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Ga naar volkswagen.nl/webshop voor meer accessoires!
Prijzen zijn geldig t/m 31 december 2019.

Lederen interieur
Volledig lederen interieur in meer dan 15 kleuren 
leverbaar. Verschillende opties mogelijk: o.a. stiksels, 
stoelverwarming, alcantara of perforatie van 
middenbaan van de stoel tegen meerprijs. Vraag uw 
dealer naar de mogelijkheden.

All-weather mattenset
Bescherm uw interieur tegen vocht en vuil tijdens de  
natte maanden met all-weather matten voorzien van  
Polo opschrift. Set bestaat uit matten voor en achter.
Vóór: Art.nr. 2G1061502 82V
Achter: Art.nr. 2G0061512 82V
Complete set: Art.nr. 2G1061500 82V

Kofferbakmat rubber
Bescherm uw kofferbak met deze rubberen 
kofferbakmat. Eenvoudig te demonteren en  
schoon te maken.
Vaste bodem Art.nr. 2G0061160A
Variabele bodem Art.nr. 2G0061160

Volkswagen soundsysteem
De vijfkanaals klasse AB-versterker met 480 Watt 
muziek vermogen optimaliseert het geluid in uw 
Polo subliem. De subwoofer wordt in de ruimte 
van het reservewiel geplaatst. Niet leverbaar i.c.m. 
reservewiel of aardgas.
Art.nr. 000051419B

Vanaf

€ 1.799

€ 649

€ 59 

Complete
set

€ 89
Voor of 
achter

€ 45



Sierlijst achterklep
Onderscheid uw polo met deze sierlijst  
in chroomoptiek.
Art.nr. 2G0071360

Trekhaak
Een trekhaak biedt u de mogelijkheid tot het gebruik  
van een fietsendrager, aanhanger of caravan.  
Voorzien van 13-polige stekkerdoos.
Vaste trekhaak Art.nr. 2G0092103
Afneembare trekhaak Art.nr. 2G0092150

Allesdragers
Met de Volkswagen allesdragers kunt u meer 
meenemen. De aluminium allesdragers zijn  
af te sluiten en eenvoudig te monteren.
Art.nr. 2G0071126

Instaplijsten
Luxe bescherming gemaakt van roestvrijstaal.
De set bestaat uit 2 instaplijsten.
Art.nr. 2G0071303A

Volkswagen zonneschermen
Originele Volkswagen zonneschermen voor de  
achterportieren en achterklep met perfecte pasvorm  
in de raamrubbers.
Art.nr. 2G0064365

Volkswagen bagagebox
Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox.
Inhoud 340L in matzwarte kleur.
Art.nr. 000071200

€ 119 € 149

€ 279

€ 239 € 249

Vast

€ 759
Afneembaar

€ 859



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    € 259
2 jaar extra garantie en maximaal 150.000 km    € 309

De genoemde landelijke adviesprijzen zijn inclusief btw en montagekosten. De prijzen van de wielensets zijn exclusief montagekosten. Geldig t/m 31 december 2019. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.  
Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden. SM
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€ 1.099

€ 795

€ 1.345

€ 1.195

16 inch lichtmetalen zomerset, Sebring
De Volkswagen Sebring 16 inch lichtmetalen 
wielenset is voorzien van Continental zomerbanden 
195/55 R16. De genoemde prijs is inclusief  
15 inch staal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2G0CON496A Z49

15 inch lichtmetalen winterset, Corvara
De Volkswagen Corvara 15 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van Continental  
winterbanden 185/65 R15. 
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 2G0C5N495 8Z8

17 inch lichtmetalen zomerset, Bonneville
De Volkswagen Bonneville 17 inch lichtmetalen 
wielenset is voorzien van Continental zomerbanden 
215/45 R17. De genoemde prijs is inclusief  
15 inch staal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2G0CON497 FZZ

16 inch lichtmetalen winterset, Merano
De Volkswagen Merano 16 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van Continental  
winterbanden 195/55 R16. 
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 2G0C5N496 8Z8


