
De T-Cross 
Accessoires



De nieuwe T-Cross
Accessoires

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

Nappa eco-lederen interieur 
Het Nappa eco-lederen interieur oogt en voelt 
als echt leder omdat het materiaal dezelfde 
structuur heeft. Het Nappa eco-leder is licht-, 
kras- en scheurbestendig, slijtvast, ademend en 
vochtregulerend.

Achterbumper beschermfolie transparant
De transparante folie beschermt tegen  
beschadigingen bij het in- en uitladen  
van bagage.
Art.nr. 2GM061197

Instapfolie zwart/zilver, voor en achter  
De zwarte instapfolie zorgt voor een mooie  
afwerking en biedt bescherming tegen krassen  
en beschadigingen.
Art.nr. 2GM071310

Aluminium instaplijst   
Deze instaplijsten zorgen voor een mooie afwerking  
en bieden bescherming tegen krassen en 
beschadigingen die kunnen ontstaan bij het in- en 
uitstappen.
Art.nr. 2GM071303

€ 119

€ 1.199 € 169

€ 139



Achterbumper beschermlijst
Voorkom beschadiging aan uw auto door het in- en 
uitladen van goederen met deze achterbumper 
beschermlijst. Dankzij de geborstelde RVS look is de 
beschermlijst zowel functioneel als stijlvol.
Art.nr. 2GM061195

Chromen sierlijst achterklep   
De achterklep van uw Volkswagen krijgt met deze 
sierlijst een elegante uitstraling, mede dankzij de 
chroomlook afwerking. Daarnaast beschermt de 
sierlijst de rand van uw achterklep.
Art.nr. 2GM071360

Rubberen mattenset  
Deze rubberen mattenset is exact afgestemd op 
de contouren van uw interieur. De matten zijn van 
duurzaam materiaal gemaakt en zorgen voor een 
perfecte bescherming voor uw bekleding. De set 
bestaat uit vier matten.
Art.nr. 2GM061500 82V 

Allesdragers
Dakdragers vormen de ideale basis om extra bagage 
in verschillende vormen en maten mee te nemen.  
Een fietshouder, ski- en snowboardhouder of een ski- 
en bagagekoffer in verschillende maten zijn allemaal 
gemakkelijk op de allesdragers te monteren.
Art.nr. 2GA071151A

€ 169€ 115

€ 239

€ 89Vast

€ 759

€ 69

Afneembaar
€ 859

Trekhaak
Een trekhaak biedt u de mogelijkheid tot het gebruik 
van een fietsendrager, aanhanger of caravan.
Trekhaak vast art.nr. 2GM092103
Trekhaak afneembaar art.nr. 2GM092150

Kofferbakmat
Deze stevige kofferbakmat vormt de optimale 
bescherming tegen vocht en vuil. Daarnaast 
voorkomen de groeven dat de bagage gaat schuiven.
Variabel bodem art.nr. 2GM061161
Vast bodem art.nr. 2GM061161A



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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€ 995

€ 1.395

€ 1.195

€ 1.595

17 inch Sebring antraciet 
De Volkswagen Sebring 17 inch lichtmetalen velgen
zijn uitgevoerd in galvano grijs en voorzien van
Continental zomerbanden. De genoemde prijs is 
inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GMCON497 Z49 

18 inch Nevada
De Volkswagen Nevada 18 inch lichtmetalen velgen 
hebben een sportief design. De set bestaat uit velgen 
inclusief Vredestein zomerbanden. De genoemde prijs 
is inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GMCON498 FZZ  

16 inch Merano
De Volkswagen Merano 16 inch lichtmetalen 
winterset is de perfecte combinatie van veiligheid 
en stijlvolle vormgeving. De set bestaat uit velgen 
inclusief Continental winterbanden. 
Art.nr. 2GMC5N496 8Z8 

17 inch Sebring antractiet winterset
De Volkswagen Sebring 17 inch lichtmetalen 
winterset is de perfecte combinatie van veiligheid en 
stijlvolle vormgeving. De winterset bestaat uit velgen 
inclusief Continental winterbanden.  
Art.nr. 2GMC5N497 Z49 


