
Golf - 2018
Forhandlermonteret ekstraudstyr
Brødrene Møll A/S

Alle opgivne priser er incl. moms.
Der tages forbehold for fejl og prisændringer.
(*) Består af flere varenumre.
Prislisten er udskrevet d. 20-03-2018

Alufælge og komplethjul Excl. montering
16" Corvara alufælge - Brilliant sølv
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 205/55 R16 med montering.

5G0071496A 8Z8 (*) Pris kr. 9.299
16" Corvara, vinterkomplethjul
Monteret med, 205/55 R16 Pirelli Cinturato Winter 91H dæk. 

5G0073546D 8Z8 (*) Pris kr. 9.299
16" Sima alufælge  - Brilliant sølv
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 205/55 R16 med montering.

1T4071496C 8Z8 (*) Pris kr. 8.399
17" Blade alufælge - Sort gloss
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/45 R17 med montering.

5G0071497  FZZ (*) Pris kr. 13.999
17" Dijon, vinterkomplethjul
Monteret med, 205/55 R17 Pirelli Sottozero 3 93V XL dæk. 

5G0073547A 8Z8 (*) Pris kr. 14.499
18" Preston alufælge -  Sort gloss
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/40 R18 med montering.

5C5071498  AX1 (*) Pris kr. 17.999
18" Pretoria Alufælg - Sterling sølv
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/40 R18 med montering.

5G0071498A 88Z (*) Pris kr. 17.299
18" Pretoria "sølv", sommerkomplethjul
Monteret med 225/40 R18 92Y ZR XL Pirelli PZeroNero GT

5G0073148G 88Z Pris kr. 13.999
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18" Pretoria, vinterkomplethjul
Monteret med, 205/55 R17 Pirelli Sottozero 3 93V XL dæk. 

5G0073228B 88Z Pris kr. 19.899
18" Rotary alufælge - Anthracit
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/40 R18 med montering.

5G0071498  16Z (*) Pris kr. 16.499
18" Rotary, sommerkomplethjul
Monteret med 225/40 R18 92Y/ZR XL, Pirelli PZero Nero GT dæk

5G0073148h 16Z Pris kr. 15.999
18" Serron alufælge - Black gloss
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/40 R18 med montering.

5K0071498B AX1 (*) Pris kr. 17.699
18" Talladega alufælge - Sterling sølv
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/40 R18 med montering.

5K0071498C 88Z (*) Pris kr. 16.099
19" Brescia alufælge - Sort gloss
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/35 R19 med montering.

5G0071499B FZZ (*) Pris kr. 22.799
19" Twinspoke alufælge - Sort gloss
Vejledende pris inkl. sommerdæk i str. 225/35 R19 med montering.

5G0071499  FZZ (*) Pris kr. 22.099
19" Twinspoke, sommerkomplethjul
Monteret med 225/35 R19 88Y/ZR XL Hankook Ventus V12 evo 2 dæk 

5G0073489  FZZ Pris kr. 21.999
Dækposer
Passer op til 18" hjul

000073900 Pris kr. 259
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Hjulkapselsæt 15" Brilliant sølv
Prisen er for 1 pakke med 4 stk

5G0071455  YTI Pris kr. 745
Hjulkapselsæt 16" Brilliant sølv
Prisen er for 1 pakke med 4 stk

5G0071456  YTI Pris kr. 850
Låseboltesæt, sort
Beskyt dine fælge mod tyveri. Medfølgende hjulboltehætter beskytter låsen mod snavs, og sikrer at 
funktionaliteten opretholdes.

000071597 Pris kr. 420
Ventilhætter m. VW logo
Passer til  aluminiumventiler. Sæt m. 4 stk

000071215A Pris kr. 174
Ventilhætter m. VW logo
Passer på gummi og metal ventiler.  Sæt m. 4 stk

000071215 Pris kr. 169

Børn og familie Excl. montering
Barnesæde G0 Plus ISOFIX
(-15 mdr./-13 kg) ISOFIX fastgørelsessystemet sikrer, at barnesædet med bundrammen sidder sikkert fast. 
Kan også bruges med 3-punkts sele. Yderligere funktioner inkluderer et justerbart håndtag, et let aftageligt, 

