Повний каталог аксесуарів
для комерційних автомобілів
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Volkswagen Zubehör

Аксесуари Volkswagen
100% Volkswagen
Всі Оригінальні аксесуари Volkswagen
створюються паралельно з відповідними
моделями авто й виготовляються з високоякісних
матеріалів за найсучаснішими технологіями. Ми
перевіряємо рівень безпеки багатьох наших
аксесуарів з використанням жорстких стандартів,
окремі з яких навіть перевищують визначені
законодавством вимоги. Тому ви будете
задоволені, а Ваш Volkswagen залишиться
справжнім Volkswagen.

Аксесуари Volkswagen
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Аксесуари Volkswagen

для конкретних
10 Аксесуари
автомобілів
Додайте унікальних рис вашому авто. У першій частині ви знайдете асортимент рішень для поліпшення аеродинаміки та
вдосконалення дизайну, що ідеально пасують за розмірами, а також індивідуальні аксесуари саме для вашої моделі
автомобіля. З ними ви точно не залишитеся непоміченими!
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Amarok

28

Caddy

40

Crafter

52

T6.1

68 Універсальні аксесуари
Від декоративних патрубків вихлопних труб, легкосплавних дисків та мультимедійних рішень і систем для перевезення до
практичних продуктів для підвищення комфорту й захисту: друга частина містить перелік наших універсальних аксесуарів,
чітко впорядкованих за розділами. Наприкінці розділу наведені таблиці, які дають змогу швидко з’ясувати, чи підходить
певний продукт для вашого авто.

Аксесуари Volkswagen

05

Комплектні колеса, на які можна
покластися
Наш досвід виробництва: ми розуміємо глибинну сутність

Наші комплектні колеса відображають ключові цінності аксесуарів
Volkswagen: виняткову якість, максимальну відповідність стандартам
безпеки, сучасний дизайн. Навряд чи знайдеться ще якийсь
компонент автомобіля, на який би покладалася така сама
відповідальність, як на колеса, до того ж з погляду як безпеки руху,
так і зовнішності автомобіля. Саме тому ми пропонуємо такий
широкий вибір комплектних коліс із асортименту Volkswagen, які
ідеально пасують до відповідної моделі Volkswagen. Спираючись на
багаторічний досвід, наші інженери підібрали оптимальні комбінації
дисків, шин та автомобілів, тож кожен варіант дизайну відповідає
високим стандартам якості й безпеки Volkswagen. Невід’ємною
частиною цих стандартів є контроль технічних параметрів при
встановленні, під час якого враховують варіанти двигунів, розміри
компонентів гальмівної системи, навантаження на осі.

Просто відскануйте QR-код, щоб ознайомитися з повним переліком легкосплавних
дисків і комплектних коліс з асортименту аксесуарів Volkswagen!
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Оригінальні кришки ступиць Volkswagen1 (на ілюстрації праворуч)
Оригінальні кришки ступиць Volkswagen із рельєфним логотипом
Volkswagen вражають функцією динамічної
компенсації обертання, яка гарантує, що логотип Volkswagen
залишатиметься в правильному положенні під час руху
або стоянки.

1
Можливість використання кришок ступиць залежить від установлених коліс. Для з’ясування
звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.

01 Успіху досягне тільки
найкращий
Оригінальні легкосплавні колісні диски Volkswagen
– Під час тестів на міцність перевіряють експлуатаційні характеристики коліс
за умови перевантаженості автомобіля, у разі зіткнень та проходження
поворотів.
– Матеріали й поверхні перевіряють на стійкість до тертя, розширення,
подряпин і корозії.
– У ході тест-драйвів на випробувальних трасах комплектні колеса тестують у
найскладніших умовах.
– Під час випробувань на довговічність на двовісному тестовому стенді
імітується максимально можливе навантаження.

02

Справжні марафонці

Добірні шини преміумкласу
Протягом середньостатистичного строку служби шина може пройти
відстань, достатню для навколосвітньої подорожі. Оскільки це
головний компонент, від якого залежить зчеплення автомобіля з
дорогою, його конструкція має забезпечувати роботу в різноманітних
умовах та надійні експлуатаційні характеристики. Ключову роль
відіграє першокласна якість шини. Ми тісно співпрацюємо з
провідними виробниками шин преміумкласу, тож можете бути певні
– наші комплектні колеса забезпечують найкращий контакт із
поверхнею дороги.

03 	Коли все працює як єдина
система
Комплектні колеса
Новітні технології виробництва дають змогу автоматично
встановлювати шини на колісні диски, перетворюючи їх на
високоякісні комплекти. Високоточні процедури складання
проводяться в середовищі з контрольованою температурою, що дає
змогу гарантувати найвищу якість наших комплектних коліс. У
результаті ви отримуєте низку ключових переваг:
– Оптимізовані характеристики обертання та осьові розміри кожного колеса.
– Перевірка балансування для відповідного автомобіля.
– Професійне зберігання комплектних коліс до відвантаження із заводу.

Аксесуари Volkswagen
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Тест City Crash:
синонім слова «безпека»
Внутрішні стандарти краш-тестів Volkswagen
передбачають випробування зі швидкістю та
прискоренням, значення яких перевищують
норми стандартів DIN 75302 та ISO/PAS 11154
і стандарту City Crash1.Volkswagen вважає, що
власна методика концерну під назвою City
Crash Plus, яка передбачає зіткнення на
швидкості 30 км/год із 20-відсотковим
перевантаженням даху, є більш
реалістичною, як порівняти зі стандартами
DIN та ISO.
Умови цих стандартів передбачають
імітацію зіткнення з автомобілем попереду
під час руху міською вулицею на помірній
швидкості (приблизно 17 км/год). Хоча такі
випробування проводять організації Stiftung
Warentest та ADAC, вони не є обов’язковими
згідно із законодавством Німеччини.
08
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1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Якість –
це коли все ідеально пасує
Для тих, хто прагне більшого
Наприклад, ще більше інтелектуальних засобів для транспортування. Або ще більше перевіреної
якості Оригінальних аксесуарів Volkswagen. Ми знаємо, що така довіра до наших оригінальних
деталей виникла не на порожньому місці.
Ми щодня боремося за неї, використовуючи матеріали, які ідеально працюють разом,
розробляючи продукти, що виглядають ще краще, і пропонуючи функції, які просто
відкривають додаткові можливості. Якщо коротко – ми щодня робимо добрі речі ще
кращими, гарнішими, більш функціональними й комфортними.

Безкомпромісне задоволення
Сильніше, жорсткіше, довше, більше – вимоги Volkswagen до процедури
випробувань систем для транспортування значно перевищують рівень
передбачених законодавством стандартів, причому це однаково стосується
вибору матеріалів, перевірок у лабораторних умовах і, нарешті, тестування на
випробувальному полігоні. Жодних компромісів – тільки вироби найвищої
якості гідні носити ім’я Оригінальних продуктів Volkswagen.
Лабораторні тести: випробування сольовим туманом для перевірки стійкості до
корозії, контроль стійкості до впливу ультрафіолетового випромінювання. Крім цього, у
межах численних тестів оцінюють усі властивості відповідних матеріалів, а певні продукти
перевіряють на стійкість до екстремальних температур у кліматичній камері. Функціональність
компонентів має зберігатися за будь-яких умов.
Витривалість: продукти досліджують в умовах тривалого навантаження під час поїздок на короткі відстані, руху на високій
швидкості та на складних маршрутах. Наш спеціальний тест на витривалість передбачає випробування з максимально
допустимим навантаженням і застосування різних програм тестів.
Випробувальний полігон: аксесуари для транспортування проходять багаторазові випробування в найскладніших умовах.
Зокрема, програма тестів передбачає рух з надзвичайно високим поздовжнім і бічним прискоренням, що виникає під час
об'їзду перешкод, різке гальмування та рух бруківкою.

Справжня якість завжди має
значення:
–
–
–
–

Точність розмірів
Простота встановлення
Продумані системні рішення
Високі стандарти дизайну

Аксесуари Volkswagen
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Аксесуари для Amarok
Описати Amarok трьома
словами можна було б так:
працьовитість, потужність,
преміальність. Така
надихаюча комбінація
виділяє елегантну і мужню
зовнішність автомобіля й
на дорозі, й на
бездоріжжі, особливо з
правильно підібраними
аксесуарами.

Більше універсальних аксесуарів для
Amarok можна знайти в каталозі,
починаючи зі стор. 68.
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Аксесуари для Amarok

На ілюстрації показані: передня захисна накладка кузова зі
шліфованого алюмінію, стор. 11, декоративна дуга, стор. 12,
накладки колісних арок, стор. 13

Спорт і дизайн

01-02 Запорука ефектної появи: завдяки структурованому
двоколірному забарвленню оригінальна передня захисна
накладка Volkswagen чорно-сріблястого кольору (01) або зі
шліфованого алюмінію (02) підкреслить потужну й виразну
зовнішність Amarok.

01

02

Аксесуари для Amarok
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01

02

01-03 Покажіть, з чого зроблений ваш Amarok – заявіть про себе
світові за допомогою високоякісних декоративних плівок чорного
(02) або сріблястого (01) кольору зі стильним вирізаним написом
«Amarok». Оригінальна декоративна дуга Volkswagen випромінює
міць і потужність: характерні здвоєні труби з полірованої до глянцю
нержавіючої сталі (03) або з порошковим покриттям чорного кольору
(ілюстрація відсутня) підкреслюють стильну зовнішність пікапа. Дуги
встановлюють на борти багажного відсіку, тож вони не обмежують
корисний об’єм і чудово пасують до кришки багажного відсіку (див.
стор. 18).

03
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Спорт і дизайн

05

04-05 Потужний, солідний, атлетичний: з накладками колісних
арок Amarok на вигляд ще міцніший і ширший, до того ж вони
захищають бокові поверхні від пошкоджень. Захисні молдинги з
боків (05) підкреслять позашляхову зовнішність Amarok та
вбережуть двері від пошкоджень.

04

Аксесуари для Amarok
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01-06 Ексклюзивний вигляд з вираженими нотками динамізму.
Надійні оригінальні бокові дуги Volkswagen з полірованої до
дзеркального глянцю нержавіючої сталі (01) забезпечать Amarok
вишуканий і водночас спортивний стиль, до того ж не потрібно
свердлити додаткові отвори. Оригінальні бокові дуги Volkswagen з
інтегрованими світлодіодними ліхтарями1 (02) стануть яскравою
окрасою екстер’єру Amarok та ефективно захистять борти. Доступні
також версії з полірованої до дзеркального глянцю нержавіючої
сталі (06) або стриманого чорного кольору (04), обидва варіанти – з
підніжками. Упізнаваність із першого погляду гарантують
оригінальні бокові дуги Volkswagen з підніжками:
функціональність тут ідеально поєднується з потужним виглядом.
Міцні й водночас вишукані бокові дуги зі сталі з порошковим
покриттям чорного кольору (03) або глянцево-дзеркальної
нержавіючої сталі (05) полегшать посадку в автомобіль та доступ до
багажника на даху.

01

02

03
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04

05

1

06

Окремо слід замовити комплект проводки (2H6-071-970) для підключення ліхтарів бокових дуг до електросистеми автомобіля.

Спорт і дизайн

07 Сідайте з комфортом, вирушайте в атмосфері спокою.
Оригінальні підніжки Volkswagen з алюмінію прикрасять бокову
лінію автомобіля й полегшать посадку в автомобіль. Підніжки точно
пасують за розмірами, встановлюються з використанням стандартних
точок кріплення, не потребують додаткових отворів, а
вантажопідйомність становить 200 кг.

07
Аксесуари для Amarok
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01-02 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Оригінальна система напрямних Volkswagen (01) легко
впорається з перевезенням практично будь-яких вантажів. Гнучкі у
використанні напрямні на підлозі та бортах дають змогу ідеально
зафіксувати цінний вантаж на вантажній платформі, а запобігти
ковзанню допоможуть кріпильні вушка (02) в поєднанні з ременями,
сітками для вантажного відсіку та оригінальними верхніми
поперечинами для системи напрямних Volkswagen (01). Крім
того, на поперечинах можна встановлювати інші рішення для
транспортування, як-от кріплення для велосипедів чи байдарок.

01

02
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Транспортування

03 Усе на своєму місці. Оригінальна сітчаста кишеня Volkswagen
для системи напрямних – ідеальне рішення для перевезення
всіляких дрібниць, що не дає предметам багажу розлітатися по
підлозі вантажного відсіку. Гачки та храповий механізм із фіксатором
натягу оригінального натяжного ременя Volkswagen (ілюстрація
відсутня) завдовжки 2,5 м або 5 м допоможуть надійно закріпити
будь-який вантаж чи предмети багажу.

03

04 Перетворіть Amarok на сильну конячку-ваговоза: фіксований
оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen для
дообладнання являє собою ідеальну базу для кріплення для
велосипедів чи буксирування причепа з човном. 13-контактний
комплект для підключення електрообладнання причепа
(ілюстрація відсутня), що продається окремо, гарантує злагоджену
роботу систем управління Amarok і підтримує функцію стабілізації
причепа.

