Повний каталог аксесуарів
для легкових автомобілів
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Універсальні аксесуари

Аксесуари Volkswagen
100% Volkswagen
Усі Оригінальні аксесуари Volkswagen
створюють паралельно з відповідними
моделями авто й виготовляють з високоякісних
матеріалів за найсучаснішими технологіями.
Наші жорсткі стандарти часто навіть
перевищують визначені законодавством
вимоги. Тому ви гарантовано будете задоволені,
а Ваш Volkswagen залишиться справжнім
Volkswagen.

Аксесуари Volkswagen
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Аксесуари Volkswagen

для конкретних
10 Аксесуари
автомобілів
Додайте унікальних рис вашому авто. У першій частині ви знайдете асортимент рішень для поліпшення аеродинаміки та
вдосконалення дизайну, що ідеально пасують за розмірами, а також індивідуальні аксесуари саме для вашої моделі
автомобіля. З ними ви точно не залишитеся непоміченими!
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Golf

58

Tiguan

26

T-Cross

70

Touareg

36

T-Roc

46

Passat

78 Універсальні аксесуари
Від декоративних патрубків вихлопних труб, легкосплавних дисків та мультимедійних рішень і систем для перевезення до
практичних продуктів для підвищення комфорту й захисту: друга частина містить перелік наших універсальних аксесуарів,
чітко впорядкованих за розділами. Наприкінці розділу наведені таблиці, які дають змогу швидко з’ясувати, чи підходить
певний продукт для вашого авто.
5
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Комплектні колеса, на які можна
покластися
Наш досвід виробництва: ми розуміємо глибинну сутність.
Наші комплектні колеса відображають ключові цінності аксесуарів
Volkswagen: виняткову якість, максимальну відповідність стандартам
безпеки, сучасний дизайн. Навряд чи знайдеться ще якийсь
компонент автомобіля, на який би покладалася така сама відповідальність, як на колеса, до того ж з погляду як безпеки руху, так і
зовнішності автомобіля. Саме тому ми пропонуємо такий широкий
вибір комплектних коліс із асортименту Volkswagen, які ідеально
пасують до відповідної моделі Volkswagen. Спираючись на багаторічний досвід, наші інженери підібрали оптимальні комбінації дисків,
шин та автомобілів, тож кожен варіант дизайну відповідає високим
стандартам якості й безпеки Volkswagen.
Невід’ємною частиною цих стандартів є контроль технічних параметрів при встановленні, під час якого враховують варіанти двигунів,
розміри компонентів гальмівної системи, навантаження на осі.

Просто відскануйте QR-код, щоб ознайомитися з повним переліком легкосплавних
дисків і комплектних коліс з асортименту аксесуарів Volkswagen!
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Оригінальні кришки ступиць Volkswagen1 (на ілюстрації праворуч)
Оригінальні кришки ступиць Volkswagen із рельєфним логотипом
Volkswagen вражають функцією динамічної
компенсації обертання, яка гарантує, що логотип Volkswagen
залишатиметься в правильному положенні під час руху
або стоянки.
1
Можливість використання кришок ступиць залежить від установлених коліс. Для з’ясування
звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.

01 Успіху досягне тільки найкращий
Оригінальні легкосплавні колісні диски Volkswagen
– Під час тестів на міцність перевіряють експлуатаційні характеристики коліс за умови перевантаженості автомобіля, у разі зіткнень
та проходження поворотів.
– Матеріали й поверхні перевіряють на стійкість до тертя, розширення, подряпин і корозії.
– У ході тест-драйвів на випробувальних трасах комплектні колеса
тестують у найскладніших умовах.
– Під час випробувань на довговічність на двовісному тестовому
стенді імітується максимально можливе навантаження.

02

Справжні марафонці

Добірні шини преміумкласу
Протягом середньостатистичного строку служби шина може пройти
відстань, достатню для навколосвітньої подорожі. Оскільки це головний
компонент, від якого залежить зчеплення автомобіля з дорогою, його
конструкція має забезпечувати роботу в різноманітних умовах та надійні
експлуатаційні характеристики. Ключову роль відіграє першокласна
якість шини. Ми тісно співпрацюємо з провідними виробниками шин
преміумкласу, тож можете бути певні – наші комплектні колеса
забезпечують найкращий контакт із поверхнею дороги.

03 	Коли все працює як єдина
система
Комплектні колеса
Новітні технології виробництва дають змогу автоматично встановлювати шини на колісні диски, перетворюючи їх на високоякісні
комплекти. Високоточні процедури складання проводяться в
середовищі з контрольованою температурою, що дає змогу
гарантувати найвищу якість наших комплектних коліс. У результаті ви
отримуєте низку ключових переваг:
– Оптимізовані характеристики обертання та осьові розміри кожного
колеса.
– Перевірка балансування для відповідного автомобіля.
– Професійне зберігання комплектних коліс до відвантаження із
заводу.
Аксесуари Volkswagen
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Тест City Crash:
синонім слова «безпека»
Внутрішні стандарти краш-тестів
Volkswagen передбачають випробування зі
швидкістю та прискоренням, значення
яких перевищують норми стандартів
DIN 75302 та ISO/PAS 11154 і стандарту
City Crash1.Volkswagen вважає, що власна
методика концерну під назвою City Crash
Plus, яка передбачає зіткнення на швидкості 30 км/год із 20-відсотковим перевантаженням даху, є більш реалістичною, як
порівняти зі стандартами DIN та ISO.
Умови цих стандартів передбачають імітацію зіткнення з автомобілем попереду під
час руху міською вулицею на помірній
швидкості (приблизно 17 км/год). Хоча такі
випробування проводять організації
Stiftung Warentest та ADAC, вони не є
обов’язковими згідно із законодавством
Німеччини.
08
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1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Якість –
це коли все ідеально пасує
Для тих, хто прагне більшого
Наприклад, ще більше інтелектуальних засобів для транспортування. Або ще більше перевіреної
якості Оригінальних аксесуарів Volkswagen. Ми знаємо, що така довіра до наших оригінальних
деталей виникла не на порожньому місці.
Ми щодня боремося за неї, використовуючи матеріали, які ідеально працюють разом,
розробляючи продукти, що виглядають ще краще, і пропонуючи функції, які просто
відкривають додаткові можливості. Якщо коротко – ми щодня робимо добрі речі ще
кращими, гарнішими, більш функціональними і комфортними.

Безкомпромісне задоволення
Сильніше, жорсткіше, довше, більше – вимоги Volkswagen до процедури
випробувань систем для транспортування значно перевищують рівень
передбачених законодавством стандартів, причому це однаково стосується
вибору матеріалів, перевірок у лабораторних умовах і, нарешті, тестування на
випробувальному полігоні. Жодних компромісів – тільки вироби найвищої
якості гідні носити ім’я Оригінальних продуктів Volkswagen.
Лабораторні тести: випробування сольовим туманом для перевірки стійкості до
корозії, контроль стійкості до впливу ультрафіолетового випромінювання та відповідності
вимогам екологічних стандартів. Крім цього, у межах численних тестів оцінюють усі властивості відповідних матеріалів, а певні продукти перевіряють на стійкість до екстремальних температур у
кліматичній камері. Головна умова вдалого проходження тестів – збереження функціональності компонентів
за будь-яких умов.
Витривалість: продукти досліджують в умовах тривалого навантаження під час поїздок на короткі відстані, руху на високій
швидкості та на складних маршрутах. Наш спеціальний тест на витривалість передбачає випробування з максимально
допустимим навантаженням і застосування різних програм тестів.

Справжня якість завжди має
значення:
–
–
–
–

Точність розмірів
Простота встановлення
Продумані системні рішення
Високі стандарти дизайну

Випробувальний полігон: аксесуари для транспортування проходять багаторазові випробування в найскладніших умовах.
Зокрема, програма тестів передбачає рух з надзвичайно високим поздовжнім і бічним прискоренням, що виникає під час
об'їзду перешкод, різке гальмування та рух бруківкою.
Аксесуари Volkswagen
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Аксесуари для Golf
Динамічний та інноваційний, Golf установлює
нові стандарти і є взірцем для цілого покоління автомобілів. Насолоджуйтеся традиційними
для Golf відчуттями в ще
більш спортивному стилі, з новими цифровими
технологіями та додатковими можливостями
для персоналізації, які
пропонують Оригінальні
аксесуари.

Більше універсальних аксесуарів для
Golf можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Спорт і дизайн

01-04 Дійсно привабливий елемент оснащення. Оригінальні
накладки на корпуси зовнішніх дзеркал Volkswagen глянцево-чорного кольору (01), декоровані під карбон (02) або матовий
хром (03), що не потребують складного встановлення, підкреслять
вишуканий і спортивний вигляд Golf. Світлодіодні динамічні
покажчики поворотів у зовнішніх дзеркалах (04) посилять
враження від динамічної зовнішності Golf. Покажчики поворотів у
зовнішніх дзеркалах привертають увагу інших учасників дорожнього
руху до ваших маневрів завдяки ефекту рухомих вогників.
Тонована смужка «Black Edition» надає покажчикам повороту
спортивного вигляду, а встановлення за принципом Plug & Play
полегшує дообладнання.

01

02

03

04

05

1

Тільки для Golf зі світлодіодними задніми ліхтарями «High».

Аксесуари для Golf
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01-03 Оптимальне поєднання привабливого вигляду та продуманого захисту. Оригінальна захисна плівка для порога багажного
відсіку Volkswagen з оздобленням під нержавіючу сталь (01),
карбон (02) або рояльний лак (03) захищає лакофарбове покриття
під час навантаження та розвантаження і є додатковим ефектним
штрихом дизайну Golf. Установити плівку зовсім легко – просто
наклейте її на поріг багажного відсіку.

01

02

03

04 Інколи найкраще з’являється останнім. Високоякісна хромована
оригінальна задня захисна накладка Volkswagen виступає
привабливим елементом декору Golf і водночас ефективно захищає
нижню кромку кришки багажного відсіку, до якої вона кріпиться на
клей.

04
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Спорт і дизайн
05-07 Запорука ефектної появи: передній спойлер Oettinger
аеродинамічної форми (05) чітко свідчить про вражаючий динамізм
Golf. Великий центральний повітрозабірник додатково підкреслює
спортивний характер. Ще один важливий елемент спортивного
стилю – боковий обвіс Oettinger (05), що створює враження
заниженої підвіски. Елементи обвісу виготовлені з високоміцного та
гнучкого пластику, тому вони витримають навіть найсерйозніші
навантаження. Пофарбований у чорний колір верхній спойлер
Oettinger (06) має гарний вигляд і водночас ефективно поліпшує
аеродинаміку задньої частини Golf. Спортивний дизайн високоякісного дифузора Oettinger (07) одразу привертає увагу. Він складається з трьох частин, а центральну секцію можна зняти в разі
використання тягово-зчіпного пристрою.

05

06

07

Аксесуари для Golf
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Транспортування
01-02 Вирушаючи в дорогу на Golf, ви зможете взяти із собою все
необхідне. Оригінальні поперечини Volkswagen1 (01) та оригінальні поперечини без опор Volkswagen1 (02) ідеально пасують за
розмірами, постачаються повністю зібраними та являють собою
базову систему для швидкого й надійного встановлення на даху всіх
видів додаткових кріплень.

01

02

03 Справжня рушійна сила. Знімний (03), фіксований (ілюстрація
відсутня) або складаний (ілюстрація відсутня) оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen для дообладнання з 13-контактним
комплектом для підключення електрообладнання причепа являє собою
комплексне рішення, що ідеально пасує до Golf. Оптимальна основа
для кріплення для велосипедів чи буксирування причепа з човном.

03

14

Аксесуари для Golf

1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Комфорт і захист

01-03 Захист, що точно пасує за розмірами до Golf, справді може
бути таким легким та гнучким. Оригінальний килимок для
багажного відсіку Volkswagen (ілюстрація відсутня) поєднує
практичні переваги, захист, зручність і якість. Його нековзка
поверхня запобігає переміщенню вантажу й захищає багажний відсік
від бруду та вологи. Міцний, довговічний оригінальний лоток для
багажного відсіку Volkswagen (01) із написом «Golf» ідеально
підходить за розмірами і дає змогу без зайвих зусиль підтримувати
чистоту й порядок у багажнику. Бортик по периметру знижує ризик
витікання рідин на підлогу. Оригінальний лоток для багажного
відсіку Volkswagen (02) із широкими ребрами та написом «Golf»
надзвичайно стійкий до зношення, чудово підходить для перевезення брудних вантажів, наприклад взуття чи рослин, а його гладенька
пластикова поверхня легко миється. Оригінальний двосторонній
килимок для багажного відсіку Volkswagen (03) являє собою
ідеальну поверхню для розміщення всіх видів делікатних, брудних чи
вологих вантажів. Виготовлену з міцної тканини накидку для захисту
порога багажного відсіку можна розкласти, щоб запобігти утворенню подряпин під час завантаження або розвантаження вашого Golf.

01

03

ДОКЛАДНО
02

Завдяки міцним пластиковим виступам на звороті
двосторонній килимок для багажного відсіку
зовсім не ковзає, захищаючи автомобіль від
найсильніших забруднень, а також під час
перевезення важких вантажів.
Аксесуари для Golf
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02

01

01 Оригінальна розділова сітка Volkswagen дає змогу ефективно відокремити салон від багажного відсіку Golf Estate і стане
ідеальним рішенням для перевезення собак. Зручна, виготовлена
точно за розмірами оригінальна захисна плівка для порога
багажного відсіку Volkswagen з прозорого полімерного матеріалу
надійно оберігає від пошкоджень під час завантаження та розвантаження поріг багажника Golf, до якого вона просто кріпиться на клей.

