VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE TARTOZÉKOK
Volkswagen Eredeti zárható kereszttartó

Volkswagen Eredeti tetőboxok

Volkswagen Eredeti csomagtértálca

Volkswagen Eredeti Snakey ruhafogas

T-nút profilos, ergonomikus, zárható kereszttartó, fekete színben.

A Volkswagen modellek formatervezéséhez illeszkedő aerodinamikus forma. 3
ponton záródik és az innovatív „Duolift”
rendszernek köszönhetően mindkét oldalról nyitható. Kőfelverődésnek, UV-sugárzásnak ellenálló DUROCAM thermoplastic anyagból készült, titán-metál szürke színben.

Méretpontos, magas peremű csomagtértálca, csúszásgátló felülettel. Antracitszürke színben.

Az ülések fejtámlái alá rögzíthető, praktikus ruhaakasztó.

5N0071151

72 890 Ft

Tiguan (5N)

Volkswagen Eredeti zárható kerékpártartó

Űrtartalom: 460 l. Külső méret:
230x75x40 cm

000071200AE

5N0061161
5N0061160

Tiguan (5N)
Tiguan (5N) emelt csomagtérpadlóval

18 690 Ft
18 690 Ft

000061126A 041

2590 Ft

fekete színben

Volkswagen Eredeti hűtő- és melegentartó láda

Volkswagen Eredeti csomagrözítő háló

220 990 Ft

Volkswagen Eredeti „Urban Loader”
állítható űrtartalmú tetőbox
Exkluzív kivitelű kerékpártartó, a kerékpár
a tartóhoz zárható. Bármilyen kerékpárhoz
használható 25-80 mm közti vázkeresztmetszet esetén.
Minden T-núttal ellátott, illetve 30 x 20 mm
keresztmetszetű szögletes profilú alaptartóhoz.
000071128F

Csomagrözítő hálóval gondoskodhat arról,
hogy minden a helyén maradjon. Kön�nyen és gyorsan rögzíthető a gyári rögzítési pontokhoz.
5N0065111 Tiguan (5N)

22 790 Ft

41 190 Ft

Volkswagen Eredeti csomagtérszegély védő

Volkswagen Eredeti hátsó kerékpártartó

Innovatív, 300 és 500 liter közt állítható űrtartalmú tetőbox. Ellenálló ABS műanyag
és poliészter borítású vízálló textil kombinációjából készült.

5N0071104

000071200B JKA

204 990 Ft

Volkswagen Eredeti Compact II összecsukható,
vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

000065400F

54 490 Ft

Volkswagen Eredeti szövetszőnyeg készlet

A csomagtérajtóra szerelhető, eloxált alumíniumból készült zárható kerékpártartó.
Csomagtérajtó-, illetve tetőélspoilerrel rendelkező modellekhez nem alkalmazható.
Tiguan (5N) 2 kerékpárhoz

Tárolózsebes textilburkolatú, „A” energiaosztályú, hordozható hűtő- és melegentartó láda akkumulátorvédelemmel. 12 és
230 V feszültségről egyaránt működtethető. 2 literes flakonok is állítva helyezhetőek el benne. Űrtartalma kb. 25 l. Biztonsági
övvel az ülésre rögzíthető.

4 darabos készlet antracitszürke vagy fekete színben, típusfelirattal.
5NL061270

Tiguan Allspace (MQB)

20 490 Ft

Volkswagen Eredeti gumiszőnyeg készlet

233 990 Ft

Volkswagen Eredeti csomagtérszőnyeg
A rakodás során védi a csomagtérszegély
fényezését a csomagok okozta sérülésektől. Öntapadós kivitel.
A hosszan tartó használat érdekében felhelyezését márkaszervizben javasoljuk.
5NA061197
5NA061195A

Méretpontos csomagtérszőnyeg.
A vonóhorogra szerelhető, összecsukható kerékpártartó, kategóriájának legkisebb,
legkönnyebb és legösszetettebb tagja. Két
(egyes típusoknál három) kerékpár szállítására alkalmas, 60 kg-ig terhelhető. Dönthető, így felszerelt kerékpárok mellett is nyitható marad a csomagtérajtó. Összehajtott állapotban, tárolótáskába téve, a csomagtartóban is könnyedén elfér. Elektromos meghajtású kerékpár szállítására is alkalmas.
3C0071105B
3C0071105C

2 kerékpárhoz
3 kerékpárhoz

218 990 Ft
261 790 Ft

5NL061161

Tiguan Allspace (5N)

Tiguan Allspace (MQB) áttetsző
Tiguan Allspace (MQB) nemesacél hatású

16 990 Ft
43 690 Ft

Volkswagen Eredeti vonóhorog
23 490 Ft

5NB061502 82V Tiguan (MQB) Első gumiszőnyeg pár
Tiguan (MQB) Hátsó gumi5NA061512 82V
szőnyeg pár
5NB061500 82V Tiguan (MQB) teljes készlet

16 942 Ft
13 320 Ft
22 550 Ft

Volkswagen összecsukható tárolódoboz

A szükséges bekötőkészletekről, szerelvényekről és a beépítés feltételeiről érdeklődjön márkakereskedőjénél!
5NA092160D
5NA092103B