04
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01

01-03 Привабливий дизайн не означає відмову від виняткової
функціональності. Оснащена замком висувна кришка вантажного
відсіку з можливістю фіксації в частково відкритому положенні
гармонійно поєднується з дизайном Amarok, ефективно захищає
вантажну платформу й сам вантаж. Кришка сріблястого кольору
(01-02) виготовлена з фарбованого алюмінію, а версія чорного
кольору (03) – з алюмінію зі стійким до зношення вініловим
покриттям. Залежно від версії кришку можна використовувати із
заводськими дугами SportBar або пропонованими як опція
декоративними дугами (див. стор. 12).

02

03

ДОКЛАДНО
Гнучкість використання:
фіксація в частково
відкритому положенні дає
змогу перевозити негабаритні
вантажі.
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Комфорт і захист

ДОКЛАДНО
Зручність користування: газові
стійки полегшують відкривання
й закривання кришки
вантажного відсіку.

04

04-05 Цікавлять ще більш інноваційні кришки вантажного відсіку?
Високоякісна складана кришка вантажного відсіку з трьох частин
у кольорах White, Candy White (білий) (ілюстрація відсутня), Reflex
Silver Metallic (сріблястий «металік») (04) чи Deep Black Pearl Effect
(чорний з ефектом «перламутр») (ілюстрація відсутня) надійно
захистить вантажний відсік Amarok і по-особливому доповнить
декоративну дугу. Газові стійки дають змогу легко й зручно
відкривати відкидну кришку. Надзвичайно стійкий до зношення тент
із кріпленнями (05) запобігає випаданню вантажу, а швидкознімні
кронштейни гарантують миттєве встановлення. Використовувати з
декоративною дугою не можна.

05
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ДОКЛАДНО
Удвічі краще: задня кришка
вантажного відсіку з двох
частин значно спрощує
завантаження.

01

01 Унікальне швидкознімне рішення: жорстка кришка із серії
Lifestyle ідеально пасує за розмірами й дає змогу без зайвих зусиль
перетворити пікап на великий і максимально зручний універсал із
розширеними можливостями для перевезення вантажів. Інноваційна
задня кришка оснащена вікном з міцного скла з підігрівом, а відкрити
її можна пультом дистанційного керування автомобіля. У стильний
спойлер гармонійно інтегрований третій стоп-сигнал. Великі бокові
вікна відкриваються окремим пультом і забезпечують особливо
зручний доступ до вантажної платформи. Для зручності
завантаження усередині передбачений світлодіодний ліхтар.
Жорстка кришка не потребує складного встановлення й випускається
в різних кольорах, які обов’язково прийдуться вам до вподоби. Огляд
див. на стор. 26.

01
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Комфорт і захист

02-04 Друга шкіра для ефективного захисту. Модульне покриття
вантажного відсіку з п’яти частин (02) вирізняється максимальною
гнучкістю використання: окремі елементи дають змогу захистити
передню й бокові стінки, підлогу вантажного відсіку, задню кришку
від подряпин та інших пошкоджень під час завантаження чи
перевезення вантажів. Виготовлені точно за розмірами з рифленого
алюмінію панелі оригінального алюмінієвого покриття
вантажного відсіку Volkswagen (03) захистять передню стінку,
підлогу та задню кришку вантажного відсіку, а для бокових стінок
передбачене стійке до ударів і подряпин пластикове покриття. Стійке
до зношення покриття вантажного відсіку (04) підкреслює
потужний вигляд Amarok і водночас слугує ефективним засобом
захисту передньої стінки, підлоги, задньої кришки та бокових стінок.

05-06 Ще більше простору для зберігання на всі випадки життя. В
оснащеному замком ящику для інструментів (05), що
встановлюється на підлозі вантажного відсіку, є місце для всіх
інструментів та іншого важливого устаткування, які можуть
знадобитися в поїздках. Ящик займає весь простір між колісними
арками. Пересувна перегородка (06), призначена для використання
з висувною кришкою вантажного відсіку, гарантує контроль над
розміщенням вантажів та їхнє утримання на місці. Перегородка
кріпиться до напрямних зсувної кришки, тож її можна пересувати в
потрібне положення.

02

05

03

06

04
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01

02

01-03 Ефектний вигляд і вражаючий захист. Оригінальна решітка
для заднього вікна Volkswagen (01) ідеально підходить для
перевезення довгих предметів, адже їх можна обперти на решітку
без ризику подряпати дах. Так можна перевозити навіть драбини.
Міцний, стійкий до ударів оригінальний захист днища Volkswagen
(02) оптимально підійде для використання навіть на складному
бездоріжжі та забезпечить ефективний захист паливного бака від
пошкоджень. Захистять Amarok й автомобіль позаду від розлітання
багнюки, небезпечного каміння та бризок води стійкі до зношення
оригінальні бризковики Volkswagen (03) для передніх і задніх
коліс.

03
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Комфорт і захист

04

04-05
Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки від
Volkswagen (05) виготовлені точно за розмірами зі стійкого до
зношення велюру, а передні килимки прикрашені написом «Amarok».
Стійкі до зношення оригінальні всепогодні підлогові килимки
Volkswagen (06) з написом «Amarok» на передніх килимках протягом
усього року тримають під контролем бруд і вологу.

05
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Колісні диски
Легкосплавні диски

«Rocadura», 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Rocadura», 17"
Black (чорний), проточені

«Aragonit», 19"
Black (чорний)

«Nazaré», 20"
Dark Graphite Metallic (темносірий «металік»),
проточені

«Rocadura», 17"
Orion Black Matt (матовочорний)

Пропонуємо також ознайомитися із широким асортиментом комплектних коліс із
літніми та зимовими шинами. Відповідні каталоги є в офіційних партнерів Volkswagen
або в мережі Інтернет за посиланням volkswagen.ua.
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«Durban», 18"
Версія «Black Edition»

Більше аксесуарів для коліс, зокрема ковпачки вентилів шин, комплекти болтівсекреток, комплекти чохлів для шин та комплекти ланцюгів протиковзання,
можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 98.

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту поставки.
Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові легкосплавні диски підходять для
експлуатації взимку.

Огляд продуктів Amarok
Розділ
Спорт і дизайн

Сторінка
11

12

12

13
13
14
14

14

Ілюстрація відсутня

Транспортування

15
16

16
16
17
Ілюстрація відсутня

17
Ілюстрація відсутня

Назва продукту
Передня захисна накладка кузова, позашляховий дизайн, приблизна тривалість установлення: 150 ЧО
- Чорний/сріблястий колір
- Шліфований алюміній
Декоративні плівки, з написом «Amarok»
- Сріблястий колір
- Чорний колір
Декоративна дуга, здвоєні труби, приблизна тривалість установлення 200 ЧО
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець
- Чорний колір, порошкове покриття
Накладки колісних арок, передні й задні, матово-чорний колір, приблизна тривалість установлення 200 ЧО
Захисні молдинги дверей, чорний колір, передні й задні, 1 комплект = 4 шт.
Бокові дуги
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець, приблизна тривалість установлення 150 ЧО
Бокові дуги зі світлодіодними ліхтарями, приблизна тривалість установлення 150 ЧО
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець, з підніжками
- Чорний колір, з підніжками
Бокові дуги з підніжками, приблизна тривалість установлення 150 ЧО
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець
- Чорний колір, порошкове покриття
Джгут проводки для підключення ліхтарів бокових дуг
Підніжки, до бокових дуг, сріблястий колір, приблизна тривалість установлення 150 ЧО
Система напрямних, 2 напрямні профілі та 4 кріпильні вушка
- Для підлоги вантажного відсіку
- Для бокових стінок
Кріпильне вушко, для системи напрямних
Поперечини для використання із системою напрямних для вантажного відсіку
Сітчаста кишеня для використання із системою напрямних для вантажного відсіку
Натяжний ремінь, чорний колір, ширина 25 мм
- 5,0 м завдовжки, з храповим механізмом із фіксатором натягу
- 2,5 м завдовжки, з храповим механізмом із фіксатором натягу
Тягово-зчіпний пристрій, фіксований, без комплекту для підключення електрообладнання причепа, приблизна тривалість установлення 100 ЧО
Комплект для підключення електрообладнання причепа, 13-контактний, для автомобілів із заводським підготовчим комплектом

Номер за каталогом
2H6-071-003
2H6-071-003-A
2H0-064-317- -9S9
2H0-064-317- -19A
2H0-071-000-C -72A
2H0-071-000-E -NP1
2H6-071-680- -041
2H6-071-328- -041
2H0-071-693-A

2H6-071-691-A -72A
2H6-071-691- -041
2H0-071-691-E -72A
2H0-071-691-L -041
2H6-071-970
2H0-071-691-B
2H7-071-792
2H7-071-793
2E0-017-242
2H0-071-151
2H0-017-230
000-071-289-A
000-071-289-B
2H6-092-101
2H5-055-202-A

Більше універсальних аксесуарів для Amarok можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 68.
Аксесуари для Amarok
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Огляд продуктів Amarok
Розділ
Комфорт і захист

Сторінка
18

Ілюстрація відсутня

19
19
20

Ілюстрація відсутня

21

21
21
21
22
22

Назва продукту
Кришка вантажного відсіку, висувна
- Алюміній сріблястого кольору, для автомобілів із заводськими дугами SportBar
- Алюміній чорного кольору, для автомобілів із заводськими дугами SportBar
- Алюміній сріблястого кольору, для автомобілів із заводськими декоративними дугами
- Алюміній чорного кольору, для автомобілів із заводськими декоративними дугами
- Алюміній з вініловим покриттям чорного кольору
Комплект кріплень, для кришки вантажного відсіку Roll ‘n’ Lock, призначеної для використання з декоративними дугами
Canyon
Кришка вантажного відсіку, відкидна, пластик
Тент із кріпленнями
Жорстка кришка, із замком
- Toffee Brown (коричневий)
- Ravenna Blue (синій)
- Reflex Silver Metallic (сріблястий «металік»)
- Deep Black Pearl Effect (чорний з ефектом «перламутр»)
- Sand Beige Metallic (бежевий з ефектом «металік»)
- Mojave Beige (бежевий)
- Natural Grey (сірий)
- Chestnut Brown (коричневий)
- Indium Grey (сірий)
- Starlight Blue Metallic (синій «металік»)
- Candy White (білий)
Джгут проводки для жорсткої кришки, для автомобілів з PR-кодами комплектації 8R4 / 8R7 та IS1
Захисне покриття вантажного відсіку
- чорний колір, пластик, до верхнього краю бортів
- чорний колір, модульна конструкція, нековзкий пластик
Покриття вантажного відсіку, алюміній
Ящик для інструментів, для розміщення на підлозі вантажного відсіку
Пересувна перегородка, для використання з висувною кришкою вантажного відсіку
Решітка для заднього вікна, порошкове покриття чорного кольору
Захист днища, для паливного бака1

1
Тільки для автомобілів із дизельним двигуном.
Більше універсальних аксесуарів для Amarok можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 68.
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Номер за каталогом
2H7-071-774-D -GN6
2H7-071-774-E -NP1
2H7-071-774-F -GN6
2H7-071-774-G -NP1
2H7-071-774-C -041
000-071-827-A
2H7-071-779-B
2H7-071-778-A
2H7-071-776-H -6RF
2H7-071-776-H -A5W
2H7-071-776-H -A7W
2H7-071-776-H -C9X
2H7-071-776-H -H1W
2H7-071-776-H -H1X
2H7-071-776-H -H7W
2H7-071-776-H -H8W
2H7-071-776-H -R7H
2H7-071-776-H -T5U
2H7-071-776-H -WKF
2H7-071-827-B
2H7-061-162-D
2H7-061-162-G
2H7-061-164-J
2H0-071-171
2H6-061-166
2H0-017-203-A
2H0-071-619-F

Розділ

Сторінка
22

23

23

Колісні диски

24
24
24
24
24
24

Назва продукту
Бризковики, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, для автомобілів без накладок колісних арок у базовій комплектації
- Задні, для автомобілів із накладками колісних арок у базовій комплектації
- Передні, для автомобілів без накладок колісних арок у базовій комплектації
- Передні, для автомобілів із накладками колісних арок у базовій комплектації
Тканинні підлогові килимки, з написом на передніх килимках
- Передні, з написом «Amarok», 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
- Передні й задні, передні з написом «Amarok», 1 комплект = 4 шт.
- Передні, з написом «Ultimate», 1 комплект = 2 шт.
Всепогодні підлогові килимки, з рельєфним написом на передніх килимках
- Передні й задні, 1 комплект = 4 шт.
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
«Rocadura» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 8,0 J x 17, ET 49, LK 120/5
«Rocadura» 17", Black (чорний), проточені, розмір диска: 8,0 J x 17, ET 49, LK 120/5
«Rocadura» 17", Orion Black Matt (матово-чорний), розмір диска: 8,0 J x 17, ET 49, LK 120/5
«Durban» 18", версія «Black Edition» (чорний), розмір диска: 7,5 J x 18, ET 45, LK 120/5
«Aragonit» 19", Black (чорний), розмір диска: 8,0 J x 19, LK 120/5
«Nazaré» 20", Dark Graphite Metallic (темно-сірий «металік»), проточені, розмір диска: 8,0 J x 20, ET 43, LK 120/5