02 Зберігаючи вартість автомобіля, можна також зробити його
привабливішим: тут стануть у пригоді оригінальні захисні плівки
для порогів дверей Volkswagen чорного/сріблястого кольору,
які вбережуть пороги часто використовуваних дверей Golf чи Golf
Estate від пошкоджень.
03 Надзвичайний комфорт навіть на задніх сидіннях. Виготовлена
точно за розмірами оригінальна сонцезахисна шторка
Volkswagen зробить комфортнішою поїздку для пасажирів задніх
сидінь Golf, захистивши їх від прямого сонячного світла.

03
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Комфорт і захист

04

04 Оптимальний захист у будь-якій ситуації. Ці надзвичайно міцні
оригінальні бризковики Volkswagen (04) захистять ваш Golf чи й
автомобіль позаду від розлітання багнюки, небезпечного каміння та
бризок води.

05

05 Оригінальні повітряні дефлектори Volkswagen (05) дають
змогу тримати вікна злегка відкритими й насолоджуватися свіжим
повітрям навіть під час дощу або снігопаду.

Аксесуари для Golf
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На ілюстрації показані: захисна плівка для порогів дверей, чорна/срібляста та тканинні підлогові килимки «Optimat».

Комфорт і захист

01-05 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Optimat» від Volkswagen (01) із написом «Golf» на передніх
килимках поєднують практичні переваги гумових килимків з
елегантністю тканинних. Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (02) з написом «Golf» на передніх
килимках протягом усього року захищають простір для ніг від бруду
та вологи. Виготовлені точно за розмірами оригінальні підлогові
килимки «Premium» від Volkswagen (03) зі стійкого до зношення
велюру прикрашені написом «Golf» на передніх килимках. Зручні
тканинні підлогові килимки «Plus» (04) та гумові підлогові
килимки «Plus» (05) гарантують приємну чистоту в просторі для ніг.

02

03

04

05

Аксесуари для Golf
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Літні легкосплавні диски

«Valencia», 17''
Grey Metallic (сірий «металік»)

«Pretoria», 18"
Dark Graphite Matt (темно-сірий
матовий)

«Pretoria», 18"
Grey Metallic (сірий «металік»)

«Rotary», 18''
Anthracite (темно-сірий)

«Twinspoke», 19"
Black (чорний), проточені

«Twinspoke RED», 19"
Black/Tornado Red (чорний/
червоний)

20
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«Pretoria», 18"
High-Gloss Black (глянцево-чорний)

«Pretoria», 18"
Sterling Silver (сріблястий)

Колісні диски
Зимові легкосплавні диски

«Gavia», 15" / 16" / 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 15", 16"
Brilliant Silver (сріблястий)

Декоративні ковпаки

«Silver»
15"

«Silver»
16"

Радимо також ознайомитися із широким асортиментом наших комплектних коліс.
Для отримання докладної інформації відвідайте вебсайт volkswagen.ua
Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту поставки. Переконайтеся, що індекс навантаження (LI)
обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові легкосплавні диски підходять для експлуатації взимку.

Аксесуари для Golf
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Огляд продуктів Golf
Розділ
Спорт і дизайн

Сторінка
11

11
12

12

13
13
13
13
Транспортування

14
14
14

Також для Golf R.
Також для Golf R Estate.
3
Також для Golf GTI.
1

4

2

5

Назва продукту
Накладки на корпуси зовнішніх дзеркал, для автомобілів без асистента зміни смуги руху Side Assist, 1 комплект = 2 шт.
- Для Golf та Golf Estate, глянцево-чорні
- Для Golf та Golf Estate, з оздобленням під карбон, кріпляться методом наклеювання
- Для Golf та Golf Estate, матовий хром
Світлодіодні динамічні покажчики поворотів у зовнішніх дзеркалах,
тонована світлова смуга «Black Edition», без комплекту адаптерів, 1 комплект = 2 шт.
Захисна плівка для порога багажного відсіку
- Для Golf, з оздобленням під нержавіючу сталь
- Для Golf, з оздобленням під карбон
- Для Golf, чорний колір, з оздобленням під рояльний лак
Задня захисна накладка, хромована
- Для Golf
- Для Golf Estate
Передній спойлер «Oettinger» для Golf, приблизна тривалість установлення 50 ЧО
Боковий обвіс «Oettinger» для Golf, приблизна тривалість установлення 100–150 ЧО
Верхній спойлер «Oettinger» чорного кольору для Golf, приблизна тривалість установлення 50–100 ЧО
Дифузор «Oettinger» для Golf, приблизна тривалість установлення 50 ЧО
Поперечини, 1 комплект = 2 шт., для Golf
Поперечини, 1 комплект = 2 шт., для Golf Estate
Тягово-зчіпний пристрій, з комплектом для підключення електрообладнання причепа, 13-контактний, для автомобілів без
заводського підготовчого комплекту
- Фіксований, для Golf, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Знімний, для Golf, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Складаний, для Golf, приблизна тривалість установлення 500–550 ЧО
- Фіксований, для Golf Estate, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Знімний, для Golf Estate, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Складаний, для Golf Estate, приблизна тривалість установлення 500–550 ЧО

Також для Golf Alltrack.
Заґрунтований, можливе фарбування в колір кузова.

Більше універсальних аксесуарів для Golf можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Номер за каталогом
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
5H4-071-1261,3
5H9-071-151

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

Розділ
Комфорт і захист

Сторінка
15

15

15
15

16
16

16

16

17

Назва продукту
Килимок для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для Golf, зі стандартною підлогою багажного відсіку
- Для Golf, із дворівневою підлогою багажного відсіку
- Для Golf Estate, із дворівневою підлогою багажного відсіку
Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для Golf, зі стандартною підлогою багажного відсіку
- Для Golf, із дворівневою підлогою багажного відсіку
- Для Golf Estate, із дворівневою підлогою багажного відсіку
Глибокий лоток для багажного відсіку, з назвою моделі, для Golf із дворівневою підлогою багажного відсіку
Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога
- Для Golf, із дворівневою підлогою багажного відсіку
- Для Golf Estate, із дворівневою підлогою багажного відсіку
Розділова сітка для Golf Estate
Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора
- Для Golf
- Для Golf Estate
Захисна плівка для порогів дверей, чорна/срібляста, 1 комплект = 4 шт.
- Для Golf
- Для Golf Estate
Сонцезахисна шторка, для 4-дверних автомобілів
- Для Golf, для стекол задніх дверей та заднього скла
- Для Golf Estate, для стекол задніх дверей, бокових вікон багажного відсіку та заднього скла
Бризковики
- Для Golf та Golf Estate, передні
- Для Golf R-Line, передні
- Для Golf та Golf R-Line, задні
- Для Golf Estate, задні
- Для Golf Estate R-Line, задні

Номер за каталогом
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
5H0-061-1971,3,4
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

Аксесуари для Golf
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Огляд продуктів Golf
Розділ
Комфорт і захист

Сторінка
17

19

19

19

19

Також для Golf R.
Також для Golf R Estate.
3
Також для Golf GTI.

Назва продукту
Повітряний дефлектор, 1 комплект = 2 шт.
- Для Golf та Golf Estate, передні
- Для Golf, задні
- Для Golf
- Для Golf Estate
Всепогодні підлогові килимки
- Для Golf, передні (з рельєфним написом) і задні, 1 комплект = 4 шт.
- Для Golf Estate, передні (з рельєфним написом) і задні, 1 комплект = 4 шт.
- Для Golf та Golf Estate, передні (з рельєфним написом), 1 комплект = 2 шт.
- Для Golf, задні, 1 комплект = 2 шт.
- Для Golf Estate, задні, 1 комплект = 2 шт.
Тканинні підлогові килимки «Premium», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
- Для Golf
- Для Golf Estate
Тканинні підлогові килимки Plus
- Для Golf
- Для Golf Estate
Гумові підлогові килимки Plus
- Для Golf
- Для Golf Estate

Також для Golf Alltrack.
Заґрунтований, можливе фарбування в колір кузова.
6
Не для Golf Estate.

1

4

2

5

Більше універсальних аксесуарів для Golf можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Номер за каталогом
5H0-072-1931,2,3,4
5H4-072-1941,3
5H1-061-445- -WGK1,3
5H9-061-445- -WGK2,4
5H1-061-500- -82V1,3
5H9-061-500- -82V2,4
5H1-061-502- -82V1,2,3,4
5H0-061-512- -82V1,3
5H9-061-512- -82V2,4
5H1-061-270- -WGK1,3
5H9-061-270- -WGK2,4
5G1-061-404- -WGK1,3
5H9-061-404- -WGK2,4
5G1-061-550-C -0411,3
5H9-061-550- -0412,4

Розділ

Сторінка

Колісні диски
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21

Назва продукту

Літні колісні диски
«Valencia» 17", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 7,5 J x 17, ET 51, LK 12/5
«Pretoria» 18", Dark Graphite Matt (темно-сірий матовий), розмір диска: 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
«Pretoria» 18", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
«Pretoria» 18", Black (чорний), проточені, розмір диска: 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
«Pretoria» 18", Sterling Silver (сріблястий), розмір диска: 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
«Rotary» 18", Anthracite (темно-сірий), розмір диска: 7,5 J x 18, ET 51, LK 112/5
«Twinspoke» 19", Black (чорний), проточені, розмір диска: 7,5 J x 19, ET 51, LK 112/5
«Twinspoke RED» 19", Black/Tornado Red (чорний/червоний), розмір диска: 7,5 J x 19, ET 51, LK 112/5
Зимові колісні диски
«Gavia» 15", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,0 J x 15, ET 43, LK 112/5
«Merano» 15", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,0 J x 15, ET 43, LK 112/5
«Gavia» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 16, ET 46, LK 112/5
«Merano» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,0 J x 16, ET 48, LK 112/5
«Gavia» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 46, LK 112/5
Декоративні ковпаки
«Silver» 15"
«Silver» 16"

Номер за каталогом

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
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Аксесуари для T-Cross
Цілковита протилежність
до стереотипного мислення: T-Cross. Сучасний
любитель пригод, який
руйнує всі шаблони.
Створений для людей,
які люблять унікальні
речі та прагнуть інтегрувати їх у своє повсякденне життя. Абсолютний
індивідуаліст.

Більше універсальних аксесуарів для
T-Cross можна знайти в каталозі,
починаючи зі стор. 78.
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Аксесуари для T-Cross

Спорт і дизайн

01-04 Запорука ефектної зовнішності потужного автомобіля.
Оригінальні підніжки Volkswagen (01) зі сріблястого анодованого
алюмінію підкреслюють позашляхову зовнішність T-Cross, а ще
полегшують посадку й завантаження багажника на даху. Оригінальні алюмінієві накладки порогів Volkswagen (02) із написом
«T-Cross» захищають від подряпин та є справжньою окрасою.
Оригінальна хромована задня захисна накладка Volkswagen (03)
має привабливий вигляд і водночас забезпечує ефективний захист
вразливої задньої частини автомобіля від подряпин і пошкодження
лакофарбового покриття. Для встановлення накладку достатньо
просто приклеїти на нижню кромку кришки багажного відсіку.
Оригінальна захисна плівка для порога багажного відсіку
Volkswagen з декором під нержавіючу сталь (04) слугує візуальною окрасою та ефективно захищає лакофарбове покриття від
подряпин під час завантаження й розвантаження.

01

02

04

03

Аксесуари для T-Cross
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Транспортування

01-02 Вирушаючи в дорогу на T-Cross, ви зможете взяти із собою
все необхідне. Міцні оригінальні поперечини без опор
Volkswagen1 (01), виготовлені точно за розмірами з алюмінієвого
профілю аеродинамічної форми, кріпляться на рейлінги та являють
собою базову систему для швидкого й надійного встановлення на
даху всіх видів додаткових кріплень. Знімний (02) або фіксований
(ілюстрація відсутня) оригінальний тягово-зчіпний пристрій
Volkswagen для дообладнання з 13-контактним комплектом для
підключення електрообладнання причепа являє собою комплексне
рішення, що ідеально підходить для встановлення кріплення для
велосипедів чи буксирування причепа з човном.

01

02

28
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1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Комфорт і захист

ПРИМІТКА
Перш ніж рушати,
переконайтеся, що весь вантаж
у багажному відсіку надійно
закріплений.

01

01-02 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Скористайтеся перевагами наших знань та досвіду під час перевезення речей у багажному відсіку T-Cross. Ми завжди враховуємо ваші
потреби й пропонуємо відповідні рішення для багажного відсіку.
Оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen (01) із
написом «T-Cross», оригінальний килимок для багажного відсіку
Volkswagen (ілюстрація відсутня) та оригінальний двосторонній
килимок для багажного відсіку Volkswagen із захистом порога
(02) поєднують практичні переваги, захист, зручність та якість.

ДОКЛАДНО

02

Завдяки міцним пластиковим
виступам на звороті
двосторонній килимок для
багажного відсіку зовсім не
ковзає, захищаючи автомобіль
від найсильніших забруднень, а
також під час перевезення
важких вантажів.

Аксесуари для T-Cross
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01

02

01-02 Майже непомітна, але надзвичайно корисна. Ця зручна,
виготовлена точно за розмірами оригінальна захисна плівка для
порога багажного відсіку Volkswagen (01) з прозорого полімерного матеріалу захищає від пошкоджень під час завантаження й
розвантаження задній бампер, до якого вона просто кріпиться на
клей. Оригінальні захисні плівки для порогів дверей Volkswagen
чорного/сріблястого кольору (02) гарні на вигляд і приносять
користь, адже захищають пороги часто використовуваних дверей від
подряпин та інших пошкоджень.

