
16 inch lichtmetalen winterset, Corvara
De Volkswagen Corvara 16 inch lichtmetalen winterset  
is voorzien van Continental winterbanden 205/60 R16.  
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.

Art.nr. 5TAC5N496 8Z8

15 inch wieldoppenset 
Eenvoudig te monteren op uw 15 inch stalen velgen.  
Set bestaat uit 4 stuks.

Art.nr. 5K0071455

€ 99,95

18 inch lichtmetalen zomerset, Marseille
De Volkswagen Marseille 18 inch lichtmetalen velgen 
met gepolijst oppervlak zijn voorzien van Continental 
zomerbanden 225/45 R18. De genoemde prijs is inclusief  
16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).

Art.nr. 5TACON498 FZZ

€ 1.519€ 1.319

17 inch lichtmetalen zomerset, Salvador
De Volkswagen Salvador 17 inch lichtmetalen velgen  
zijn uitgevoerd in galvano grijs metallic en voorzien van  
Continental zomerbanden 215/55 R17. De genoemde prijs  
is inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).

Art.nr. 5TACON497 Z49

Volkswagen Extra Garantie 
Na de fabrieksgarantie van 2 jaar nog eens 2 jaar extra verzekerd tegen onverwachte reparatiekosten.  

Geen eigen risico en dekking binnen Europa. 

2 jaar extra garantie en maximaal 100.000 km    € 319
2 jaar extra garantie en maximaal 150.000 km    € 369

De genoemde landelijke adviesprijzen zijn inclusief btw en montagekosten. Prijzen zijn geldig t/m 31 december 2018. Product- en prijswijzigingen voorbehouden. 
Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden. SM
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Volkswagen Touran 
Accessoires

€ 1.195
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Fietsendrager op trekhaak
De drager is geschikt voor het vervoer van 2 fietsen,
is kantelbaar en inklapbaar. Geschikt tot een belasting
van 60 kg.

Art.nr. 3C0071105B

De Touran
Accessoires

Kijk in de Volkswagen webshop voor meer accessoires!
Prijzen zijn geldig t/m 31 december 2018.

Zonwering
Scherp zonlicht en de warmte worden buiten gehouden, 
zodat het een comfortabele rit wordt voor u en uw 
passagiers. De complete set is 5-delig.

Art.nr. 5Q0064365

Kofferbakmat
Optimale bescherming van de laadruimte tegen vocht en 
vuil door de opstaande rand. Voorzien van Touran opschrift. 
Geschikt voor vijfzitter.

Art.nr. 5QA061161

€ 269

All-weather mattenset
Bescherm uw interieur tegen vocht en vuil tijdens de  
natte maanden met rubberen matten voorzien van
Touran opschrift.

Complete set Art.nr. 5QB061500 82V
Vóór Art.nr. 5QB061502 82V
Achter Art.nr. 5QA061512 82V

Lederen interieur
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.

Trekhaak
Inclusief 13-polige kabelset voorzien van Trailer Stability 
Program. Deze wordt geactiveerd wanneer de 13-polige 
stekker in de contactdoos wordt gestoken. Vanaf dat moment 
reageert het ESP-systeem op slingerende bewegingen, die 
door de caravan/aanhanger worden veroorzaakt.

Vaste trekhaak Art.nr. 5QA092103 
Afneembare trekhaak Art.nr. 5QA092150 

Bagagebox
U creëert gemakkelijk 340 liter extra bagageruimte
met deze mooie matzwarte bagagebox. Aerodynamisch 
vormgegeven en afsluitbaar.

Art.nr. 000071200

Allesdragers
De ideale basis voor het meenemen van extra bagage. 
Geschikt voor de Touran met dakreling.

Art.nr. 5QA071151

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

Art.nr. 5QA061195

€ 129

Achterbumper beschermfolie
De transparante folie beschermt uw achterbumper
tegen beschadigingen bij het in- en uitladen.

Art.nr. 5QA061197

€ 239 € 249

Vóór of 
achter
€ 49

Complete set

€ 89€ 79,95

Zevenzitter
vanaf

€ 2.499

Vijfzitter
vanaf

€ 1.999

€ 549

€ 165

Afneembaar
€ 1.099

Vast

€ 849
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