Номер за каталогом
2H0-075-101-B
2H0-075-101-C
2H0-075-111-D
2H0-075-111-E
2H1-061-275- -WGK
2H0-061-276- -WGK
2H1-061-270- -WGK
2H1-061-275-A -WGK
2H1-061-500-A -82V
2H1-061-502- -82V
2H0-061-512- -82V
2H0-071-497-A -8Z8
2H0-071-497-A -FZZ
2H0-071-497-A-Z98
2H6-071-498- -Z98
2H0-071-499- -AX1
2H6-071-490- -NQ9

Аксесуари для Amarok
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Аксесуари для Caddy
Добре, якщо ваш
автомобіль готовий і до
справжньої роботи, і до
розваг. А якщо він
пропонує ще й підвищений
комфорт, гнучкість
використання та
комунікаційні можливості,
тоді вам пощастило, адже
у вас один з
найпопулярніших
автомобілів у своєму класі
– новий Caddy. Він
впорається з будь-якими
завданнями й
задовольнить особисті
потреби.
Більше універсальних аксесуарів для
Caddy можна знайти в каталозі,
починаючи зі стор. 68.
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На ілюстрації показане: кріплення для байдарки, стор. 81

Транспортування

01-02 Вирушаючи в дорогу на Caddy, ви зможете взяти із собою
все необхідне. Оригінальні поперечини без опор Volkswagen (01),
що виготовлені з алюмінієвого профілю аеродинамічної форми та
кріпляться на рейлінги, а також оригінальні поперечини
Volkswagen (02) ідеально пасують за розмірами, постачаються
повністю зібраними та являють собою базову систему для швидкого
й надійного встановлення на даху всіх видів додаткових кріплень.
Оригінальний комплект додаткового обладнання для поперечин
Volkswagen (02) містить додаткову поперечину, яка ідеально пасує
до наявних опор, легко встановлюється й розширює можливості
транспортування на даху. Багажник на дах (ілюстрація відсутня) для
автомобілів із двостулковими задніми дверима або кришкою
багажного відсіку пропонує додаткові варіанти для розміщення
вантажів і чудово підходить для перевезення довгих предметів.
Міцна алюмінієва конструкція довговічна та стійка до впливу
погодних чинників.

01

02

1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Аксесуари для Caddy
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Транспортування

01

01 Привабливі та ефективні рішення для транспортування.
Ідеальною основою для встановлення кріплень для велосипедів чи
буксирування різноманітних причепів1 стане фіксований (ілюстрація
відсутня) або знімний (01) оригінальний тягово-зчіпний пристрій
Volkswagen (01) для дообладнання. Відповідний 13-контактний
комплект для підключення електрообладнання причепа
(ілюстрація відсутня) продається окремо.

01
1

Враховуйте допустиму масу причепа для вашого автомобіля.
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Комфорт і захист

02

01-04 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen (01) із
широкими ребрами та написом «Caddy» надзвичайно стійкий до
зношення, чудово підходить для перевезення брудних вантажів,
наприклад взуття чи рослин, а його гладенька пластикова поверхня
легко миється. Оригінальний килимок для багажного відсіку
Volkswagen (02) поєднує практичні переваги, захист, зручність і
якість. Його нековзка поверхня запобігає переміщенню вантажу й
захищає багажний відсік від бруду та вологи. Міцний, довговічний
оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen (03) із
написом «Caddy» ідеально підходить за розмірами і дає змогу без
зайвих зусиль підтримувати чистоту й порядок у багажнику. Бортик
по периметру знижує ризик витікання рідин на підлогу.
Оригінальний двосторонній килимок для багажного відсіку
Volkswagen (04) бездоганно пасує за розмірами і являє собою
ідеальну поверхню для розміщення всіх видів делікатних, брудних чи
вологих вантажів. Виготовлену з міцної тканини накидку для захисту
порога багажного відсіку можна розкласти, щоб запобігти
утворенню подряпин під час завантаження або розвантаження.

03

ДОКЛАДНО

04

Завдяки міцним пластиковим
виступам на звороті двосторонній
килимок для багажного відсіку зовсім
не ковзає, захищаючи автомобіль від
найсильніших забруднень, а також під
час перевезення важких вантажів.
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01

01-02 Запорука ідеального порядку в багажному відсіку Caddy.
Оригінальна багажна сітка Volkswagen (01) – ідеальне рішення
для надійної фіксації в багажному відсіку дрібних та середніх за
розміром предметів. Оригінальна розділова сітка Volkswagen (02)
дає змогу ефективно відокремити салон від багажного відсіку й
стане ідеальним рішенням для перевезення собак.

02
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03-06 Привабливий дизайн не означає відмову від виняткової
функціональності. Оригінальна захисна плівка для порога
багажного відсіку Volkswagen з оздобленням під нержавіючу сталь
(03) або чорного кольору із зернистою поверхнею (04) має
привабливий вигляд і водночас захищає лакофарбове покриття.
Зручна, виготовлена точно за розмірами оригінальна захисна
плівка для порога багажного відсіку Volkswagen (05) з прозорого
полімерного матеріалу надійно оберігає від пошкоджень під час
завантаження та розвантаження поріг багажника, до якого вона
просто кріпиться на клей. Оригінальні захисні плівки для порогів
дверей Volkswagen чорного/сріблястого кольору (06) захистять
пороги часто використовуваних дверей.
03

04

05

06

Аксесуари для Caddy

33

01-03 Найкращий захист у будь-якій ситуації. Оригінальні
повітряні дефлектори Volkswagen (01) дають змогу тримати вікна
злегка відкритими й насолоджуватися свіжим повітрям навіть під час
дощу або снігопаду. Виготовлена точно за розмірами оригінальна
сонцезахисна шторка Volkswagen (02) зробить значно
комфортнішою поїздку для пасажирів задніх сидінь Caddy,
захистивши їх від прямого сонячного світла. Захистять Caddy та
автомобіль позаду від розлітання багнюки, небезпечного каміння й
бризок води надзвичайно міцні передні й задні оригінальні
бризковики Volkswagen (02).

01

02

03
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04

04-08 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Оригінальні тканинні підлогові килимки
«Premium» від Volkswagen(04) виготовлені точно за розмірами зі
стійкого до зношення велюру, а передні килимки прикрашені написом
«Caddy». Оригінальні тканинні підлогові килимки «Optimat» від
Volkswagen (05) із написом «Caddy» на передніх килимках поєднують
практичні переваги гумових килимків з елегантністю тканинних. Стійкі
до зношення оригінальні всепогодні підлогові килимки
Volkswagen (06) із написом «Caddy» на передніх килимках протягом
усього року захищають від бруду й вологи простір для ніг. Практичні
гумові підлогові килимки «Plus» (07) та тканинні підлогові
килимки «Plus» (05) і стійкі до зношеннягумові підлогові килимки
(ілюстрація відсутня) гарантують приємну чистоту в просторі для ніг.

05

06

07
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Аксесуари для Crafter
Головні якості Crafter:
надійність, комфорт і
безпека. Менше – не
варіант, більше – будь
ласка. Саме стільки,
скільки треба для
успішного робочого
повсякдення.

Більше універсальних аксесуарів для
Crafter можна знайти в каталозі,
починаючи зі стор. 68.
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На ілюстрації показані: поперечини, стор. 42, комплект високих
кронштейнів / кутових опор, стор. 42

Транспортування

01

02

01-03 Безпечно доставляйте цінні вантажі до пунктів призначення.
Перевозити довгі та/або громіздкі предмети, не займаючи місця на
підлозі вантажного відсіку Crafter, можна за допомогою поперечин
для вантажу під дахом (01). Дві поперечини кріпляться до
напрямних під дахом (опція). До комплекту входять дві поперечини,
два кріпильні ремені та всі необхідні для встановлення матеріали.
Щоб використовувати поперечини для вантажу під дахом без
заводських напрямних, скористайтеся монтажним комплектом (02).
Захисна обв’язка для торців вантажу (03) логічно доповнює
поперечини для вантажу під дахом, утримує вантаж і забезпечує
додатковий захист від пошкоджень. Міцний і стійкий до забруднень
брезент надійно утримує вантаж. Можна використовувати як зі
стандартним багажником даху, так і з поперечинами для розміщення
вантажу під дахом.
03
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01

02

01-03 Рішення Volkswagen для перевезення вантажів – запорука
оптимальної підготовки до поїздок. Оригінальні поперечини
Volkswagen1 (01) для встановлення на рейлінги ідеально пасують за
розмірами, виготовлені з алюмінієвого профілю аеродинамічної
форми і являють собою базову систему для швидкого й надійного
встановлення на даху всіх видів додаткових кріплень. Кріплення для
драбини (02) призначене для встановлення на поперечини й дає
змогу перевозити драбину на даху автомобіля без ризику пошкодити
лакофарбове покриття. Комплект високих кронштейнів та
комплект кутових опор (03) відмінно підходять для безпечного
перевезення довгих вантажів, як-от дерев’яні бруси.

03
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04

04 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот. Багажник на
дах (ілюстрація відсутня), що встановлюється на поперечини, пропонує
додаткові варіанти для розміщення вантажів і чудово підходить для
перевезення довгих предметів. Міцна сталева конструкція з пластиковим
покриттям довговічна та стійка до впливу погодних чинників. Ще один
корисний аксесуар – оригінальний ролик для поперечини
Volkswagen, що встановлюється на задню поперечину й дає змогу
завантажувати довгі предмети на дах простим поштовхом без ризику
пошкодити його.

04
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01-02 Чистота – лише половина справи. В асортименті аксесуарів
Volkswagen є все необхідне для того, щоб зберігати контроль під час
повсякденних перевезень навіть у стресових ситуаціях. Доставити
цінний вантаж без пошкоджень допоможе комплект для кріплення
вантажів (01). Зручний кейс містить два кріпильні ремені з храповим
механізмом і фіксаторами натягу, два кріпильні ремені з пряжкамифіксаторами, чотири накладки для захисту кромок, чотири нековзкі
підкладки для надійної фіксації вантажу й брошуру з корисними
порадами щодо кріплення вантажів. Міцний, виготовлений точно за
розмірами настінний кронштейн (02) просто кріпиться до
перегородки Crafter, завдяки чому вміст комплекту для кріплення
завжди буде під рукою.

01

02

03 Вирушаючи в дорогу на Crafter, ви зможете взяти із собою все
необхідне. Ідеальним рішенням для буксирування різноманітних
причепів стане фіксований оригінальний тягово-зчіпний пристрій
Volkswagen для дообладнання, який значно розширить можливості
для перевезення вантажів. Відповідний 13-контактний комплект
для підключення електрообладнання причепа (ілюстрація
відсутня) продається окремо. Оригінальний сферичний
наконечник Volkswagen для Crafter із заводською поперечиною та/
або тягово-зчіпним пристроєм легко встановлюється і знімається,
бездоганно пасує до автомобіля та створює умови для безпечного
використання буксирувальних пристроїв. Зручним доповненням до
обладнання Crafter стане оригінальна підніжка Volkswagen, яка
полегшує вхід і вихід через задні двері з високим порогом.

03
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04-05 Безпека понад усе. Це стосується й вантажного відсіку
Crafter. Розсувні штанги для фіксації (04), довжина яких
регулюється в межах від 1250 до 2100 мм, можна встановлювати
горизонтально чи вертикально. У поєднанні із сіткою для кріплення
вантажів та натяжними ременями забезпечать надійне утримання
вантажів. Сітку для кріплення вантажів (05) можна зачепити за
стандартні точки кріплення або вушка для кріпильних ременів.
Надійний контроль над вантажем гарантує кріпильний ремінь із
пряжкою-фіксатором. Перелік усіх доступних розмірів див. на
стор. 49.

04

05

06-07 Належна фіксація вантажів може виявитися непростим
завданням. Надійно закріпити великі й важкі вантажі допоможе
кріпильний ремінь з храповим механізмом і фіксатором натягу
(06) – просто зачепіть його за напрямні у вантажному відсіку,
натягніть і сміливо вирушайте в дорогу. Оригінальні фіксатори для
кріпильних ременів Volkswagen (07) – незамінний аксесуар для
належного закріплення предметів у вантажному відсіку. Фіксатори
можна встановлювати в напрямні або в окрему точку кріплення на
штанзі для фіксації.
07
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Комфорт і захист

01

01-02 Найкращий захист за будь-якої погоди. Оригінальні
повітряні дефлектори Volkswagen (04) дають змогу тримати вікна
злегка відкритими й насолоджуватися свіжим повітрям навіть під час
дощу або снігопаду. Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (05) протягом усього року
захищають салон Crafter від бруду й вологи.