5G0019907 Pris kr. 4.099
Barnesæde G0 uden ISOFIX
(-15 mdr./-13 kg) Sædet kan bruges med 3-punkts sikkerhedssele. Barnet holdes sikkert i sædet med en 
højdejusterbar, 5-punkts fuld bæltesikkerhedssele. Yderligere funktioner inkluderer et justerbart håndtag, et let 

5G0019900 Pris kr. 2.399
Barnesæde G1 ISOFIX DUO Plus
(8 mdr.-4 år/9-18 kg) Sædet kan bruges i ethvert køretøj, der er forsynet med "top-tether" fixeringspunkter. 
Højden på bæltet kan nemt justeres. Sædebetrækket er nemt og fjerne og vaskbart. Barnesædeskallen kan 

5G0019909B Pris kr. 3.999
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Barnesæde G2-3 ISOFIX
(3-12 år/15-36 kg) Dette sæde består af en sædepude, et ryglæn og en indstillelig nakkestøtte. Sædepuden 
kan adskilles fra ryglænet, så sædepuden også kan bruges som hævet sæde. Den specielle hoveddel, 

000019906J Pris kr. 3.376
Barnesæde G2-3 ISOFIX, GTI design
(3-12 år/15-36 kg) Dette sæde består af en sædepude, et ryglæn og en indstillelig nakkestøtte. Den specielle 
hoveddel, sideflankerne, der rager fremad og skulderområdet, der er dækket helt, giver både mindre og større 

1KV019903A Pris kr. 3.180
Ekstra spejl - bagsædekontrol
Ekstra spejl som giver perfekt udsyn til bagsædet

000072549A Pris kr. 149
Underlag til børnesæde "Ryg & sædebund"
Dette skridsikre, vaskbare og nemme at rengøre underlag hjælper med at holde sæderne rene. Alle 
børnesæder, inklusive dem med ISOFIX eller i-Size-tilslutninger, kan uden problemer bruges med sædebetræk. 

000019819C Pris kr. 336

Komfort og beskyttelse Excl. montering
Affaldsspand
Beregnet til kopholder

000061142 Pris kr. 169
Bagagenet til biler med variabel bund
Til bagagerum, kun i forb.m. fabriksmonteret surringsringe

5N0065111 Pris kr. 531
Bagagerumsbakke i blødt materiale, til model m. variabel bund, top position
Volkswagen originale bagagerumbakke er let, fleksibel og formet til at passe perfekt i bagagerummet. Kanten 
beskytter mod fugt og snavs, og varer forhindres i at glide rundt

5G0061160 Pris kr. 549
Bagagerumsbakke i hård plast, til model m. variabel bund, top position
Volkswagen originale bagagerumbakke m. Golf logo, er praktisk, robust, og beskytter bagagerrumsbunden mod 
snavs. Bagagerumsbakken passer perfekt i bagagerummet, og er vaskbar og skridsikker. Den hævede kant på 

5G0061161 Pris kr. 595
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Bagagerumsbakke med rumdeler
Den praktiske og robuste Volkswagen bagagerumsbakke med rumopdeler, beskytter bagagerummet mod snavs 
og forhindrer lastenes transport fra at glide. Passer perfekt og er vaskbar og skridsikker. Den 150mm kant 

5G0061162 Pris kr. 1.495
Bagagerumsbund & folie til biler med variabel bund

5G0061160 (*) Pris kr. 1.254
Bagagerumsopdeler
Ikke i forbindelse med bagagerumsbakke

000061166A Pris kr. 1.095
Bakkamera
Kun i kombination m. Composition Media radio, Discover Media navigation og Discover Pro navigation system

5G1054634 Pris kr. 3.399
Bildækken
I grå og sort farve

5G0061205 Pris kr. 2.450
Dørtrinsfolie
Gennemsigtig, til bagdørerne

5G0071310B 908 Pris kr. 272
Dørtrinsfolie
Det sorte folie med sølv dekorative striber, beskytter dørkammene mod ridser. Sættet består af fire film, til 
front- og bagdørskarmene.

5G0071310A 19A Pris kr. 848
Dørtrinsliste
I rustfrit stål

5G0071303B Pris kr. 852
Elektronisk parkeringsur, Park Mini m. VW logo
Til montering på forruden. Godkendt af Trafikstyrelsen. 

