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Sport & styling.
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Volkswagen uitlaatsierstuk
Het sierstuk is gemaakt van gepolijst roestvrijstaal en is 
geschikt voor auto’s met een dubbele uitlaat Ø 76 mm 
aan de linkerzijde. Ook verkrijgbaar in zwart chromen 
uitvoering.
Gepolijst roestvrijstaal Art. 5C5071911C  € 119
Antraciet chroom Art. 5G0071911 041    € 139

Volkswagen chroomlook sierlijst
De achterklep krijgt met deze sierlijst een elegante 
afwerking.

€ 109 
Art. 510071360

Volkswagen sportpedalen
Sportief detail in het interieur.

€ 249
Handgeschakeld  Art. 5G1064200
DSG/automaat  Art. 5G1064205

Volkswagen instapfolie
De zwarte folie met chroomstrip biedt stijlvol 
bescherming voor zowel voor- als achterdorpels.

€ 165
Art. 510071310  BXF

Volkswagen lichtmetalen 18 inch
Talladega zomerset
Kleur: Sterling zilver, 7,5 J x 18 inch.
Band: 225/40 R18   92Y CS-5

€ 1.795
Art. 5K0CON498C 88Z
Prijs o.b.v. 15 inch staal retour € 1.539
Prijs o.b.v. 16 inch lichtmetaal retour € 1.319
Prijs o.b.v. 17 inch lichtmetaal retour € 1.049

Volkswagen zomersets zijn voorzien van zomerbanden. De velgen (ongebruikt) af fabriek kunnen ingeruild worden, waardoor de setprijs gereduceerd wordt. Genoemde prijzen zijn exclusief montage (€ 39).

Volkswagen lichtmetalen 17 inch  
Blade zomerset
Kleur: Zwart glanzend gepolijst, 7 J x 17 inch.
Band: 225/45 R17  91Y Continental CS-5

€ 1.495
Art. 5G0CON497  FZZ
Prijs o.b.v. 15 inch staal retour € 1.239
Prijs o.b.v. 16 inch lichtmetaal retour € 1.019

Volkswagen lichtmetalen 18 inch  
Rotary zomerset
Kleur: Antraciet, 7,5 J x 18 inch.
Band: 225/40 R18  92Y Continental CS-5

€ 1.795
Art. 5G0CON498  16Z
Prijs o.b.v. 15 inch staal retour € 1.539
Prijs o.b.v. 16 inch lichtmetaal retour € 1.319
Prijs o.b.v. 17 inch lichtmetaal retour € 1.049

Volkswagen lichtmetalen 18 inch  
Preston zomerset
Kleur: Zwart glanzend gepolijst, 7,5 J x 18 inch.
Band: 225/40 R18  92Y Continental CS-5

€ 1.795
Art. 5C5CON498  AX1
Prijs o.b.v. 15 inch staal retour € 1.539
Prijs o.b.v. 16 inch lichtmetaal retour € 1.319
Prijs o.b.v. 17 inch lichtmetaal retour € 1.049
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Volkswagen soundsysteem
Een vijfkanaals klasse AB-versterker met 480 Watt 
muziekvermogen zorgt voor zuiverder geluid, dat door 
middel van een digitale soundprocessor optimaal aan 
het interieur is aangepast. Een precies in de reservewiel-
ruimte passende subwoofer zorgt voor een fraaie 
 aanvulling van de laagste basstonen.

€ 635 
Art. PM02 007

Volkswagen spraakbediening
De radio, navigatie en telefoon functies op het Discover 
Media systeem laten zich eenvoudig bedienen met de 
stem. 

€ 265
Art. PM40 015

Volkswagen achteruitrijcamera
Weergave van het beeld achter de auto met hulplijnen 
op het radio display zodat inparkeren heel eenvoudig 
wordt. De camera bevindt zich achter het Volkswagen 
embleem dat automatisch omhoog klapt, zodra de 
achteruit versnelling wordt ingeschakeld. Alleen 
geschikt i.c.m. optiecode L0L. Niet geschikt i.c.m. 
Composition Touch.

€ 755 
Art. PM33 004

Volkswagen tablethouder
Handig voor de achterpassagiers, de tablet kan zowel 
horizontaal als verticaal geplaatst worden. En kan 
vastgezet worden in de gewenste hoek. De basishou-
der wordt bevestigd aan de hoofdsteun en hierop wordt 
de gewenste houder geklikt. Op pagina 15 vindt u nog 
andere mogelijkheden om aan de basishouder te 
bevestigen.
Basishouder Art. 000061122 € 19,95 
iPad 2-4 houder Art. 000061125A  € 139
iPad mini houder Art. 000061125B € 129
iPad Air houder Art. 000061125C € 129
Galaxy Tab 3-4 houder Art. 000061125D € 129 Accessoires voor de Golf Sportsvan

Volkswagen carstick (wifi hotspot)
Dankzij de Carstick ontstaat een wifi hotspot in de
auto. Door middel van een SIM kaart in de Carstick 
teplaatsen en via het Volkswagen Composition of
Discover Media systeem kunt u uw gewenste
apparatuur koppelen. 