02

Вражаючий захист екстер’єру. Захистять Crafter та автомобіль позаду
від розлітання багнюки, небезпечного каміння й бризок води
надзвичайно міцні передні й задні оригінальні бризковики
Volkswagen (ілюстрація відсутня).

02
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1
2

Слід використовувати встановлену фахівцем розетку, яка має бути в бездоганному технічному стані.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen Комерційні автомобілі.

Кемпінг і відпочинок

01 Гайда на природу! Додатковий столик (01) для Grand California
– просте доповнення до стандартного стола, яке допоможе зручно
розмістити більше людей.

01

03 Так, Crafter може бути таким універсальним: автомобіль готовий
до переобладнання як за допомогою рішень від сторонніх
виробників, так і в умовах автопарку. Таку можливість пропонують
оригінальні блоки керування Volkswagen для дообладнання2 та/
або оригінальні документи2 Volkswagen для активації
додаткових функцій.

03
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Огляд продуктів Crafter
Розділ
Транспортування

Сторінка

Назва продукту

Kasten Kombi
●
●
●
●

Комплект додаткового обладнання для поперечин, для автомобілів з рейлінгами на даху

38
38

37
37
37
38
Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

●

●

●

●

2E0-071-126-B

Кріплення для драбини, для встановлення на поперечини або багажник на дах

●

●

●

2E0-071-190

Комплект високих / кутових кронштейнів, для встановлення на поперечини або багажник на дах

●

●

●

2E0-071-191

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

7C0-071-204
7C3-071-204
2E0-071-192-G
7C0-017-233
7C0-017-238

●
●

●
●

Захисна обв’язка для торців вантажу, для використання з поперечинами для вантажу під дахом
Поперечини, для автомобілів з рейлінгами на даху1, 1 комплект = 3 шт.
1

Ролик для поперечини
Комплект для кріплення вантажів
Настінний кронштейн для комплекту для кріплення вантажів
Тягово-зчіпний пристрій, фіксований, знімний, без комплекту для підключення електрообладнання
причепа
- Для автомобілів зі здвоєними шинами
- Для автомобілів з одинарними шинами
- Для автомобілів зі здвоєними шинами

2
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●
●

7C0-092-115-B2
7C0-092-115-C2
7CA-092-115-B
7CA-092-115-C

Комплект для підключення електрообладнання причепа, для тягово-зчіпного пристрою,
13-контактний
- Для автомобілів завдовжки до 5,98 м без підготовчого комплекту для тягово-зчіпного пристрою,
випущених до КТ 33/2020

●

●

●

7C0-055-2042

- Для автомобілів завдовжки до 5,98 м без підготовчого комплекту для тягово-зчіпного пристрою,
випущених, починаючи з КТ 34/2020

●

●

●

7C0-055-204-B2

- Для автомобілів з підготовчим комплектом для тягово-зчіпного пристрою

●

●

●

7C0-055-204-A2

- Для автомобілів завдовжки понад 5,98 м без підготовчого комплекту для тягово-зчіпного пристрою,
випущених до КТ 33/2020

●

●

●

7C3-055-2042

Тільки для автомобілів з напрямними з С-подібним профілем.
Також для Crafter Grand California.
4
Технічні характеристики див. на стор. 78.
5
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
Більше універсальних аксесуарів для Crafter можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 68.
1

●

Багажник на дах

- Для автомобілів з одинарними шинами

Ілюстрація відсутня

Номер за каталогом
7C0-017-234
7C0-017-737
7C0-017-233-A
2E0-071-126-A

- Для автомобілів з довгою колісною базою1

40

e-Crafter
●
●
●
●

Поперечини для вантажу під дахом, 1 комплект = 2 шт.
Комплект для встановлення поперечин для вантажу під дахом

- Для автомобілів з короткою колісною базою1

39
40
40

Бортова
вантажівка

Розділ

Сторінка

Назва продукту

Бортова
вантажівка

e-Crafter

Номер за каталогом

- Для автомобілів завдовжки понад 5,98 м без підготовчого комплекту для тягово-зчіпного пристрою,
випущених, починаючи з КТ 34/2020

●

●

●

7C3-055-204-A2

Набір додаткового оснащення для комплекту для підключення електрообладнання причепа,
для автомобілів бездругої акумуляторної батареї (PR 8-FA)

●

●

●

000-071-109-B2

40

Сферичний наконечник, для автомобілів із заводською поперечиною/тягово-зчіпним пристроєм
(PR-1D8)

●

●

●

7C0-092-145-A

40
41
41

Підніжка для використання з тягово-зчіпним пристроєм, права

●
●

●

Ілюстрація відсутня

Штанга для фіксації, KIM 44, довжина 1250–2100 мм, 250-350 даН

- З натяжним ременем із храповим механізмом та гачком-карабіном, розміри 1700 × 1100 мм
- З натяжним ременем із храповим механізмом та гачком-карабіном, розміри 2200 × 1600 мм

41
41
Ілюстрація відсутня

Кріпильний ремінь з храповим механізмом і фіксатором натягу
Фіксатор для кріпильних ременів

7C0-092-2002
7C0-092-145-A

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

7C0-017-230
7C0-017-230-A
7C0-017-230-B
2E0-017-244-A
2E0-017-242

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

7C0-075-1112
7C0-075-1012
7CA-075-101
7C0-075-101-B2
7C0-075-101-A
7CA-075-101-A
7C0-072-1932

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

Бризковики
- Передні
- Задні
- Задні, для автомобілів з одинарними шинами Super Single
- Задні, для автомобілів зі здвоєними шинами

42
42

●

Сітка для кріплення вантажів
- З натяжним ременем із храповим механізмом та гачком-карабіном, розміри 1400 × 1000 мм

Комфорт і захист

Kasten Kombi

Повітряні дефлектори, передні, 1 комплект = 2 шт.

●
●

●

Всепогодні підлогові килимки, з рельєфним написом на передніх килимках
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Для 2-го ряду сидінь, 1 шт.

●

7C1-061-502-A -82V2
7C0-061-512-A -82V

Аксесуари для Crafter
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Огляд продуктів Crafter
Розділ
Кемпінг і відпочинок

Сторінка
46
Ілюстрація відсутня

Назва продукту
Додатковий столик, кріплення за допомогою фіксаторів, тільки для Crafter Grand
California
Оригінальне кріплення для велосипедів Volkswagen «Grand California», для
перевезення 2 велосипедів на кришці багажного відсіку4, тільки для Grand California

Тільки для автомобілів з напрямними з С-подібним профілем.
Також для Crafter Grand California.
4
Технічні характеристики див. на стор. 78.
5
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
Більше універсальних аксесуарів для Crafter можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 68.
1
2

46

Аксесуари для Crafter

Kasten Kombi

Бортова
вантажівка

e-Crafter

Номер за каталогом

●

7C4-069-634

●

7C4-071-104-C4

Аксесуари для Crafter
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Аксесуари для T6.1
T6.1 – одне рішення на всі
випадки.
T6.1 стане вдалим
вибором, якщо потрібні
надійність і витривалість
або навіть естетика і
престижність, однаково
добре підійде для
напружених робочих днів
та комфортного
відпочинку у вільний час.
До того ж для всіх
варіантів використання є
відповідні аксесуари.

Більше універсальних аксесуарів для
T6.1 можна знайти в каталозі,
починаючи зі стор. 68.
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Аксесуари для T6.1

На ілюстрації показані: поперечини, стор. 55, кріплення для
драбини, стор. 56, ролик для поперечини, стор. 56, тягово-зчіпний
пристрій, стор. 57

Спорт і дизайн

01-03 Блискуче оснащення з практичними перевагами. Бокові
дуги з полірованої до дзеркального глянцю нержавіючої сталі (01)
або чорного кольору (02) стануть чудовою окрасою бокової лінії T6.1
у спортивному стилі. До комплекту входять усі необхідні кріплення,
тому встановлення не займе багато часу. Підкреслити унікальний
характер T6.1 допоможуть підніжки (03) елегантного чорного
кольору, який особливо ефектно виглядатиме в поєднанні з
елементами з нержавіючої сталі. Завдяки нековзким гумовим
наладкам ці підніжки, розраховані на навантаження до 200 кг,
полегшують посадку в автомобіль і доступ на дах.

01

02

03

Аксесуари для T6.1
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Спорт і дизайн

01

02

03

01-04 Візуальне різноманіття для різностороннього автомобіля.
Оригінальна захисна плівка для порога багажного відсіку
Volkswagen з оздобленням під нержавіючу сталь (01) або чорного
кольору із зернистою поверхнею (02) привабливо виглядає, захищає
лакофарбове покриття, просто кріпиться на клей. Майже непомітна й
виготовлена точно за розмірами оригінальна прозора захисна плівка
для порога вантажного відсіку (03) захищає від дрібних пошкоджень
під час завантаження й розвантаження. Задня захисна накладка
Volkswagen із декором під глянцевий хром (04) стане привабливою
окрасою T6.1 і захистить уразливу кромку кришки багажного відсіку.

04
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Аксесуари для T6.1

Транспортування

01-02 Рішення Volkswagen для перевезення вантажів – запорука
оптимальної підготовки до поїздок. Оригінальні поперечини
Volkswagen1 (01) для встановлення на рейлінги ідеально пасують за
розмірами, виготовлені з алюмінієвого профілю аеродинамічної
форми і являють собою базову систему для швидкого й надійного
встановлення на даху всіх видів додаткових кріплень. Оригінальний
комплект додаткового обладнання для поперечин Volkswagen
(02) містить додаткову поперечину, яка відмінно пасує до наявних
опор, легко встановлюється, розширює можливості транспортування
на даху.

01

02

1

Тестування City Crash проводилося відповідно до вимог стандарту ISO/PAS 11154

Аксесуари для T6.1
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01

01

01-02 Зручне розміщення й перевезення без зайвих турбот.
Оригінальне кріплення для драбини Volkswagen (01) призначене
для встановлення на поперечини й дає змогу перевозити драбину на
даху автомобіля без ризику пошкодити лакофарбове покриття. Ще
один корисний аксесуар – оригінальний ролик для поперечини
Volkswagen (02), що встановлюється на задню поперечину та дає
змогу завантажувати довгі предмети на дах простим поштовхом без
ризику пошкодити його.

02
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Аксесуари для T6.1

Транспортування

03

04

03-05 Ваш T6.1 буде вірним супутником на відпочинку.
Оригінальні кріплення для велосипедів Volkswagen «Premium»
(03) та «Comfort» (04) являють собою компактні рішення для
перевезення велосипедів ззаду автомобіля, ідеально пасують до
модельного ряду T6.1 і постачаються повністю зібраними. На одному
кріпленні можна розмістити до чотирьох велосипедів. Продумана
конструкція дає змогу відкривати кришку багажного відсіку навіть зі
встановленим кріпленням, а версія «Premium» підтримує таку
можливість у моделях із кришкою багажника з електроприводом.
Пересувний тримач рами кріплення «Premium» полегшує
завантаження велосипедів. Фіксований (ілюстрація відсутня) або
знімний оригінальний тягово-зчіпний пристрій Volkswagen (05)
для дообладнання стане ідеальною основою для встановлення
кріплень для велосипедів чи буксирування різноманітних причепів.
13-контактний комплект для підключення електрообладнання
причепа (ілюстрація відсутня) продається окремо.

05

Усі технічні характеристики оригінальних кріплень для велосипедів
Volkswagen див. на стор. 78.
Аксесуари для T6.1
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ДОКЛАДНО
Завдяки міцним пластиковим виступам на звороті
двосторонній килимок для багажного відсіку
зовсім не ковзає, захищаючи автомобіль від
найсильніших забруднень, а також під час
перевезення важких вантажів.

01

02

01-04 Захист, що точно пасує за розмірами до T6.1, справді може
бути таким легким та гнучким. Оригінальний килимок для
багажного відсіку Volkswagen (01) для Multivan, Caravelle чи
California з короткою колісною базою поєднує практичні переваги,
захист, зручність і якість. Його нековзка поверхня запобігає
переміщенню вантажу й захищає багажний відсік від бруду та
вологи. Оригінальний лоток для багажного відсіку Volkswagen
(02) із широкими ребрами та написом «Volkswagen» надзвичайно
стійкий до зношення, чудово підходить для перевезення в багажнику
Multivan, California чи Caravelle брудних вантажів, наприклад взуття
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Аксесуари для T6.1

03

або рослин, а його гладенька пластикова поверхня легко миється.
Оригінальний двосторонній килимок для багажного відсіку
Volkswagen (03) бездоганно пасує за розмірами до Multivan і являє
собою ідеальну поверхню для розміщення всіх видів делікатних,
брудних чи вологих вантажів. Виготовлену з міцної тканини накидку
для захисту порога багажного відсіку можна розкласти, щоб
запобігти утворенню подряпин під час завантаження або
розвантаження. Оригінальна розділова сітка Volkswagen (04) дає
змогу ефективно відокремити салон Multivan чи Transporter від
багажного відсіку й стане в пригоді під час перевезення будь-яких
вантажів або собак.