03-04 Оптимальний комфорт і захист у будь-якій ситуації. Ці
надзвичайно міцні оригінальні бризковики Volkswagen (03)
захистять T-Cross й автомобіль позаду від розлітання багнюки,
небезпечного каміння та бризок води. Оригінальні повітряні
дефлектори Volkswagen (04) дають змогу тримати вікна злегка
відкритими й насолоджуватися свіжим повітрям навіть під час дощу
або снігопаду.

03

04

30
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Комфорт і захист

05-09 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Premium» від Volkswagen(05) виготовлені точно за розмірами зі
стійкого до зношення велюру, а передні килимки прикрашені
написом «T-Cross». Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Optimat» від Volkswagen (06) із написом «T-Cross» на передніх
килимках поєднують практичні переваги гумових килимків з
елегантністю тканинних. Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (07) із написом «T-Cross» на
передніх килимках протягом усього року тримають під контролем
бруд і вологу. Практичні тканинні підлогові килимки «Plus» (08) та
гумові підлогові килимки «Plus» (09) гарантують приємну чистоту в
просторі для ніг.

06

07

05

08

09

Аксесуари для T-Cross
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32

Аксесуари для T-Cross

Колісні диски
Літні легкосплавні диски
Радимо також ознайомитися із
широким асортиментом наших
комплектних коліс.
Для отримання докладної інформації відвідайте вебсайт
volkswagen.ua.

«Sebring», 17"
Grey Metallic (сірий «металік»)

«Nevada», 18"
Black (чорний), проточені

Зимові легкосплавні диски
Декоративні ковпаки

«Merano», 16"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 16"
Adamantium Dark Metallic
(сріблясто-сірий «металік»)

16 дюймів

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту
поставки. Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові
легкосплавні диски підходять для експлуатації взимку.

16 дюймів

Аксесуари для T-Cross
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Огляд продуктів T-Cross
Розділ

Сторінка

Назва продукту

Номер за каталогом

Спорт і дизайн

27
27
27
27

Підніжки до бокового обвісу, приблизна тривалість установлення 250 ЧО
Накладки порогів з нержавіючої сталі, передні, 1 комплект = 2 шт.
Задня захисна накладка, хромована
Захисна плівка для порога багажного відсіку з оздобленням під нержавіючу сталь

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

Транспортування

28
28

Поперечини без опор, тільки в поєднанні з рейлінгами на даху, 1 комплект = 2 шт.
Тягово-зчіпний пристрій

2GM-071-151

- Фіксований, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Знімний, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО

Комфорт і захист

29

29

29
30
30
30

30

1
2

Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для стандартної підлоги багажного відсіку
- Для пласкої підлоги багажного відсіку
Килимок для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для стандартної підлоги багажного відсіку
- Для пласкої підлоги багажного відсіку
Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога
Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора
Захисна плівка для порогів дверей, чорний/сріблястий колір, для передніх і задніх дверей, 1 комплект = 4 шт.
Бризковики
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Повітряний дефлектор
- Для 4-дверних моделей, передні, 1 комплект = 2 шт.
- Для 4-дверних моделей, задні, 1 комплект = 2 шт.

Для T-Cross до КТ 29/2020.
Для T-Cross, починаючи з КТ 30/2020.

Більше універсальних аксесуарів для T-Cross можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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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

Розділ

Сторінка
31
31
31

31
31
Колісні диски
33
33
33
33
33
33

Назва продукту

Номер за каталогом

Тканинні підлогові килимки «Premium», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Тканинні підлогові килимки «Optimat», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Всепогодні підлогові килимки
- Передні й задні, передні з рельєфним написом, 1 комплект = 4 шт.
- Передні (з рельєфним написом), 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Тканинні підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.
Гумові підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.

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

Літні колісні диски
«Sebring» 17", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 39, LK 100/5
«Nevada» 18", Black (чорний), проточені, розмір диска: 7,0 J x 18, ET 39, LK 112/5
Зимові колісні диски
«Merano» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,0 J x 16, ET 35, LK 100/5
«Merano» 16", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 6,0 J x 16, ET 35, LK 100/5
Декоративні ковпаки
16 дюймів
16 дюймів

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

Аксесуари для T-Cross
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Аксесуари для T- Roc
T-Roc доводить, що лише
такі автомобілі можуть
випромінювати впевненість. Завдяки повному
приводу й сучасним комунікаційним рішенням
його спортивний та елегантний характер бездоганно відповідає сучасним тенденціям, але
водночас він залишається вірним своєму, тобто
вашому стилю.

Більше універсальних аксесуарів для
T-Roc можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Аксесуари для T-Roc

Спорт і дизайн
01-02 Привабливий дизайн не означає відмову від виняткової
функціональності. Оригінальна хромована задня захисна
накладка Volkswagen (01) та оригінальна захисна плівка для
порога багажного відсіку Volkswagen з декором під нержавіючу
сталь (01) для T-Roc мають гарний вигляд і водночас ефективно
захищають лакофарбове покриття. Оригінальні алюмінієві накладки порогів Volkswagen (02) вбережуть пороги часто використовуваних дверей T-Roc.
03 Оригінальні підніжки Volkswagen (03) підкреслюють
позашляхову зовнішність T-Roc, а ще полегшують посадку та
завантаження багажника на даху.

01

02
0

Аксесуари для T-Roc
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Транспортування

01-02 Вирушаючи в дорогу, ви зможете взяти із собою
все необхідне. Оригінальні поперечини без опор
Volkswagen1 (01) для T-Roc, виготовлені з алюмінієвого
профілю аеродинамічної форми, кріпляться на рейлінги та
являють собою базову систему для швидкого й надійного
встановлення на даху всіх видів додаткових кріплень.
Знімний (02) або фіксований (ілюстрація відсутня) оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen для
дообладнання з 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа являє собою комплексне
рішення для T-Roc, що ідеально підходить для встановлення
кріплення для велосипедів чи буксирування причепа з
човном.

01

02

38

Аксесуари для T-Roc

1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Комфорт і захист
01-02 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen для моделей із дворівневою підлогою багажника (01), оригінальний
килимок для багажного відсіку Volkswagen для моделей із
дворівневою підлогою багажника (ілюстрація відсутня) та оригінальний двосторонній килимок для багажного відсіку
Volkswagen із захистом порога (02) для T-Roc поєднують практичні
переваги, захист, зручність та якість. Радимо також скористатись
оригінальною захисною плівкою для порога багажного відсіку
Volkswagen (01), яка вбереже лакофарбове покриття під час
завантаження й розвантаження та не залишить жодного шансу
подряпинам.
03 Все й завжди в полі зору. Оригінальний асистент паркування
Volkswagen автоматично активується в разі вмикання задньої
передачі, після чого чотири датчики та звуковий попереджувальний
сигнал забезпечують підтримку під час паркування заднім ходом.

01

ПРИМІТКА
Перш ніж рушати,
переконайтеся, що весь
вантаж у багажному
відсіку надійно
закріплений.

ДОКЛАДНО

02

03

Завдяки міцним пластиковим
виступам на звороті двосторонній
килимок для багажного відсіку зовсім
не ковзає, захищаючи автомобіль від
найсильніших забруднень, а також
під час перевезення важких вантажів.
Аксесуари для T-Roc
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01

03

02

01-04 Зберігаючи вартість автомобіля, можна також зробити його
привабливішим: тут стануть у пригоді оригінальні захисні плівки
для порогів дверей Volkswagen чорного/сріблястого кольору
(01) та практично невидимі, але напрочуд ефективні оригінальні
прозорі захисні плівки для порогів дверей Volkswagen (02), які
вбережуть пороги часто використовуваних дверей T-Roc. Оригінальні повітряні дефлектори Volkswagen (03) для T-Roc дають
змогу тримати вікна злегка відкритими й насолоджуватися свіжим
повітрям навіть під час дощу або снігопаду. Захистять T-Roc або та
автомобіль позаду від розлітання багнюки, небезпечного каміння й
бризок води надзвичайно міцні оригінальні бризковики
Volkswagen (04).

04
40

Аксесуари для T-Roc

Комфорт і захист

05-09 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Premium» від Volkswagen(05) виготовлені точно за розмірами зі
стійкого до зношення велюру, а передні килимки прикрашені
написом «T-Roc». Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Optimat» від Volkswagen (06) із написом «T-Roc» на передніх
килимках поєднують практичні переваги гумових килимків з
елегантністю тканинних. Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (07) із написом «T-Roc» на передніх
килимках протягом усього року тримають під контролем бруд і
вологу. Практичні тканинні підлогові килимки «Plus» (08) та
гумові підлогові килимки «Plus» (09) гарантують приємну чистоту в
просторі для ніг.

05

07

06

08

09

Аксесуари для T-Roc
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Літні легкосплавні диски

«Sebring», 17"
Grey Metallic (сірий «металік»)

42

Аксесуари для T-Roc

«Suzuka», 19"
Dark Graphite Metallic (темносірий «металік»),
проточені

Колісні диски
Зимові легкосплавні диски
Радимо також ознайомитися із
широким асортиментом наших
комплектних коліс.
Для отримання докладної інформації відвідайте вебсайт
volkswagen.ua

«Corvara», 16''
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 16", 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 17"
Adamantium Dark Metallic
(сріблясто-сірий «металік»)

Декоративні ковпаки

Дизайн «7 спиць»,
16 дюймів

«Silver»
16"

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні
колісні болти з комплекту поставки. Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки
особливо стійкому покриттю всі зимові легкосплавні диски підходять для експлуатації взимку.

Аксесуари для T-Roc
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Огляд продуктів T-Roc
Розділ
Спорт і дизайн

Транспортування

Сторінка

Назва продукту

37

Задня захисна накладка, хромована

37
37
37

Захисна плівка для порога багажного відсіку з оздобленням під нержавіючу сталь
Накладки порогів, алюмінієві, передні, 1 комплект = 2 шт.
Підніжки до бокового обвісу, приблизна тривалість установлення 250 ЧО

38
38

Поперечини без опор, тільки в поєднанні з рейлінгами на даху, 1 комплект = 2 шт.
Тягово-зчіпний пристрій
- Фіксований, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Знімний, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО

Комфорт і захист

39

Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі, для дворівневої підлоги багажного відсіку

39

Килимок для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для стандартної підлоги багажного відсіку
- Для дворівневої підлоги багажного відсіку

1
2

39
39

Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога
Датчики асистента паркування, задні, приблизна тривалість установлення 250 ЧО

39

Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора

40

Захисна плівка для порогів дверей, чорний/сріблястий колір, для передніх і задніх дверей, 1 комплект = 4 шт.

40
40

Захисна плівка для порогів дверей, прозора, для задніх дверей
Бризковики

Для T-Roc до КТ 29/2020.
Для T-Roc, починаючи з КТ 30/2020.

3
4

Для T-Roc Cabriolet, починаючи з КТ 48/2019.
Також для T-Roc R.

Більше універсальних аксесуарів для T-Roc можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Аксесуари для T-Roc

Номер за каталогом
2GA-071-3601
2GC-071-3603
2GA-061-195
2GA-071-303
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

Розділ

Сторінка

40

Назва продукту

Номер за каталогом

- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Повітряний дефлектор
- Для 4-дверних моделей, передні, 1 комплект = 2 шт.
- Для 4-дверних моделей, задні, 1 комплект = 2 шт.

2GA-075-116
2GA-075-101

41

Тканинні підлогові килимки «Premium», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.

41
41

Тканинні підлогові килимки «Optimat», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Всепогодні підлогові килимки
- Передні й задні, передні з рельєфним написом, 1 комплект = 4 шт.
- Передні (з рельєфним написом), 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.

41

Тканинні підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.

41

Гумові підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.

Колісні диски
42
42
43
43
43
43
43
43

Літні колісні диски
«Sebring» 17", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 45, LK 112/5
«Suzuka» 19", Dark Graphite Metallic (темно-сірий «металік»), проточені, розмір диска: 8,0 J x 19, ET 47, LK 112/5
Зимові колісні диски
«Corvara» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,0 J x 16, ET 43, LK 112/5
«Merano» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5J x 16, ET 42, LK 112/5
«Merano» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 45, LK 112/5
«Merano» 17", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 45, LK 112/5
Декоративні ковпаки
Дизайн «7 подвійних спиць», 16 дюймів
«Silver» 16"

2GA-072-1934
2GA-072-1944
2GA-061-270- -WGK1
2GC-061-270- -WGK3
2GA-061-445- -WGK
2GA-061-500- -82V1
2GC-061-500- -82V3
2GA-061-502- -82V
2GD-061-512- -82V1
2GC-061-512- -82V3
2GA-061-404- -WGK1
2GC-061-404- -WGK3
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

Аксесуари для T-Roc

45

Аксесуари для Passat
Гармонійне поєднання
елегантності, практичності та високих експлуатаційних характеристик: саме таким є
Passat – найкомфортніше рішення майже на всі
випадки життя. Але така
універсальність – не
причина відмовлятися
від індивідуальності, тож
не втрачайте свій шанс.

Більше універсальних аксесуарів для
Passat можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Аксесуари для Passat

Спорт і дизайн

01-02 Дійсно привабливий елемент оснащення. Декоровані під
матовий хром Оригінальні накладки на корпуси зовнішніх
дзеркал Volkswagen (01), що не потребують складного встановлення, підкреслять вишуканий і спортивний стиль Passat. Світлодіодні
динамічні покажчики поворотів у зовнішніх дзеркалах (02)
посилять враження від спортивної зовнішності Passat. Покажчики
поворотів у зовнішніх дзеркалах привертають увагу інших учасників
дорожнього руху до ваших маневрів завдяки ефекту рухомих
вогників. Тонована смужка «Black Edition» надає покажчикам
повороту спортивного вигляду, а встановлення за принципом
Plug & Play полегшує дообладнання.