TIL061148 Pris kr. 349
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Elektronisk parkeringsur, ParkOne2 m. VW logo, hvid
Til montering på forruden. Godkendt af Trafikstyrelsen 

TIL061233 Pris kr. 499
Elektronisk parkeringsur, ParkOne2 m. VW logo, sort
Til montering på forruden. Godkendt af Trafikstyrelsen

TIL061234 Pris kr. 499
Espressomaskine
Passer i 12V stik

000069641 Pris kr. 1.899
Foldeboks i sort/blå, Volkswagen Collection
Den smarte foldeboks kan bærer op til 30 kg, er nem at håndtere og vedligeholde. Boksen er lavet af kvalitets 
materiale, er vandafvisende og modstandsdygtig over for snavs.

33D061104 Pris kr. 269
Isskraber
Med teleskopisk arm

000096010 Pris kr. 125
Isskraber
Med snekost

000096010A Pris kr. 85
Krog til nakkestøtten
2 stk., plastik: sort

000061126A 041 Pris kr. 48
Krom jakkebøjle
Til montering på nakkestøtte

00V061127 Pris kr. 239
Køle/varmeboks
Elektrisk køleboks som både kan køle og varme. Boksen har batteriafladnings-beskyttelse. Rummer 24L. 
Energimærke A++

000065400F Pris kr. 1.399
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Køreprofilvalg
Elektronisk indstilling af styretøj, motor og gearkasse. Vælg mellem normal, eco, sport, comfort og individual. 
Kræver DSG eller fartpilot

5G0054809 Pris kr. 1.005
LED læselampe med svanehals
Passer i 12V stik

000069690G Pris kr. 259
Læssekantbeskyttelse
Gennemsigtig folie

5G0061197B Pris kr. 455
Læssekantbeskyttelse
Læssekantbeskyttelse i rustfrit stål beskytter læssekanten mod ridser, og giver din Volkswagen lidt ekstra glans.
  

5G0061195B Pris kr. 912
Måtter, gummi
Kun til bag

5G0061512A 82V Pris kr. 302
Måtter, gummi
Kun til foran

5G1061502A 82V Pris kr. 345
Måttesæt, gummi
"Plus" måtter

5G1061550C 041 Pris kr. 564
Måttesæt, gummi
Med GTI branding

5GV061550  041 Pris kr. 725
Måttesæt, helårs
Med Golf logo

5G1061500A 82V Pris kr. 641
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Måttesæt, tekstil
Med GTI branding

5G1061270  AHY Pris kr. 1.002
Måttesæt, tekstil
"Plus" måtter

5G1061404  WGK Pris kr. 748
Måttesæt, tekstil
"Premium" med Golf branding.

5G1061270  WGK Pris kr. 495
Måttesæt, tekstil
"Optimat" med Golf branding

5G1061445  WGK Pris kr. 749
Paraply "Volkswagen", fuldautomatisk, Volkswagen Collection
Volkswagen lomme paraply fra Volkswagen Design, med automatisk åben/luk mekanisme

1KV087602D 041 Pris kr. 231
Paraply "Volkswagen", i sort, Volkswagen Collection
Smart paraply fra Volkswagen Design, med automatisk mekanisme, 10 mm metalpind, mat sort pulverlakeret. 
Håndtag er fremstillet af Volkswagen sædelæder med rattsting m. skjult udløserknap. Volkswagen indlæg i 

1KV087602E 041 Pris kr. 359
Parkeringssensorer bag
4 sensorer til bagkofangeren. Med akustik advarsel. Vejledende pris inkl. lakering. 

5NA054630 Pris kr. 3.974
Plejeprodukt - Antifreeze 500 ml
Volkswagen Antifreeze forhindrer tilfrysning af sprinklerdyserne og vandet fra vaskehalen. Det er yderst 
effektivt til at fjerne olie, udstødningssot og saltrester. Desuden efterlader det ingen striber og reducerer 

000096320GJ Pris kr. 25
Plejeprodukt - Bilplejekit
I stofpose med VW logo

000096355B Pris kr. 559
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Plejeprodukt - Cockpitpleje
500 ml

000096307B Pris kr. 77
Plejeprodukt - De-icer
500 ml. Befrier ruderne fra frost. Plejer viskerbladene

000096322F Pris kr. 66
Plejeprodukt - Forårs bilplejekit
Forårs bilplejekit. Består af: 1 stk.cockpitrens (500 ml.), 1 stk. fælgrens (500 ml.), 1 stk. insektfjerner (500 ml.
), 1 stk. microfiberklud og 1 stk. fælgbørste. 

