16“ „Merano“, Brilliant Silver, 6,5 J x 16, ET 48, LK 112/5
Тасове
16“ „Дизайн 6 двойни лъча“
16“ „Дизайн двойни спици“
16“ „Многолъчов дизайн“

5QB-061-270- -WGK
5QA-061-279- -WGK
5QB-061-500- -82V
5QB-061-502- -82V
5QA-061-512- -82V
5QB-061-550- -041
5QB-061-404- -WGK

5TA-071-497- -Z49
5TA-071-498- -FZZ
5TA-071-496- -8Z8
5TA-071-496-A -8Z8
5TA-071-456
5TA-071-456-A -UWP
5TA-071-456-B -UWP

Аксесоари за Touran
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Аксесоари за up!
Удивително е
колко стилна свежест
и уникална
индивидуалност се крие
в малкия и енергичен up!
Как ли ще му се отразят
още няколко
индивидуални детайла?
За още повече от всичко,
което желаете,
и най‑вече за още
повече забавление!

Още универсални аксесоари за up!
ще намерите от 138 страница.
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Zubehör за за
Аксесоари
up!up!

Илюстрацията показва: напречни греди – страница 132, кутия
за багаж – страница 156, джанта „Corvara“ – страница 135

Спорт и дизайн

01

01-02 Малки детайли, но с голям ефект. Volkswagen
Оригиналният предпазител на товарния ръб с визия
на неръждаема стомана (01) за up! е наслада за окото
и ефективно предпазва от драскотини и наранявания
при товаренето и разтоварването на багажното отделение.
Volkswagen Оригиналните лайстни за прага на вратите
от неръждаема стомана (02) с надпис up! са атрактивен детайл,
който добавя стойност към изложените на износване зони на up!,
като едновременно с това ги предпазва.

02

Аксесоари за up!

131

Транспорт

01

01

01 Превърнете up! в исполин, който може да вземе всичко,
което пожелаете. Изработените по мярка и предварително сглобени
Volkswagen Оригинални напречни греди1 са база за бърз
и стабилен монтаж на всяка надстройка на покрива.

02

132

Аксесоари за up!

1

Преминали City-Crash теста по ISO/PAS 11154

Комфорт и защита

03

01-02 Увеличете максимално комфорта и удобството в up!.
Със сгъваемия Volkswagen Оригинален преден подлакътник (01)
можете да се насладите на оптимално удобство благодарение
на меката тапицирана част и допълнителното място за съхранение
на вещи във вграденото отделение. Volkswagen Оригиналната
постелка за багажното отделение (02) съчетава практичност,
защита, комфорт и качество. Специалната й повърхност
предотвратява плъзгането на предмети. Изрязана точно
по очертанията на багажното отделение, тя ефективно предпазва
от мръсотия и влага. За да сте сигурни, че боята е защитена от
наранявания при товарене и разтоварване и че драскотините нямат
шанс, препоръчваме да поставите Volkswagen Оригиналното
прозрачното защитно фолио за товарния ръб (02).

04

05

03-06 Умела комбинация от защита срещу повреди и атрактивен
дизайн. За да защитите изложените на най-голямо износване зони
на up!, заложете на Volkswagen Оригиналната защитна лайстна
за прага на вратите в черно/сребристо (03). С изключително
устойчивите Volkswagen Оригинални калобрани (04) предпазвате
Вашия up! и автомобила зад Вас от изхвърляне на кал, опасни удари
от камъчета и пръски вода. Volkswagen Оригиналният заден парк
пилот (05) се активира автоматично при включване на предавката
за заден ход. Четири датчика и звуков предупредителен сигнал
Ви помагат при паркиране на заден ход. Изработените по мярка
Volkswagen Оригинални щори (06) предпазват от пряка слънчева
светлина и допринасят за максималния комфорт по време на път на
пътниците на задните места през лятото.

06

Аксесоари за up!
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Комфорт и защита

01-05 Верни на мотото „Това, което има вътре, е от значение“,
Volkswagen Оригинални аксесоари отдават голямо внимание
на грижата за интериора. Идеално оразмерени, Volkswagen
Оригиналните текстилни стелки „Premium“ (01) са изработени
от устойчив на износване велур и имат надпис up! на модела отпред.
Volkswagen Оригиналните текстилни стелки „Optimat“ (02)
с надпис up! на модела отпред съчетават качествата на гумени
стелки с елегантността на текстилни стелки. Здравите Volkswagen
Оригинални стелки за всякакви метеорологични условия (03)
с надпис up! на модела отпред предпазват от замърсяване и влага
независимо от сезона. За приятната чистота на пода се грижат също
практичните гумените стелки „Plus“ (04) и текстилните стелки
„Plus“ (05).

02

01
03

04

134

Аксесоари за up!

05

Джанти и колела
Алуминиеви джанти за лятото
Моля, вижте и нашата широка гама
от комплекти колела.
Допълнителна информация ще
получите в интернет на адрес:
volkswagen.bg.
Допълнителни аксесоари
за Вашите колела, като напр.
капачки за вентили, комплекти
секретни болтове, калъфи за гуми
и вериги за сняг, ще намерите
от 174 страница.
„Triangle“, 16“
гланцирано черно

„Upsilon“, 16“
гланцирано черно

Алуминиеви джанти за зимата

„Corvara“, 14“
Brilliant Silver

„Merano“, 14“
Brilliant Silver

„Polygon“, 17“
гланцирано черно

Тасове

„Дизайн процеп“
14“

Задължително е точното спазване на изискванията и указанията на съответното типово одобрение. Моля, ползвайте наличните серийни болтове на колелата. Моля, обърнете внимание избраните гуми да нямат по-нисък индекс на натоварване от препоръчителния
за автомобила, който е посочен в сертификата за съответствие или документацията за експлоатация. Специална, изключително устойчива боя гарантира пригодността за зимата на всички алуминиеви джанти, които се предлагат за зимна употреба.

Аксесоари за up!
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Преглед на продуктите up!
Раздел
Спорт и дизайн

Транспорт

Комфорт и защита

Страница
131
131

132

133
133

133
133

133

133
133
134
134
134

134
134

136

Аксесоари за up!

Наименование на артикула

Номер на артикула

Предпазител на товарния ръб с визия на неръждаема стомана
Лайстни за прага на вратите от неръждаема стомана с пластмасови носачи
- за автомобили с 2 врати
- за автомобили с 4 врати

1S0-061-195
1S3-071-303
1S4-071-303

Напречни греди
- за автомобили с 4 врати

1S4-071-126

Преден подлакътник
- черен, с отделение за вещи
Постелка за багажното отделение
- за най-ниска позиция на товарния под
- при вариращ под
Защитно фолио за товарния ръб, прозрачно
Фолио за прага на вратите, черно/сребристо
- за автомобили с 2 врати
- за автомобили с 4 врати
Калобрани
- предни, 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Парк-пилот, заден
Щори
- за задното стъкло, стъклата на задните врати и страничните стъкла на багажното отделение
Текстилни стелки „Premium“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Optimat“, предни и задни, с надпис на модела отпред, 1 комплект = 4 броя
Стелки за всякакви метеорологични условия
- предни (с надпис) 1 комплект = 2 броя
- задни, 1 комплект = 2 броя
Гумени стелки „Plus“, предни и задни, 1 комплект = 4 броя
Текстилни стелки „Plus“, 1 комплект = 4 броя

1S0-061-123-A
1S0-061-160
1S0-061-160-A
1S0-061-197
1S3-071-310
1S4-071-310
1S0-075-111
1S0-075-101 -A
1S0.054.630
1S4-064-365
1S1-061-270- -WGK
1S1-061-445- -WGK
1S1-061-501- -041
1S0-061-511- -041
1S1-061-550- -041
1S1-061-404-A -WGK