04

Комфорт і захист

05-07 Найкраще оснащення на всі випадки життя. Оригінальні
повітряні дефлектори Volkswagen (05) дають змогу тримати вікна
злегка відкритими й насолоджуватися свіжим повітрям у салоні T6.1
навіть під час дощу або снігопаду. Високоякісні оригінальні захисні
плівки для порогів дверей Volkswagen чорного/сріблястого
кольору (06) захистять пороги часто використовуваних дверей і
стануть привабливою окрасою. Захистять T6.1 та автомобіль позаду
від розлітання багнюки, небезпечного каміння й бризок води
надзвичайно міцні передні й задні оригінальні бризковики
Volkswagen (07).

05

06

07

Аксесуари для T6.1
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01
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Аксесуари для T6.1

Комфорт і захист

01-04 Відповідно до принципу «Важливо те, що всередині» в
асортименті аксесуарів Volkswagen провідне місце відведено захисту
інтер’єру автомобіля. Стійкі до зношення оригінальні всепогодні
підлогові килимки Volkswagen (01) із написом «Volkswagen» на
передніх килимках протягом усього року тримають під контролем
бруд і вологу. Оригінальні тканинні підлогові килимки «Premium»
від Volkswagen (02), виготовлені точно за розмірами зі стійкого до
зношення велюру, забезпечать комфорт і чистоту в салоні T6.1.
Система кріплень і нековзке покриття зворотного боку запобігають
зміщенню килимків. Зручні тканинні підлогові килимки «Plus» (03)
та гумові підлогові килимки «Plus» (04) гарантують приємну
чистоту в просторі для ніг.

02

03

04

Аксесуари для T6.1
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01

02

01-02 Продукти з асортименту аксесуарів Volkswagen допоможуть
перетворити T6.1 на дійсно універсальний автомобіль.
Оригінальний тент для кришки багажного відсіку Volkswagen
(01) швидко кріпиться до відкритої кришки, даючи змогу збільшити
житлову площу в поїздках, а використовувати його можна по-різному
– як душову кабіну чи туалет, для захисту від опадів. Ще одна
практична особливість – знімний вхід-тунель, оснащений вікном з
москітною сіткою, яке за потреби можна закрити. Намет (ілюстрація
відсутня) легко встановлюється, захистить від вітру вдень і
перетвориться на зручну спальню вночі. Сонцезахисну маркізу
(ілюстрація відсутня) можна миттєво накачати компресором, щоб
зробити затінок перед Multivan, Caravelle чи California.
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Аксесуари для T6.1

Оригінальна полиця MultiFlex від Volkswagen (02) – рішення на
всі випадки життя: у поєднанні з матрацом це може бути спальне
місце або універсальна полиця для зберігання.

Кемпінг і відпочинок

03 Завдяки геніальній конструкції у складеному
вигляді в поєднанні з матрацом (05) мобільну кухню
можна використовувати як ліжко чи диван.

03
Аксесуари для T6.1
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Колісні диски
Літні легкосплавні диски

«Dakar», 18"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Dakar», 18"
Black (чорний), проточені

Зимові легкосплавні диски

«Corvara», 16''
Brilliant Silver (сріблястий)

64

Аксесуари для T6.1

«Merano», 17"
Brilliant Silver (сріблястий)

«Merano», 17"
Adamantium Dark Metallic
(сріблясто-сірий «металік»)

Дотримуйтеся вимог, вказаних у чинному загальному дозволі на експлуатацію ABE (свідоцтво про затвердження типу, що діє в Німеччині) або чинному сертифікаті відповідності. Використовуйте стандартні колісні болти з комплекту
поставки. Переконайтеся, що індекс навантаження (LI) обраних шин не нижчий за індекс навантаження, вказаний у документах на автомобіль або сертифікаті відповідності. Завдяки особливо стійкому покриттю всі зимові легкосплавні
диски підходять для експлуатації взимку.

Огляд продуктів T6.1
Розділ
Спорт і дизайн

Сторінка
53

53
54

54
54
Транспортування

55

55

56
56

Назва продукту
Бокові дуги
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець, для автомобілів з короткою колісною базою
- Чорний колір, для автомобілів з короткою колісною базою
- Нержавіюча сталь, дзеркальний глянець, для автомобілів з довгою колісною базою
- Чорний колір, для автомобілів з довгою колісною базою
Підніжки до бокових дуг, чорний/сріблястий колір
Захисна плівка для порога багажного відсіку
- Декор під нержавіючу сталь
- Чорний колір, зерниста поверхня
Захисна плівка для порога багажного відсіку, прозора
Задня захисна накладка, хромована
Поперечини
- Для автомобілів з рейлінгами на даху, 1 комплект = 2 шт.
- Комплект для автомобілів без рейлінгів на даху, 1 комплект = 2 шт
- Тільки для California, 1 комплект = 2 шт.
Комплект додаткового обладнання для поперечин, містить 1 поперечину
- Для автомобілів з рейлінгами на даху
- Для автомобілів без рейлінгів на даху
Ролик для поперечини
Багажник на дах
- Для автомобілів з короткою колісною базою, нормальним дахом і двостулковими дверима
- Для автомобілів з короткою колісною базою, нормальним дахом і кришкою багажного відсіку
- Для автомобілів з довгою колісною базою, нормальним дахом і двостулковими дверима
- Для автомобілів з довгою колісною базою, нормальним дахом і кришкою багажного відсіку

Номер за каталогом

Multivan

California

Caravelle

Transporter

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

7E0-071-690-A -JKA
7E0-071-690-A -041
7E0-071-694-A -JKA
7E0-071-694-A -041
7E0-071-691- -6M7

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

7E0-061-195-A
7E0-061-195-B
7E0-061-197
7E0-071-3602

●
●

●
●

7H0-071-126-A1
7H0-071-1261
7H7-071-126

●
●
●

●
●
●

7H0-071-126-EA1
7H0-071-126-E1
6K9-071-192

●
●
●
●

●
●
●
●

7H1-071-204
7H1-071-204-A
7H3-071-204
7H3-071-204-A

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Недоступно для автомобілів із середнім/високим дахом.
Недоступно для бортових вантажівок.
3
Недоступно для автомобілів із кришкою багажного відсіку з електроприводом.
4
Не підходить для використання зі стандартною спальною полицею (3VZ).
5
Тільки для California Beach.
1
2

Більше універсальних аксесуарів для T6.1 можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 68.
Аксесуари для T6.1
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Огляд продуктів T6.1
Розділ

Сторінка
57

57

ілюстрація
відсутня

ілюстрація
відсутня

Комфорт і захист

58
58
58
58

59
59
59

61

61

2

Аксесуари для T6.1

Кріплення для велосипедів на кришку багажного відсіку, для перевезення до 4 велосипедів
- «Premium»
- «Comfort»
Тягово-зчіпний пристрій, без комплекту для підключення електрообладнання причепа
- Фіксований
- Знімний
- Стаціонарний, тільки для бортових вантажівок
Комплект для підключення електрообладнання причепа, для тягово-зчіпного пристрою,
13-контактний
- Для автомобілів із заводським підготовчим комплектом
- Для автомобілів без заводського підготовчого комплекту
- Тільки для бортових вантажівок із заводським підготовчим комплектом
Набір додаткового оснащення для комплекту для підключення електрообладнання
причепа, для автомобілів без заводського підготовчого комплекту
Килимок для багажного відсіку, для автомобілів з короткою колісною базою
Лоток для багажного відсіку, з написом
Двосторонній килимок для багажного відсіку із захистом порога
Розділова сітка
- Для Multivan
- Для Transporter
Повітряні дефлектори, передні, 1 комплект = 2 шт.
Захисна плівка для порогів дверей, чорний колір, для передніх дверей, 1 комплект = 2 шт.
Бризковики
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задні, 1 комплект = 2 шт.
Всепогодні підлогові килимки
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Передні, з центральним килимком, 1 комплект = 3 шт.
Тканинні підлогові килимки «Premium», 1 комплект = 4 шт.

Недоступно для автомобілів із середнім/високим дахом.
Недоступно для бортових вантажівок.
3
Недоступно для автомобілів із кришкою багажного відсіку з електроприводом.
4
Не підходить для використання зі стандартною спальною полицею (3VZ).
5
Тільки для California Beach.
Більше універсальних аксесуарів для T6.1 можна знайти в каталозі, починаючи зі стор. 68.
1
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Назва продукту

Номер за каталогом

Multivan

California

Caravelle

Transporter

●
●

●
●

●
●

●
●

7E0-071-104-B2
7E0-071-1042,3

●
●

●
●

●
●

●
●
●

7H0-092-101-B2
7H0-092-155-B2
7J0-092-101-B

●
●

●
●

●
●

●
●
●

7LA-055-2022
7LA-055-204
7LB-055-202

●

●

●

●

000-055-212-A

●
●
●

●
●

●
●

7H0-061-160
7H0-061-170
7E5-061-210-A

●

7H0-017-221
7HB-017-221
7E0-072-193- -HU3
7E0-071-310- -19A

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

7H0-075-111
7F0-075-1012

●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

7H1-061-502-C -82V2
7H1-061-502-C -82V2
7L1-061-275- -WGK2

Розділ

Сторінка
61
61

Кемпінг і відпочинок

62
ілюстрація відсутня
ілюстрація відсутня

62
63
Колісні диски
64
64
64
64
64
64
64

Назва продукту

Multivan

California

Caravelle

Transporter

Номер за каталогом

Тканинні підлогові килимки «Plus», 1 комплект = 4 шт.
Гумові підлогові килимки Plus
- Передні, 1 комплект = 2 шт.
- Задній, для 2-го ряду сидінь, 1 шт.
- Задній, для 3-го ряду сидінь, 1 шт.

●

●

●

●

7L1-061-420- -WGK2

●

●

●
●
●

●
●
●

7H1-061-551-G -041
7H0-061-510- -0412
7H0-061-511- -0412

Тент для кришки багажного відсіку, для кріплення до відкритої кришки багажного відсіку
Намет, сірий/зелений, надувний
Сонцезахисна маркіза, надувна, з 2-ма боковими стінками
Полиця MultiFlex, для автомобілів з короткою колісною базою
Матрац

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

7H0-069-612-A2
7LC-069-613
7LC-069-618
7H0-061-208- -LQV4
7LA-069-620

●
●

●
●

●
●

●
●

7H0-071-498- -1ZL
7H5-071-498- -AX1

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

7E0-071-496- -8Z8
7E0-071-497- -8Z8
7E0-071-497-A -8Z8

●

●

●

●

7E0-071-497-A -DM9

●

●

●

●

7E0-071-497- -DM9

Літні колісні диски
«Dakar» 18", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 8,0 J x 18, ET 53, LK 120/5
«Dakar» 18", Black (чорний), проточені, розмір диска: 8,0 J x 18, ET 53, LK 120/5
Зимові колісні диски
«Corvara» 16", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 6,5 J x 16, ET 51, LK 120/5
«Merano» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 55, LK 120/5
«Merano» 17", Brilliant Silver (сріблястий), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 56, LK 120/5
«Merano» 17", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 56,
LK 120/5
«Merano» 17", Adamantium Dark Metallic (сріблясто-сірий «металік»), розмір диска: 7,0 J x 17, ET 55,
LK 120/5

Аксесуари для T6.1
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Універсальні аксесуари
Вироби з асортименту
аксесуарів Volkswagen
однаково переконливі на
вигляд і всередині
автомобіля, і ззовні.
Звісно, це стосується й
універсальних аксесуарів
– тут кожен гарантовано
знайде те, що йому до
вподоби.

68

Універсальні аксесуари

На ілюстрації показані: дитяче автокрісло G1 ISOFIX DUO plus із кріпленням
Top Tether, стор. 91, накидка на сидіння, стор. 90

70

74

86

98

Зв’язок

Транспортування

Комфорт і захист

Колісні диски

– Мультимедіа
– Зв’язок

– Системи для транспортування
– Рішення для транспортування
на даху
– Тягово-зчіпні пристрої
– Рішення для фіксації багажу

–
–
–
–
–

– Аксесуари
– Ланцюги протиковзання

Системи для багажного відсіку
Комфорт
Захист
Дитячі автокрісла та аксесуари
Сервіс

Універсальні аксесуари

69

01

01 Ідеальне рішення для забезпечення зв’язку. Документ для активації AppConnect1 (01) для MIB Standard і MIB2 Entry дає
змогу користуватися MirrorLink™, Apple CarPlay™1 і Google Android™1 за допомогою сенсорного екрана мультимедійної системи
автомобіля Volkswagen у моделях, випущених, починаючи з 2016 року. навігацією та іншими функціями. Після активації за
допомогою документа для активації оригінальної системи голосового управління Volkswagen3, 4 (03) ви зможете керувати
функціями

70

Універсальні аксесуари

1

CarPlayTM – зареєстрована торговельна марка компанії Apple Computer International.