000096355D Pris kr. 259
Plejeprodukt - Fælgplejesæt

000096353D Pris kr. 200
Plejeprodukt - Fælgrens, gel.
500 ml

000096304J Pris kr. 90
Plejeprodukt - Glas polish
250 ml. Specielt plejemiddel til forruden. Fjerner genstridig snavs

000096316D Pris kr. 100
Plejeprodukt - Gummipleje roll-on
75 ml. Pleje af gummilister

000096310E Pris kr. 61
Plejeprodukt - Insketfjerner
500 ml. Effektiv, men skånsom insektfjerner

000096300B Pris kr. 77
Plejeprodukt - Læderpleje
250 ml. Anbefales efter brug af læderrens. Frisker farven op, og gør læderet smidigt igen

000096306B Pris kr. 77
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Plejeprodukt - Læderrens
250 ml. Til grundig rengøring af læder- og alcantarasæder. Beskyt efterfølgende med læderpleje

000096323J Pris kr. 62
Plejeprodukt - Sprinklervæske, sommer
3000 ml. Færdigblandet sprinklervæske udviklet til din Volkswagen

000096321B Pris kr. 62
Plejeprodukt - Sprinklervæske, vinter
3000 ml. Færdigblandet sprinklervæske udviklet til din Volkswagen

000096311L Pris kr. 77
Plejeprodukt - Sæderens
500 ml. Effektiv sæderens udviklet til Volkswagen kabiner. Efterlader en frisk duft

000096301B Pris kr. 92
Plejeprodukt - Vinylpleje
250 ml. Plejer og konserverer plastik og vinyldele. Til ind- og udvendig brug 

000096314B Pris kr. 77
Plejeprodukt - Voks polish
250 ml. Pleje, opfriskning og beskyttelse af bilens lak

000096317J Pris kr. 76
Plejeprodukt - Voks shampoo
250 ml. Shampoo udviklet specielt til Volkswagen lak

000096315B Pris kr. 62
Sikkerhed - advarselstrekant
Sammenklappelig

000093055AA Pris kr. 156
Sikkerhed - førstehjælpskit
DIN 13 13164

6R0093108A Pris kr. 101
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Sikkerhedskit
Består af 1 advarselstrekant, 2 veste og 1 førstehjælpskit, samlet i stoftaske

000093059A Pris kr. 308
Sikkerhedsvest
Orange med Volkswagen skrift

000093056H FSX Pris kr. 52
Skitaske
Maks. 4 par ski

00V061202 Pris kr. 1.459
Skraldespand til nakkestøtten

000061107 Pris kr. 189
Snekæder
Passer på str: 195/65 R15, 195/70 R15, 195/60 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/50 R17. 
Godkendt til brug i henhold til ÖNORM V5117 på klasse M1 (biler, campingvogne, minibusser med op til 8 

000091387AB Pris kr. 1.702
Solskærme
Til de bageste sideruder og bagrude.

5G0064365 Pris kr. 1.435
Stemmestyring
Til Composition Media

5G0054802 Pris kr. 1.001
Stemmestyring
Til Discover Media

5G0054802A Pris kr. 1.996
Stænklapper
For

5G0075111 Pris kr. 469
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Stænklapper
Bag

5G0075101C Pris kr. 358
Travel- og comfortserien - basismodul
Danner grundlag for produkterne fra travel- og comfortserien

000061122 Pris kr. 172
Travel- og comfortserien - foldebord
Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061124 Pris kr. 766
Travel- og comfortserien - jakkebøjle
Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061127B Pris kr. 474
Travel- og comfortserien - kameraholder til "GoPro"
Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul. Passer til GoPro Hero 3 eller højere