€ 99
Art. 000051409B

Volkswagen DAB+ uitbereidingsset
De uitbreidingsset voor een FM autoradio met 
DAB+ digitale radio ontvangst. DAB (Digital Audio 
Broadcasting) biedt digitale radio ontvangst met 
een aan FM superieure geluidskwaliteit. Een ander 
voordeel is dat deze techniek een veel groter zen-
deraanbod mogelijk maakt.

€ 305
Art. PM02 012



Alarmsystemen
Voorkomen is beter dan genezen. Ook als het gaat om 
de beveiliging van uw Golf Sportsvan tegen inbraak en 
diefstal. Volkswagen levert verschillende TNO-gekeurde 
installaties, waaronder alarmsystemen die voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen.
Alarmsysteem conform 
SCM norm Art. PM50 069 € 809
Alarmsysteem met hellinghoekdetectie 
conform SCM norm Art. PM50 070 € 925 

Afstandsbediening voor alarm
Alleen nodig bij auto’s zonder afstandsbediening  
af fabriek.

€ 36,95 
Art. ZA 080910A

Bearlock® versnellingsslot
Het BearLock® is een mechanisch versnellingsslot 
 (versnellingspookslot), een uiterst effectieve methode 
om autodiefstal te voorkomen. Het slot vormt één 
geheel met het chassis van uw Volkswagen en is 
moeiteloos te bedienen; een vrijwel automatische 
handeling. Eenmaal ingebouwd, is het slot moeilijk te 
kraken. 

€ 649
Handgeschakeld Art. ZB 517000 HBL
Automaat/DSG Art. ZB 517000 HBL

Volkswagen AppConnect
Onderweg kunt u de apps op uw smartphone
gebruiken, zoals internetradio en rijtips. Via het
beeldscherm van het Volkswagen infotainmentsys-
teem zijn de apps te bedienen. Niet alle
toepassingen zijn tijdens het rijden beschikbaar,
tenslotte staat veiligheid voorop. App-Connect
bestaat uit 3 functionaliteiten, namelijk MirrorLink,
CarPlay (Apple) en Android Auto (Google). 

€ 329
Art. 5G0054830A
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Technocon Mi50 ritregistratie
Met het Mi50 systeem aan boord beschikt u over 
 innovatieve elektronica, die diensten zoals ritregistra-
tie, live volgen en rijstijlanalyse van hoogwaardige 
kwaliteit met elkaar combineert. Het systeem 
bestaat uit een basismodule, waarbij u zelf de keuze 
maakt uit  verschillende diensten.

€ 509
Art. PM51 017

Diefstalopvolging abonnement t.b.v. Mi50
Het diefstalopvolging abonnement biedt alle functio-
naliteiten die nodig zijn voor diefstalopsporing van 
een gestolen auto. Deze beveiligingsklasse is in veel 
gevallen een vereiste van uw verzekerings- of lease-
maatschappij. Abonnement € 20,50 per maand.

Ritregistratie abonnement t.b.v. Mi50
Elke gereden rit is direct beschikbaar via uw eigen 
webpagina en app. Alle, voor onder meer fiscale 
 doeleinden, relevante details van de ritten worden 
daarbij weergegeven en worden getoond op 
 gedetailleerd kaartmateriaal. Diverse rapportage/
exportmogelijkheden behoren tot de mogelijkheden.
Abonnement € 9,75 per maand.

Technocon Mi50 volgsysteem
Wanneer uw auto gestolen is, wordt met het Mi50 
volgsysteem de kans aanzienlijk vergroot deze terug te 
vinden. Het systeem voldoet aan alle officiële vereisten 
en automatische meldingen bij het onderbreken van de 
stroomvoorziening en melding bij verplaatsing van het 
voertuig zonder dat het motorcontact aan is. U mag 
ook te allen tijde zelf contact opnemen met de alarm-
centrale om een calamiteit te melden.
Voertuigvolgsysteem Art. PM51  007 € 509
Voertuigvolgsysteem Plus Art. PM51  026 € 859
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Vaste trekhaak
Inclusief 13-polige kabelset voorzien van Trailer Stability 
Program. Deze wordt geactiveerd wanneer de 13-polige 
stekker in de contactdoos wordt geplaatst. Vanaf dat 
moment reageert het ESP-systeem op slingerende 
bewegingen, die door de caravan/aanhanger worden 
veroorzaakt.