Раздел

Страница

Джанти и колела
135
135
135
135
135
135
без изображение

Наименование на артикула
Летни джанти
16“ „Triangle“, гланцирано черно, 6,0 J x 16, ET 43, LK 100/4
16“ „Upsilon“, гланцирано черно, 6,0 J x 16, ET 43, LK 100/4
17“ „Polygon“, гланцирано черно, 6,5 J x 17, ET 43, LK 100/4
Зимни джанти
14“ „Corvara“, Brilliant Silver, 5,0 J x 14, ET 35, LK 100/4
14“ „Merano“, Brilliant Silver, 5,0 J x 14, ET 35, LK 100/4
Тасове
14“ „Процеп дизайн“
14“

Номер на артикула
1S0-071-496-A -FZZ
1S0-071-496-C -FZZ
1S0-071-497- -FZZ
1S0-071-494-B -8Z81
1S0-071-494-C -8Z8
1S0-071-454- -1ZX
1S0-071-454-B -YEH

Предлага се и за e-up!
Още универсални аксесоари за up! ще намерите от 138 страница.
1

Аксесоари за up!
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Универсални аксесоари
Независимо дали
за интериора
или екстериора:
Цялата гама
от Volkswagen
Оригинални аксесоари
буди възхищение.
Това, разбира се,
се отнася и за нашите
универсални аксесоари,
сред които има за всекиго
по нещо.

138

Универсални аксесоари

Илюстрацията показва: багажник за велосипеди „Compact II“
страница 148

140

142

148

160

174

Спорт и дизайн

Комуникация

Транспорт

Комфорт и защита

Джанти и колела

–– Интериор
–– Екстериор

–– Инфотейнмънт
–– Комуникация

–– Носещи системи
–– Надстройки на покрива
–– Обезопасяване на багажа

–– Системи за багажното
отделение
–– Комфорт
–– Защита
–– Детски столчета и аксесоари
–– Обслужване

–– Аксесоари
–– Вериги за сняг
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Спорт и дизайн

01-02 Спортно излъчване, което радва окото и повишава
стойността на Volkswagen. Volkswagen Оригиналният комплект
капачки за педалите1 (01) от полирана неръждаема стомана
очароват с висококачествен дизайн и същевременно осигурява
покритие против плъзгане за добро сцепление. С Volkswagen
Оригиналното LED светлина с изображение на бранд логото (02)
няма да останете незабелязани. Логото на Volkswagen се проектира
на пода, когато се отворят предните врати, което не само осигурява
повече светлина при влизане и излизане, но е и допълнителна
визуална екстра.

02

03

03-05 Защо не покажете с какво разполагате? Със заоблената
висококачествена Volkswagen Оригинална емблема „Wolfsburg
Wappen“ (03) в черно/хром придавате още повече индивидуалност
на Вашия автомобил. Комплектът включва две емблеми. Volkswagen
Оригиналните накрайници за ауспуха1 от неръждаема стомана
в сребрист хром (04) или черен хром (05) придават излъчване
за мощност на автомобила благодарение на модерната си скосена
форма.

04

05

01

140

Универсални аксесоари

1

Преглед на всички варианти ще намерите на страница 141. Относно възможността за монтаж за Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.

Преглед на продуктите Спорт и дизайн
Раздел
Интериор

Страница
140

140

140

Екстериор

140
140

Наименование на артикула
Комплект капачки за педали
- за ръчна скоростна кутия, време за монтаж около 100 работни единици
- за автоматична и DSG автоматична трансмисия, време за монтаж около 100 работни единици
Комплект капачки за педали, оребрен дизайн, не се предлага за up!, ID.3, ID.4, Touareg
- за ръчна скоростна кутия, време за монтаж около 100 работни единици
- за автоматична и DSG автоматична трансмисия, време за монтаж около 100 работни единици
LED светлина с изображение на бранд логото, само за автомобили с предупредителни светлини на вратите/светлини при
качване,за тапицерията на предните врати, време за монтаж около 25 работни единици
- със старо Volkswagen лого
- с ново Volkswagen лого
Емблема „Wolfsburg Wappen“, предлага се за всички модели, 1 комплект = 2 броя
Накрайник за ауспуха
- хром, за ауспух с диаметър 1 x 65 мм, за Touran
- хром, за ауспух с диаметър 1 x 60 м, за Touran и Tiguan Allspace
- хром, за ауспух с диаметър 2 x 76 мм, за Touran
- черен, за ауспух с диаметър 2 x 76 мм, за Touran

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля, да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно; 100 работни единици съответстват на един час.

Номер на артикула
1K1-064-200-A
1K1-064-205-A
5G1-064-200
5G1-064-205

000-052-120-B
000-052-120-C
5C0-064-317-AS -XRW
000-071-911-A -CH9
000-071-913-A -CH9
5C5-071-911-C
5G0-071-911- -041

Универсални аксесоари
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01

02

01-02 Не може само да се види, но и да се чуе. Озвучителната
система Plug & Play1 от Volkswagen Оригинални аксесоари внася
плътен звук във Вашия автомобил. 300 вата синус и 480 вата музика,
както и специфичните за автомобила и водача звукови настройки
будят въодушевление и осигуряват чисто удоволствие от слушането.
Системата ползва наличните в автомобила високоговорители
и се монтира в нишата на резервната гума. За автомобили с резервна
гума системата се предлага и като вариант за монтиране в багажното
отделение (02).

03

03-04 Говорете свободно, шофирайте безопасно. След активиране
на Volkswagen лиценза за активиране на гласово управление1
(03) от радиосистемата „Composition Media“ можете да управлявате
телефона и радиото, а при радионавигационна систем „Discover
Media“ — допълнително и навигацията, без да е необходимо
да сваляте ръце от волана. С разширените DAB+1 (04)
си осигурявате дигитално радиоприемане с допълнителни функции
и текстове във Вашия Volkswagen, което удобно се обслужва
чрез дистанционното управление и съществуващите компоненти.
За да задоволите собствения си музикален вкус, просто свържете
външни аудио източници чрез AUX-in връзката. DAB+ разширението
се монтира почти без да се забелязва на арматурното табло.

04

142

Универсални аксесоари

1

Преглед на всички варианти ще намерите на страница 145. Относно възможността за монтаж за Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.

Комуникация

05-06 Малки помощници, които правят шофирането по-приятно.
Volkswagen Оригиналният DUCI адаптер за зареждане (05)
(двоен USB-адаптер за зареждане Charger-Insert) с мощност 2 x 2,4
ампера позволява бързо и удобно зареждане на мобилни устройства
чрез два USB порта. Поставя се в извода на запалката в автомобила.
С универсалната стойка за смартфон „Smartfit Evolution“1 (06) с
3D сферична шарнирна връзка и гъвкави регулируеми задържащи
скоби мобилният телефон винаги е пред погледа Ви, например
за използване на навигационни данни.

05

06

1

Смартфонът не трябва да се управлява по време на шофиране.

Универсални аксесоари
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02

04
03

01
01-03 Никога не трябва да губите връзка. С висококачествените
USB Premium кабели за връзка (01) това никога няма да Ви
сполети. Свържете Вашия смартфон със специално разработения
за целта кабел към системата за инфотейнмънт на Вашия Volkswagen
и използвайте функции като CarPlay™1 в AppConnect.
При това се извършва едновременно зареждане на устройството.
Преглед на видовете контакти и дължините на кабела ще намерите
на 146 страница. С AppConnect документа за активиране2
за MIB Standard и MIB2 Entry (02-03) пренасяте MirrorLink™,
функцията на CarPlay™1 на Apple и функцията Android™1 на Google
при автомобили от 2016 моделна година на сензорния екран
на инфотейнмънт система.