000061125J Pris kr. 919
Travel- og comfortserien - krog
Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061126B Pris kr. 215
Travel- og comfortserien - tablet holder til iPad
Til iPad 2-4. Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061125A Pris kr. 1.198
Travel- og comfortserien - tablet holder til iPad Air 1/2
Til iPad Air 1-2. Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061125E Pris kr. 1.198
Travel- og comfortserien - tablet holder til iPad Mini
Til iPad Mini 1-3. Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061125B Pris kr. 1.105
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Travel- og comfortserien - tablet holder til Samsung GalaxyTab
Til Samsung GalaxyTab 3/4 10.0. Til montering på nakkestøtte. Kræver basismodul

000061125D Pris kr. 1.198
Træthedsassistent
Anbefaler pauser, når det er nødvendigt

5G0054801 Pris kr. 812
Vendbar bagagerumsmåtte
Velour på den ene side, gummi på den anden

5G0061210 Pris kr. 719
Vindafviser til bagdørerne
Vindafviseren giver optimal ventilation af køretøjets indre og dermed bidrager til mere kørekomfort. Det 
forbedrer det indre klima og giver dig mulighed for at nyde cirkulerende frisk luft, selvom det regner eller sner. 

5G4072194  HU3 Pris kr. 319
Vindafviser, til fordørerne
Vindafviseren giver optimal ventilation af køretøjets indre og dermed bidrager til mere kørekomfort. Det 
forbedrer det indre klima og giver dig mulighed for at nyde cirkulerende frisk luft, selvom det regner eller sner. 

5G4072193  HU3 Pris kr. 479

Kommunikation Excl. montering
Adapter Mini USB
Media IN til Mini USB

000051446A Pris kr. 330
Adapter USB-A til Apple lightning. OBS: pt i R/O - kan leveres fra uge 11  2018.
USB-A til Apple lightning. Kan bruges til at forbinde din enhed med bilen, så du kan bruge funktioner såsom 
CarPlay i AppConnect

000051446S Pris kr. 199
Adapter USB-A til Micro-USB
USB-A til Micro-USB. Kan bruges til at forbinde din enhed med bilen, så du kan bruge funktioner såsom Android 
Auto i AppConnect

000051446R Pris kr. 199
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Adapter USB-A til USB-C - 30cm
USB-A til USB-C. Kan bruges til at forbinde din enhed med bilen

000051446AA Pris kr. 199
App-Connect
Aktiveringsdokument til MirrorLink, CarPlay, Android Auto "Bemærk restriktioner vedr. montering" 

5G0054830A Pris kr. 1.990
Apple terminal
Til Composition Media& Discover Media

3G0057342A Pris kr. 668
DAB skærm antenne til DAB+ eftermontering
Kan kun monteres ifm. MIB-navigation

000051504F Pris kr. 674
LinkKit - GSM forstærker
Holderen fungere til en bred vifte af forskellige mobiltelefoner. Den eksisterende antenneforbindelse til LinkKit 
letter tilslutning af en rudeantenne eller ekstern antenne. Dette vil forbedre mobiltelefonens signal og reducere 

000051706A Pris kr. 1.452
MIB-navigation
Med MIB-navigationskittet forvandler man den fabriksmonterede Composition Media til en Discover Media. 
Eneste forskel er, at man naturligvis ikke har ”Nav” knappen på radioen, men vælger funktionen via ”Menu”. 

3Q0057874C (*) Pris kr. 10.786
Smartphoneholder. OBS: passer ikke til VW up!
Lille og diskret mobilholder, som ikke efterlader mærker i bilen og monteres på få sekunder i bilens luftdyse. 
Den virker via den medfølgende magnet, som du enten klistrer på din smartphone eller mellem mobil og cover.