01

02

03

Аксесуари для Passat
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Спорт і дизайн

01-02 Привабливий дизайн не означає відмову від виняткової
функціональності. Оригінальна захисна плівка для порога
багажного відсіку Volkswagen з декором під нержавіючу сталь
для Passat та оригінальна хромована задня захисна накладка
Volkswagen (01) мають привабливий вигляд і водночас захищають
лакофарбове покриття. Оригінальні алюмінієві накладки порогів
Volkswagen (02) допоможуть захистити пороги часто використовуваних дверей Passat.

01

02

48

Аксесуари для Passat

Транспортування

01

02

01-03 Вирушаючи в дорогу, ви зможете взяти із собою все
необхідне. Оригінальні поперечини Volkswagen1 (01) для Passat і
оригінальні поперечини без опор Volkswagen1 (02) ідеально
пасують за розмірами, постачаються повністю зібраними та являють
собою базову систему для швидкого й надійного встановлення на
даху всіх видів додаткових кріплень. Знімний (03), фіксований
(ілюстрація відсутня) або складаний (ілюстрація відсутня) оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen для дообладнання з
13-контактним комплектом для підключення електрообладнання
причепа являє собою комплексне рішення для Passat, що ідеально
підходить для встановлення кріплення для велосипедів чи буксирування причепа з човном.

03

1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Аксесуари для Passat
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ПРИМІТКА
Перш ніж рушати,
переконайтеся, що весь вантаж
у багажному відсіку надійно
закріплений.

01

02

01-03 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Оригінальна розділова сітка Volkswagen (01) відокремлює салон
Passat від багажного відсіку й стане ідеальним рішенням для
перевезення собак. Оригінальний лоток для багажного відсіку
Volkswagen (01), оригінальний килимок для багажного відсіку
Volkswagen (02), оригінальний лоток для багажного відсіку
Volkswagen (ілюстрація відсутня) та оригінальний двосторонній
килимок для багажного відсіку Volkswagen із захистом порога
(03) для Passat поєднують практичні переваги, захист, зручність та
якість. Радимо встановити оригінальну захисну плівку для порога
багажного відсіку Volkswagen (01), яка вбереже лакофарбове
покриття під час завантаження й розвантаження та не залишить
жодного шансу подряпинам.

ДОКЛАДНО
Завдяки міцним пластиковим
виступам на звороті
двосторонній килимок для
багажного відсіку зовсім не
ковзає, захищаючи автомобіль
від найсильніших забруднень, а
також під час перевезення
важких вантажів.

50

Аксесуари для Passat

03

Комфорт і захист

04-05 Зберігаючи вартість автомобіля, можна також зробити його
привабливішим: тут стануть у пригоді виготовлені точно за розмірами оригінальні захисні плівки для порогів дверей Volkswagen
чорного/сріблястого кольору (04) та практично невидимі оригінальні прозорі захисні плівки для порогів дверей Volkswagen
(05), які вбережуть пороги часто використовуваних дверей Passat.

04

05

06

1

Пам’ятайте, що поле зору камери та можливості системи обмежені. Неухильно дотримуйтеся вказівок у бортовій документації автомобіля.

Аксесуари для Passat
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01-03 Оптимальний захист у будь-якій ситуації. Оригінальні
повітряні дефлектори Volkswagen (01) дають змогу тримати вікна
злегка відкритими й насолоджуватися свіжим повітрям навіть під час
дощу або снігопаду. Захистять Passat та автомобіль позаду від
розлітання багнюки, небезпечного каміння й бризок води надзвичайно міцні оригінальні бризковики Volkswagen (02). Виготовлена
точно за розмірами оригінальна сонцезахисна шторка
Volkswagen (03) зробить комфортнішою поїздку для пасажирів
задніх сидінь Passat, захистивши їх від прямого сонячного світла.

01

03

02
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Аксесуари для Passat

1

Слід використовувати встановлену фахівцем розетку, яка має бути в бездоганному технічному стані.

Комфорт і захист

04-08 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Premium» від Volkswagen(04) виготовлені точно за розмірами зі
стійкого до зношення велюру, а передні килимки прикрашені
написом «Passat». Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Optimat» від Volkswagen (05) із написом «Passat» на передніх
килимках поєднують практичні переваги гумових килимків з
елегантністю тканинних. Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (06) із написом «Passat» на передніх
килимках протягом усього року захищають від бруду й вологи
простір для ніг. Практичні тканинні підлогові килимки «Plus» (07)
та гумові підлогові килимки «Plus» (08) гарантують приємну
чистоту в просторі для ніг.

04

05

06

07

08

Аксесуари для Passat
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Колісні диски
Літні легкосплавні диски
Радимо також ознайомитися із
широким асортиментом наших
комплектних коліс.
Для отримання докладної інформації відвідайте вебсайт
volkswagen.ua

«Bonneville», 18"
Black (чорний), проточені

«Monterey», 18"
Grey Metallic (сірий «металік»)

Більше аксесуарів для коліс,
зокрема ковпачки вентилів шин,
комплекти болтів-секреток,
комплекти чохлів для шин та
комплекти ланцюгів
протиковзання, можна знайти в
каталозі, починаючи зі стор. 110.

«Pretoria», 19"
Dark Graphite Matt (темно-сірий
матовий)

Зимові легкосплавні диски
Декоративні ковпаки

«Corvara», 16" і 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

54

Аксесуари для Passat

«Merano», 16", 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 17"
Adamantium Dark Metallic
(сріблясто-сірий «металік»)

Дизайн «Турбіна»,
16 дюймів

«Silver»
16"

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту поставки.
Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові легкосплавні диски підходять
для експлуатації взимку.

Огляд продуктів Passat і Passat Estate
Розділ
Спорт і дизайн

Сторінка

Назва продукту

Номер за каталогом
3G0-072-5301

46
46
46

Накладки на корпуси зовнішніх дзеркал, матовий хром, 1 комплект = 2 шт.
Світлодіодні динамічні покажчики поворотів у зовнішніх дзеркалах, із тонованою смужкою «Black Edition», 1 комплект =
2 шт.
Захисна плівка для порога багажного відсіку з оздобленням під нержавіючу сталь для Passat Estate
Задня захисна накладка, хромована, для Passat Estate
Накладки порогів, алюмінієві, передні, 1 комплект = 2 шт.

49
49
49

Поперечини для Passat, 1 комплект = 2 шт.
Поперечини без опор для Passat Estate, тільки в поєднанні з рейлінгами на даху, 1 комплект = 2 шт.
Тягово-зчіпний пристрій

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

- Фіксований, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО

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-A5
3G9-092-1604
3G9-092-160-A5

45
45

Транспортування

- Знімний, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Складаний, для Passat, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без
заводського підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Складаний, для Passat Estate, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів
без заводського підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
Комфорт і захист

50
50
50

50

50

Також для Passat Alltrack.
Також для Passat GTE.
3
Також для Passat GTE Estate.

Розділова сітка для Passat Estate
Лоток для вантажного відсіку для Passat Estate, з назвою моделі, для дворівневої підлоги багажного відсіку
Килимок для багажного відсіку, для дворівневої підлоги багажного відсіку
- Для Passat
- Для Passat Estate
Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі, для дворівневої підлоги багажного відсіку
- Для Passat
- Для Passat Estate
Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога для Passat Estate

5H0 052 215
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
3G9-061-2101

Для автомобілів, випущених до КТ 29/2020.
Для автомобілів, випущених, починаючи з КТ 30/2020.
6
Для автомобілів без накладок колісних арок.

1

4

2

5

Більше універсальних аксесуарів для Passat можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
Аксесуари для Passat
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Огляд продуктів Passat
Розділ
Комфорт і захист

Сторінка
50

51
51
52
52

52
53
53
53

53
53

Також для Passat Alltrack.
Також для Passat GTE.
3
Також для Passat GTE Estate.

Назва продукту
Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора
- Для Passat
- Для Passat Estate
Захисна плівка для порогів дверей, чорний/сріблястий колір, для передніх і задніх дверей, 1 комплект = 4 шт.
Захисна плівка для порогів дверей, прозора, для задніх дверей, 1 комплект = 2 шт.
Повітряні дефлектори, передні, для Passat і Passat Estate, 1 комплект = 2 шт.
Бризковики
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Сонцезахисна шторка для Passat Estate, для стекол задніх дверей, бокових вікон багажного відсіку та заднього скла
Тканинні підлогові килимки «Premium», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Тканинні підлогові килимки «Optimat», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Всепогодні підлогові килимки
- Передні й задні, передні з рельєфним написом, 1 комплект = 4 шт.
- Передні (з рельєфним написом), 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Гумові підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.
Тканинні підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.

Для автомобілів, випущених до КТ 29/2020.
Для автомобілів, випущених, починаючи з КТ 30/2020.
6
Для автомобілів без накладок колісних арок.

1

4

2

5

Більше універсальних аксесуарів для Passat можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
56

Аксесуари для Passat

Номер за каталогом
3G5-061-197-B
3G9-061-197-B
3G0-071-310- -BXF1
3G0-071-310-A -9081
3G0-072-193-A1
3G0-075-1111
3G0-075-101-C1,6
3G9-064-3651
3G1-061-270- -WGK1
3G1-061-445- -WGK1
3G1-061-500-A -82V1
3G1-061-502-A -82V1
3G0-061-512-A -82V1
3G1-061-550- -0411
3G1-061-404- -WGK1

Розділ

Сторінка

Колісні диски
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Назва продукту
Літні колісні диски
«Bonneville» 18", Black (чорний), проточені, розмір диска: 8,0 J x 18, ET 44, LK 112/5
«Monterey» 18", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 8,0 J x 18, ET 44, LK 112/5
«Pretoria» 19", Dark Graphite Matt (темно-сірий матовий), розмір диска: 8,0 J x 19, ET 44, LK 112/5
Зимові колісні диски
«Corvara» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 16, ET 42, LK 112/5
«Merano» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 16, ET 42, LK 112/5
«Corvara» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
«Merano» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 41, LK 112/5
«Merano» 17", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 41, LK 112/5
Декоративні ковпаки
Дизайн «Турбіна», 16 дюймів
«Silver» 16"

Номер за каталогом
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

Аксесуари для Passat
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Аксесуари для Tiguan
Навряд чи знайдеться
інший такий упевнений у
собі автомобіль, як
Tiguan. З огляду на динамічні характеристики,
рівень комфорту та інновацій у цьому немає нічого дивного, до того ж
сильні сторони автомобіля можна вдосконалити
відповідно до ваших
уподобань.

Більше універсальних аксесуарів для
Tiguan можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Аксесуари для Tiguan

Спорт і дизайн
01-03 Ефектна зовнішність, яка щоразу й будь-де викликає
незабутні враження. Елегантні та спортивні деталі, до яких належать
оригінальний верхній спойлер Volkswagen (01) у насиченому
чорному кольорі Deep Black з ефектом «перламутр» або яскраво-білому Pure White, вишукана оригінальна захисна плівка для порога
багажного відсіку Volkswagen з декором під нержавіючу сталь
(ліворуч) та оригінальна хромована задня захисна накладка
Volkswagen (02), стануть стильними штрихами дизайну Tiguan.
Оригінальні алюмінієві накладки порогів Volkswagen (ілюстрація
відсутня) захищають зону порогів часто використовуваних дверей від
подряпин і пошкоджень лакофарбового покриття. Оригінальні
підніжки Volkswagen (03) підкреслюють потужну позашляхову
зовнішність автомобіля, а ще полегшують посадку та завантаження
багажника на даху. Версія для Tiguan доступна з бризковиками та
без них.

01

02

03

Аксесуари для Tiguan

59

Транспортування

01

01-02 Вирушаючи в дорогу на Tiguan, ви зможете взяти із собою
все необхідне. Оригінальні поперечини без опор Volkswagen1 для
розміщення на рейлінгах на даху (01) являють собою базову систему
для швидкого й надійного встановлення всіх видів додаткових
кріплень. Знімний (ілюстрація відсутня) або складаний (02) оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen для дообладнання з
13-контактним комплектом для підключення електрообладнання
причепа являє собою комплексне рішення, що ідеально підходить
для встановлення кріплення для велосипедів чи буксирування
причепа з човном.

02
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1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Комфорт і захист

01-03 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen (01) з
написом «Tiguan», оригінальний килимок для багажного відсіку
Volkswagen (ілюстрація відсутня), оригінальний лоток для
багажного відсіку Volkswagen (02) з написом «Tiguan» та оригінальний двосторонній килимок для багажного відсіку
Volkswagen із захистом порога (03) для Tiguan поєднують
практичні переваги, захист, зручність та якість.

01

ДОКЛАДНО
02

03

Завдяки міцним пластиковим виступам
на звороті двосторонній килимок для
багажного відсіку зовсім не ковзає,
захищаючи автомобіль від найсильніших
забруднень, а також під час перевезення
важких вантажів.
Аксесуари для Tiguan
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ПРИМІТКА
Перш ніж рушати, переконайтеся, що весь вантаж
у багажному відсіку надійно закріплений.

01

03

02

01 Запорука ідеального порядку в багажному відсіку Tiguan.
Оригінальна розділова сітка Volkswagen дає змогу ефективно
відокремити салон від багажного відсіку Tiguan і стане ідеальним
рішенням для перевезення собак. Зручна оригінальна захисна
плівка для порога багажного відсіку Volkswagen виготовлена з
прозорого полімерного матеріалу й надійно оберігає від пошкоджень під час завантаження та розвантаження поріг багажника
Tiguan, до якого вона просто кріпиться на клей.