Зв’язок

03

02

Універсальний тримач для смартфона «Smartfit Evolution»2 (02) зі
сферичним шарніром і регульованими затискачами – чудовий спосіб
закріпити мобільний телефон у полі зору, щоб користуватися
телефону та радіоприймача мультимедійної системи Composition
Media, а також навігаційною системою Discover Media, не відриваючи
рук від керма. Тільки для автомобілів МР 2016–2020.

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air, Apple Lightning та CarPlay є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International. Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co., Ltd. Android є торговельною маркою Google Inc.
Не користуйтеся смартфоном під час керування автомобілем.
4
З’ясувати можливість установлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Універсальні
1
2

аксесуари

71

Огляд продуктів Зв’язок і мультимедіа
Розділ
Мультимедіа

Сторінка
70

71
71

Назва продукту
Документ для активації AppConnect, приблизна тривалість установлення 30 ЧО
- Для MIB2 Standard
- Для MIB2 Entry
Тримач для смартфона, кріпиться за допомогою присоски
- «Smartfit Evolution», з можливістю обертання на 360°
Документ для активації системи голосового управління2,
приблизна тривалість установлення 30 ЧО
- Для мультимедійної системи Composition Media
- Для навігаційної системи Discover Media

Amarok

Caddy

●

●

●

●

●
●

●
●

Crafter

T6.1

Номер за каталогом

●

●
●

7H0-054-830 2, 4
7H0-054-830-A3, 5

●

●

000-051-435-AF

●
●

7E0-054-8026
7E0-054-802-A6

Можливість використання залежить від комплектації автомобіля.
Доступно тільки в поєднанні з мультимедійною системою Composition Media або навігаційним модулем Discover Media. Для з’ясування сумісності звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
3
Доступно тільки в поєднанні з мультимедійною системою Composition Media. Для з’ясування сумісності звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
4
Тільки для Amarok, Caddy (до МР 2020), T6 (до МР 2020) і T6.1 (до МР 2020).
5
Тільки для Crafter (починаючи з МР 2021) і T6.1 (з МР 2020).
6
Тільки для Amarok, Caddy 4 (до МР 2020), T6 (до МР 2020) і T6.1 (до МР 2020).
1
2

72

Універсальні аксесуари

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.

Зв’язок

Універсальні аксесуари
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Кріплення для велосипедів: стислий огляд
Інноваційні оригінальні кріплення
для велосипедів від Volkswagen,
що встановлюються на тяговозчіпний пристрій, дають змогу
зручно й просто перевозити до
трьох велосипедів чи
електровелосипедів.

ОСОБЛИВОСТІ
Функція відкидання на 90°: натиснувши на педаль,
оригінальне кріплення для велосипедів «Premium» та «Basic
Flex» від Volkswagen можна відкинути для отримання
зручного доступу до багажного відсіку навіть в автомобілях
з великою кришкою багажника.
Оригінальні кріплення для велосипедів «Basic» та
«Premium» у складеному вигляді займають зовсім мало
місця і являють собою компактні рішення для
транспортування.
Повністю складене кріплення можна зберігати в багажному
відсіку.
Чохол для транспортування (опція) дає змогу безпечно
перевозити кріплення для велосипедів «Premium» і «Basic».

Усі технічні характеристики див. на стор. 76.
01
74
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Транспортування

ШВИДКОЗНІМНИЙ ЗАТИСКАЧ
Попередньо налаштований швидкознімний
затискач дає змогу легко й надійно
зафіксувати опорну штангу.

02

Аксесуари Volkswagen дають вам відчуття свободи завдяки
можливості просто й зручно перевозити свої велосипеди. В
асортименті представлені різноманітні кріплення для велосипедів на
тягово-зчіпний пристрій, що задовольнять будь-які потреби й
підійдуть для будь-якого велосипеда. Розсувне оригінальне
кріплення для велосипедів «Basic Flex» від Volkswagen (01) на
тягово-зчіпний пристрій ідеально підійде для перевезення двох або
трьох велосипедів, а збільшений механізм складання забезпечує
можливість доступу до багажного відсіку навіть в автомобілях з
великою кришкою багажника. Додатковий комплект (01) для
третього велосипеда дає змогу гнучко адаптувати кріплення до
ваших потреб. Легке оригінальне кріплення для велосипедів
«Premium» від Volkswagen (02) вражає інноваційною системою
фіксації й простотою складання за допомогою механізму
блокування, що не має жодного важеля, та чудово підходить для
перевезення двох велосипедів чи електровелосипедів. Легке й

компактне складане оригінальне кріплення для велосипедів
«Compact II» від Volkswagen (зображене на стор. 76) розраховане
на перевезення двох велосипедів чи електровелосипедів вагою до
60 кг, а для доступу до кришки багажного відсіку його можна легко
скласти за допомогою великої педалі. Доступна також версія
оригінального кріплення для велосипедів «Compact III» від
Volkswagen (зображене на стор. 77) для трьох велосипедів.
Оригінальне кріплення для велосипедів «Basic» від Volkswagen
(зображене на стор. 77) для перевезення двох велосипедів чи
електровелосипедів вирізняється дуже малою вагою (усього 12 кг),
патентованим механізмом блокування без важелів і компактними
розмірами в повністю складеному вигляді. Знімна складана
оригінальна навантажувальна рампа Volkswagen (02) забезпечує
максимальну зручність розміщення велосипедів на всіх моделях
оригінальних кріплень Volkswagen. До комплекту входить чохол для
зберігання.
Універсальні аксесуари
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Кріплення для велосипедів: стислий огляд

ПРИМІТКА
Враховуйте максимально
допустиме навантаження на
конкретний тягово-зчіпний
пристрій.
Кріплення для велосипедів на тягово-зчіпний пристрій

76

Універсальні аксесуари

Модель

«Premium»

«Compact II»

Кількість велосипедів

2

2

Маса продукту, кг

13

14

Макс. навантаження, кг

60

60

Відстань між рамами велосипедів

220 мм

220 мм

Максимальна відстань між осями

1300 мм

1250 мм

Діаметр рами велосипеда

До 75 мм (кругла труба) або 75 × 45 мм (овальна труба)

До 80 мм (кругла труба) або 80 × 45 мм (овальна труба)

Розміри (В × Ш × Г), см

69 × 118 × 56

76 × 114 × 65

Розміри в складеному стані (В × Ш × Г), см

20 × 61 × 60

24 × 58 × 64

Функція складання за допомогою педалі
(зокрема й з велосипедами)

●

●

Захист від викрадення (замок)

●

●

Кріплення номерного знака з ручкою

●

●

13-контактний роз’єм

●

●

Чохол для транспортування в комплекті

○

●

Знімний фіксатор рами

●

○

Аксесуари, доступні за доплату

Навантажувальна рампа, чохол для транспортування,
комплект кріплень

Навантажувальна рампа

Оснащення, доступне за доплату

- Механізм фіксації без важелів
- Можливість перевезення в ніші запасного колеса деяких
моделей
- Можливість відкидання на 90°, також для автомобілів з
великою кришкою багажного відсіку

Транспортування

«Compact III»

«Basic Flex»

«Basic»

3

2 / 3 з додатковим кріпленням (опція)

2

16

14

12

54

60

60

190/180 мм

220 мм

220 мм

1250 мм

1250 мм

1300 мм

До 80 мм (кругла труба) або 80 × 45 мм (овальна труба)

До 75 мм (кругла труба) або 75 × 45 мм (овальна труба)

До 75 мм (кругла труба) або 75 × 45 мм (овальна труба)

76 × 114 × 79

77 × 115 × 65

67 × 118 × 56

24 × 58 × 77

не складається

20 × 61 × 60

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

Навантажувальна рампа

Додаткове кріплення для третього велосипеда, навантажувальна рампа

Навантажувальна рампа, чохол для транспортування,
комплект кріплень

- Кріплення з кутом складання 90°, також для автомобілів
з великою кришкою багажного відсіку

- Механізм фіксації без важелів
- Можливість перевезення в ніші запасного колеса
деяких моделей
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Кріплення для велосипедів

Кріплення для велосипедів на кришку
багажного відсіку
Модель

«Comfort»

Моделі автомобілів

«Premium»
Multivan (T6) з 2016, Caravelle (T6) з 2016, California (T6) з 2016, Transporter (T6) з 2016

«Grand California»
Crafter «Grand California» з 2019

Кількість велосипедів

4

4

2

Маса продукту, кг

14,6

13

9,5

Макс. навантаження, кг

60

60

35

Ширина напрямної для колеса, мм

50

50

не застосовується

Діаметр рами
велосипеда

До 80 мм (кругла труба) або
80 × 45 мм (овальна труба)

До 55 мм (кругла труба) або
55 × 45 мм (овальна труба)

не застосовується

Розміри
(Д × Ш × В), см

1570 × 475 × 960

1700 × 930 × 350

53 × 130 × 125

Кріплення колеса

Швидкознімний натяжний пристрій

Натяжні ремені

Кріпильні ремені з храповим механізмом

Замки

Усі проставки оснащені замками й можуть зніматися окремо

4-ту проставку теж можна замкнути

Знімні тримачі велосипеда з поворотними фіксаторами з
обмеженням зусилля затягування

Можливість відкривання кришки
багажного відсіку зі встановленим
кріпленням

●

●

●

●

●

- До комплекту входить плівка для захисту лакофарбового
покриття

- Чорний колір у спортивно-позашляховому стилі
- Поворотні фіксатори з обмеженням зусилля затягування

Можливість відкривання кришки
багажного відсіку з електроприводом зі встановленим кріпленням

Інші особливості
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- Опорна штанга, що переміщується вздовж алюмінієвих
напрямних, дає змогу індивідуально налаштувати положення
кожного велосипеда так, щоб ті не контактували
- До комплекту входить плівка для захисту лакофарбового
покриття

Кріплення для велосипедів

Транспортування

Кріплення для велосипедів на дах автомобіля
Модель

Кріплення для велосипеда

Кріплення для велосипеда з фіксацією за вилку

Максимальна кількість велосипедів
Маса продукту, кг
Макс. навантаження, кг
Спосіб кріплення велосипеда
Діаметр рами велосипеда
Ширина шин
Сумісність зі швидкознімними осями
Розміри (Д × Ш × В), см
Регульований швидкознімний затискач для
коліс
Замки: фіксатори велосипеда до кріплення та
самого кріплення до поперечин
Перевезення велосипедів з дисковими
гальмами
Сумісність із напрямними з Т-подібними
пазами 20 × 20 мм

1
4,2
20
Рама/колесо
22–80 мм (кругла труба) / 80 × 100 мм (овальна труба)
3 дюйми
Усі розміри
145 × 32 × 9

1
2,5
17
Передня вилка/заднє колесо
Всі розміри
3 дюйми
20 мм
110 × 22 × 12

●

●

●

●

●

●

●

●

Сумісність із напрямними з квадратним
профілем

○

●

Інші особливості

- Поворотний регулятор з інтегрованим обмежувачем зусилля
затягування для швидкої і простої фіксації рами велосипеда
- Можливість установлення на дах автомобіля в будь-якій орієнтації
(вперед чи назад)
- Просте переміщення без інструменту

- Можливість установлення на дах автомобіля в будь-якій орієнтації
(вперед чи назад)
- До комплекту входить адаптер для напрямних з T-подібним
профілем (20 × 20 мм)
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ПРАКТИЧНЕ РІШЕННЯ
Зручна функція висування значно
полегшує встановлення та знімання
лиж і сноубордів.

01

01

01-02 Уперед, на засніжені схили! Оснащене замком висувне
оригінальне кріплення «Comfort» для лиж і сноубордів від
Volkswagen (01) дає змогу зручно перевозити коштовні лижі або
вейкборд на даху автомобіля. Доступна також версія оригінального
кріплення «Basic» для лиж і сноубордів від Volkswagen
(ілюстрація відсутня) без можливості висування. Кріплення
встановлюють на поперечини на даху. Зручний оригінальний чохол
для лиж Volkswagen (02) захищає до чотирьох пар лиж із палицями
в разі перевезення в багажному боксі на даху або в салоні з
фіксацією за допомогою ременів безпеки.
02

80
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Транспортування

03

03-04 Наближається відпустка, і в асортименті аксесуарів
Volkswagen є відповідні рішення для транспортування. Кріплення
для дошки для серфінгу (03) допоможе безпечно доставити до
пункту призначення дошку з двосекційною щоглою. Гумові опори
оригінального кріплення для байдарок Volkswagen (04)
захищають у разі перевезення байдарки масою до 25 кг від ударів та
ковзання.
04
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Багажні бокси: стислий огляд

Модель
Колір
Макс. об’єм, л
Довжина (зовнішня), мм
Висота, мм
Ширина, мм
Маса продукту, кг
Вантажопідйомність, кг
Система кріплення

82
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Оригінальний продукт Volkswagen
Багажний бокс Comfort 340

Оригінальний продукт Volkswagen
Багажний бокс Comfort 460

Глянцево-чорний
340
1 900
390
750
19
75
Готовий до використання механізм швидкого
кріплення в напрямних з Т-подібними пазами

Глянцево-чорний
460
2 300
390
750
21
75
Готовий до використання механізм швидкого
кріплення в напрямних з Т-подібними пазами

Багажний бокс Basic 340
Матово-чорний
340
1 900
390
750
19
50
Напрямна з Т-подібними пазами

Транспортування

Багажний бокс
Basic 460

Багажний бокс
Urban Loader

Матово-чорний
460
2 300
390
750
21
75

Матово-чорний
300-500 (змінна)
1 408
259-517 (змінна)
886
15
50

Напрямна з Т-подібними пазами

U-подібний кронштейн

ПРИМІТКА
Завдяки інноваційній системі DuoLift кришку
багажного боксу Comfort будь-якої версії можна
відкривати з обох боків.

