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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 Tiguan opschrift. Set bestaat uit matten voor  
en achter.
Tiguan complete set: Art.nr. 5NB061500 82V
Tiguan Allspace complete set: Art.nr. 5NL061500 82V

Kofferbakmat
Optimale bescherming van de laadruimte tegen
vocht en vuil door de opstaande rand.
Art.nr. 5NA061161

Volkswagen zonneschermen
Scherp zonlicht en warmte worden buiten gehouden 
met de zonwering voor de Volkswagen Tiguan. 
De 5-delige set bestaat uit zonwering voor de 
achterportieren en de bagageruimte.
Tiguan: Art.nr. 5NA064365
Tiguan Allspace: Art.nr. 5NL064365

Vanaf

€ 1.999

Complete
set

€ 89 € 299

€ 79



Sierlijst achterklep
De achterklep krijgt met deze sierlijst een verfijnde en  
elegante uitstraling, mede dankzij de chroomlook.  
Beschermt daarnaast de rand van uw achterklep.
Art.nr. 5NA071360

Trekhaak
Een trekhaak biedt u de mogelijkheid tot het gebruik 
van een fietsendrager, aanhanger of caravan. 
Voorzien van 13-polige stekkerdoos. 
Niet geschikt voor Tiguan Allspace. 
Vaste trekhaak Art.nr. 5NA092103B
Zwenkbare trekhaak Art.nr. 5NA092160C

Allesdragers
De ideale basis voor het meenemen van extra bagage.  
Geschikt voor de Tiguan met dakreling.
Tiguan: Art.nr. 5QF071151
Tiguan Allspace: Art.nr. 5NL071151

Achterbumper beschermlijst
Uw bumper is stijlvol en stevig beschermd tegen
beschadigingen, die ontstaan bij in- en uitladen,  
met deze RVS-look lijst.
Art.nr. 5NA061195

Fietsendrager op trekhaak
De premium fietsendrager is geschikt voor het 
vervoer van 2 fietsen, is 90 graden kantelbaar en 
volledig inklapbaar. Geschikt tot een belasting  
van 60 kg.
Art.nr. 000071105J

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

€ 109 € 199

€ 599

€ 239 € 249

Vast

€ 759
Zwenkbaar
€ 1.149



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. 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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€ 2.029

€ 1.795

€ 2.629

€ 2.295

19 inch lichtmetalen zomerset, Auckland
De Volkswagen Aukland 19 inch gepolijste 
lichtmetalen velgen zijn voorzien van Continental 
zomerbanden 235/50 R19. De genoemde prijs is 
inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 5NACON499 NQ9

17 inch lichtmetalen winterset, Merano
De Volkswagen Merano 17 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van zelf dichtende Continental 
winterbanden 215/65 R17. 
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 5NAC8N497A 8Z8

20 inch lichtmetalen zomerset, Kaapstad
De Volkswagen Kaapstad 20 inch lichtmetalen 
velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 
235/45 R20. De genoemde prijs is inclusief 17 inch 
lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 5NACON490 Z49

18 inch lichtmetalen winterset, Sebring
De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen velgen  
zijn uitgevoerd in sterling zilver en zijn voorzien van  
zelf dichtende Continental winterbanden 235/55 R18. 
Art.nr. 5NAC8N498 88Z