02-04 Зберігаючи вартість автомобіля, можна також зробити його
привабливішим: тут стануть у пригоді виготовлені точно за розмірами оригінальні захисні плівки для порогів дверей Volkswagen
чорного/сріблястого кольору (02) та практично невидимі, але
напрочуд ефективні оригінальні прозорі захисні плівки для
порогів дверей Volkswagen (03), які вбережуть пороги часто
використовуваних дверей Tiguan. Оригінальна сонцезахисна шторка Volkswagen (04), що точно пасує за розмірами, захистить від
прямого сонячного світла і зробить поїздки влітку для пасажирів
задніх сидінь Tiguan значно комфортнішими.

04

62

Аксесуари для Tiguan

Комфорт і захист

05-06 Оптимальний захист у будь-якій ситуації. Ці надзвичайно
міцні оригінальні бризковики Volkswagen (05) захистять ваш
Tiguan й автомобіль позаду від розлітання багнюки, небезпечного
каміння та бризок води. Оригінальні повітряні дефлектори
Volkswagen (06) дають змогу тримати вікна злегка відкритими й
насолоджуватися свіжим повітрям навіть під час дощу або снігопаду.

05

06

Аксесуари для Tiguan

63

Комфорт і захист

01-05 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Optimat» від Volkswagen (01) із написом «Tiguan» на передніх
килимках поєднують практичні переваги гумових килимків з
елегантністю тканинних. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Premium» від Volkswagen (02) виготовлені точно за розмірами зі
стійкого до зношення велюру, а передні килимки прикрашені
написом «Tiguan». Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (03) з написом «Tiguan» на передніх
килимках протягом усього року тримають під контролем бруд і
вологу. Практичні гумові підлогові килимки «Plus» (04) та
тканинні підлогові килимки «Plus» (05) гарантують приємну
чистоту в просторі для ніг.

01

03
02

04
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05

Колісні диски
Літні легкосплавні диски
Радимо також ознайомитися із
широким асортиментом наших
комплектних коліс.
Для отримання докладної інформації відвідайте вебсайт
volkswagen.ua.

«Sebring», 18"
Grey Metallic (сірий «металік»)

«Sebring», 18"
Sterling Silver (сріблястий)

«Auckland», 19"
Dark Graphite Metallic
(темно-сірий «металік»),
проточені

«Kapstadt», 20"
Grey Metallic (сірий «металік»)

Зимові легкосплавні диски

«Corvara», 17''
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

Декоративні ковпаки

«Merano», 17"
Adamantium Dark Metallic
(сріблясто-сірий «металік»)

«Auckland», 19"
Sterling Silver (сріблястий)

Дизайн «9 спиць»,
17 дюймів

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту поставки.
Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові легкосплавні диски підходять
для експлуатації взимку.

«Silver»
17"

Аксесуари для Tiguan
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На ілюстрації показані: колісні диски «Merano», стор. 139

Огляд продуктів Tiguan і Tiguan Allspace
Розділ
Спорт і дизайн

Сторінка
59

59
59
59
59

Транспортування

60

60

Назва продукту
Верхній спойлер, приблизна тривалість установлення 50–200 ЧО
- Колір: Pure White (білий)
- Колір: Deep Black (чорний) з ефектом «перламутр»
Захисна плівка для порога багажного відсіку з оздобленням під нержавіючу сталь
Задня захисна накладка, хромована
Накладки порогів, алюмінієві, передні, 1 комплект = 2 шт.
Підніжки, сріблясті, з анодованим покриттям, приблизна тривалість установлення 250 ЧО
- Для Tiguan, для автомобілів без бризковиків
- Для Tiguan, для автомобілів із бризковиками
- Для Tiguan Allspace, для автомобілів без бризковиків
- Для Tiguan Allspace, для автомобілів із бризковиками
Поперечини без опор, тільки в поєднанні з рейлінгами на даху, 1 комплект = 2 шт.
- Для Tiguan
- Для Tiguan Allspace
Тягово-зчіпний пристрій
- Фіксований, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Складаний, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500–550 ЧО

1
2

Номер за каталогом
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

Для Tiguan до КТ 30/2020 і Tiguan Allspace до КТ 02/2020.
Для Tiguan, випущених, починаючи з КТ 34/2020, і для Tiguan Allspace, випущених, починаючи з КТ 02/2020.

Більше універсальних аксесуарів можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Огляд продуктів Tiguan
Розділ
Комфорт і захист

Сторінка
61

61

61

61
62
62
62
62
62
63

63

63

1
2

Назва продукту
Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для Tiguan зі стандартною підлогою багажного відсіку
- Для Tiguan із дворівневою підлогою багажного відсіку
- Для Tiguan Allspace у 5-місній версії
- Для Tiguan Allspace у 7-місній версії зі складеними сидіннями 3-го ряду
Килимок для багажного відсіку
- Для Tiguan зі стандартною підлогою багажного відсіку
- Для Tiguan із дворівневою підлогою багажного відсіку
Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі
- Для Tiguan зі стандартною підлогою багажного відсіку
- Для Tiguan із дворівневою підлогою багажного відсіку
Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога, для Tiguan із дворівневою підлогою багажного відсіку
Розділова сітка
Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора
Захисна плівка для порогів дверей, чорний/сріблястий колір, для 4-дверних автомобілів
Захисна плівка для порогів дверей, прозора, для задніх дверей, для Tiguan
Сонцезахисна шторка для стекол задніх дверей, бокових вікон багажного відсіку та заднього скла
Бризковики
- Передні, для Tiguan та Tiguan Allspace
- Задні, для Tiguan
- Задні, для Tiguan Allspace
- Передні, для версії R-Line
Повітряний дефлектор
- Для Tiguan Allspace, для 4-дверних моделей, передні й задні, 1 комплект = 4 шт.
- Для Tiguan і Tiguan Allspace, для 4-дверних моделей, передні, 1 комплект = 2 шт.
Датчики асистента паркування, задні, приблизна тривалість установлення 250 ЧО
- Для Tiguan
- Для Tiguan Allspace

Для Tiguan до КТ 30/2020 і Tiguan Allspace до КТ 02/2020.
Для Tiguan, випущених, починаючи з КТ 34/2020, і для Tiguan Allspace, випущених, починаючи з КТ 02/2020.

Більше універсальних аксесуарів для Tiguan можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
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Номер за каталогом
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
5NA-054-630
5NA-071-310- -ZMD
5NA-071-310-B -ZMD

Розділ

Сторінка
64
64

64

64
64
Колісні диски
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Назва продукту

Номер за каталогом

Тканинні підлогові килимки «Optimat» для Tiguan, передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Тканинні підлогові килимки Premium
- Для Tiguan, передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
- Для Tiguan Allspace, передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
- Для Tiguan Allspace, для 3-го ряду сидінь, 1 комплект = 1 шт.
Всепогодні підлогові килимки
- Для Tiguan, передні й задні, 1 комплект = 4 шт.
- Для Tiguan Allspace, передні й задні, 1 комплект = 4 шт.
- Для Tiguan і Tiguan Allspace, передні, 1 комплект = 2 шт.
- Для Tiguan, задні, 1 комплект = 2 шт.
- Для Tiguan Allspace, задні, 1 комплект = 2 шт.
- Для Tiguan Allspace, для 3-го ряду сидінь, 1 комплект = 1 шт.
Гумові підлогові килимки «Plus», для Tiguan, 1 комплект = 4 шт.
Тканинні підлогові килимки «Plus», для Tiguan, 1 комплект = 4 шт.

5NB-061-445- -WGK

Літні колісні диски
«Sebring» 18", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 7,0 J x 18, ET 43, LK 112/5
«Sebring» 18", Sterling Silver (сріблястий), розмір диска: 7,0 J x 18, ET 43, LK 112/5
«Auckland» 19", Dark Graphite Matt (темно-сірий матовий), проточені, розмір диска: 7,0 J x 19, ET 43, LK 112/5
«Kapstadt» 20", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 8,0 J x 20, ET 41, LK 112/5
Зимові колісні диски
«Corvara» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
«Merano» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
«Merano» 17", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 6,5 J x 17, ET 38, LK 112/5
«Auckland» 19", Sterling Silver (сріблястий), розмір диска: 7,0 J x 19, ET 43, LK 112/5
Декоративні ковпаки
Дизайн «9 спиць», 17 дюймів, тільки для Tiguan
«Silver» 17"

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-071-4985NA-071-4985NA-071-4995NA-071-490-

-Z49
-88Z
-NQ9
-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

Аксесуари для Tiguan
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Аксесуари для Touareg
Touareg – не просто кросовер. Це чистокровний
позашляховик, який вражає потужною та самобутньою зовнішністю,
спортивною елегантністю й інноваційним преміальним
комфортом, а ще – численними можливостями
для персоналізації.

Більше універсальних аксесуарів для
Touareg можна знайти в каталозі,
починаючи зі стор. 78.
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Аксесуари для Touareg

Спорт і дизайн

02 Ефектна зовнішність, яка щоразу й будь-де викликає незабутні
враження. Оригінальні підніжки Volkswagen підкреслюють
позашляхову зовнішність Touareg, а ще полегшують посадку та
завантаження багажника на даху.

01

01 Елемент оснащення, який має всі необхідні якості. Оригінальна
хромована задня захисна накладка Volkswagen для Touareg
– приваблива декоративна деталь, яка водночас ефективно захищає
вразливу задню частину автомобіля від подряпин і пошкоджень
лакофарбового покриття. Для цього її треба просто приклеїти до
нижньої кромки кришки багажного відсіку.

02

Аксесуари для Touareg
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Транспортування

01-02 Вирушаючи в дорогу на Touareg, ви зможете взяти із собою
все необхідне. Оригінальні поперечини без опор Volkswagen1 (01)
виготовлені з алюмінієвого профілю аеродинамічної форми,
кріпляться на рейлінги та являють собою базову систему для
швидкого й надійного встановлення на даху всіх видів додаткових
кріплень. Знімний (ілюстрація відсутня) або фіксований (02)
оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen для дообладнання з 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа являє собою комплексне рішення, що ідеально
підходить для встановлення кріплення для велосипедів чи буксирування причепа з човном

01

02

72
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1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Комфорт і захист
ПРИМІТКА
Перш ніж рушати,
переконайтеся, що весь вантаж
у багажному відсіку надійно
закріплений.

01

01-02 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Скористайтеся перевагами наших знань та досвіду під час перевезення речей у багажному відсіку Touareg. Ми завжди враховуємо
ваші потреби й пропонуємо відповідні рішення для багажного
відсіку. Оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen
(01) з написом «Touareg» та оригінальний двосторонній килимок
для багажного відсіку Volkswagen із захистом порога (02)
поєднують практичні переваги, захист, зручність та якість.

02

ДОКЛАДНО
Завдяки міцним пластиковим виступам на звороті двосторонній
килимок для багажного відсіку зовсім не ковзає, захищаючи
автомобіль від найсильніших забруднень, а також під час
перевезення важких вантажів.
02
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Комфорт і захист

01-02 Оптимальний захист на міських вулицях і бездоріжжі. Зручна
оригінальна захисна плівка для порога багажного відсіку
Volkswagen (01) виготовлена з прозорого полімерного матеріалу й
надійно оберігає від пошкоджень під час завантаження та розвантаження поріг багажника, до якого вона просто кріпиться на клей.
Захистити Touareg й автомобіль позаду від розлітання багнюки,
небезпечного каміння та бризок води допоможуть надзвичайно міцні
оригінальні бризковики Volkswagen (02).

01

03-04 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Premium» від Volkswagen (03) виготовлені точно за розмірами зі
стійкого до зношення велюру, а передні килимки прикрашені
написом «Touareg». Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (04) з написом «Touareg» на
передніх килимках протягом усього року тримають під контролем
бруд і вологу.

02

04

03
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Колісні диски
Літні легкосплавні диски

«Sebring», 19"
Grey Metallic (сірий «металік»)

«Braga», 20"
Dark Graphite Matt (темно-сірий
матовий)

«Nevada», 20"
Black (чорний), проточені

«Nevada», 20"
Black (чорний)

«Suzuka», 21"
Dark Graphite Metallic (темно-сірий «металік»)

Зимові легкосплавні диски
Радимо також ознайомитися із
широким асортиментом наших
комплектних коліс.
Для отримання докладної інформації відвідайте вебсайт
volkswagen.ua.

«Corvara», 17''
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 18"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 18"
Adamantium Dark Metallic
(сріблясто-сірий «металік»)

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту
поставки. Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові
легкосплавні диски підходять для експлуатації взимку.
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Огляд продуктів Touareg
Розділ

Сторінка

Назва продукту

Номер за каталогом

Спорт і дизайн

71
71

Задня захисна накладка, хромована
Підніжки, сріблястий колір, з анодованим покриттям, приблизна тривалість установлення 250 ЧО

760-071-360
761-071-691

Транспортування

72
72

Поперечини без опор, тільки в поєднанні з рейлінгами на даху, 1 комплект = 2 шт.
Тягово-зчіпний пристрій
- Знімний, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500 ЧО
- Складаний, із 13-контактним комплектом для підключення електрообладнання причепа, для автомобілів без заводського
підготовчого комплекту, приблизна тривалість установлення 500–550 ЧО

760-071-151

Лоток для багажного відсіку, з назвою моделі, для дворівневої підлоги багажного відсіку
Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога
Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора
Бризковики
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Тканинні підлогові килимки «Premium», передні й задні, передні килимки з назвою моделі, 1 комплект = 4 шт.
Всепогодні підлогові килимки
- Передні (з рельєфним написом), 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.