У деяких моделях автомобілів з антеною на даху певної довжини така антена може торкатися багажного боксу, тому за потреби антену слід зняти. Крім того, у деяких варіантах
комплектації чи моделях кришка багажного відсіку може вдарятися об бокс під час відкривання. Враховуйте особливості як завантаження, так й автомобіля.
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Огляд продуктів Транспортування
Розділ
Системи для
транспортування

Сторінка
75
75
76
77
75
75
77
75
79
79

Назва продукту
Кріплення для велосипедів «Premium» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,3, для
двох велосипедів
Навантажувальна рампа, допоміжне пристосування до кріплень для велосипедів
«Premium», «Basic Flex», «Compact II», «Compact III» та «Basic»
Кріплення для велосипедів «Compact II» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,2,3,
для двох велосипедів
Кріплення для велосипедів «Compact III» на тягово-зчіпний пристрій, складане1,2,3,
для трьох велосипедів
Кріплення для велосипедів «Basic Flex» на тягово-зчіпний пристрій, складане¹, для
двох велосипедів
Додаткове кріплення «Basic Flex»1для третього велосипеда
Кріплення для велосипедів «Basic» на тягово-зчіпний пристрій,1,2,, для двох
велосипедів
Чохол для транспортування, для кріплень для велосипедів «Basic» та «Premium»

Amarok

Caddy

Crafter

T6.1

Номер за каталогом

●

●

●4

●

000-071-105-J

●

●

●

000-071-123

●

●

●4

●

3C0-071-105-B

●

●

●4

●

3C0-071-105-C

●

●

●4

●

000-071-105-G

●

●

●4

●

000-071-109-B
000-071-105-K

●

●

●

●

●4

●

000-071-226-A
000-071-128-F
7M0-071-128-D

●

000-071-129-AB

Кріплення для велосипеда, розраховане на 1 велосипед, макс. навантаження 20 кг
Кріплення для велосипеда з фіксацією за вилку, розраховане на 1 велосипед, макс.
навантаження 17 кг

Рішення для
транспортування на даху4

80

Кріплення для лиж і сноубордів
- «Comfort», для чотирьох пар лиж або двох сноубордів чи одного вейкборда, висувне

Докладну інформацію щодо масогабаритних характеристик і вантажопідйомності див. на стор. 76.
Максимальний діаметр рами велосипеда: до 80 мм (кругла труба) або 80 × 45 мм (овальна труба). Підходить також для електровелосипедів. До комплекту входить чохол для транспортування. Враховуйте
максимально допустиме навантаження на конкретний тягово-зчіпний пристрій.
3
Не використовується в поєднанні з тягово-зчіпним пристроєм з алюмінієвим сферичним наконечником.
4
Для Crafter та Crafter Grand California
1
2
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Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.

Транспортування

Розділ

Сторінка

80
81
81
82

82

83
83

Назва продукту
- «Basic», для чотирьох пар лиж або двох сноубордів
- «Basic», для шести пар лиж або чотирьох сноубордів
Чохол для лиж

Amarok

Caddy

●
●
●

●
●
●

Кріплення для дошки для серфінгу, розраховане на перевезення однієї дошки з
двосекційною щоглою
Кріплення для байдарки, розраховане на перевезення однієї байдарки
масою до 25 кг
Багажний бокс «Comfort»1, вантажопідйомність 75 кг, глянцево-чорний
- «Comfort 340», розміри: 1900 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 340 л, маса: 19 кг.
- «Comfort 460», розміри: 2300 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 460 л, маса: 21 кг
Багажний бокс «Basic»1, колір: матово-чорний
- «Basic 340», розміри: 1900 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 340 л, маса: 19 кг,
вантажопідйомність: 50 кг
- «Basic 460», розміри: 2300 × 750 × 390 мм (Д × Ш × В), об’єм: 460 л, маса: 21 кг,
вантажопідйомність: 75 кг
Багажний бокс «Urban Loader»1, колір: матово-чорний, вантажопідйомність: 50 кг

Crafter

T6.1

Номер за каталогом

●

●
●
●

000-071-129-M
000-071-129-N
00V-061-202

●

●

000-071-120-HA

●

●

1K0-071-127-A

●
●

●
●

●
●

●
●

000-071-200-AD
000-071-200-AE

●

●

●

●

000-071-200

●

●

●

●

000-071-200-AC

●

●

●

●

000-071-200-AF

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.

Універсальні аксесуари

85

01

02

01 Чому б не похизуватися тим, що маєте? Додайте
індивідуальності своєму Volkswagen за допомогою об’ємної
високоякісної оригінальної емблеми «Wolfsburg crest» від
Volkswagen у кольорі Black/Chrome (чорний/хром). До комплекту
входять дві емблеми.

86
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02 Запорука чистоти: встановіть у підставку для напоїв
оригінальний контейнер для сміття від Volkswagen (03), щоб
забути про розкидані по салону обгортки від цукерок і жувальної
гумки.

Комфорт і захист

03

04

03-05 Чистота в будинку – лад у думках: для вашого Volkswagen це
теж актуально. Оригінальні гачки для одягу «Snakey» від
Volkswagen1 (03) кріпляться на стійках передніх підголівників і
допомагають підтримувати порядок. Оригінальний вішак для
одягу Volkswagen2 (04) забезпечить бездоганний вигляд ваших
сорочок, піджаків тощо. Оригінальний контейнер для сміття
«Clean Solution» від Volkswagen (05) кріпиться на стійках передніх
підголівників і допомагає підтримувати чистоту й охайний вигляд
салону автомобіля. Коли витягуєш використаний пакет, його місце
автоматично займає новий.

05

1
2

Не для автомобілів з електричним регулюванням підголівників.
Використовувати можна тільки в разі відсутності пасажира на сидінні позаду.
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Caddy (у розробці)

ПРИМІТКА
Одна основа, безліч варіантів: на базовий модуль
кріплення можна легко встановлювати різні
додаткові модулі й за потреби замінювати їх.

03

01

02

Потрібно більше оригінальних ідей? Без проблем. Модульна система «Комфорт» зробить зручнішим перебування в
салоні для маленьких і дорослих пасажирів. Тримачі для різних моделей планшетів та складаний столик1 пропонують безліч
нових можливостей, щоб гарно провести час. Гачок для сумок2 і вішак для одягу2 – найзручніше рішення для дбайливого
перевезення речей, коли нікого немає на сидінні позаду.
01
02
03
04
05

Базовий модуль
Складаний столик з підставкою для напоїв1
Вішак для одягу2
Гачок для сумок2
Кріплення для екшн-камери3

06

Кріплення для планшета Apple iPad 2-44
Кріплення для планшета Apple iPad Air 1-24 (аналогічне
показаному на ілюстрації)
07 Кріплення для планшета Apple iPad mini 1-34
08 Кріплення для планшета Samsung Galaxy Tab 3/44 10,1"

Під час руху складаний столик з підставкою для напоїв має бути складений, якщо на сидінні за ним є пасажир.
Використовувати можна тільки за відсутності пасажира на сидінні позаду.
Доступність цієї функції залежить від моделі мультимедійної системи автомобіля, докладніше – в посібнику з експлуатації автомобіля.
Заборонено переглядати відео під час керування автомобілем.
4
iPad/iPad Air/iPad mini є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International. Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co., Ltd.
1
2
3
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04

Комфорт і захист
ПРИМІТКА
Кронштейн з можливістю нахилу, повороту на 360°, фіксації в
потрібному положенні та шкалою в градусах дає змогу з легкістю
налаштувати поле зору камери.

05

06

ПРИМІТКА
Цілковита гнучкість
використання: шарнірний
кронштейн дає змогу
використовувати планшет як у
портретній, так і в ландшафтній
орієнтації.

08

07
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01

Можете не турбуватися – наші дитячі крісла гарантують надійний
захист і цілковитий комфорт малюків, починаючи з наймолодшого
віку. Асортимент включає три ретельно перевірені моделі
оригінальних дитячих крісел Volkswagen (02-05), деякі з них – із
технологією SecureGuard. Доступні також сумісні оригінальні
накидки на сидіння Volkswagen (ліворуч). Оригінальне додаткове
салонне дзеркало заднього виду Volkswagen (01) дає змогу
постійно наглядати за вашими малюками.
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02

03

02 Солодкі сни та високий рівень захисту й комфорту для
новонароджених і малюків віком до 15 місяців (до 13 кг) – саме ці та
багато інших переваг пропонує оригінальне дитяче автокрісло
Volkswagen G0 plus ISOFIX. Система ISOFIX забезпечує надійне
кріплення дитячого автокрісла і його основи до кузова автомобіля,
також можна скористатися триточковим ременем безпеки.
Регульовані за висотою п’ятиточкові ремені безпеки надійно
утримують малюка в кріслі. До інших особливостей крісла належать
регульована ручка, знімний текстильний чохол, який можна прати,
вставка з можливістю регулювання висоти та сонцезахисний
козирок.

04

03 Версія для дітей старшого віку: Оригінальне дитяче
автокрісло Volkswagen G1 ISOFIX DUO з ременем Top Tether
гарантує безпеку й комфорт для дітей віком від 8 місяців до
приблизно 4 років (9–18 кг). До особливостей автокрісла належать
регульовані за висотою паски безпеки й можливість налаштувати
положення сидіння за кількома позиціями. На додачу до надійної
системи ISOFIX в обладнаних як слід автомобілях крісло можна
зафіксувати верхнім ременем Top Tether, зачепивши його за
відповідні точки в багажному відсіку.

05

04-05 Діти віком від 3 до 12 років (15–36 кг) можуть безпечно та з
комфортом подорожувати в оригінальному дитячому автокріслі
Volkswagen Genuine G2-3 ISOFIT (04) завдяки регульованим за
висотою опорам для сну та можливості незалежного налаштування
висоти й нахилу сидіння з урахуванням індивідуальних потреб
малюка. Завдяки знімній спинці крісло може «зростати» разом з
дитиною. Кріпиться до наявних в автомобілі замків ISOFIX. Для
утримання дитини в кріслі передбачені власні триточкові паски
безпеки. Крім того, відтепер маленькі пасажири зможуть
подорожувати з покращеним захистом – найновіша версія крісла
оснащена інноваційною системою безпеки SecureGuard. Доступна
також версія GTI (05) без знімної спинки.
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01

02

04
05

03

01 Асортимент аксесуарів Volkswagen включає різноманітні
продукти, спеціально створені для постійного захисту вашого
цінного автомобіля й турботи про нього. Наші оригінальні засоби
для чищення та догляду від Volkswagen відмінно працюватимуть
разом як у салоні, так і на зовнішніх поверхнях авто, забезпечать
ефективний захист матеріалів і довкілля. Докладну інформацію про
окремі продукти, рішення для сезонного догляду та комплекти
засобів для чищення див. на стор. 95.

02 Ця 5-літрова каністра для пального допоможе дістатися до
найближчого сервісного центру.
03 Аварійний молоток «Evolution» із лезом для розрізування
ременів безпеки та керамічною головкою дає змогу почуватися
впевненіше, адже ви дасте собі раду в екстреній ситуації.

05 Незамінний аксесуар, обов’язковий згідно із законодавством:
оранжевий світловідбивний оригінальний сигнальний жилет
Volkswagen1 із написом Volkswagen та світловідбивними
сигнальними смугами.

04 Розпрощатися з льодом і снігом та миттєво позбавитися
характерних для зимового періоду перешкод допоможе
оригінальний шкребок для льоду Volkswagen, що також
доступний у версії з телескопічною ручкою або щіткою для снігу.
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1
На території Німеччини з 1 липня 2014 року в кожному автомобілі має бути сигнальний жилет для водія (виняток становлять мотоцикли й
будинки на колесах), а в інших країнах Європи автомобіль потрібно укомплектовувати жилетами відповідно до кількості пасажирів.
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06

06 Інноваційне рішення для забезпечення чистоти, яку можна відчути на дотик. Оригінальний засіб для очищення дисплеїв «2-в-1» від Volkswagen
містить серветку з мікрофібри та спрей для очищення. Пляшку для засобу можна просто й зручно перезаправляти – це корисно і для довкілля, і для
вашого гаманця.