€ 749
Art. PT01 145

Afneembare trekhaak
Na demontage is vrijwel niets meer zichtbaar van de 
trekhaak. Inclusief 13-polige kabelset.

€ 849 
Art. PT02 132Vervoer & vrije tijd.



11

Volkswagen allesdragers
De ideale basis voor het meenemen van extra bagage.

€ 239 
Art. 510071151

Volkswagen fietshouder op allesdrager
De drager heeft een aerodynamisch gevormd profiel 
en is gemakkelijk te monteren op de allesdrager.

€ 119
Art. 6Q0071128A

Volkswagen ski- en snowboardhouder
De afsluitbare houder is ook met skihandschoenen aan 
gemakkelijk te openen. Eenvoudig te monteren.
Uitschuifbaar en ruimte voor 6 paar  
ski’s of 4 snowboards Art. 1T0071129 € 209
Niet-uitschuifbaar en ruimte voor 6 paar  
ski’s of 4 snowboards. Art. 3B0071129G € 139
Niet-uitschuifbaar en ruimte voor 4 paar  
ski’s of 2 snowboards. Art. 3B0071129F € 119

Thule EasyFold fietsendrager op trekhaak
Met enkele simpele handelingen wordt de drager in 
enkele seconden op de trekhaak gemonteerd en uit-
gevouwen. Na gebruik weer eenvoudig in te klappen 
en compact op te bergen. Ook geschikt voor vervoer 
van elektrische fietsen.

€ 499
Art. ZC 932014

Volkswagen fietsendrager op trekhaak
De drager is geschikt voor het vervoer van 
2 fietsen, kantelbaar en inklapbaar. Geschikt tot 
een belasting van 60kg. De ingeklapte drager kan 
in de kofferruimte geplaatst worden. Inclusief 
een opbergtas.

€ 549
Art. 3C0071105B

Volkswagen fietsdrager op trekhaak
Unieke inklapbare fietsendrager passend in de 
ruimte van het reservewiel. U kunt 2 fietsen 
meenemen. De drager is snel en simpel te 
monteren, is kantelbaar en inklapbaar. 
Geschikt tot een belasting van 60 kg.

€ 549 
Art. 5G0071105

Thule VeloCompact 
fietsendrager op trekhaak
De compacte en lichtgewicht fietsendrager voor 
twee fietsen is erg gemakkelijk te monteren en heeft 
afneembare fietsarmen. Ook geschikt voor fietsen 
met een brede wielbasis. 
2 fietsen Art.  ZC 925001  € 349
3 fietsen Art.  ZC 927001  € 449
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Volkswagen bagagebox
U creëert gemakkelijk 340 liter extra bagageruimte 
met deze mooie matzwarte bagagebox. Aerodyna-
misch vormgegeven en afsluitbaar.

€ 199
Art. 000071200





Comfort.
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Volkswagen zonwering
Scherp zonlicht en de warmte worden buiten gehou-
den, zodat het een comfortabele rit wordt voor u en 
uw passagiers.

€ 309 
Art. 510064365

Volkswagen velours mattenset
Gemaakt van hoogstaande kwaliteit velours en voorzien 
van Golf opschrift. De set bestaat uit 4 matten.

€ 94,95

Art. 517061270 WGK

Volkswagen all-weather mattenset
Bescherm uw interieur tegen vocht en vuil tijdens de 
natte maanden met rubberen matten voorzien van 
Golf opschrift. 
Voor  Art. 517061502A 82V € 49 
Achter Art. 510061512 82V € 49
Complete set  Art. 517061500A 82V € 95

Volkswagen koelbox
Ideaal om uw etenswaren en drank op de juist gekoelde 
temperatuur te houden. Inclusief een isolerende cover. 
Inhoud 25 liter. Geschikt voor 12V en 230V.

€ 179
Art. 000065400F

Volkswagen kofferbakschaal
De op maat gemaakte schaal is afwasbaar en voorzien 
van groeven, zodat bagage niet gaat schuiven. 

€ 184,95

Art. 510061162

Volkswagen kofferbakmat
Optimale bescherming van de laadruimte tegen 
vocht en vuil door de opstaande rand. Voorzien van 
Golf opschrift.

€ 69 
Art. 510061161

Volkswagen kofferbakinleg
Lichte en flexibele bescherming van de laadruimte.