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

Комфорт і захист

73
73
74
74

74
74
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760-092-150
760-092-160

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

Розділ

Сторінка

Колісні диски
75
75
75
75
75
75
75
75

Назва продукту

Номер за каталогом

- Передні (з рельєфним написом) і задні, 1 комплект = 4 шт.
Літні колісні диски
«Sebring» 19", Grey Metallic (сірий «металік»), розмір диска: 8,5 J x 19, ET 28, LK 112/5
«Braga» 20", Dark Graphite Matt (темно-сірий матовий), розмір диска: 8,5 J x 20, ET 33, LK 112/5
«Nevada» 20", Black (чорний), проточені, розмір диска: 9,0 J x 20, ET 33, LK 112/5
«Nevada» 20", Black (чорний), розмір диска: 9,0 J x 20, ET 33, LK 112/5
«Suzuka» 21", Dark Graphite Matt (темно-сірий матовий), проточені, розмір диска: 9,5 J x 21, ET 31, LK 112/5
Зимові колісні диски
«Corvara» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 7,5 J x 17, ET 18, LK 112/5
«Merano» 18", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 8,0 J x 18, ET 25, LK 112/5
«Merano» 18", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 8,0 J x 18, ET 25, LK 112/5

761-061-500- -82V
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

Більше універсальних аксесуарів для Touareg можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 78.
Аксесуари для Touareg
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Універсальні аксесуари
Вироби з асортименту
аксесуарів Volkswagen
однаково переконливі на
вигляд і всередині автомобіля, і ззовні. Звісно,
це стосується й універсальних аксесуарів – тут
кожен гарантовано знайде те, що йому до вподоби.

78
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84

96

110

Спорт і дизайн

Транспортування

Комфорт і захист

Колісні диски

– Інтер’єр
– Екстер’єр

– Системи для транспортування
– Рішення для транспортування
на даху
– Рішення для фіксації багажу

– Системи для багажного
відсіку
– Комфорт
– Захист
– Дитячі автокрісла та аксесуари
– Сервіс

– Аксесуари
– Ланцюги протиковзання
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Спорт і дизайн

01 Привабливий елемент у спортивному стилі, який, до того ж,
поліпшує характеристики вашого Volkswagen. Комплект оригінальних накладок педалей Volkswagen (01) із високоякісної сатинованої сталі з нековзкою поверхнею гарантовано справить яскраві
враження.

02

02

02-04 Чому б не похизуватися тим, що маєте? Додайте
індивідуальності своєму Volkswagen за допомогою преміальної
оригінальної емблеми «Wolfsburg crest» від Volkswagen (02) у
кольорі Black/Chrome (чорний/хром). До комплекту входять дві
емблеми. Сучасний дизайн скошених оригінальних патрубків
вихлопних труб Volkswagen, забарвлених у сріблястий колір із
хромованим декором (03) або чорний із хромованим декором (04),
посилить враження від потужної зовнішності автомобіля.

03

04

01
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З’ясувати можливість установлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.

Огляд продуктів Спорт і дизайн
Розділ
Інтер’єр

Сторінка
80

Назва продукту

Номер за каталогом

Комплект накладок педалей, дизайн «Grip», тільки для Beetle, Beetle Cabriolet та Scirocco
- Для моделей з механічною коробкою передач, приблизна тривалість установлення 100 ЧО

1K1-064-200-A

- Для моделей з автоматичною коробкою передач та коробкою передач із подвійним зчепленням, приблизна тривалість
установлення 100 ЧО
80

Екстер’єр

80
80

1K1-064-205-A

Комплект накладок педалей, із ребристою поверхнею, недоступно для up!, ID.3, ID.4, Beetle, Beetle Cabriolet, Scirocco,
Sharan, Touareg
- Для моделей з механічною коробкою передач, приблизна тривалість установлення 100 ЧО
- Для моделей з автоматичною коробкою передач та коробкою передач із подвійним зчепленням, приблизна тривалість
установлення 100 ЧО

5G1-064-200

Емблема «Wolfsburg Crest», універсальна, 1 комплект = 2 шт.
Декоративні патрубки вихлопних труб
- Хромовані, для вихлопної труби діаметром 1 x 65 мм, для Beetle, Beetle Cabriolet і Touran
- Хромовані, для вихлопної труби діаметром 1 x 60 мм, для Beetle, Beetle Cabriolet, Scirocco, Touran і Tiguan Allspace
- Хромовані, для вихлопної труби діаметром 2 x 76 мм, для Touran
- Чорні, для вихлопної труби діаметром 2 x 76 мм, для Touran

5C0-064-317-AS -XRW

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість
установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.

5G1-064-205

000-071-911-A -CH9
000-071-913-A -CH9
5C5-071-911-C
5G0-071-911- -041
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01

02

01-02 Документ для активації AppConnect2 для MIB Standard та
MIB2 Entry (01-02) дає змогу користуватися MirrorLink™, Apple
CarPlay™1 та Google Android™1 за допомогою сенсорного екрана
мультимедійної системи автомобіля Volkswagen у моделях, випущених, починаючи з 2016 року.

1
2

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning та CarPlay є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International. Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co., Ltd. Android є торговельною маркою Google Inc.
З’ясувати можливість установлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
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03

03 Запорука належної орієнтації в щільному потоці транспорту: документ
для активації системи розпізнавання дорожніх знаків2 активує функцію
розпізнавання дорожніх знаків передньою камерою. На дисплеї комбінації
приладів та/або на дисплеї навігаційної системи відображаються до трьох
дорожніх знаків.

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.
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Кріплення для велосипедів:
стислий огляд

Інноваційні оригінальні
кріплення для велосипедів
від Volkswagen, що встановлюються на тягово-зчіпний
пристрій, дають змогу зручно й просто перевозити до
трьох велосипедів чи електровелосипедів.

84
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Транспортування

ШВИДКОЗНІМНИЙ ЗАТИСКАЧ
Попередньо налаштований швидкознімний
затискач дає змогу легко й надійно
зафіксувати опорну штангу.

Аксесуари Volkswagen дають вам відчуття свободи завдяки можливості
просто й зручно перевозити свої велосипеди. В асортименті представлені різноманітні кріплення для велосипедів на тягово-зчіпний
пристрій, що задовольнять будь-які потреби і підійдуть для будь-якого
велосипеда. Легке оригінальне кріплення для велосипедів
«Premium» від Volkswagen (ліворуч) вражає інноваційною системою
фіксації й простотою складання за допомогою механізму блокування,
що не має жодного важеля, та ідеально підходить для перевезення
двох велосипедів чи електровелосипедів. Легке й компактне складане
оригінальне кріплення для велосипедів «Compact II» від
Volkswagen (зображене на стор. 85) розраховане на перевезення двох
велосипедів чи електровелосипедів вагою до 60 кг, а для доступу до
кришки багажного відсіку його можна легко скласти за допомогою
великої педалі. Доступна також версія оригінального кріплення для
велосипедів «Compact III» від Volkswagen (зображене на стор. 87)
для трьох велосипедів. Розсувне оригінальне кріплення для
велосипедів «Basic Flex» від Volkswagen (зображене на стор. 87) на
тягово-зчіпний пристрій ідеально підійде для перевезення двох або
трьох велосипедів. Щоб відкрити багажний відсік, кріплення можна
відкинути, причому навіть з велосипедами. Додатковий комплект для
третього велосипеда дає змогу гнучко адаптувати кріплення до ваших
потреб. Оригінальне кріплення для велосипедів «Basic» від
Volkswagen (зображене на стор. 87) для перевезення двох велосипедів чи електровелосипедів вирізняється інноваційною системою
фіксації з патентованим механізмом блокування без важелів. Повністю
складене кріплення займає зовсім мало місця. Знімна оригінальна
навантажувальна рампа Volkswagen (ліворуч) забезпечує максимальну зручність розміщення велосипедів на всіх моделях оригінальних кріплень Volkswagen. До комплекту входить чохол для зберігання.

ОСОБЛИВОСТІ
Функція відкидання на 90°: натиснувши на педаль,
оригінальне кріплення для велосипедів «Premium» від
Volkswagen можна відкинути для отримання зручного
доступу до багажного відсіку навіть в автомобілях з великою
кришкою багажника.
Для додаткової економії місця оригінальне кріплення для
велосипедів «Premium» від Volkswagen можна зберігати в
ніші запасного колеса моделей Golf 7, Golf 7 Estate, Golf 8,
Golf 8 Estate, Golf Sportsvan, Passat VIII Estate, Passat VIII та
T-Roc. Для безпечного перевезення кріплення для
велосипедів у ніші запасного колеса радимо
використовувати доступний як опція комплект кріплень
(ілюстрація відсутня).
Повністю складене кріплення має компактні розміри й не
займає багато місця в багажному відсіку.
Чохол для транспортування (опція) дає змогу безпечно
перевозити кріплення для велосипедів «Premium» і «Basic».
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Кріплення для велосипедів:
стислий огляд
ПРИМІТКА
Враховуйте максимально
допустиме навантаження на
конкретний тягово-зчіпний
пристрій.
Кріплення для велосипедів на тягово-зчіпний пристрій
Модель

«Premium»

«Compact II»

Кількість велосипедів
Маса продукту, кг
Макс. навантаження, кг
Відстань між рамами велосипедів
Максимальна відстань між осями

2
13
60
220 мм
1300 мм

2
14
60
220 мм
1250 мм

Діаметр рами велосипеда

До 75 мм (кругла труба) або 75 × 45 мм (овальна
труба)

До 80 мм (кругла труба) або 80 × 45 мм (овальна
труба)

69 × 118 × 56
20 × 61 × 60

76 × 114 × 65
24 × 58 × 64

●

●

●
●
●
○
●
Навантажувальна рампа, чохол для транспортування, комплект кріплень
- Механізм фіксації без важелів
- Можливість перевезення в ніші запасного колеса
деяких моделей
- Можливість відкидання на 90°, також для
автомобілів з великою кришкою багажного відсіку

●
●
●
●
○

Розміри (В × Ш × Г), см
Розміри в складеному стані (В × Ш × Г), см
Складання за допомогою педалі (і з велосипедами)
Захист від викрадення (замок)
Кріплення номерного знака з ручкою
13-контактний роз’єм
Чохол для транспортування в комплекті
Знімний фіксатор рами
Аксесуари, доступні за доплату

Оснащення, доступне за доплату
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Навантажувальна рампа

Транспортування

«Compact III»

«Basic Flex»

«Basic»

3
16
54
190/180 мм
1250 мм

2 / 3 з додатковим кріпленням (опція)
14
60
220 мм
1250 мм

2
12
60
220 мм
1300 мм

До 80 мм (кругла труба) або 80 × 45 мм (овальна
труба)

До 75 мм (кругла труба) або 75 × 45 мм (овальна труба)

До 75 мм (кругла труба) або 75 × 45 мм (овальна
труба)

76 × 114 × 79
24 × 58 × 77

77 × 115 × 65
Не складається

67 × 118 × 56
20 × 61 × 60

●

●

○

●
●
●
●
○

●
●
●
○
●

Навантажувальна рампа

Додаткове кріплення для третього велосипеда, навантажувальна рампа

●
●
●
○
●
Навантажувальна рампа, чохол для транспортування, комплект кріплень

- Можливість відкидання на 90°, також для автомобілів з великою кришкою
багажного відсіку

- Механізм фіксації без важелів
- Можливість перевезення в ніші запасного
колеса деяких моделей
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Кріплення для велосипедів:
стислий огляд

01

02

01-02 Ефективне довершення в прямому й переносному сенсі.
Кріплення для велосипедів з асортименту аксесуарів Volkswagen, які
встановлюють на поперечини, дають змогу безпечно й зручно
перевозити велосипеди у вертикальному положенні на даху
автомобіля. Перевірене за стандартом City-Crash-Plus оригінальне
кріплення для велосипеда Volkswagen (01) оснащене інноваційним поворотним фіксатором з обмеженням зусилля затягування,
який контролює тиск на раму велосипеда. Легке кріплення для
велосипеда з фіксацією за вилку (02) з вигнутою алюмінієвою
напрямною для колеса привабливої форми оснащене регульованим
швидкознімним фіксатором для всіх типів вилок.
88

Аксесуари для Touareg

Транспортування

Кріплення для велосипеда на дах
Модель

Кріплення для велосипеда

Кріплення для велосипеда з фіксацією за вилку

Максимальна кількість велосипедів
Маса продукту, кг
Макс. навантаження, кг
Спосіб кріплення велосипеда
Діаметр рами велосипеда
Ширина шин
Сумісність зі швидкознімними осями
Розміри (Д × Ш × В), см
Регульований швидкознімний затискач для
коліс
Замки: фіксатори велосипеда до кріплення та
самого кріплення до поперечин
Перевезення велосипедів із дисковими
гальмами
Сумісність із напрямними з Т-подібними
пазами 20 × 20 мм

1
4,2
20
Рама/колесо
22–80 мм (кругла труба) / 80 × 100 мм (овальна труба)
3 дюйми
Усі розміри
145 × 32 × 9

1
2,5
17
Передня вилка/заднє колесо
Всі розміри
3 дюйми
20 мм
110 × 22 × 12

●

●

●

●

●

●

●

●

Сумісність із напрямними з квадратним
профілем

○

●

Інші особливості

- Поворотний регулятор з інтегрованим обмежувачем зусилля
затягування для швидкої і простої фіксації рами велосипеда
- Можливість установлення на дах автомобіля в будь-якій орієнтації
(вперед чи назад)
- Просте переміщення без інструменту

- Можливість установлення на дах автомобіля в будь-якій орієнтації
(вперед чи назад)
- До комплекту входить адаптер для напрямних з T-подібним
профілем (20 × 20 мм)
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ПРАКТИЧНЕ РІШЕННЯ
Зручна функція висування значно
полегшує встановлення та знімання
лиж і сноубордів.