1
2

04 Не отклонявайте погледа си от трафика на градската джунгла.
Документът за активиране на системата за разпознаване на пътните
знаци2 се грижи предната камера да разпознава пътните знаци.
На арматурното табло и/или на дисплея на радионавигационната система
се показват до три пътни знака.

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning и CarPlay са регистрирани търговски марки на Apple Computer International. Galaxy Tab е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co. Ltd. Android е марка на Google Inc.
Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил се информирайте при Вашия Volkswagen партньор..

144
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Преглед на продуктите Комуникация
Раздел
Инфотейнмънт

Страница
142

142

142

143
143
144

Наименование на артикула

Номер на артикула

Plug&Play озвучителна система, за, Polo, T-Cross, T-Roc, Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Arteon, Golf, Passat, само за автомобили
до 2020 моделна година
- за нишата на резервното колело, време за монтаж около 150 работни единици
- за багажното отделение, време за монтаж около 150 работни единици
Гласово управление за радио/радионавигационна система2, за Polo, T-Cross, T-Roc, , Touran, Tiguan Allspace, време за монтаж
около 30 работни единици
- за радиосистема Composition Media
- за радионавигационна система Discover Media
Разширение за DAB+
- за RCD510, RNS315/510
- за RCD310
- за MIB-Standard / MIB High Gen 1 & Gen 2
DUCI двоен USB-адаптер за зареждане, не се предлага за ID.3 и ID.4
Стойка за смартфон „Smartfit Evolution“, със завъртане на 360°, с вендуза за закрепване
AppConnect документ за активиране, за, Polo, T-Cross, T-Roc, Tiguan Allspace, Touareg, Touran, време за монтаж около 30 работни
единици
- за MIB2-Standard
- за MIB2-Entry

000-051-419-B1
000-051-419-C1

5G0-054-802
5G0-054-802-A
000-063-212-B
000-063-212-C
000-063-212-E3
000-051-443-D
000-051-435-AF

5G0-054-830-A
5G0-054-830-B

За автомобили от 2020 моделна година.
Само в комбинация с радиосистема „Composition Media“ или радионавигационна система „Discover Media“. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, се информирайте
при Вашия Volkswagen партньор.
3
Налично от 2-рото тримесечие на 2021 г.
1
2

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля, да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.
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Преглед на продуктите Комуникация
Раздел

Страница
144

144

144

Наименование на артикула
USB Premium кабел за връзка, приложим за всички модели4
- USB-A към Micro-USB 30 см
- USB-A към Apple-Lightning 30 см
- USB-A към USB-C 30 см
- USB-A към Micro-USB 70 см
- USB-A към Apple-Lightning 70 см
- USB-A към USB-C 70 см
- USB-C към Micro-USB 30 см
- USB-C към Apple Lightning 30 см
- USB-С към USB-C 30 см
- USB-C към USB-A букса 30 см
- USB-C към Micro-USB 70 см за MIB2 Standard навигация
- USB-С към Apple Lightning 70 см
- USB-С към USB-C 70 см
- USB-С към USB-А 70 см
AppConnect документ за активиране2, време за монтаж около 30 работни единици
- за MIB2-Standard
- за MIB2-Entry
Документ за активиране на система за разпознаване на пътните знаци, за MIB2-Standard навигация

Номер на артикула
000-051-446-AQ
000-051-446-AR
000-051-446-AS
000-051-446-AT
000-051-446-BN
000-051-446-BP
000-051-446-AB
000-051-446-AC
000-051-446-AD
000-051-446-AE
000-051-446-BA
000-051-446-BB
000-051-446-BC
000-051-446-BD
5G0-054-830-A
5G0-054-830-B
5G0-054-809-A

За автомобили от 2020 моделна година.
Само в комбинация с радиосистема „Composition Media“ или радионавигационна система „Discover Media“. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил се информирайте при Вашия Volkswagen
партньор.
3
Налично от 2-рото тримесечие на 2021 г.
4
Приложението е в зависимост от оборудването на автомобила.
1
2
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Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.

Комуникация

Илюстрацията показва: USB Premium кабел за връзка страница 144
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Преглед на багажниците за велосипеди

Транспортирайте до три
велосипеда лесно и удобно
с иновативните Volkswagen
Оригинални багажници
за велосипеди за монтаж
върху теглич.

Преглед на всички варианти ще намерите на 150
страница.
148
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Транспорт

БЪРЗ ОБТЕГАЧ
Предварително регулиран бърз обтегач
за безопасно и лесно затягане на скобата
на багажното отделение.

Volkswagen Оригинални аксесоари Ви дава свободата удобно и лесно
да превозвате велосипедите си. Нашите багажници за велосипеди
за монтаж върху теглич се предлагат в различни варианти за всяко
желание, а и за всеки вид велосипед. Лекият Volkswagen Оригинален
багажник за велосипеди „Premium“ (илюстрацията вляво)
впечатлява с иновативното си закрепване и с лесния и опростен
монтаж със заключване без лост. Подходящ е за транспортиране на
два велосипеда. Лекият и напълно сгъваем Volkswagen Оригинален
багажник за велосипеди „Compact II“ (илюстрацията на 150
страница) е преназначен за два велосипеда до 60 кг и се сгъва лесно с
помощта на голям крачен педал, така че капакът на багажника да
остане достъпен. Предлага се също като Volkswagen Оригинален
багажник за велосипеди „Compact III“ (илюстрацията на 151
страница) за три велосипеда. Разширяемият Volkswagen Оригинален
багажник за велосипеди „Basic Flex“ (илюстрацията на страница
151) за монтаж върху теглич е предназначен за транспорт на два,
съответно три велосипеда. Благодарение на функцията за сгъване
багажникът може да се отвори и при монтирани велосипеди.
С разширителна приставка за трети велосипед той гъвкаво се
приспособява към нуждите Ви. Volkswagen Оригиналният багажник
за велосипеди Basic (илюстрацията на 151 страница)
за транспортиране на два велосипеда впечатлява
със своето иновативно закрепване посредством патентованото
заключване без лост. Той се сгъва напълно до компактни размери
и се съхранява, без да заема много място. Сгъваемата Volkswagen
Оригинална товарна рампа (илюстрацията вляво) подпомага
товаренето, като удобно избутва велосипедите върху багажника.
В комплекта на доставката е включена чанта за съхранение.

ОСОБЕНОСТИ
Функция за сгъване на 90°: Чрез педал багажникът
за велосипеди може да се спусне напред и така се осигурява
достъп до багажника и за автомобили с голям заден капак.
Особено практично място за транспорт в нишата
на резервното колело предлага Volkswagen Оригиналният
багажник за велосипеди „Premium“ за Golf 7, Golf Variant 7,
Golf 8, Golf Variant 8, Passat Variant VIII, Passat Limousine VIII
и T-Roc. За безопасен транспорт на багажника за велосипеди
в нишата на резервната гума се препоръчва използването
на предлагания като опция комплект за закрепване
(без изображение).
Напълно сгънат, багажникът за велосипеди може
да се прибере в багажното отделение на автомобила.
Предлаганата по желание транспортна чанта позволява
безопасен транспорт и чисто съхраняване на багажниците
за велосипеди „Premium“ и „Basic“.
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Преглед на багажниците за велосипеди

ЗАБЕЛЕЖКА
Моля, спазвайте вертикалното
натоварване на специфичния
за автомобила теглич.
Багажници за велосипеди за монтаж върху теглич

150

Универсални аксесоари

Модел

„Premium“

„Compact II“

Места за велосипеди
Собствено тегло [кг]
Макс. полезен товар [кг]
Разстояние между шините за колелата
Макс. разстояние между осите