€ 64,95 
Art. 510061160

Volkswagen bagagerek
Bij een plotselinge stop zullen bagage, huisdieren of 
boodschappen in de laadruimte geen risico vormen 
voor de passagiers. De zwart stalen afscheiding is 
 eenvoudig te (de)monteren.

€ 359 
Art. 510017221
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Volkswagen spatlappen
Houden uw carrosserie schoon en helpen steenslag 
voorkomen.

€ 139
Voor Art. 5G0075111
Achter Art. 510075101

Volkswagen parkeersensoren
Met de vier parkeersensoren in uw achterbumper 
 parkeert u veilig in. De geluidssignaal waarschuwt u 
op tijd voor obstakels.

€ 785 
Art. PI50 074

Volkswagen afvaltas
Zo blijft uw auto schoon, zeker tijdens lange ritten. De 
afvaltas wordt geleverd met twee rollen vuilniszakjes.

€ 19,95 
Art. 000061107

Volkswagen achterbumperbeschermfolie
De transparante folie beschermt uw achterbumper 
tegen beschadigingen bij het in- en uitladen.

€ 129
Art. 510061197

Volkswagen achterbumperbeschermstrip
Uw bumper is stijlvol en stevig beschermd tegen 
beschadigingen, die ontstaan bij in- en uitladen, met 
deze strip.

€ 169 
Art. 510061195

Volkswagen kledinghanger
Praktische oplossing om uw kleding kreukvrij te 
houden. Eenvoudig te plaatsen.

€ 31,95 
Art. 00V061127

Volkswagen tassenhaak
Wanneer u uw tas netjes en veilig wilt opbergen is dit 
een perfect oplossing. De tassenhaak is gemakkelijk 
te plaatsen op de basishouder.

€ 21,95 

Art. 000061126B

Volkswagen basishouder 
Deze houder vormt de basis voor verschillende handige 
toepassingen voor de achterbank. Naast de tassenhaak 
en inklaptafel kan ook de tablethouder (pagina 7) op de 
basishouder geplaatst worden.

€ 19,95 

Art. 000061122
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Vollederen interieur verkrijgbaar  
in meer dan 15 verschillende 
kleuren, nappa leder in 3 kleuren, 
verschillende kleuren stiksels, 
alcantara en perforatie. Vraag 
uw Volkswagen-dealer naar de 
mogelijkheden.  

Vanaf  € 1.999

Lederen 
interieur.

Deze verzorgingsproducten kunt u bestellen en  
laten thuisbezorgen via volkswagen.nl/shop

Voor het optimaal onderhouden, verzorgen en 
beschermen van het lederen interieur heeft  
Volkswagen een aantal verzorgingsproducten  
ontwikkeld.
 

Lederconditioner (250 ml)
€ 9,95

Art. 000096306B

Lederreiniger (250 ml)
€ 8,95

Art. 000096323A

Lederverzorgingsset  
bestaande uit conditioner,  
reiniger, microvezeldoek en spons
€ 29,95

Art. 000096323E
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A0500 Zwart

A0454      Chocolade bruin

A5043         Marine blauw

A0596         Kaneel bruin

A-N0500 Zwart

Alcantara

Nappa leder

ADI1093 Zwart

A1021 Antraciet

A4820        Nougat bruin

A4737       Bordeaux rood

A7220 Antraciet

A-N0596       Kaneel bruin

ADI1123 Grijs

A1237 Grijs

A4817        Truffel bruin

A0748 Rood

A4825             Samt beige

A-N4825         Samt beige

ADI4033 Bruin

A4830         Titanium Grijs

A4815       Amaretto bruin

A4816           Mustang bruin

A4835 Wit

       Contrasterende stiknaden

Perforatie



Veilig en comfortabel van a naar b.
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Volkswagen extra achteruitkijkspiegel
U heeft duidelijk zicht op de achterbank. De extra 
achteruitkijkspiegel kan makkelijk geplaatst worden 
op de voorruit of dashboard door de zuignap.

€ 23,95

Art. 000072549A

Volkswagen hoes onder kinderzitje
De stoelhoes biedt optimale bescherming tegen 
beschadigingen en vuil, makkelijk te reinigen, voor-
zien van antislip. Praktische zakjes aan de voorzijde 
zorgen voor extra opbergruimte. Tevens geschikt 
voor ISOFIX kinderzitjes. 

€ 29,95

Art. 000019819

Volkswagen G1 ISOFIX duo plus  
Top Tether kinderzitje
Geschikt voor kinderen tussen de 8 maanden en 4 jaar 
(9-18 kg). Dit kinderzitje, waarvan de zitting op 
 meerdere manieren verstelbaar is, geeft zoveel 
 mogelijk comfort en wordt met het ISOFIX en  
Top Tether bevestiging stevig op zijn plek gehouden. 