01

01

01-02 Уперед, на засніжені схили! Оснащене замком висувне
оригінальне кріплення «Comfort» для лиж і сноубордів від
Volkswagen (01) дає змогу зручно перевозити коштовні лижі або
вейкборд на даху автомобіля. Доступна також версія оригінального
кріплення «Basic» для лиж і сноубордів від Volkswagen (ілюстрація відсутня) без можливості висування. Кріплення встановлюють на
поперечини на даху. Зручний оригінальний чохол для лиж
Volkswagen (02) захищає до чотирьох пар лиж із палицями в разі
перевезення в багажному боксі на даху або в салоні з фіксацією за
допомогою ременів безпеки.
02

90
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Транспортування

03

03-04 Наближається відпустка, і в асортименті аксесуарів
Volkswagen є відповідні рішення для транспортування. Кріплення
для дошки для серфінгу (03) допоможе безпечно доставити до
пункту призначення дошку з двосекційною щоглою. Гумові опори
оригінального кріплення для байдарок Volkswagen (04)
захищають у разі перевезення байдарки масою до 25 кг від ударів та
ковзання.
04
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Багажні бокси: стислий огляд

Модель
Колір
Макс. об’єм, л
Довжина (зовнішня), мм
Висота, мм
Ширина, мм
Маса продукту, кг
Вантажопідйомність, кг
Система кріплення

92
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Оригінальний продукт Volkswagen
Багажний бокс Comfort 340

Оригінальний продукт Volkswagen
Багажний бокс Comfort 460

Глянцево-чорний
340
1900
390
750
19
75
Готовий до використання механізм швидкого
кріплення в напрямних з Т-подібними пазами

Глянцево-чорний
460
2300
390
750
21
75
Готовий до використання механізм швидкого
кріплення в напрямних з Т-подібними пазами

Багажний бокс Basic 340
Матово-чорний
340
1900
390
750
19
50
Напрямна з Т-подібними пазами

Транспортування

Багажний бокс
Basic 460

Багажний бокс
Urban Loader

Матово-чорний
460
2300
390
750
21
75

Матово-чорний
300–500 (змінний)
1408
259-517 (змінна)
886
15
50

Напрямна з Т-подібними пазами

U-подібний кронштейн

У деяких моделях автомобілів з антеною на даху певної довжини така антена може торкатися багажного боксу, тому за потреби антену слід зняти. Крім того, у деяких варіантах
комплектації чи моделях багажний бокс, кришка багажного відсіку може вдарятися об бокс під час відкривання. Враховуйте особливості як завантаження, так й автомобіля.

ПРИМІТКА
Завдяки інноваційній системі DuoLift кришку
багажного боксу можна відкривати з обох боків
(стосується версії Comfort 460).
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Огляд продуктів Транспортування
Розділ
Системи для транспортування

Сторінка
84
84
85
86
86
86
86
86
86

Рішення для транспортування на даху5

88
88
90

90
91
91

92
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Назва продукту

Номер за каталогом

Кріплення для велосипедів «Premium» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,3,4, для двох велосипедів
Навантажувальна рампа, допоміжне пристосування до кріплень для велосипедів «Premium», «Basic Flex», «Compact II»,
«Compact III» та «Basic»
Кріплення для велосипедів «Compact II» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,2,4, для двох велосипедів
Кріплення для велосипедів «Compact III» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,2,4, для трьох велосипедів
Кріплення для велосипедів «Basic Flex» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,4, для двох велосипедів
Додаткове кріплення «Basic Flex»1для третього велосипеда
Кріплення для велосипедів «Basic» на тягово-зчіпний пристрій1,3,4, для двох велосипедів
Чохол для транспортування, для кріплень для велосипедів «Basic» та «Premium»
Комплект фіксаторів для встановлення кріплень для велосипедів «Basic» та «Premium» на тягово-зчіпний пристрій

000-071-105-J

Кріплення для велосипеда, розраховане на 1 велосипед, макс. навантаження 20 кг
Кріплення для велосипеда з фіксацією за вилку, розраховане на 1 велосипед, макс. навантаження 17 кг
Кріплення для лиж і сноубордів
- «Comfort», для чотирьох пар лиж або двох сноубордів чи одного вейкборда, висувне
- «Basic», для чотирьох пар лиж або двох сноубордів
- «Basic», для шести пар лиж або чотирьох сноубордів
Чохол для лиж
Кріплення для дошки для серфінгу, розраховане на перевезення однієї дошки із двосекційною щоглою
Кріплення для байдарки, розраховане на перевезення однієї байдарки масою до 25 кг
Багажний бокс «Comfort»1, вантажопідйомність 75 кг, глянцево-чорний
- «Comfort 340», розміри: 1900 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 340 л, маса: 19 кг.
- «Comfort 460», розміри: 2300 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 460 л, маса: 21 кг
Багажний бокс «Basic»1, колір: матово-чорний
- «Basic 340», розміри: 1900 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 340 л, маса: 19 кг, вантажопідйомність: 50 кг
- «Basic 460», розміри: 2300 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 460 л, маса: 21 кг, вантажопідйомність: 75 кг
Багажний бокс «Urban Loader»5, колір: матово-чорний, вантажопідйомність: 50 кг

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

Докладну інформацію щодо масогабаритних характеристик і вантажопідйомності див. на сайті volkswagen.ua
До комплекту входить чохол для транспортування.
3
У складеному вигляді можна перевозити в ніші запасного колеса моделей Golf VII, Golf VIII, Passat VIII і T-Roc.
4
Не використовується в поєднанні з тягово-зчіпним пристроєм з алюмінієвим сферичним наконечником.
5
Використовується тільки в поєднанні з поперечинами. Не перевищуйте максимальне навантаження на дах.
1
2
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Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду.
Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.

Транспортування
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01

02

01 Безпека понад усе. Це стосується й багажного відсіку
Volkswagen. Оригінальний вставний модуль для багажного
відсіку Volkswagen1 (01) дає змогу гнучко ділити багажник
автомобіля на частини, запобігаючи переміщенню багажу.

96
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02 Малі й середні предмети надійно утримує на місці стійка до
зношення оригінальна багажна сітка Volkswagen1 (02).

1

З’ясувати можливість установлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.

Комфорт і захист

03

03 Запорука чистоти: встановіть у підставку для напоїв оригінальний контейнер для сміття від Volkswagen (04), щоб забути про
розкидані по салону обгортки від цукерок і жувальної гумки.

05
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02

01

01-02 Чистота в будинку – лад у думках: для вашого Volkswagen це
теж актуально. Оригінальний контейнер для сміття «Clean
Solution» від Volkswagen (01) кріпиться на стійках передніх
підголівників і допомагає підтримувати чистоту й охайний вигляд
салону автомобіля. Коли витягуєш використаний пакет, його місце
автоматично займає новий. Оригінальні гачки для одягу «Snakey»
від Volkswagen1 (02) кріпляться на стійках передніх підголівників і
допомагають підтримувати порядок.

1

98
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2

Не для автомобілів з електричним регулюванням підголівників.
Використовувати можна тільки в разі відсутності пасажира на сидінні позаду.

Комфорт і захист

03 Оригінальний вішак для одягу Volkswagen2 (03) забезпечить
бездоганний вигляд ваших сорочок, піджаків тощо. .

03
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ПРИМІТКА
Одна основа, безліч варіантів: на базовий модуль
кріплення можна легко встановлювати різні
додаткові модулі й за потреби замінювати їх.

03

01

02

Потрібно більше оригінальних ідей? Без проблем. Модульна система «Комфорт» зробить зручнішим перебування в
салоні для маленьких і дорослих пасажирів. Тримачі для різних моделей планшетів та складаний столик1 пропонують безліч
нових можливостей для того, щоб гарно провести час. Гачок для сумок2 і вішак для одягу2 – найзручніше рішення для
дбайливого перевезення ваших речей, коли нікого немає на сидінні позаду.
01
02
03
04
05

06

Кріплення для планшета Apple iPad 2-44
Кріплення для планшета Apple iPad Air 1-24 (аналогічне
показаному на ілюстрації)
07 Кріплення для планшета Apple iPad mini 1-34
08 Кріплення для планшета Samsung Galaxy Tab 3/44 10,1"

Базовий модуль
Складаний столик з підставкою для напоїв1
Вішак для одягу2
Гачок для сумок2
Кріплення для екшн-камери3

Під час руху складаний столик з підставкою для напоїв має бути складений, якщо на сидінні за ним є пасажир.
Використовувати можна тільки за відсутності пасажира на сидінні позаду.
Доступність цієї функції залежить від моделі мультимедійної системи автомобіля, докладніше – в посібнику з експлуатації автомобіля.
Заборонено переглядати відео під час керування автомобілем.
4
iPad/iPad Air/iPad mini є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International. Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co., Ltd.
1
2
3

100

Аксесуари для Touareg

04

Комфорт і захист
ПРИМІТКА
Кронштейн із можливістю нахилу, повороту на 360°, фіксації в
потрібному положенні та шкалою в градусах дає змогу легко
налаштувати поле зору камери.

05

06

ПРИМІТКА
Цілковита гнучкість
використання: шарнірний
кронштейн дає змогу
використовувати планшет як у
портретній, так і в ландшафтній
орієнтації.

08

07
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01

Можете не турбуватися – наші дитячі крісла гарантують надійний
захист і цілковитий комфорт малюків, починаючи з наймолодшого
віку. Асортимент включає три ретельно перевірені моделі оригінальних дитячих крісел Volkswagen (02-05), деякі з них – із
технологією SecureGuard. Доступні також сумісні оригінальні
накидки на сидіння Volkswagen (ліворуч). Оригінальне додаткове
салонне дзеркало заднього виду Volkswagen (01) дає змогу
постійно наглядати за вашими малюками.
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02

03

02 Солодкі сни та високий рівень захисту й комфорту для новонароджених і малюків віком до 15 місяців (до 13 кг) – саме ці та багато
інших переваг пропонує оригінальне дитяче автокрісло
Volkswagen G0 plus ISOFIX. Система ISOFIX забезпечує надійне
кріплення дитячого автокрісла і його основи до кузова автомобіля,
також можна скористатися триточковим ременем безпеки. Регульовані за висотою п’ятиточкові ремені безпеки надійно утримують
малюка в кріслі. До інших особливостей крісла належать регульована ручка, знімний текстильний чохол, який можна прати, вставка з
можливістю регулювання висоти та сонцезахисний козирок.

04

03 Версія для дітей старшого віку: Оригінальне дитяче автокрісло Volkswagen G1 ISOFIX DUO з ременем Top Tether гарантує
безпеку й комфорт для дітей віком від 8 місяців до приблизно 4 років
(9–18 кг). До особливостей автокрісла належать регульовані за
висотою паски безпеки й можливість налаштувати положення
сидіння за кількома позиціями. На додачу до надійної системи ISOFIX
в обладнаних як слід автомобілях крісло можна зафіксувати за
допомогою верхнього ременя Top Tether, зачепивши його за
відповідні точки в багажному відсіку.

05

04-05 Діти віком від 3 до 12 років (15–36 кг) можуть безпечно та з
комфортом подорожувати в оригінальному дитячому автокріслі
Volkswagen Genuine G2-3 ISOFIT (04) завдяки регульованим за
висотою опорам для сну та можливості незалежного налаштування
висоти й нахилу сидіння з урахуванням індивідуальних потреб
малюка. Завдяки знімній спинці крісло може «зростати» разом з
дитиною. Кріпиться до наявних в автомобілі замків ISOFIX. Для
утримання дитини в кріслі передбачені власні триточкові паски
безпеки. Крім того, відтепер маленькі пасажири зможуть подорожувати з покращеним захистом – найновіша версія крісла оснащена
інноваційною системою безпеки SecureGuard. Доступна також версія
GTI (05) без знімної спинки.
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06

01

04

02

05
03

01 Асортимент аксесуарів Volkswagen включає різноманітні
продукти, спеціально створені для постійного захисту вашого
цінного автомобіля й турботи про нього. Наші оригінальні засоби
для чищення та догляду від Volkswagen відмінно працюватимуть
разом як у салоні, так і на зовнішніх поверхнях авто, забезпечать
ефективний захист матеріалів і довкілля.

04 Розпрощатися з льодом і снігом та миттєво позбавитися
характерних для зимового періоду перешкод допоможе оригінальний шкребок для льоду Volkswagen, що також доступний у версії з
телескопічною ручкою або щіткою для снігу.

02 Ця 5-літрова каністра для пального допоможе дістатися до
найближчого сервісного центру.

05 Оригінальний знак аварійної зупинки Volkswagen має
продуману конструкцію, сертифікований відповідно до вимог
стандарту ECE. Займає мало місця, легко та швидко встановлюється
завдяки складаним металевим ніжкам.

03 Оригінальний аварійний молоток «Evolution» від
Volkswagen із лезом для розрізування ременів безпеки та керамічною головкою дає змогу почуватися впевненіше, адже ви дасте собі
раду в екстреній ситуації.