2
13
60
220 мм
1300 мм

2
14
60
220 мм
1250 мм

Диаметър на рамката на велосипеда

до 75 мм кръгла рамка или 75 x 45 мм овална рамка

до 80 мм кръгла рамка или 80 x 45 мм овална рамка

Размери [В x Ш x Д] в см
Размери в сгънато състояние [В x Ш x Д] в см
Функция за спускане посредством педал
(също и при натоварени велосипеди)
Защита от кражба, заключваща се
Поставка за регистрационен номер с дръжка
Щекер, 13-полюсен
Чанта за транспорт, включена в комплекта
Демонтируем държач на рамката

69 x 118 x 56
20 x 61 x 60

76 x 114 x 65
24 x 58 x 64

●

●

●
●
●
○
●

●
●
●
●
○

Опционални аксесоари

Товарна рампа, чанта за транспорт, комплект
за закрепване

Товарна рампа

Допълнително оборудване

- монтаж без инструменти
- за транспорт в нишата за резервното колело
за избрани автомобили
- голям ъгъл на спускане от 90°, също
и за автомобили с големи задни капаци

Транспорт

„Compact III“

„Basic Flex“

„Basic“

3
16
54
190/180 мм
1250 мм

2 (3 с опционално разширение)
14
60
220 мм
1250 мм

2
12
60
220 мм
1300 мм

до 80 мм кръгла рамка или 80 x 45 мм овална рамка

до 75 мм кръгла рамка или 75 x 45 мм овална рамка

до 75 мм кръгла рамка или 75 x 45 мм овална рамка

76 x 114 x 79
24 x 58 x 77

77 x 115 x 65
не се сгъва

67 x 118 x 56
20 x 61 x 60

●

●

○

●
●
●
●
○

●
●
●
○
●

●
●
●
○
●

Товарна рампа

Разширителна приставка за 3-ти велосипед, товарна рампа

Товарна рампа, чанта за транспорт,
комплект за закрепване

- голям ъгъл на спускане от 90°,
също и за автомобили с големи задни капаци

- монтаж без инструменти
- за транспорт в нишата за резервното колело
за избрани автомобили
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Преглед на стойките за велосипеди

01

02

01-02 Нещо се е настанило на покрива – в положителен смисъл.
Багажниците за велосипеди на Volkswagen Оригинални аксесоари
дават възможност за лесен транспорт на велосипеди. Основа
за монтаж са напречните греди на покрива. С Volkswagen
Оригиналния багажник за велосипеди (01) преминал City-CrashPlus теста, превозвате Вашите велосипеди, изправени надеждно
и стабилно на покрива на автомобила. Иновативният ограничител
на въртящия момент бутон защитава рамката на велосипеда. Лекият и
елегантен багажник за велосипеди за закрепване към вилката (02)
с извита алуминиева шина позволява регулиране и лесно и бързо
захващане на всякакъв вид вилки на велосипеди.

152
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Стойка за велосипеди за покрива на автомобила
Модел

Багажник за велосипеди

Багажник за велосипеди за закрепване на вилката

Макс. брой велосипеди
Собствено тегло [кг]
Макс. полезен товар [кг]
Монтаж на велосипед
Диаметър на рамката на велосипеда
Подходящ за ширина на гуми
Съвместим с оси
Размери [Д x Ш x В] в см
Регулируеми бързи обтегачи за колела
Система за заключване: велосипед
за багажника и багажник за напречни греди
при/без рейки на покрива
Подходящ за велосипеди с дискови спирачки
Подходящ за багажници на покрива
с T-образен профил от 20 x 20 мм
Подходящ за багажници за покрива
с четириъгълен профил

1
4,2
20
рама/колело
22–80 мм кръгла рамка / 80 x 100 мм овална рамка
3"
всички
145 x 32 x 9
●

1
2,5
17
предна вилка/задно колело
всички
3"
20 мм
110 x 22 x 12
●

●

●

●

●

●

●

○

●

- бърз и лесен монтаж на рамката на велосипеда благодарение
на въртящ се бутон с интегриран ограничител на въртящия момент
- монтаж на покрива на автомобила без значение на посоката
на движение
- лесно преустройство без инструменти

- монтаж на покрива на автомобила без значение на посоката
на движение
- доставката включва адаптер за T-образен профил (20 × 20 мм)

Друго
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ПРАКТИЧЕН
Багажникът за ски и сноуборд лесно
се товари и разтоварва благодарение
на практичната функция за изтегляне.

01

01

01-02 Напред към ски приключението. Със заключващия
се Volkswagen Оригинален багажник „Comfort“ за ски и
сноуборд (01) с функция за изтегляне удобно транспортирате
любимите ски или уейкборд върху покрива на автомобила. Предлага
се и във вариант „Basic“ (без изображение) без функция
за изтегляне. Основата за монтаж са напречните греди на покрива.
Практичният Volkswagen Оригинален ски сак (02) събира
до четири чифта ски заедно с щеките за щадящ транспорт в кутия
за багаж или в купето чрез закрепяне към предпазния колан.
02
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03

03-04 Свободното време Ви зове, а Volkswagen Оригинални
аксесоари Ви предлага подходящите транспортни решения.
С багажника за сърф (03) Вашият сърф с мачта от две части
пристига невредим и добре обезопасен. Благодарение
на подвижните гумени опори Volkswagen Оригиналният багажник
за каяк (04) осигурява надежден транспорт на каяк до 25 кг
без клатене и плъзгане.
04
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Преглед на кутиите за багаж

Модел
Цвят
Макс. обем [л]
Дължина, отвън [мм]
Височина [мм]
Ширина [мм]
Собствено тегло [кг]
Товароносимост [кг]
Система за монтаж

156
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Volkswagen Оригинална
кутия за багаж „Comfort 340“

Volkswagen Оригинална
кутия за багаж „Comfort 460“

Кутия за багаж
„Basic 340“

черен гланц
340
1900
390
750
19
75
Предварително монтирано бързо захващане
в шина с T-образен профил

черен гланц
460
2300
390
750
21
75
Предварително монтирано бързо захващане
в шина с T-образен профил

черен мат
340
1900
390
750
19
50
шина с T-образен профил

Транспорт

Кутия за багаж
„Basic 460“

Кутия за багаж
„Urban Loader“

черен мат
460
2300
390
750
21
75

черен мат
300–500 (променлив)
1408
259–517 (променлива)
886
15
50

шина с T-образен профил

ЗАБЕЛЕЖКА
Иновативната система DuoLift позволява удобно
отваряне на кутията за багаж от двете страни
(при кутия „Comfort 460“).

U-образна скоба

При автомобили с пръчковидна антена в зависимост от модела на автомобила и антената може да се получи контакт между антената и кутията за багаж. При необходимост антената
трябва да се отвинти. В зависимост от конфигурацията на автомобила, съответно избора на модел, вследствие на различните съотношения между дължините на кутията за багаж и
автомобила може да се стигне до удар в отворения заден капак. Моля, обърнете внимание на позволения за автомобила полезен товар.
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Преглед на продуктите за транспорт
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Носещи системи

149
149
149
149
149
149
149
149
149

Багажник за велосипеди „Premium“ за монтаж върху теглич, сгъваем1,3,4, за два велосипеда
Товарна рампа като помощ за товарене на багажници за велосипеди „Premium“, „Basic Flex“, „Compact II“, „Compact III“, „Basic“
Багажник за велосипеди „Compact II“ за монтаж върху теглич, сгъваем1,2,4, за два велосипеда
Багажник за велосипеди „Compact IIІ“ за монтаж върху теглич, сгъваем1,2,4, за три велосипеда
Багажник за велосипеди „Basic Flex“ за монтаж върху теглич, сгъваем1,4, за два велосипеда
Разширителна приставка „Basic Flex“1 за трети велосипед
Багажник за велосипеди „Basic“ за монтаж върху теглич1,3,4, за два велосипеда
Транспортна чанта за багажник за велосипеди „Basic“ и „Premium“
Комплект за закрепване на багажник за велосипеди „Premium“ и „Basic“ за монтаж върху теглич