Tiguan Allspace (MQB) behajtható , elektromos bekötőkészlettel együtt
Tiguan Allspace (MQB) fix, elektromos bekötőkészlettel együtt
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338 790 Ft
175 390 Ft

Duplarekeszes, egyszerűen szétnyitható
és összecsukható tárolódoboz, mely akár
30 kilogrammot is elbír. Anyaga cseppálló, vízlepergető, valamint kosztaszító tulajdonságokkal bír. Mérete: 320 x 275 x 500
mm. Anyaga: 100% Polyester.
33D061104

14 333 Ft

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE TARTOZÉKOK
Fém ruhafogas

Volkswagen Eredeti küszöbborítás

Csak állítható magasságú fejtámlához használható. A két termék csak együtt használható.
3V0061127
3V0061128

fejtámlához rögzítő adapter

6 790 Ft
2 990 Ft

Multifunkciós tartó

Volkswagen Eredeti G0 plus ISOFIX gyermekülés

Volkswagen T1 Bulli hűtőtáska

15 hónapos korig, (kb. 13 kg-ig) használható, ISOFIX csatlakozási pontokhoz rögzíthető. 3 pontos saját biztonsági övvel és
derékövvel rendelkezik. Napfényvédő és
ülésbetét is tartozik hozzá. Az üléshuzat
levehető és mosható. ECE R44 tanúsítván�nyal rendelkezik.

Hűtőtáska Bulli motívumokkal. Mérete
21x30x34 cm. Űrtartalma 25 liter.

5G0019907A

KUKOL0155

6 905 Ft

Volkswagen T1 Bulli kempingszék

165 590 Ft

Volkswagen Eredeti gyermekülés alátét

Acélszerkezetes, összecsukható kempingszék Bulli motívumokkal, italtartóval, hordtáskával. Mérete kinyitva 48x85x81 cm,
összecsukva 10x85x10 cm. Teherbírása
max. 100 kg.

5 kg teherbírású műanyag tartó, mobiltelefon tárolására is alkalmas.
000087811B bézs színben
000087811C fekete színben

3 390 Ft
3 390 Ft

Fejtámlára rögzíthető akasztó

A küszöb gyári fényezésének védelmével
nem csupán dekorációs, hanem állagmegóvó szerepet is betöltő küszöbborítás, típusfelirattal.
Tiguan (MQB) átlátszó fólia, 2 részes készlet, előre
Tiguan (MQB) átlátszó fólia, 4 ré5NA071310 ZMD
szes készlet
Tiguan Allspace (5N) - fekete színű
5NA071310B ZMD
fólia, ezüst csíkokkal
Tiguan (MQB) nemesacél, 2 részes
5NA071303
készlet, előre
5NA071310A 908

A gyermekülés alá helyezhető védőtakaró, hálós zsebekkel. ISOFIX rögzítés esetén
is használható.

11 990 Ft

000019819C

24 290 Ft

GOLINE ISOFIX G2-3 gyerekülés

KUKOL0151

8 637 Ft

Volkswagen T1 Bulli strandsátor

11 490 Ft

23 990 Ft
28 290 Ft

Volkswagen Eredeti GTI gyermekülés
Csak állítható magasságú fejtámlához használható. A két termék csak együtt használható.
3V0061126
3V0061128

fejtámlához rögzítő adapter

1 590 Ft
2 990 Ft

Kb. 3,5 és 12 éves kor (15 és 36 kg) között
használható, ISOFIX rendszerhez rögzíthető gyerekülés, hét fokozatban állítható fejtámasszal és állítható oldalsó védelemmel.

Multimédiás tartó és adapter

Multimédia készülékek fejtámlára való
rögzítéséhez.
Csak állítható magasságú fejtámlához használható. A két termék csak együtt használható.
3V0061129
3V0061128

multimédiás tartó
fejtámlához való adapter

7 990 Ft
2 990 Ft

3-12 éves kor (15-36 kg) között, az autó saját biztonsági övének használatával. ISOFIX
csatlakozási pontokhoz rögzíthető. A nyaktámasz magassága állítható. Háttámlája levehető, így ülésmagasítóként is használható. ECE R44/04 tanúsítvánnyal rendelkezik.
000019906Q

GO8765764700

136 690 Ft

12 éves korig használható ülésmagasító, melyet az autó biztonsági övével rögzíthetünk.
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KUKBGG1634

12 005 Ft

31 990 Ft

GOLINE ülésmagasító

GO8534764700

Könnyen kezelhető strandsátor két személynek, Bulli motívumokkal, felcipzározható bejárattal, hordtáskával. Anyaga 50+ SPF UV-védelmet biztosít. Mérete felállítva 210x120x120 cm, összecsukva
11x68x11 cm.

3 990 Ft

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek,
csupán az előzetes tájékozódást szolgálja, és
a benne feltüntetett információk elfogadásával nem jön létre szerződés. Tartozékvásárlás előtt minden esetben kérje márkakereskedője tanácsát! A feltüntetett árak nem kötelező érvényű, ajánlott bruttó kiskereskedelmi
árak, továbbá nem tartalmazzák a szerelési
és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, az ajánlott ártól eltérhetnek. Kérjük, hogy konkrét ajánlatért mindig forduljon márkakereskedőjéhez,
-szervizéhez! A feltüntetett adatok 2019. március 1. és 2019. szeptember 30. között, de legfeljebb a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalakon látható képek illusztrációk. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