06 Незамінний аксесуар, обов’язковий згідно із законодавством:
оранжевий світловідбивний оригінальний сигнальний жилет
Volkswagen1 із написом Volkswagen та світловідбивними сигнальними смугами.
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07 Інноваційне рішення для забезпечення чистоти, яку можна
відчути на дотик. Оригінальний засіб для очищення дисплеїв
«2-в-1» від Volkswagen містить серветку з мікрофібри та спрей для
очищення. Пляшку для засобу можна просто й зручно перезаправляти – це корисно і для довкілля, і для вашого гаманця.
07

11

12

Аксесуари для Touareg

105

Огляд продуктів Комфорт і захист
Розділ
Системи для багажного
відсіку

Сторінка
96

96

Комфорт

97
98
98
99

Назва продукту
Вставний модуль для багажного відсіку
- Для Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace
- Для ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf Alltrack, Passat Estate, Passat Alltrack, Touareg
Багажна сітка, кріпиться за кільця в багажному відсіку
- Для Golf Estate, T-Roc, T-Roc Cabriolet, для використання з підлогою багажного відсіку у верхньому положенні
- Для Touran у 5-місній версії
- Для Touran у 7-місній версії, Touareg
- Для Arteon, Arteon Shooting Brake, Passat
- Для Golf Estate, Golf Alltrack, Passat, Passat Estate, Passat Alltrack
- Для Polo, ID.3, ID.4, T-Cross, T-Roc, Golf, Golf GTI, Golf Sportsvan, Tiguan, Tiguan Allspace

000-061-166
000-061-166-A

Контейнер для сміття, для розміщення в підставках для напоїв у центральній консолі
Сумка для сміття «Clean Solution», до комплекту входять 2 рулони пакетів для сміття
Гачки «Snakey» для підголівників, чорного кольору (2 шт.)
Вішак для одягу1

000-061-142
000-061-107
000-061-126-A -041
00V-061-127

Використовувати можна тільки за відсутності пасажира на сидінні позаду.
Для отримання докладної інформації щодо моделей, технічних
характеристик та цін звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
4
Для всіх моделей автомобілів з підголівниками на стійках.
Не використовується в поєднанні з модульними сидіннями.
1
2
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Номер за каталогом

1K9-065-111
1T0-065-110
1T0-065-111
3C5-065-110
3C9-065-110
5N0-065-111

iPhone, iPod, iPad, iPad mini та iPad Air є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International.
Samsung Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co. Ltd.
6
У разі застосування спрею для відлякування куниць дотримуйтеся заходів безпеки. Перед використанням завжди
читайте інформацію на етикетці.

5

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду.
Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
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Розділ

Сторінка

Назва продукту

Номер за каталогом

Модульна система «Комфорт»4
- Базовий модуль
- Складаний столик з підставкою для напоїв
- Вішак для одягу
- Гачок для сумок
- Кріплення для екшн-камери
- Кріплення для планшета iPad 2-45
- Кріплення для планшета iPad Air 1-25
- Кріплення для планшета iPad Air 1-35
- Кріплення для планшета Samsung Galaxy Tab5 3/4 10,1"

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

102

Накидка на сидіння, з довгою задньою частиною

000-019-819-C

102
103
103
103
103
103
103

Додаткове салонне дзеркало заднього виду
G0 plus
G0 plus ISOFIX
G1 ISOFIX DUO plus із кріпленням Top Tether
G2-3 ISOFIT, зі знімною спинкою
G2-3 ISOFIT, зі знімною спинкою та системою Secure Guard
G2-3 ISOFIT (дизайн GTI), із незнімною спинкою

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

Засіб для очищення комбінації приладів, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для очищення колісних дисків, гель, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для очищення оббивки та килимків, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для видалення залишків комах, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для догляду за шкірою, 250 мл
Засіб для очищення м’якої шкіри, 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

Концентрат рідини склоомивача, пляшка з дозатором 250 мл

000-096-311-M

Восковий шампунь, пляшка 250 мл
Восковий поліроль, пляшка 250 мл

000-096-315-B
000-096-317-B

100

Дитячі автокрісла та
аксесуари

Очищення та догляд

Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду.
Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
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Огляд продуктів Комфорт і захист
Розділ

Сторінка
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня

105

Назва продукту

Номер за каталогом

Поліроль для скла, 250 мл
Засіб для очищення пластикових поверхонь, пляшка з дозатором 250 мл
Засіб для догляду за поверхнями з хрому й алюмінію, 250 мл
Літня рідина склоомивача, готова до використання, каністра 3000 мл
Зимова рідина склоомивача, готова до використання, каністра 3000 мл

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

Весняний набір засобів для догляду: 1 засіб для очищення комбінації приладів (500 мл), 1 засіб для видалення залишків
комах (500 мл), 1 засіб для очищення колісних дисків (500 мл), 1 щітка для очищення колісних дисків, 1 серветка з мікрофібри
Набір засобів для догляду: 1 губка для видалення залишків комах, 1 універсальна губка, 1 губка для миття автомобіля, 1
серветка для миття стекол
Набір засобів для догляду за м’якою шкірою: 1 засіб для очищення м’якої шкіри (125 мл), 1 засіб для консервації шкіри
(150 мл), 1 серветка для нанесення, 1 губка
Набір засобів для догляду: 1 засіб для очищення колісних дисків (500 мл), 1 щітка для очищення колісних дисків, 1 серветка з
мікрофібри
Засіб для видалення льоду, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для догляду за гумовими виробами, олівець для нанесення, 75 мл
Концентрований засіб для захисту від обмерзання, до -70 °C, пляшка 500 мл
Засіб для очищення дисплеїв «2-в-1», з можливістю доливання
- Колір: темно-синій
- Колір: жовтий
- Колір: світло-сірий
- Колір: рожевий

Використовувати можна тільки за відсутності пасажира на сидінні позаду.
Для отримання докладної інформації щодо моделей, технічних характеристик та цін
звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
4
Для всіх моделей автомобілів з підголівниками на стійках. Не використовується в
поєднанні з модульними сидіннями.
1
2
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000-096-355-D
000-096-166-A
000-096-323-E
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

iPhone, iPod, iPad, iPad mini та iPad Air є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International.
Samsung Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co. Ltd.
6
У разі застосування спрею для відлякування куниць дотримуйтеся заходів безпеки. Перед використанням завжди
читайте інформацію на етикетці.
5

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду.
Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
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Розділ

Сторінка

Ілюстрація відсутня

Сервіс

104
104
104

104
104
Зарядний кабель

Засіб для відлякування
куниць

108

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Назва продукту

Номер за каталогом

- Колір: бірюзовий
Пакет для доливання засобу для очищення дисплеїв «2-в-1», 200 мл
Каністра для пального
Молоток для розбивання стекол
Шкребок для льоду
- Телескопічна ручка
- Щітка для снігу
Знак аварійної зупинки
Світловідбивний жилет, колір: оранжевий

000-096-311-AD-3H1
000-096-311-AE
000-093-060
000-093-101-B

Кабель для екстреного заряджання, для електромобілів7
- Mode 2, 230 В, 1 А, змінний струм, макс. 2,3 кВт, європейська вилка
- Mode 3, 230/400 В, трифазний змінний струм, макс. 22 кВт, європейська вилка
Спрей для відлякування куниць6, у разі застосування забезпечує неприємний для куниць запах, використовувати через
кожні 4–6 тижнів
Ультразвуковий захист, пристрої, що випромінюють звук в ультразвуковому діапазоні частот, неприємний для куниць
- M2700, для стаціонарного встановлення, водонепроникна конструкція, приблизна тривалість установлення 25 ЧО
- M8700, переносний пристрій, водонепроникна конструкція, приблизна тривалість установлення 5 ЧО
- M7500, для стаціонарного встановлення, ультразвук також чутно за межами моторного відсіку (резонатором слугує капот),
приблизна тривалість установлення 25 ЧО
Ультразвуковий та високовольтний захист, пристрої, що генерують для відлякування ультразвук і високу напругу
- M4700, 1 ультразвуковий випромінювач та 6 високовольтних пластин, для автомобілів з малим моторним відсіком, приблизна
тривалість установлення 100 ЧО
- M5700N, 6 ультразвукових випромінювачів та 6 гнучких високовольтних пластин, для автомобілів із широким моторним відсіком і позашляховиків, приблизна тривалість установлення 50 ЧО
- M4700B, з високовольтними щітками (+/-) для передачі струму через хутро з діелектричними властивостями, приблизна
тривалість установлення 100 TU
- M9700, з ультразвуковими випромінювачами та високовольтними пластинами, революційна система високовольтних щіток з
багатьма точками контакту, водонепроникна конструкція, живлення від батарей, індикатор рівня заряду

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду.
Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.

000-096-010
000-096-010-A
000-093-055-AA
000-093-056-H -FSX

000-054-412
000-054-412-S
000-054-780-A
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 Дійсно унікальна окраса для вашого Volkswagen. Оригінальні динамічні кришки ступиць Volkswagen (01) з рельєфним
логотипом Volkswagen вражають функцією динамічної компенсації
обертання, яка гарантує, що логотип Volkswagen залишатиметься в
правильному положенні під час руху навіть зі швидкістю 200 км/год
або на стоянці. Захистіть високоякісні колеса вашого Volkswagen за
допомогою комплекту оригінальних чохлів для шин Volkswagen
(02). Доступні різні версії для різних розмірів шин. Забезпечити
індивідуальність в усьому аж до найменших дрібниць допоможе
комплект оригінальних ковпачків вентилів Volkswagen (03) для
алюмінієвих або гумових/мідних вентилів. Ідеальний захист від
викрадення для коштовних легкосплавних дисків: комплект
оригінальних болтів-секреток Volkswagen (04).

03

04
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Колісні диски

05

05-06 Потурбуйтеся про надійне зчеплення з поверхнею взимку.
Оригінальні ланцюги протиковзання «Snox» (на основі технологій pewag) від Volkswagen1 (05) та оригінальні ланцюги протиковзання «Servo SUV» і «Servo 9» (на основі технологій pewag)
від Volkswagen1 (06) вирізняються інноваційною системою фіксації
та функцією автоматичного натягу. З ними ви гарантовано дістанетеся пункту призначення навіть в умовах сніжної зими.

06

1

З’ясувати можливість установлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
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Аксесуари для коліс
Розділ
Аксесуари для коліс

Сторінка
110

110

110

110

Ланцюги протиковзання

111

111

111

Назва продукту

Номер за каталогом

Динамічні кришки ступиць, 1 комплект = 4 шт.
- Зі старим логотипом Volkswagen
- З новим логотипом Volkswagen
Комплект чохлів для шин, 1 комплект = 4 шт.
- для коліс діаметром до 18"
- для коліс діаметром приблизно до 21"
Комплект ковпачків для вентилів шин, 1 комплект = 4 шт.
- Для алюмінієвих вентилів
- Для гумових/мідних вентилів
Комплект болтів-секреток, колір: чорний, 1 комплект = 4 шт.
- Універсальний, окрім моделей ID.3, ID.4, up!, e-up!, Sharan, Touareg
- Для up! та e-up!
- Для ID.3 та ID.4
Ланцюги протиковзання «Snox» (на основі технологій pewag)3, 1 комплект = 2 шт.
- Для шин типорозміру від 165/70 R14 до 195/45 R15
- Для шин типорозміру від 185/60 R14 до 185/55 R15
- Для шин типорозміру від 195/60 R14 до 205/45 R16
- Для шин типорозміру від 195/70 R15 до 215/45 R17
- Для шин типорозміру від 215/60 R16 до 225/45 R18
Ланцюги протиковзання «Servo SUV» (на основі технологій pewag)3, 1 комплект = 2 шт.
- Для шин типорозміру 215/65 R17
- Для шин типорозміру 235/70 R17
- Для шин типорозміру 255/60 R18 та 255/55 R19
Ланцюги протиковзання «Servo 9» (на основі технологій pewag)3, 1 комплект = 2 шт.
- Для шин типорозміру 185/65 R15 та 185/60 R16
- Для шин типорозміру 205/60 R16
- Для шин типорозміру 215/55 R17 та 215/60 R16
- Для шин типорозміру 215/55 R18
- Для шин типорозміру від 235/55 R19 до 255/50 R19

000-071-213-C1
000-071-213-D1
000-073-900
000-073-900-E
000-071-215-A2
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

Можливість використання динамічних кришок ступиць залежить від колеса. Для з’ясування звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
Для отримання докладної інформації щодо можливості встановлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
3
Можливість використання ланцюгів протиковзання залежить від колеса. Для з’ясування звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
1
2
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Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду.
Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних пратнерів Volkswagen.

Колісні диски

Аксесуари для Touareg
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Мобільність і гнучкість
Зручний доступ онлайн
Досліджуйте цілий світ аксесуарів Volkswagen онлайн – у будь-який час та з будь-якого місця. Отримуйте інформацію про
наші продукти, першим дізнавайтесь останні новини через соціальні мережі або просто зручно переглядайте світ наших
аксесуарів. Бажаємо гарно провести час!

Стежте за актуальними новинами та спеціальними пропозиціями сервісу в Facebook
facebook.com/VolkswagenServiceUA

Відвідайте наш вебсайт: volkswagen.ua

Повний каталог аксесуарів
для легкових автомобілів
Імпортер Volkswagen в Україні, ТОВ „Порше Україна“,
02152 Київ, просп. Павла Тичини, 1В
Надруковано в Україні, 2021
Можливе внесення змін, відповідальність за ймовірні неточності й помилки виключена.
Пропозиції щодо комплектації, зовнішнього вигляду, характеристик, розмірів, маси товарів разом з ілюстраціями та всією інформацією щодо встановлення, а також технічні
характеристики відповідають інформації, наявній на момент підготовки каталогу. З огляду на можливість подальшої модернізації ми зберігаємо за собою право вносити зміни, що
стосуються комплектації, дизайну й кольорів, без попередження. . Деякі аксесуари можуть не постачатися в Україну. Більш детальну інформацію про доступність запитуйте у
Вашого сервіс-консультанта.

Ваш дилерський центр Volkswagen

