11 17 inch lichtmetalen zomerset, Gavia. De Volkswagen Gavia 17 inch velgen zijn
voorzien van Continental zomerbanden 225/45 R17. De genoemde prijs is inclusief 16 inch
lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt).
Art.nr. 5H0CON497 8Z8

11

12

€ 895

€ 1.195

12 17 inch lichtmetalen zomerset, Valencia. De Volkswagen Valencia 17 inch lichtmetalen
velgen hebben een sportief design. De galvano grijze spaken maken deze set tot een echte
eye catcher. Het wiel is getest volgens de strenge Volkswagen specificaties, zodat veiligheid
en kwaliteit gewaarborgd zijn. De zomerset is voorzien van Continental zomerbanden.
De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt).
Art.nr. 5H0CON497A Z49

De Golf
Accessoires

13 Dynamische naafkap met stilstaand logo. De Originele Volkswagen dynamische
naafkappen maken jouw auto helemaal af. De dynamische naafkappen zorgen er voor dat
het Volkswagen logo altijd rechtop blijft staan, ook tijdens het rijden!
Art.nr. 000071213D
14 18 inch lichtmetalen zomerset, Rotary. De Volkswagen Rotary 18 inch lichtmetalen
velgen hebben een sportief design. De set is een echte eye catcher. Het wiel is getest
volgens de strenge Volkswagen specificaties, zodat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn.
Een zomerset bestaat uit velgen inclusief zomerbanden. De genoemde prijs is inclusief
16 inch lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt).
Art.nr. 5G0CON498 16Z
14
15 16 inch lichtmetalen winterset, Gavia. De Volkswagen Gavia 16 inch lichtmetalen
winterset is voorzien van Continental winterbanden 205/55 R16. Ook geschikt voor
sneeuwkettingen.
Art.nr. 5H0C5N496 8Z8

15

€ 1.495

Van € 1.195
Voor € 995

13

Van € 99,95

SMVBROACCGOLF8

Voor € 59,95

De genoemde landelijke adviesprijzen zijn inclusief btw en montagekosten. De prijzen van de wielensets zijn exclusief montagekosten. Geldig t/m 30 juni 2020. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.
Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden.

De Golf Accessoires
01

Van € 1.999
Voor € 1.495

01 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.
02 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de
laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande
rand. Voorzien van Golf opschrift.
Art.nr. 5H0061161

04 All-weather mattenset. Bescherm uw interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte
maanden met all-weather matten voorzien van Golf opschrift. Set bestaat uit matten voor
en achter.
Complete 4-delige set, Art.nr. 5H1061500 82V

03

05 Dynamische LED achterlichten. Geef uw Golf
een sportieve uitstraling met deze dynamische LED
knipperlichten in de achter lampen.
Art.nr. 5H1052200

08 Carbon-look spiegelkappen. Geef uw Golf
een sportieve uitstraling met deze carbon-look
spiegelkappen.
Art.nr. 5H0072530 VT1

06 Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen
van extra bagage.
Art.nr. 5H4071126

09 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. 5H0092103
Afneembare trekhaak Art.nr.nr. 5H0092150

05

€ 259

09

Vast
€ 795
Afneembaar
€ 895

07

€ 849

€ 239

03 Sportpedalen. Sportief detail in het interieur.
Handgeschakeld Art.nr. 5G1064200
DSG/automaat Art.nr. 5G1064205

02

€ 69

Ga naar volkswagen.nl/webshop
voor meer accessoires!
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw. Geldig t/m 30 juni 2020.

06

04

Complete set
€ 89

08

€ 239

10

Van € 199

€ 249

Voor € 99

07 Zonwering achterruiten. Scherp zonlicht en
warmte buitenhouden met de zonwering voor de
achterruiten.
Drie-delige set. Art.nr 5H0064365

10 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige
afsluitbare bagagebox. Inhoud 340L in mat zwarte kleur.
Art.nr. 000071200