000-071-105-J
000-071-123
3C0-071-105-B
3C0-071-105-C
000-071-105-G
000-071-109-B
000-071-105-K
000-071-226-A
000-071-705-A

Надстройки за покрива5

152
152
154

Багажник за велосипед, макс. полезен товар 20 кг
Багажник за велосипед за закрепване на вилката му, макс. полезен товар 17 кг
Багажник за ски и сноуборд
- „Comfort“, за четири чифта ски или два сноуборда, или един уейкборд, с функция за изтегляне
- „Basic“, за четири чифта ски или два сноуборда
- „Basic“, за шест чифта ски или четири сноуборда
Ски сак
Багажника за сърф за един сърф с мачта от две части
Багажник за каяк, за един каяк до 25 кг
Кутия за багаж „Comfort“1, товароносимост: 75 кг, черен гланц
- „Comfort 340“, размери: 1900 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В), обем: 340 л, собствено тегло: 19 кг
- „Comfort 460“, размери: 2300 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В), обем: 460 л, собствено тегло: 21 кг
Кутия за багаж „Basic“1, цвят: черен мат
- „Basic 340“, размери 1900 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В), обем: 340 л, собствено тегло: 19 кг, товароносимост: 50 кг
- „Basic 460“, размери: 2300 x 750 x 390 мм (Д x Ш x В), обем: 460 л, собствено тегло: 21 кг, товароносимост: 75 кг
Кутия за багаж „Urban Loader“5, цвят: черен мат, товароносимост 50 кг

000-071-128-F
7M0-071-128-D

154
155
156

156

156

За подробен преглед на собствените тегла, полезния товар и размерите вижте на 150 страница.
Доставка с включена транспортна чанта.
3
Може да се сгъне, за да се транспортира в нишата за резервното колело на: Golf VII, Golf Variant VII,
Golf VIII, Golf Variant VIII, Passat Variant VIII, Passat Limousine VIII и T-Roc.
1

4

2

5
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000-071-129-AB
000-071-129-M
000-071-129-N
00V-061-202
000-071-120-HA
1K0-071-127-A
000-071-200-AD
000-071-200-AE
000-071-200
000-071-200-AC
000-071-200-AF

Не се предлага за монтаж върху теглич със сферична алуминиева глава.
Само в комбинация с напречни греди. Моля, спазвайте максималното допустимото натоварване
на покрива.

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.

Транспорт

Илюстрацията показва: напречни греди при рейки на покрива – страница 46, кутия за багаж – страница 156, защитна лайстна за задния капак – страница 45
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01

02

01-02 Безопасността е с предимство. Това важи и за багажното
отделение на Вашия Volkswagen. С помощта на Volkswagen
Оригиналния модул за багажното отделение1 (01) можете гъвкаво
да разделите багажното отделение на автомобила си и да осигурите
товара срещу хлъзгане. Благодарение на устойчивата срещу
разкъсване Volkswagen Оригинална мрежа за багажното
отделение1 (02) малки и средноголеми предмети остават на мястото
си в багажното отделение.

03 Наслаждавайте се на Вашия Volkswagen и когато си почивате.
Кафе паузата за любителите на еспресото вече не зависи
от наличието на крайпътно заведение, защото кафе-барът е винаги
с Вас благодарение на машината за еспресо „Volkswagen Edition“
за 12 V букса. Разполагате и с две нечупливи чаши за еспресо,
салфетка, 25 капсули еспресо и луксозна чантичка за съхранение.

03
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1

Преглед на всички варианти ще намерите на 170 страница. Относно възможността за монтаж за Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.

Комфорт и защита

04

04-05 Чиста работа. Хартийките от бонбони или дъвки не се мотаят
във Вашия Volkswagen, тъй като лесно се изхвърлят във Volkswagen
Оригиналния контейнер за отпадъци (04) предназначен
за поставката за чаши. Благодарение на енергийно ефективната
(A++) Volkswagen Оригинална термокутия (05) с вместимост
от 25 литра винаги разполагате със закуски или напитки с подходяща
температура. Необходима Ви е 12 V/230 V връзка в автомобила
или у дома.

05
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01

02

01-04 Редът е важна част от живота, включително и в купето
на Вашия Volkswagen. За чистотата се грижи Volkswagen
Оригиналният плик за отпадъци „Clean Solution“ (01), който
се закрепва на опорите на подглавниците на предните седалки.
След като извадите пълната торбичка, автоматично се зарежда нова.
Volkswagen Оригиналната кука за подглавника „Snakey“1 (02)
е практична помощ за запазване на подредения вид на автомобила.
Комплектът се състои от две части за закрепване на опорите
на подглавниците на предните седалки. С Volkswagen
Оригиналната закачалка за дрехи2 (03) можете да вземете Вашите
изгладени ризи, якета или други официални дрехи, така както висят
на закачалката. Енергийно ефективната Volkswagen Оригинална
LED лампа за четене (04) с регулируемо рамо и лого на Volkswagen
осигурява на спътниците в автомобила приятна и мека светлина,
напр. при пътуване през нощта. Свързването става през запалката
или 12 V букса.

03

04

1
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2

Не се предлага за автомобили с електрически подглавник.
Може да се ползва само ако на задните места не седи пътник.

Комфорт и защита

05

06

07

05-07 Комфортът във Вашият Volkswagen е фабрично заложен.
Направете го още по-комфортен – с прецизно разработените
продукти на Volkswagen Оригинални аксесоари. Благодарение
на напълно интегрираното Volkswagen Оригинално стационарно
отопление1,2 (05) за дооборудване стърженето на лед и мръзненето
рано сутрин остават в миналото. Всички индикации и части
за управление могат да продължат да се използват след монтажа.
Обслужването е описано в ръководството за употреба.
С управлението на стационарното отопление „defreeze®“ (06)
можете да управлявате удобно и отдалеч стационарното отопление
през смартфона си или уеб приложение. С Volkswagen
Оригиналния темпомат3 (07) регулирате скоростта само
с натискане на бутон. Чрез допълнително наличната функция „Speed
Limiter“ задавате максимална скорост, която дори при пълно
натискане на педала на газта няма да бъде надвишена.

1
2
3

Само за немския пазар, само за Старт-Стоп система с рекуперация. Не се предлага за автомобили с климатично предно стъкло.
Относно вариантите за отделните модели и възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля обърнете се към Вашия Volkswagen партньор.
Работата на темпомата зависи от наклона нагоре/надолу. Нужно е да се отчитат границите на системата.

Универсални аксесоари

163

ЗАБЕЛЕЖКА
Един модул, много възможности:
В зависимост от изискването, всички стойки
могат лесно да бъдат закрепени за основния
модул и да се заменят една с друга.

03

01

02

Искате още по-умни идеи? Няма проблем. Модулната система „Пътуване и комфорт“ допринася за още по-добрия
комфорт на всички пътници на задните места. Стойките за различни модели таблети и сгъваемата масичка1 отварят нови
възможности за прекарване на времето. С куката за чанти2 и закачалката за дрехи2 имате може би най-удобния начин
за транспорт на вещи, когато местата отзад са свободни.
01
02
03
04
05

Основен модул
Сгъваема масичка с поставка за чаша1
Закачалка за дрехи2
Кука за багаж2
Стойка за екшън камера3

06

Стойка за таблет Apple iPad 2-44
Стойка за таблет Apple iPad Air 1-24 (подобна илюстрация)
07 Стойка за таблет Apple iPad mini 1-34
08 Стойка за таблет Samsung Galaxy Tab 3/44 10.1"
04

Сгъваемата масичка с поставка за чаша трябва да е прибрана по време на път, ако на мястото пред нея на задната седалка има пътник.
Може да се ползва само ако на задната седалка не седи пътник.
Тази функция зависи от инфотеймънт системата на автомобила. Моля, обърнете внимание на указанията във Вашето ръководство за експлоатация.
Записите не трябва да се гледат по време на пътуване.
4
iPad/iPad Air/iPad mini са регистрирани търговски марки на Apple Computer International. Galaxy Tab е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

1

2
3
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Комфорт и защита
ЗАБЕЛЕЖКА
Благодарение на въртящото се регулируемо рамо
и въртящата се на 360° стойка с обозначени градуси
можете да насочите камерата към желаната зона за наблюдение.