TIL940701 Pris kr. 299
Subwoofer til bagagerummet
Plug and play lydsystem 300W 

000051419C Pris kr. 3.586
Subwoofer til reservehjulsbrønden
Plug and play lydsystem med 300 W. Til reservehjulsbrønden

000051419B Pris kr. 3.886
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Wi-Fi Dongle (LTE)
Wi-Fi ombord. Med Carstick er der mulighed for at få sit eget hotspot i bilen, ved at kombinere Carstick og 
Discover Media navigationssystemet. Indsæt Carstick i bilens USB-port og du er klar til at surfe trådløst på 

000051409E Pris kr. 1.399

Motorvarmer Excl. montering
Styring af original varmer via smartphone.
For at styre varmeren skal du registrere dig hos udbyderen på følgende internetadresse: https://www.dfreeeze.
de/de/dfreeeze-nutzungslizenz-kaufen. Det gratis de første 3 år, med et årligt gebyr efter dette, (kr: 149,00,- 

000054929C Pris kr. 3.062
Volkswagen motorvarmerkit til modeller m. Benzin motorer og automatisk styret aircon
Varmer kabinen og afrimer vinduerne om vinteren. Om sommeren fungerer varmeren også som et 
ventilationssystem, der blæser frisk luft ind i bilen. Tændes med fjernbetjning, tryk på varmeknappen på 

5G0054965AG (*) Pris kr. 12.418
Volkswagen motorvarmerkit til modeller m. Benzin motorer og manuel styret aircon
Varmer kabinen og afrimer vinduerne om vinteren. Om sommeren fungerer varmeren også som et 
ventilationssystem, der blæser frisk luft ind i bilen. Tændes med fjernbetjning, tryk på varmeknappen på 

5G0054965AG (*) Pris kr. 12.418
Volkswagen motorvarmerkit til modeller m. TDI motorer og automatisk styret aircon
Varmer kabinen og afrimer vinduerne om vinteren. Om sommeren fungerer varmeren også som et 
ventilationssystem, der blæser frisk luft ind i bilen. Tændes med fjernbetjning, tryk på varmeknappen på 

5G0054960AB (*) Pris kr. 12.418
Volkswagen motorvarmerkit til modeller m. TDI motorer og manuel styret aircon
Varmer kabinen og afrimer vinduerne om vinteren. Om sommeren fungerer varmeren også som et 
ventilationssystem, der blæser frisk luft ind i bilen. Tændes med fjernbetjning, tryk på varmeknappen på 

5G0054960AB (*) Pris kr. 12.418
Volkswagen motorvarmerkit til modeller m. TDI motorer, 4 Motion og automatisk styret aircon
Varmer kabinen og afrimer vinduerne om vinteren. Om sommeren fungerer varmeren også som et 
ventilationssystem, der blæser frisk luft ind i bilen. Tændes med fjernbetjning, tryk på varmeknappen på 

5G0054960AC (*) Pris kr. 12.418
Volkswagen motorvarmerkit til modeller m. TDI motorer, 4 Motion og manuel styret aircon
Varmer kabinen og afrimer vinduerne om vinteren. Om sommeren fungerer varmeren også som et 
ventilationssystem, der blæser frisk luft ind i bilen. Tændes med fjernbetjning, tryk på varmeknappen på 

5G0054960AC (*) Pris kr. 12.418
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Styling Excl. montering
Alupedalkapper
Til modeller med DSG

5G1064205 Pris kr. 959
Alupedalkapper
Til modeller med manuel gearkasse

5G1064200 Pris kr. 959
Center sportsudstødning i 2 x 90 mm
Kun til modeller m. benzin motor med bageste torsionsbjælkeaksel op til, Golf R sportsdiffuser og pr. koder: 
0N4,1D0,A8B,A8C,A8F 

5G0071905 Pris kr. 3.624
Gearknop formet som "golfbold"

5G0064230 Pris kr. 960
Hækspoiler
Vejledende pris inkl. lakering. Ikke til GTI, R-Line og Bluemotion modellerne.

5G0071644  GRU (*) Pris kr. 7.062
LED baglygtsæt, mørk toned, "R look"
De flotte Golf R LED-baglygter som er mørk toned, giver baglygterne et mere sporty udseende. Kun i 
kombination med at blien har pr. koderne, 8SA, 8SD, 8SK fra fabrikken af

5G1052200D Pris kr. 3.966
LED nummerpladelys
Tilpas dit køretøj med Volkswagen LED nummerplade belysning. Det øger færdselssikkerheden om natten og 
garanterer også perfekt belysning af nummerpladen.

