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De T-Roc
Accessoires

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

Kofferbakmat rubber 
Deze stevige kofferbakmat vormt de optimale 
bescherming tegen vocht en vuil. Daarnaast 
voorkomen de groeven dat de bagage gaat schuiven.
Art.nr. 2GA061161

Sidesteps
Geef uw T-Roc een unieke uitstraling met deze 
functionele, kwalitatief hoogwaardige treeplanken 
van geanodiseerd aluminium.
Art.nr. 2GA071691

All-weather mattenset
De 4-delige all-weather mattenset beschermt uw 
T-Roc tijdens de herfst en wintermaanden. De matten 
zijn van duurzaam materiaal gemaakt en zorgen voor 
een perfecte bescherming voor uw bekleding.
Art.nr. 2GA061500 82V

Sierlijst achterklep 
De achterklep van uw Volkswagen krijgt met deze 
sierlijst een elegante uitstraling, mede dankzij de 
chroomlook afwerking. Beschermt daarnaast de rand 
van uw achterklep.
 Art.nr. 2GA071360

€ 855

€ 69,95 € 89

€ 119



Instaplijsten
De instaplijsten zorgen voor een mooie afwerking 
en bieden bescherming tegen krassen en 
beschadigingen. 
Art.nr. 2GA071303 

Trekhaak
Een trekhaak biedt u de mogelijkheid tot het gebruik 
van een fietsendrager, aanhanger of caravan. 
Voorzien van 13-polige stekkerdoos.
Vaste trekhaak art.nr. 2GA092103A
Afneembare trekhaak art.nr. 2GA092150A

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

Instapfolie
De zwarte instapfolie zorgt voor een mooie 
afwerking en bieden bescherming tegen krassen en 
beschadigingen.
Art.nr. 2GA071310A ZMD

Allesdragers
De Volkswagen dakdragers vormen de ideale basis 
om extra bagage in verschillende vormen en maten 
mee te nemen. (Verwacht vanaf Q4 2018)
Art.nr. 2GA071151

Volkswagen bagagebox
Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox. 
Inhoud 460L in hoogglans zwart met Volkswagen 
logo.
Art.nr. 000071200AE

€ 145 € 169

€ 239

€ 249 € 549

Vast

€ 759
Afneembaar

€ 859



Volkswagen Extra Garantie 
Na de fabrieksgarantie van 2 jaar nog eens 2 jaar extra verzekerd tegen onverwachte  

reparatiekosten. Geen eigen risico en dekking binnen Europa. 

2 jaar extra garantie en maximaal 100.000 km    € 319
2 jaar extra garantie en maximaal 150.000 km    € 369

De genoemde landelijke adviesprijzen zijn inclusief btw en montagekosten. De prijzen van de wielensets zijn exclusief montagekosten. Geldig t/m 31 december 2019. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.  
Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden. SM
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€ 1.595

€ 1.395

€ 2.095

€ 2.095

18 inch lichtmetalen zomerset, Sebring
De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen velgen 
zijn uitgevoerd in galvano grijs en voorzien van 
Continental zomerbanden 215/50 R18. 
De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetaal 
retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GACON498 Z49

17 inch lichtmetalen winterset, Merano
De Volkswagen Merano 17 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van Continental winterbanden 
215/55 R17.  
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 2GAC5N497 8Z8

19 inch lichtmetalen zomerset, Suzuka
De Volkswagen Suzuka 19 inch lichtmetalen 
velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 
225/40 R19. De genoemde prijs is inclusief 16 inch 
lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GACON499 NQ9

18 inch lichtmetalen winterset, Sebring
De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen 
winterset is voorzien van Continental winterbanden 
215/50 R18.  
Art.nr. 2GAC5N498 Z49