Сканирайте QR кода
и вижте системата
за пътуване и комфорт!

05

06

ЗАБЕЛЕЖКА
Пълна гъвкавост:
Благодарение на подвижната ос
таблетът може да се ползва
в хоризонтално или вертикално
положение.

08

07
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01

Можем да Ви успокоим. За Вашето най-голямо съкровище, при това
още от бебешка възраст, сме предвидили сигурни и удобни детски
столчета. Можете да избирате от три преминали всевъзможни
тестове Volkswagen Оригинални модели детски столчета (02-05),
някои от които с иновативната SecureGuard технология, и
подходящия Volkswagen Оригинален протектор за седалка
(илюстрацията вляво) за поставяне под столчето. Както
и Volkswagen Оригиналното допълнително вътрешно огледало
(01), с което постоянно държите под око Вашите най-скъпи същества.
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02

02 Сладки сънища. Висока защита и комфорт
за новородени и бебета до 13 кг или 15 месеца
с Volkswagen Оригиналното столче G0 plus
ISOFIX. Чрез системата за закрепване ISOFIX
детското столче се захваща здраво
за каросерията на автомобила, но може
да се ползва и с всеки 3-точков колан.
Чрез регулируем на височина 5-точков колан
тип „тиранти“ детето се фиксира стабилно
в столчето. Други удобни функции са например
регулируемата дръжка, лесният за сваляне
и миещ се текстилен калъф, както
и регулируемата на височина подложка
на седалката и сенника.

03

03 За пораснали. Висока защита и комфорт
при седене за Вашето дете от 9 до 18 кг (от осем
месеца до около четири години) Ви осигурява
Volkswagen Оригиналното столче G1 ISOFIX
DUO plus Top Tether. Коланите тип „тиранти“
се регулират на височина. Освен това може
да се настройва позицията на седене. Наред
с ISOFIX закрепването в автомобили със
съответното оборудване столчето се фиксира с
„Top Tether“ връзката към предвидените за това
места за закрепване в багажното отделение.

04

05

04-05 Деца на възраст между три и дванадесет години (15–36 кг) се возят удобно и приятно
с Volkswagen Оригиналното столче G2-3 ISOFIT (04) благодарение на регулируемата на височина
опора за сън, както и на индивидуално настройващото се на височина и наклон столче според нуждите
на детето. Чрез демонтируемата облегалка на гърба столчето „расте“ с детето. Фиксирането на столчето
става към ISOFIX точките за закрепване в автомобила. Детето се закопчава с 3-точковия колан в детското
столче. Най‑новите варианти на изпълнение с иновацията за безопасност SecureGuard гарантират дори
още по‑добра защита на най-малките пътници. Предлага се и като вариант GTI (05) без демонтируема
задна облегалка.
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07

01
08

04

02

06
03

05
09

01 Пазете и защитавайте Вашия безценен Volkswagen по всяко
време – Volkswagen Оригинални аксесоари Ви предлага точните
продукти за това. Volkswagen Оригиналните препарати
за поддръжка и почистване се допълват идеално в приложението
си вътре и отвън на автомобила. За природосъобразно поддържане
на автомобила с висока ефективност, което щади едновременно
материала и природата. Допълнителна информация за отделните
продукти, както и за сезонните комплекти за поддръжка и
почистване ще намерите на 171 страница.

04 Volkswagen Оригиналното аварийно чукче „Evolution“
с ножче за предпазния колан и керамична глава Ви дава доброто
усещане, че в спешен случай можете сами да си помогнете.

07 В аварийна ситуация на помощ идва Volkswagen
Оригиналният авариен комплект. Той се състои от найнеобходимото, събрано в здрава чанта.

05 Можете завинаги да се сбогувате със снега и леда по стъклата
и за нула време да освободите Вашия Volkswagen от несгодите
на зимата, като използвате Volkswagen Оригиналната стъргалка
за лед. Предлага се и във вариант с телескопична дръжка или като
четка за сняг.

08 С Volkswagen Оригиналния пожарогасител с 1 кг прах
за гасене сте добре екипирани за аварийна ситуация. Отделно се
предлага стойка (без изображение) за стабилното му закрепване в
зоната за краката.

02 Volkswagen Оригиналната аптечка е незаменим спътник при
спешни случаи. Отговаря на законовите изисквания и на DIN 13 164.

06 Интелигентно проектираният Volkswagen Оригинален
авариен триъгълник с ECE одобрение не заема много място
и благодарение на въртящата се метална стойка може лесно и бързо
да влезе в употреба.

03 С 5-литровата туба за гориво залагате на сигурно, така че да
изминете спокойно разстоянието до следващата бензиностанция.

1
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09 Оранжевата и флуоресцентна Volkswagen Оригинална
предупредителна жилетка1 с надпис Volkswagen и отразяващи
сигнални ивици е абсолютно необходима и задължителна по закон.

Задължението за наличие на предупредителна жилетка в автомобила, с изключение на мотоциклети и каравани,
е прието със закон в България, а в други европейски държави вече е задължително за всички пътници.

Комфорт и защита

10

10 Иновативното решение за чистота, до което можете
да се докоснете. Презареждащият се Volkswagen Оригинален
препарат за почистване на дисплея 2 в 1 комбинира спрей
за почистване и кърпа от микрофибър. Просто практично!
Препаратът за почистване на дисплея може да се презареди
и така да се използва отново и отново. Щади околната среда
и портфейла Ви.

1
2

11

11 Практичният спътник. С практичния Volkswagen Оригинален
кабел за зареждане с включен калъф за съхранение можете лесно
да заредите Вашия електромобил на обикновен битов контакт.
Така може да продължите пътуването си до следващата станция
за зареждане. За пълното зареждане на автомобила в домашни
условия през нощта препоръчваме да използвате Wallbox.

Контактът трябва да е технически изправен и правилно инсталиран.
Ползвайте спрея против гризачи по безопасен начин. Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта.

12

12 Малки животни – големи бели: Изгризани кабели
по запалването и електрониката на автомобила могат бързо
да доведат до непредвидени повреди и скъпи ремонти. Ефективните
продукти за защита от гризачи – от превантивния защитен спрей2
до електронните продукти – могат предварително да предотвратят
появата им. Преглед на всички продукти ще намерите на 173
страница.
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Преглед на продуктите за комфорт и защита
Раздел
Системи за багажното
отделение

Страница
160

160

Комфорт

160
161
161
162
162
162
162
163
163

Наименование на артикула
Модул за багажното отделение
- за Tiguan, Tiguan Allspace
- за ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf Alltrack, Passat Variant, Passat Alltrack, Touareg
Мрежа за багаж, за халките за обезопасяване в багажното отделение
- за Golf Variant, T-Roc, T-Roc Cabrio, за повдигнат товарен под
- за Touran с 5 места
- за Touran със 7 места, Touareg
- за Arteon, Arteon Shooting Brake, Passat
- за Golf Variant, Golf Alltrack, Passat, Passat Variant, Passat Alltrack
- за Polo, ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf GTI, Tiguan, Tiguan Allspace
Машина за еспресо, за поставка за чаши в средната конзола, работи със захранване от 12 V букса в купето, с включен комплект за
съхранение
Контейнер за отпадъци за поставка за чаши в средната конзола
Термокутия
Чанта за отпадъци „Clean Solution“, с включени 2 ролки торбички
Кука за подглавника „Snakey“, черна (2 броя)
Закачалка1
LED лампа за четене, с регулируемо рамо, за свързване към 12 V букса на автомобила
Стационарно отопление2 , за Arteon от 2018 моделна година, Golf 8 от 2020 моделна година, Passat от 2015 моделна година,
T-Roc от 2018 моделна година, T-Roc Cabrio от 2020 моделна година, Tiguan с късо междуосие от 2017 моделна година, Tiguan с
дълго междуосие от 2018 моделна година, Touran от 2015 моделна година
Стационарно отопление „defreeze“, с управление през приложение на смартфона