5G0052110 Pris kr. 595
Nøglering i sort læder
Fra Volkswagen Collection

000087010BEZMD Pris kr. 129
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Pynteliste til bagklap - Krom

5G0071360 Pris kr. 595
Sideskørter
Sideskørterne er grundet, og skal males i bilens farve. Ikke til GTI eller R-Line. For at få oplyst prisen m. 
lakering, bedes du kontakte din lokale Volkswagen forhandler

5G0071685  GRU (*) Pris kr. 3.724
Sportsdiffuser i High Gloss Black
Kun til modeller med center-sportsudstødning. 

5G0071611A 041 (*) Pris kr. 3.924

Udvendig transport Excl. montering
Anhængertræk aftageligt til biler med forberedelse
Aftageligt til biler med forberedelse 1M5. inkl. 13/7 adapter. Ikke til E-Golf, Golf R. Vejledende pris inkl. 
montering

5G0092150D (*) Pris kr. 8.999
Anhængertræk fast til biler med forberedelse
Fast til biler med forberedelse 1M5, inkl. 13-polet kabelsæt. Ikke til E-Golf, Golf R. Vejledende pris inkl. 
montering

5G0092103D (*) Pris kr. 4.599
Cykelholder
Til lastholdere i metal

7M0071128D Pris kr. 1.224
Cykelholder til anhængertræk
Til 2 cykler, sammenklappelig, passer i reservehjulsbrønd, Micro II

5G0071105 Pris kr. 5.110
Cykelholder til montering på tagbøjler.
Til cykler med et stel som er 100mm (oval)/80mm (rund)

000071128f Pris kr. 999
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Cykelholder til montering på tagbøjler.
Til cykler med et stel som er 25 - 80mm i diameter. 

6Q0071128A Pris kr. 799
Cykelholder "sammenklappelig" til 2 cykler, Compact II
 Monteres på anhængertræk

3C0071105B Pris kr. 4.740
Cykelholder "sammenklappelig" til 2 cykler, Premium
 Monteres på anhængertræk

000071105J Pris kr. 5.699
Cykelholder "sammenklappelig" til 3 cykler, Compact III
Compact lll cykelholder som passer ned i bagagerummet.

3C0071105C Pris kr. 5.599
Cykelrail til Volkswagen Premium cykelholdere
Cykelrailen gør det nemmere at kører cykel op på Volkswagen originale cykelholdere.

000071123 Pris kr. 958
Kajakholder
Kræver montering af lastholdere

1K0071127A Pris kr. 784
Lastholdere
Tagbøjlerne er lette at montere og er udstyret med en tyverihæmmende låseanordning. Den maksimalt tilladte 
vægt monteret på tagbøjlerne er 50 kg. 

5G4071126 Pris kr. 2.295
Opbevaringstaske til Volkswagen Premium cykelholdere.

000071226A Pris kr. 382
Ski- og snowboardholder
Kræver montering af lastholdere. Volkswagen Basic ski- og snowboardholder kan transportere op til 4 par ski 
eller op til 2 snowboards komfortabelt og sikkert på bilens tag. Den brede åbningsknap gør at det nemt kan 

000071129M Pris kr. 982
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Ski- og snowboardholder m. udtræk
Kræver montering af lastholdere. Volkswagen ski- og snowboardholder "Comfort" kan transportere 6 par ski, 
eller 4 sownboards. Desuden har "Comfort" holderen en praktisk udtræksfunktion, der muliggør lastning og 

1T0071129 Pris kr. 1.694
Skiholder
Til 6 par ski eller 4 stk. snowboards

000071129N Pris kr. 1.206
Tagboks 300-500 liter variabel "Urban Loader"
Urban Loader tagboks med udvidelig lastkapacitet giver ekstra lastplads, og er perfekt til transport af indkøb, 
tasker, kufferter og golfposer mv. Tagboksens kapacitet kan hurtigt og nemt øges fra 300L til 500L,

000071200AF Pris kr. 5.199
Tagboks 340 liter, Farve: matsort
Kræver montering af lastholdere

000071200 Pris kr. 2.099
Tagboks 340 liter, Farve: sort højglans
Kræver montering af lastholdere

000071200AD Pris kr. 4.499
Tagboks 460 liter, Farve: sort højglans
Kræver montering af lastholdere

000071200AE Pris kr. 5.499