€ 429
Art. 5G0019909A

Volkswagen G2-3 ISOFIT kinderzitje
Vanaf 3 jaar (15 kg). Reis veilig en comfortabel dankzij de 
in hoogte en breedte verstelbare rug- en hoofdsteun. 
Zodat kinderen de optimale ondersteuning hebben,  
die past bij hun lengte en gewicht.  De bevestiging van 
de stoel d.m.v. het ISOFIX bevestigingssysteem en uw 
kind zit in een driepuntsgordel. 

€ 349
Art. 000019906J

Volkswagen G0 plus ISOFIX babyzitje
De beste bescherming voor de allerkleinste tot 15 
maanden (13 kg). Met het ISOFIX systeem is het zitje 
bevestigd aan de carrosserie van de auto. Dankzij de 
in hoogte verstelbare vijfpuntsgordel zit uw kleintje 
comfortabel en veilig. Andere handigheden zijn: de 
verstelbare handgreep, een makkelijk te verwijderen 
en wasbare hoes, een zitjes inleg en een zonne-
scherm.
Met ISOFIX  Art. 5G0019907 € 429
Zonder ISOFIX  Art. 5G0019900 € 269

Accessoires voor de Golf Sportsvan



De Lifestyle collectie.



21

  
De complete Volkswagen Lifestyle collectie is te vinden in de 
officiële Volkswagen webshop. De plek die alles biedt voor de 
Volkswagen liefhebber.  

volkswagen.nl/shop
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Volkswagen services.

Onderhouden
Bij alle Volkswagen-dealers is uw Volkswagen voor onderhoud in de beste handen. 
Omdat onze monteurs uw  Volkswagen van A tot Z kennen en werken volgens de hoogste 
kwaliteitsstandaard, met perfect  passende, 100% originele  Volkswagen-onderdelen. En 
natuurlijk omdat u voor deze 100% Volkswagen-service kunt u rekenen op zeer scherpe 
prijzen voor onderhoud en reparaties.

Garantie
3 jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 jaar technische fabrieksgarantie. 
2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen.

Lakinspectie
Op uw Volkswagen heeft u een lakgarantie van 3 jaar. Wanneer deze garantie bijna 
verstreken is, bent u welkom voor een gratis lakinspectie bij uw Volkswagen-dealer.

Express Service
Snel geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken. 
U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie van uw 
Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800 555 70 00. De reparatie is, 
afhankelijk van uw verzekering, vaak gratis. Bij vervanging van een voor- of achterruit krijgt 
u meestal een korting op uw eigen risico.

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen-dealer moet zijn. 
U heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. Uw Volkswagen voldoet 
na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als uw auto voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen-dealer staat, wilt u graag mobiel 
blijven. Op verzoek krijgt u een vervangende auto mee tegen een voordelig tarief.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering. Bij verlies zorgt de 
Volkswagendealer binnen 24 uur voor een nieuwe set gecodeerde sleutels.

Mobiliteitsgarantie
Bij iedere nieuwe Volkswagen hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden 
met uw Volkswagen en deze is in onderhoud bij de dealer, dan helpt Volkswagen u bijna 
overal in Europa, 24 uur per dag, weer op weg.

Service app 
Volkswagen heeft een handige service app die snel inzicht geeft wat te doen bij pech 
onderweg. Brandt er een waarschuwingslampje? In één oogopslag weet u wat wijsheid is: 
doorrijden of uw dealer bellen. Werkplaats afspraak inplannen? Dat kan snel en direct in de 
planner van uw Volkswagen-dealer. Ga naar volkswagen.nl/app en download de app voor 
iPhone- en Android-toestellen. Een handig hulpmiddel voor elke Volkswagen-rijder!

Wilt u meer weten over één van de hier genoemde diensten, dan bent u bij uw  Volkswagen-
dealer of op www.volkswagen.nl/service van harte welkom voor meer informatie. 
Bovendien worden onze services  uitgebreid toegelicht in diverse brochures.

U zult bij uw Volkswagen-dealer ontdekken dat service een breed begrip is. 

Maar had u van Volkswagen anders verwacht? Leest u even mee…



Deze brochure is samengesteld op basis van informatie en gegevens die ten tijde van de druk voor handen waren. 
Gezien onze productontwikkeling kunnen exacte specificaties afwijken van de getoonde accessoires.  

Adviesprijzen zijn inclusief montage- en spuitkosten, tenzij anders vermeld. Product- en prijswijzigingen voorbehouden. 

Uitgave: januari 2017
Bestelnummer: SMV510000BR117
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