Може да се ползва само ако на задната седалка няма пътник.
Повече информация за използването при различните модели, спецификациите и цените ще получите
при Вашия Volkswagen партньор.
3
От съображения за защита на данните запаметяването на видеоклиповете не е постоянно, а трябва
да се активира от потребител или сензор.
4
Може да се използва във всички автомобили с опори на подглавниците. Не е подходящ за модулни седалки.
1
2
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Номер на артикула

000-061-166
000-061-166-A
1K9-065-111
1T0-065-110
1T0-065-111
3C5-065-110
3C9-065-110
5N0-065-111
000-069-641
000-061-142
000-065-400-F
000-061-107
000-061-126-A -041
00V-061-127
000-069-690-G
при запитване
000-054-929-C

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air са регистрирани търговски марки на Apple Computer International.
Samsung Galaxy Tab е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co. Ltd.
6
Ползвайте спрея против гризачи по безопасен начин. Преди употреба прочетете етикета и
информацията за продукта.
7
Относно съвместимостта на електрическия кабел за зареждане с Вашия автомобил се консултирайте
с Вашия Volkswagen партньор.
5

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.

Комфорт и защита

Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Темпомат2
Модулна система „Пътуване и комфорт“4
- Основен модул
- Сгъваема масичка с поставка за чаша
- Закачалка за дрехи
- Кука за багаж
- Стойка за екшън камера
- Стойка за таблет iPad 2-45
- Стойка за таблет iPad Air 1-25
- Стойка за таблет iPad mini 1-35
- Стойка за таблет Samsung Galaxy Tab5 3/4 10.1"

при запитване
000-061-122
000-061-124
000-061-127-B
000-061-126-B
000-061-125-J
000-061-125-A
000-061-125-E
000-061-125-B
000-061-125-D

166

Протектор за седалка, с дълга част за гърба

000-019-819-C

166
167
167
167
167
167
167

Допълнително вътрешно огледало
G0 plus
G0 plus ISOFIX
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether
G2-3 ISOFIT, със демонтируема облегалка
G2-3 ISOFIT, със демонтируема облегалка и Secure-Guard
G2-3 ISOFIT GTI дизайн, без демонтируема облегалка

000-072-549-A
5G0-019-900-A
5G0-019-907-A
5H0-019-909
5H0-019-906-A
5H0-019-906-B
5HV-019-903

Препарат за поддръжка на кокпита, флакон с помпа, 500 мл
Препарат за почистване на джанти, гел, флакон с помпа, 500 мл
Препарат за под и тапицерии, флакон с помпа, 500 мл
Препарат за почистване на следи от насекоми, флакон с помпа, 500 мл
Препарат за поддръжка на кожена тапицерия, 250 мл
Препарат за почистване на кожа, 250 мл
Концентриран препарат за почистване на стъкла, дозиращ флакон, 250 мл

000-096-307-B
000-096-304-J
000-096-301-B
000-096-300-B
000-096-306-B
000-096-323-J
000-096-311-M

163
164

Детски столчета
и аксесоари

Поддръжка и почистване

без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
без изображение

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля, да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.
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Преглед на продуктите за комфорт и защита
Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
без изображение

Вакса шампоан,флакон, 250 мл
Полираща вакса,флакон, 250 мл
Политура за стъкла, 250 мл
Препарат за поддръжка на пластмасови детайли, флакон с помпа, 250 мл
Препарат за почистване на алуминиеви и хромирани повърхности, 250 мл
Течност за чистачки, готова смес „Лято“, туба, 3000 мл
Течност за чистачки, готова смес „Зима“, туба, 3000 мл

000-096-315-B
000-096-317-B
000-096-324
000-096-314-B
000-096-319-D
000-096-321-B
000-096-311-L

без изображение

Комплект за поддръжка „Пролет“: 1 препарат за поддръжка на кокпита (500 мл), 1 препарат за почистване на следи от насекоми
(500 мл), 1 препарат за почистване на джанти (500 мл), 1 четка за джанти, 1 микрофазерна кърпа

000-096-355-D

без изображение

Комплект за поддръжка: 1 гъба за отстраняване на насекоми, 1 универсална гъба, 1 гъба за автомобил, 1 кърпа за стъкла

000-096-166-A

без изображение

Комплект за поддръжка „Гладка кожа“: 1 препарат за почистване на кожа (125 мл), 1 препарат за запечатване на кожа (150 мл),
1 кърпа за поддръжка, 1 гъба

000-096-323-E

без изображение
без изображение
без изображение
без изображение
169

Обслужване

без изображение
168
168

Комплект за поддръжка „Джанти“: 1 препарат за почистване на джанти (500 мл, 1 четчица за джанти, 1 микрофазерна кърпа
Размразител, флакон с помпа, 500 мл
Препарат за поддръжка на гумени повърхности, стик за поддръжка, 75 мл
Антифриз концентрат, до -70 °C, флакон, 500 мл
Препарат за почистване на дисплея 2 в 1 с възможност за презареждане
- цвят: тъмносин
- цвят: жълт
- цвят: светлосив
- цвят: розов
- цвят: тюркоаз
Пълнител за презареждане на препарата за почистване на дисплея 2 в 1, 200 мл
Аптечка
Туба за гориво

Може да се ползва само ако на задната седалка няма пътник.
Повече информация за използването при различните модели, спецификациите и цените ще получите при
Вашия Volkswagen партньор.
3
От съображения за защита на данните запаметяването на видеоклиповете не е постоянно, а трябва
да се активира от потребител или сензор.
4
Може да се използва във всички автомобили с опори на подглавниците. Не е подходящ за модулни седалки.
1
2
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000-096-353-D
000-096-322-F
000-096-310-E
000-096-320-GJ
000-096-311-AD-530
000-096-311-AD-655
000-096-311-AD-573
000-096-311-AD-L19
000-096-311-AD-3H1
000-096-311-AE
6R0-093-108
000-093-060

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air са регистрирани търговски марки на Apple Computer International.
Samsung Galaxy Tab е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co. Ltd.
6
Ползвайте спрея против гризачи по безопасен начин. Преди употреба прочетете етикета и
информацията за продукта.
7
Относно съвместимостта на електрическия кабел за зареждане с Вашия автомобил се консултирайте с
Вашия Volkswagen партньор.
5

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.

