
De Arteon 
Accessoires



De Arteon Accessoires

Ga naar volkswagen.nl/webshop 
voor meer accessoires!

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw. Geldig t/m 30 juni 2020.

01 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de 
laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande 
rand. Alleen geschikt voor auto’s met volwaardig 
reservewiel.
Art.nr. 3G8061161

02 Achterbumper beschermfolie. De transparante 
folie beschermt uw achterbumper tegen beschadigingen 
bij het in- en uitladen.
Art.nr. 3G8061197

03 Soundsysteem. Een vijfkanaals klasse AB-versterker 
met 480 Watt muziekvermogen zorgt voor zuiverder 
geluid, dat door middel van een digitale soundprocessor 
optimaal aan het interieur is aangepast. Een precies 
in de reservewielruimte passende subwoofer zorgt 
voor een fraaie aanvulling van de laagste basstonen.
Art.nr. 000051419B

04 All-weather mattenset. Bescherm uw interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte maanden 
met all-weather matten voorzien van Arteon opschrift. Set bestaat uit matten voor en achter.
Vóór Art.nr. 3G8061502 82V
Achter Art.nr. 3G8061512 82V
Complete set Art.nr. 3G8061500 82V
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€ 129

Vanaf 
€ 99,95

Voor of achter
€ 49

Complete set
€ 89

€ 659
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05 Achterklepspoiler. Voor net dat beetje extra 
sportiviteit kan de achterklepspoiler niet ontbreken. 
Niet geschikt voor de Arteon R-Line uitvoering.
Art.nr. 3G8071641 041

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

07 Chroomlook sierlijst. De achterklep krijgt met 
deze sierlijst een elegante afwerking.
Art.nr. 3G8071360

08 Wegdraaibare trekhaak. De wegklapbare trekhaak 
geeft u het gemak dat u de trekhaak alleen ziet wanneer 
u deze wilt gebruiken en er geen losse kogel in uw 
kofferbak ligt. Handig en netjes.
Art.nr. PT03 001

09 Volkswagen fietsendrager voor op trekhaak.  
De drager is geschikt voor het vervoer van 2 fietsen,  
is kan tel baar en inklapbaar. Geschikt tot een belasting 
van 60kg.
Art.nr. 3C0071105B

10 Allesdragers. Met de Volkswagen allesdragers 
kunt u meer meenemen. De aluminium allesdragers 
zijn te vergrendelen en eenvoudig te monteren.
Art.nr. 3G8071126

€ 249 € 239€ 1.195

€ 499

€ 499 € 149
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11 19 inch lichtmetalen zomerset, Montevideo. De Volkswagen Montevideo 19 inch 
lichtmetalen velgen zijn voorzien van Pirelli zelfdichtende zomerbanden 245/40 R19.  
De genoemde prijs is inclusief 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 3G8C8N499 FZZ 

12 17 inch lichtmetalen winterset, Merano. De Volkswagen Merano 17 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van Continental zelfdichtende winterbanden 215/55 R17.  
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 3G8C8N497 8Z8 

13 20 inch lichtmetalen zomerset, Rosario. De Volkswagen Rosario 20 inch lichtmetalen 
velgen zijn voorzien van Pirelli zelfdichtende zomerbanden 245/35 R20. De genoemde  
prijs is inclusief 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 3G8C8N490 2ZT 

14 18 inch lichtmetalen winterset, Sebring. De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van Continental zelfdichtende winterbanden 245/45 R18. 
Art.nr. 3G8C8N498A Z49

€ 2.895

€ 1.995

€ 2.295€ 1.795
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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.


