
Lisage oma autole veidi erilisust. 

Spetsiifilistest tarvikutest kuni 

üldiste lahenduste ja atraktiivsete 

elustiilitoodeteni. Nendega 

märgatakse teid kindlasti!

Arteon 
Shooting Brake 
tarvikud
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*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

03  Pagasiruumi põhjakate
Volkswageni originaal pagasiruumi kate 
kaitseb pagasiruumi mustuse eest ja ei lase 
asjadel libiseda. Plastikust kate sobib täpselt 
ja on lisaks pestav, mittelibisev ja happekindel. 
Ümbritsev ca. 4 cm kõrgune serv ei lase vedelikel 
auto põrandale voolata. Mudelinimega.

3G8061161

93 €

02  Ilmastikukindlad põrandamatid
Volkswageni originaalsed ilmastikukindlad põrandamatid 
kaitsevad teie auto salongi mustuse ja niiskuse 
eest. Need on loodud täiuslikult sobivaks, neid on 
lihtne puhastada ning neil on mittelibisev alumine 
külg. Visuaalselt püüab pilku mattidele paigutatud 
mudelinimi. Põrandamatid on lisaks 100 protsenti 
taaskasutatavad, väga tugevad ja vastupidavad. Tänu 
kasutatud materjalile on originaalsed ilmastikukindlad 
põrandamatid märkimisväärselt kergemad ja lõhnavad 
vähem kui tavapärased kummist põrandamatid. Igas 
komplektis on neli matti, esimesed ja tagumised.

3G8061500 82V

95 €

01  Porisirmid
Kauakestvad ja vastupidavad: Volkswageni originaalsed porisirmid kaitsevad 
auto põhja ja kaitseraudu efektiivselt liigse mustuse eest. Need vähendavad 
oluliselt ka teelt eralduvate ohtlike osakeste ja veepritsmete mõju.

Porisirmid, esimesed Porisirmid, tagumised

3G8075111 3G8075101

82 € 82 €
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*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

04  Laadimisläve kaitsekate
Täpselt sobituv ja läbipaistev kaitsekate hoiab 
pagasi peale- ja mahatõstmisel laadimisläve kindlalt 
kriimustuste eest. Paigaldamine on kiire ja kerge.

3G8061197

64 €

06  Lävepaku kaitsekate
Uksepiirkonna pilgupüüdja: dekoratiivsete hõbedavärvi 
ribadega must kaitsekate ei paku uksepiirkonnale 
mitte ainult visuaalset täiendust, vaid kaitseb seda ka 
kriimustuste eest. Täpselt sobituvat lävepaku kaitsekatet 
on lihtne paigaldada. Üks komplekt sisaldab esimeste ja 
tagumiste lävepakkude jaoks kokku nelja kaitsekatet.

3G8071310 ZMD

88 €05  Kroomviimistlusega tagumine liist
Pilkupüüdev viimistlus – Volkswageni originaal 
kroomviimistlusega liist pagasiruumi luugi jaoks 
annab teie autole kiiresti elegantse ja peene 
välimuse. Seda saab kiiresti ja lihtsalt pagasiruumi 
luugile liimida ning lisaks kaitseb see luugi serva.

3G8071360

88 €
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Riidepuu Travel & Comfort süsteemile
Riidepuu kinnitatakse lihtsa klõpsuga alusmoodulile. 
Riidepuu abil saab riideesemeid transportida 
ilma kortsumata ja tänu integreeritud konksule 
saab seda kasutada ka väljaspool autot.

000061127B

63 €

Travel & Comfort süsteemi alusmoodul
Modulaarne Travel & Comfort süsteem pakub arvukalt võimalusi reisimise lihtsamaks 
ja mugavamaks muutmiseks. Õige alusmoodulile kinnitatud Volkswageni tarvik 
hoiab iga asja omal kohal. Alusmoodulit saab kasutada koos järgnevate lisadega: 
universaalne konks, riidepuu, reguleeritav klapplaud, Apple iPadi hoidja iPad 2-4 ja 
iPad mini ning iPad Airi jaoks, ja Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 hoidja. Alusmoodul 
paigaldatakse esiistme peatoe tugijalgade vahele lihtsa kruvikinnitusega.

000061122

22 €

07  Ühendusjuhtmed
Preemium-USB-juhe on spetsiaalselt välja arendatud 
nutitelefonide või teiste mobiilsete seadmete 
Volkswageni teabe- ja meelelahutussüsteemiga 
ühendamiseks. Lisaks sobib ka selle disain auto 
sisemusega täiuslikult. 30 cm pikkusena on see piisavalt 
pikk, et nutiseadme saaks panna lähedalasuvasse 
panipaika. Samal ajal ei ole see nii pikk, et see hakkaks 
häirima. Sel on kõrgekvaliteediline tekstiilümbris ja 
Volkswageni logoga kroomitud metallühendused. Selle 
juhtmega saab mugavalt kasutada funktsioone nagu 
Android Auto ja MirrorLink AppConnectis, ja muidugi 
saab selle abil ka ühendatud seadet laadida. Preemium-
juhe sobib ka eriti hästi kasutamiseks maps + more 
nutitelefonisüsteemiga up!-is.  
Saadavalolevad juhtmed: Micro-USB, USB-C ja 
Apple Lightning, 30 cm ja 70 pikkusena.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-47 €
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Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver,
215/55 R17 Goodyear
ULTRA GRIP ICE ARCTIC,
Naast 

1 691 €

Sebring, 8J x 18 ET40, 
Grey Metallic,
245/45 R18 , Goodyear 
ULTRA GRIP ICE ARCTIC,
Naast 

2 022 €
Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 
215/55 R17 Goodyear
ULTRA GRIP ICE 2,
Lamell 

1 687 €

Sebring, 8J x 18 ET40,
Grey Metallic, 
245/45 R18, Goodyear 
ULTRA GRIP ICE 2,
Lamell 

2 014 €

3G8071497 8Z8/ GY791435/ GY791436

3G8071498 Z49/ GY791347/ GY791348

Arteon Shooting Brake tarvikud

Sõida ohutult! 
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