Комфорт и защита

Раздел

Страница

Наименование на артикула

Номер на артикула

Аварийно чукче
Стъргалка за лед
- Телескопична дръжка
- Метличка за сняг
Авариен триъгълник
Авариен комплект за пътна помощ
Пожарогасител, 1 кг прах за гасене
Стойка за пожарогасител, за монтаж в зоната за краката, за резервоар 1 кг
Предупредителна жилетка, цвят: оранжев

000-093-101-B
000-096-010
000-096-010-A
000-093-055-AA
000-093-059-M
000-016-995
000-016-997
000-093-056-H -FSX

Електрически кабел за зареждане, за електромобили7
- режим 2, 230 V 1AC, макс. 2,3 кВт, EU
- режим 3, 230/400 V 3NAC, макс. 22 кВт, EU

000-054-412
000-054-412-S

без изображение

Спрей против гризачи6, отблъсква гризачите с неприятната миризма, да се използва през 4–6 седмици

000-054-780-A

без изображение

Защита чрез ултразвук, отблъсква гризачите с неприятен ултразвуков сигнал
- M2700, за фиксиран монтаж, не пропуска вода, време за монтаж около 25 работни единици
- M8700, мобилно устройство, захранване с батерия, не пропуска вода, време за монтаж около 5 работни единици
- M7500, за фиксиран монтаж, излъчва ултразвуков сигнал и извън двигателния отсек, като генерира резонанс чрез капака
на двигателя, време за монтаж около 25 работни единици
Защита чрез ултразвук и високо напрежение, ефектът се постига чрез ултразвукови сигнали и високо напрежение
- M4700, 1 x ултразвук и 6 плочи с високо напрежение, за тесни двигателни отсеци, време за монтаж около 100 работни единици
- M5700N, 6 x ултразвук и 6 плочи с високо напрежение, за широки двигателни отсеци и SUV, време за монтаж около
50 работни единици
- M4700B, с +/– високоволтови четки за подаване на електричество през изолиращата козина, време за монтаж около
100 работни единици
- M9700, с ултразвук и високо напрежение, иновативна многоконтактна система от четки с високо напрежение,
не пропуска вода, захранване с батерия с индикация на батерията

168
168

168
168
168
168
168
Кабел за зареждане

Средства за защита
от гризачи

169

без изображение

Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля, да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.

000-054-651-A
000-054-650-E
000-054-650-H
000-054-650-F
000-054-650-G
000-054-650-J
000-054-650-K
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01

02

01-04 Абсолютният хит за Вашия Volkswagen. Volkswagen
Оригиналните динамични капачки за джанти (01) с гравирано
лого на Volkswagen гарантират, че благодарение на въртящите им
спинери логото остава в правилната позиция дори и при 200 км/ч,
а също и в покой. С Volkswagen Оригиналния комплект калъфи
за гуми (02) предпазвате висококачествените колела на Вашия
автомобил. Комплектът се предлага в различни варианти
за различните размери гуми. Можете да персонализирате Вашия
Volkswagen до най-малкия детайл с Volkswagen Оригиналния
комплект капачки за вентили (03) за алуминиеви или гумени/
метални вентили. Можете да постигнете оптимална защита срещу
кражба на Вашите скъпи алуминиеви джанти с Volkswagen
Оригиналния комплект секретни болтове (04).

03

04

174
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Джанти и колела

05

05-06 Здраво стъпили на земята. Дори и в зимни условия.
Volkswagen Оригиналните вериги за сняг „Snox“
(в сътрудничество с pewag)1 (05) и Volkswagen Оригиналните
вериги за сняг „Servo SUV“ и „Servo 9“ (в сътрудничество
с pewag)1 (06) имат иновативна система за закрепване и функция
за автоматично затягане. Така винаги можете да стигнете до целта си
лесно и безопасно, дори по покрити със сняг пътища.

06

1

Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
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Аксесоари за джанти и колела
Раздел
Аксесоари за колела

Страница
174

174

174

174

Вериги за сняг

175

175

175

Наименование на артикула
Въртящи се капачки за джанти, 1 комплект = 4 броя
- със старо Volkswagen лого
- с ново Volkswagen лого
Комплект калъфи за гуми, 1 комплект = 4 броя
- за колела до 18“
- за колела до около 21“
Комплект капачки за вентили, 1 комплект = 4 броя
- за алуминиеви вентили
- за гумени/месингови вентили
Комплект секретни болтове, черни, 1 комплект = 4 броя
- за всички модели без ID.3, ID.4, up!, e-up!, Touareg
- за up! и e-up!
- за ID.3 и ID.4
Вериги за сняг Snox (в сътрудничество с pewag)3, 1 комплект = 2 броя
- за гуми с размери от 165/70 R14 до 195/45 R15
- за гуми с размери от 185/60 R14 до 185/55 R15
- за гуми с размери от 195/60 R14 до 205/45 R16
- за гуми с размери от 195/70 R15 до 215/45 R17
- за гуми с размери от 215/60 R16 до 225/45 R18
Вериги за сняг „Servo SUV“ (в сътрудничество с pewag)3, 1 комплект = 2 броя
- за гуми с размери от 215/65 R17
- за гуми с размери от 235/70 R17
- за гуми с размери от 255/60 R18 и 255/55 R19
Вериги за сняг „Servo 9“ (в сътрудничество с pewag)3, 1 комплект = 2 броя
- за гуми с размери 185/65 R15 и 185/60 R16
- за гуми с размер 205/60 R16
- за гуми с размери 215/55 R17 и 215/60 R16
- за гуми с размер 215/55 R18
- за гуми с размери 235/55 R19 и 255/50 R19

Номер на артикула
000-071-213-C1
000-071-213-D1
000-073-900
000-073-900-E
000-071-215-A 2
000-071-2152
000-071-597-D
000-071-595
3CN-071-597
000-091-387-BE
000-091-387-BF
000-091-387-BG
000-091-387-BH
000-091-387-BJ
000-091-387-AG
000-091-387-BB
000-091-387-BC
000-091-387-BA
000-091-387-BD
000-091-387-AT
000-091-387-BK
000-091-387-BN

Използването на динамичнитекапачки за джанти зависи от колелата. Моля, обърнете се относно това към Вашия Volkswagen партньор.
Относно съвместимостта за съответния автомобил се консултирайте с Вашия Volkswagen партньор.
3
Използването на веригите за сняг зависи от колелата. Моля, обърнете се относно това към Вашия Volkswagen партньор.
1
2
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Таблицата показва възможните приложения на отделните продукти за актуални модели автомобили. Относно възможността за монтаж на Вашия автомобил, моля да се информирате при Вашия Volkswagen партньор.
Посоченото време за монтаж е ориентировъчно: 100 работни единици съответстват на един час.

Джанти и колела

Илюстрацията показва: динамични се капачки за джанта – страница 174, комплект капачки за вентили – страница 174, комплект секретни болтове – страница 174, джанта „Pretoria“ – страница 28
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Мобилни и гъвкави
просто онлайн
Изживейте целия свят на Volkswagen Оригинални аксесоари онлайн – когато и където поискате.
Информирайте се за всички наши продукти, бъдете един от първите, които научават най-актуалните новини от социалните
медии, или сърфирайте удобно в нашия свят с Оригинални аксесоари. Пожелаваме Ви приятни моменти!

YouTube – официалният канал на Volkswagen с много информация и забавления
относно Вашия Volkswagen и Оригиналните аксесоари.
youtube.com/c/VolkswagenBulgariaOfficial

Оставаме на разположение и показваме какво ни харесва. Новини, мнения, снимки,
видеоклипове, приятели, фенове.
facebook.com/VW.Bulgaria/

Посетете ни в интернет на адрес volkswagen.bg

Аксесоари за всеки автомобил
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Каталог Volkswagen Оригинални аксесоари
за леки автомобили
Volkswagen Оригинални аксесоари · volkswagen.bg
Запазваме си правото за промени и отстраняване на неточности · юни 2021 г.

Изведената информация за обхвата на предложенията, външния вид, техническите данни, мощност, производствените разходи, размери и тегло се базира
на особеностите на немския пазар и се отнасят към момента на отпечатване на настоящия каталог. За повече информация тоносно специфични отклонения
при предназначените за местния пазар автомобили, моля, обърнете се към Вашия Volkswagen партньор. В рамките на развойната дейност си запазваме
правото на промени в съдържанието на доставката, на дизайна и на цвета, без предварително предизвестие. Вносителят не носи отговорност за допуснати
печатни грешки и неточности.

Вашият Volkswagen партньор