1
2

Слід використовувати встановлену фахівцем розетку, яка має бути в бездоганному технічному стані.
У разі застосування спрею для відлякування куниць дотримуйтеся заходів безпеки. Перед використанням завжди читайте інформацію на етикетці.
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Огляд продуктів Комфорт і захист
Розділ

Сторінка

Назва продукту

Amarok

Caddy

Crafter

T6.1

Номер за каталогом

●

●

●

5C0-064-317-AS-XRW

●

●
●
●
●

000-061-142
000-061-107
000-061-126-A -041
00V-061-127

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

000-061-122
000-061-124
000-061-127-B
000-061-126-B
000-061-125-J
000-061-125-A
000-061-125-E
000-061-125-B
000-061-125-D
000-019-819-C
000-072-549-A
5G0-019-900-A
5G0-019-907-A

Екстер’єр

86

Емблема «Wolfsburg crest»

●

Комфорт

86
87
87
87
88

Контейнер для сміття, для розміщення в підставках для напоїв у центральній консолі
Сумка для сміття «Clean Solution», до комплекту входять 2 рулони пакетів для сміття
Гачки «Snakey» для підголівників, чорного кольору (2 шт.)
Вішак для одягу2
Модульна система «Комфорт»1, 3
- Базовий модуль
- Складаний столик з підставкою для напоїв
- Вішак для одягу
- Гачок для сумок
- Кріплення для екшн-камери
- Кріплення для планшета iPad 2-45
- Кріплення для планшета iPad Air 1-25
- Кріплення для планшета iPad mini 1-35
- Кріплення для планшета Samsung Galaxy Tab5 3/4 10,1"
Накидка на сидіння, з довгою задньою частиною
Додаткове салонне дзеркало заднього виду
G0 plus
G0 plus ISOFIX

●
●
●

Дитячі автокрісла та
аксесуари

90
90
Ілюстрація відсутня
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

Для отримання докладної інформації про використання окремих продуктів з конкретним автомобілем звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
Використовувати можна тільки за відсутності пасажира на сидінні позаду.
3
Для всіх моделей автомобілів з підголівниками на стійках. Не використовується в поєднанні з модульними сидіннями.
4
iPhone, iPod, iPad, iPad mini та iPad Air є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International. Samsung Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co. Ltd.
5
У разі застосування спрею для відлякування куниць дотримуйтеся заходів безпеки. Перед використанням завжди читайте інформацію на етикетці.
1
2
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Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.
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Розділ

Сторінка
91
91
91

Очищення та догляд

Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Ілюстрація відсутня

Назва продукту

Amarok

Caddy

Crafter

T6.1

Номер за каталогом

G1 ISOFIX DUO plus із кріпленням Top Tether
G2-3 ISOFIT, зі знімною спинкою та системою Secure Guard
G2-3 ISOFIT (дизайн GTI), із незнімною спинкою

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

5H0-019-909
5H0-019-906-B
5HV-019-903

Засіб для очищення комбінації приладів, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для очищення колісних дисків, гель, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для очищення оббивки та килимків, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для видалення залишків комах, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для догляду за шкірою, 250 мл
Засіб для очищення м’якої шкіри, 250 мл
Концентрат рідини склоомивача, пляшка з дозатором 250 мл
Восковий шампунь, пляшка 250 мл
Восковий поліроль, пляшка 250 мл
Поліроль для скла, 250 мл
Засіб для очищення пластикових поверхонь, пляшка з дозатором 250 мл
Засіб для догляду за поверхнями з хрому й алюмінію, 250 мл
Літня рідина склоомивача, готова до використання, каністра 3000 мл
Зимова рідина склоомивача, готова до використання, каністра 3000 мл
Весняний набір засобів для догляду: 1 засіб для очищення комбінації приладів
(500 мл), 1 засіб для видалення залишків комах (500 мл), 1 засіб для очищення коліс
(500 мл), 1 щітка для очищення коліс, 1 серветка з мікрофібри
Зимовий набір засобів для догляду: 1 концентрований засіб від обмерзання (500 мл),
1 засіб для видалення льоду (500 мл), 1 засіб для обробки гумових виробів (75 мл), 1
шкребок для льоду
Набір губок для догляду: 1 губка для видалення залишків комах, 1 універсальна губка,
1 губка для миття автомобіля,
1 серветка для миття стекол
Набір засобів для догляду за м’якою шкірою: 1 засіб для очищення м’якої шкіри
(125 мл), 1 засіб для консервації шкіри (150 мл),
1 серветка для нанесення, 1 губка
Набір засобів для догляду: 1 засіб для очищення колісних дисків (500 мл), 1 щітка для
очищення колісних дисків, 1 серветка з мікрофібри

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

000-096-307-C
000-096-304-J
000-096-301-B
000-096-300-B
000-096-306-B
000-096-323-J
000-096-311-M
000-096-315-B
000-096-317-B
000-096-316-D
000-096-314-B
000-096-319-D
000-096-321-B
000-096-311-L

●

●

●

●

000-096-355-D

●

●

●

●

000-096-352-L

●

●

●

●

000-096-166-B

●

●

●

●

000-096-323-E

●

●

●

●

000-096-353-D

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.
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Огляд продуктів Комфорт і захист
Розділ

Сторінка
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня
Ілюстрація відсутня

93

Ілюстрація відсутня

Сервіс

92
92
92

92

Назва продукту

Amarok

Caddy

Crafter

T6.1

Засіб для видалення льоду, пляшка з дозатором 500 мл
Засіб для догляду за гумовими виробами, олівець для нанесення, 75 мл
Концентрований засіб для захисту від обмерзання, до -70 °C, пляшка 500 мл
Засіб для очищення дисплеїв «2-в-1», з можливістю доливання
- Колір: темно-синій
- Колір: жовтий
- Колір: світло-сірий
- Колір: рожевий
- Колір: бірюзовий
Пакет для доливання засобу для очищення дисплеїв «2-в-1», 200 мл

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

000-096-322-F
000-096-310-E
000-096-320-GJ

Каністра для пального, 5 л
Аварійний молоток «Evolution»
Шкребок для льоду
- Телескопічна ручка
- Щітка для снігу
Знак аварійної зупинки

●
●

●
●

●
●

●
●

000-093-060
000-093-101-B

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

000-096-010
000-096-010-A
000-093-055-AA

●

●

●

●

000-016-997

92

Кріплення для вогнегасника, встановлюється в просторі для ніг,
для балона масою 1 кг

92

Сигнальний жилет

Номер за каталогом

000-096-311-AD-530
000-096-311-AD-655
000-096-311-AD-573
000-096-311-AD-L19
000-096-311-AD-3H1
000-096-311-AE

Для отримання докладної інформації про використання окремих продуктів з конкретним автомобілем звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
Використовувати можна тільки за відсутності пасажира на сидінні позаду.
3
Для всіх моделей автомобілів з підголівниками на стійках. Не використовується в поєднанні з модульними сидіннями.
4
iPhone, iPod, iPad, iPad mini та iPad Air є зареєстрованими торговельними марками Apple Computer International. Samsung Galaxy Tab є зареєстрованою торговельною маркою Samsung Electronics Co. Ltd.
5
У разі застосування спрею для відлякування куниць дотримуйтеся заходів безпеки. Перед використанням завжди читайте інформацію на етикетці.
1
2
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Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.

Комфорт і захист

Розділ

Засіб для відлякування
куниць

Сторінка

Ілюстрація
відсутня

Назва продукту

Amarok

Caddy

Crafter

T6.1

Номер за каталогом

- Колір: оранжевий
- Колір: Signal Yellow (жовтий)

●
●

●
●

●
●

●
●

000-093-056-H -FSX
000-093-056-H -655

Спрей для відлякування куниць5, у разі застосування забезпечує неприємний для
куниць запах, використовувати через кожні 4–6 тижнів

●

●

●

●

000-054-780

Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.
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01

02

01-04 Дійсно унікальна окраса для вашого Volkswagen.
Оригінальні динамічні кришки ступиць Volkswagen (01) з
рельєфним логотипом Volkswagen вражають функцією динамічної
компенсації обертання, яка гарантує, що логотип Volkswagen
залишатиметься в правильному положенні під час руху навіть зі
швидкістю 200 км/год або на стоянці. Захистіть високоякісні колеса
вашого Volkswagen за допомогою комплекту оригінальних чохлів
для шин Volkswagen (02). Доступні різні версії для різних розмірів
шин. Забезпечити індивідуальність в усьому аж до найменших
дрібниць допоможе комплект оригінальних ковпачків вентилів
Volkswagen (03) для алюмінієвих або гумових/мідних вентилів.
Ідеальний захист від викрадення для коштовних легкосплавних
дисків: комплект оригінальних болтів-секреток Volkswagen (04).

03

04

98

Універсальні аксесуари

Колісні диски

05

05-06 Потурбуйтеся про надійне зчеплення з поверхнею взимку.
Оригінальні ланцюги протиковзання «Snox» (на основі
технологій pewag) від Volkswagen1 (05) та оригінальні ланцюги
протиковзання «Servo SUV» (на основі технологій pewag) від
Volkswagen1 (06) вирізняються інноваційною системою фіксації та
функцією автоматичного натягу. З ними ви гарантовано дістанетеся
пункту призначення навіть в умовах сніжної зими.

06

1

З’ясувати можливість установлення додаткового обладнання на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
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Огляд продуктів Колеса
Розділ
Аксесуари для коліс

Сторінка
98

Динамічні кришки ступиць, 1 комплект = 4 шт.

98

Комплект чохлів для шин, 1 комплект = 4 шт.
- для коліс діаметром до 18"
- для коліс діаметром приблизно до 21"
Комплект ковпачків для вентилів шин, 1 комплект = 4 шт.
- Для алюмінієвих вентилів
- Для гумових/мідних вентилів
Комплект болтів-секреток, колір: чорний, 1 комплект = 4 шт.
- M14 × 1,5 × 35, болт зі сферичною головкою, що обертається
- M14 × 1,5 × 27
Ланцюги протиковзання «Snox» (на основі технологій pewag)2, для коліс розміром
від 215/60 R16 до 225/45 R18, 1 комплект = 2 шт.
Ланцюги протиковзання «Servo SUV» (на основі технологій pewag)2, для коліс
розміром від 235/65 R17, 245/65 R17 та 245/70 R17, 1 комплект = 2 шт.
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Ланцюги протиковзання
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1
2

Назва продукту

Amarok

Caddy

Crafter

T6.1

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

Ціна в євро*

000-071-213-C1
000-071-213-D1

●

000-073-900
000-073-900-E

●
●

000-071-215-A
000-071-215

●

000-071-599-B
000-071-597-D

●

000-091-387-BJ

●

●

Номер за каталогом

000-091-387-K

Можливість використання динамічних кришок ступиць залежить від колеса. Для з’ясування звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
Можливість використання ланцюгів протиковзання залежить від колеса. Для з’ясування звертайтеся до офіційних партнерів Volkswagen.
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Ця таблиця містить перелік доступних варіантів для окремих продуктів поточного модельного ряду. Отримати докладнішу інформацію та з’ясувати можливість установлення на конкретний автомобіль можна в офіційних партнерів Volkswagen.
Указана тривалість установлення є орієнтовною, 100 ЧО (часових одиниць) відповідають одній годині.

Колісні диски

На ілюстрації показані: передня захисна накладка кузова, стор. 11, накладки колісних арок, стор. 13, підніжки, стор. 15
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Мобільність і гнучкість
Зручний доступ онлайн
Досліджуйте цілий світ аксесуарів Volkswagen онлайн – у будь-який час та з будь-якого місця. Отримуйте інформацію про
наші продукти, першим дізнавайтесь останні новини через соціальні мережі або просто зручно переглядайте світ наших
аксесуарів. Бажаємо гарно провести час!

Стежте за актуальними новинами та спеціальними пропозиціями сервісу в Facebook
facebook.com/VolkswagenServiceUA

Відвідайте наш вебсайт: volkswagen.ua
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Повний каталог аксесуарів
для комерційних автомобілів
Імпортер Volkswagen в Україні, ТОВ „Порше Україна“,
02152 Київ, просп. Павла Тичини, 1В
Надруковано в Україні, 2021
Можливе внесення змін, відповідальність за ймовірні неточності й помилки виключена.
Пропозиції щодо комплектації, зовнішнього вигляду, характеристик, розмірів, маси товарів разом з ілюстраціями та всією інформацією щодо встановлення, а також технічні
характеристики відповідають інформації, наявній на момент підготовки каталогу. З огляду на можливість подальшої модернізації ми зберігаємо за собою право вносити зміни, що
стосуються комплектації, дизайну й кольорів, без попередження. . Деякі аксесуари можуть не постачатися в Україну. Більш детальну інформацію про доступність запитуйте у
Вашого сервіс-консультанта.

Ваш дилерський центр Volkswagen

