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Samochody Volkswagen powstają z myślą o Twoim komforcie i bezpieczeństwie.

Mimo tego tak jak każdy kierowca wymagasz czegoś więcej, co pomoże Ci realizować pasje 

lub ułatwi codzienne zadania. Chcąc nadać indywidualny styl Twojemu Volkswagenowi, 

zaprojektowaliśmy pakiety akcesoriów, które zostały skomponowane tak, aby zapewnić 

Tobie i Twoim bliskim jeszcze większy komfort w podróży. Jeśli chcesz, aby Twój doskonały 

Volkswagen stał się jeszcze doskonalszy, sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Doskonałość skrojona na miarę twoich potrzeb
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Golf
Pakiety akcesoriów

Zapomnij o porozrzucanych wokół rzeczach, które odwracają  
Twoją uwagę w najmniej oczekiwanym momencie, wybierz  
pakiet Komfort i Ochrona i skup się na tym co najważniejsze.

nr art.nr art.

nr art.

akcesoriaakcesoria

akcesoria

5G0071310A 19A

5G9061195

510071310  BXF

5G0061195

5G1061500 82V

5G9061160
5G0061161

5TD061104 530
000061107

510061160

5TD061104 530

Folie ochronne progów przednich  
i tylnych, czarno-srebrne (e) 

Listwa strefy bagażnika (b)

Folie ochronne progów przednich  
i tylnych, czarno-srebrne (e)

Listwa strefy bagażnika (b) 

Dywaniki gumowe przednie i tylne (a)

Mata bagażnika (c)
Mata bagażnika (c)

Składany pojemnik (f)
torba „Clean Solution” (d)

Mata bagażnika (c)

Składany pojemnik (f)

Pakiet Komfort i Ochrona

Variant / Alltrack

nr art. AKCBOM018

Hatchback

nr art. AKCBOM005

Sportsvan

nr art. AKCBOM024

a

Zadbaj o swojego Golfa i wyposaż go  
w pakiet Komfort i Ochrona, Individual  
lub Styl. Dzięki praktycznym akcesoriom  
z tych pakietów już nic nie zaskoczy  
Ciebie i Twojego Volkswagena.

Jesteś kierowcą z charakterem? Podziel się nim ze swoim 
Golfem. Dzięki tym akcesoriom podkreślisz indywidualny 
charakter samochodu i podniesiesz komfort podróży.

5G1064200Nakładki na pedały (h)

nr art.akcesoria

5G0064230

5G0071303B

Gałka dźwigni zmiany biegów (g)

Listwy przednie z napisem Golf,  
wersja 4-drzwiowa (i)

Hatchback / Variant / Alltrack

nr art. AKCBOM008

b

c

d

e

g

h

i
f

Nasza cena  900 zł

Oszczędzasz  353 zł

Nasza cena  907 zł

Oszczędzasz  376 zł

Nasza cena  534 zł

Oszczędzasz  213 zł

Pakiet  
Individual

Nasza cena  1022 zł

Oszczędzasz  448 zł

54



Golf
Pakiety akcesoriów Volkswagen®

Golf

nr art.akcesoria

5C5071911CSportowa końcówka rury wydechowej śr.76 mm (a)

5G0071606 GRUSpoiler przedni (b)

5G0071644 GRUSpoiler bagażnika dachowego (c)

5G0071360Listwa ozdobna na pokrywę bagażnika (e)

5G0071685 GRUSpoilery boczne, progowe (d)

5G0071610A GRU

5G0071610B GRU

5G0071610 GRUSpoiler tylny z dyfuzorem (f)

dla modeli bez widocznej rury wydechowej

dla modeli z podwójną rurą wydechową po lewej stronie

dla modeli z podwójną rurą wydechową po środku

Hatchback nie do wersji GtE, GtI, R-line

nr art. AKCBOM015 - samochody bez widocznej rury wydechowej

nr art. AKCBOM016 - samochody z widoczną podwójną rurą wydechową po lewej stronie 

nr art. AKCBOM017 - samochody z widoczną podwójną rurą wydechową po środku

Spraw, aby samo przekroczenie progu 
Twojego Volkswagena było czymś wyjąt
kowym. Podkreśl sportowy charakter 
dzięki dedykowanym pakietom i ciesz się 
nowoczesną stylistyką.

Diabeł tkwi w szczegółach. Uwolnij ukryty  
potencjał Twojego Golfa dzięki pakietowi Style.

Pakiet Style Nasza cena  6195 zł

Oszczędzasz  3740 zł

a

d e

b

c

f

Pakiety akcesoriów

Passat
Pakiety akcesoriów

nr art.akcesoria

000061122

3G9061160

000061127B

000061166A

Modułowy system komfortu w podróży  
- moduł bazowy (a)

Mata bagażnika (c)

Wieszak na ubrania (b)

Modułowy system podziału bagażnika (d)

Z myślą o ochronie Twojego Volkswagena stworzyliśmy pakiet Komfort,  
który pomoże Ci utrzymać porządek w aucie.

Pakiet Komfort

Variant / Alltrack

nr art. AKCBOM011

Nasza cena  866 zł

Oszczędzasz  364 zł

a

b

cd

Jeżeli cenisz sobie nie tylko dynamikę 
i komfort, ale również wygląd Twojego  
Passata, to koniecznie sprawdź akcesoria  
z pakietów Business, Komfort i Praktyczny.
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3C9065110Siatka do mocowania bagażu (b)

nr art. nr art.akcesoria akcesoria

3G9061161 3G5061161

3G00713035TD061104 530

5TD061104 530

Wykładzina bagażnika z napisem Passat (a) Wykładzina bagażnika z napisem Passat (a)

Listwy progowe aluminiowe z napisem Passat (d)
Składany pojemnik (c)

Składany pojemnik (c)

Variant / Alltrack

nr art. AKCBOM019

Limuzyna

nr art. AKCBOM020

Z Volkswagenem zawsze dojedziesz na czas, a jeśli dodatkowo cenisz sobie komfort i porzą
dek, warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Wypróbuj pakiet Business i Praktyczny  
dla Twojego Passata i odkryj korzyści płynące z praktycznych akcesoriów. 

Pakiet Praktyczny

Passat
Pakiety akcesoriów

Nasza cena  595 zł

Oszczędzasz  276 zł

Nasza cena  757 zł

Oszczędzasz  348 zł

a b

nr art.akcesoria

3C5065110

000061122

000061127B

Siatka do mocowania bagażu (g)

Modułowy system komfortu  
w podróży - moduł bazowy (e)

Wieszak na ubrania (f)

Pakiet  Business

Limuzyna

nr art. AKCBOM009

Modułowy system komfortu z dołączonym wieszakiem 
zadba o Twój elegancki wygląd nawet po długiej podróży, 
a siatka do mocowania bagażu pomoże w utrzymaniu 
porządku w bagażniku. 

c

d

e

f

g

Nasza cena  483 zł

Oszczędzasz  191 zł
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Polo
Pakiety akcesoriów

Zadbaj o swojego Polo i wyposaż go w pakiet Komfort i Ochrona. Dzięki praktycznym 
akcesoriom tego pakietu, już nic nie zaskoczy Ciebie i Twojego Volkswagena.

nr art.akcesoria

6R1061500A82V

6R0061160A

000061107

Dywaniki gumowe przednie i tylne (a) 

Mata bagażnika (b)

torba „Clean Solution” (c)

Pakiet Komfort  
i Ochrona
nr art. AKCBOM004

Jeśli cenisz sobie nie tylko dynamikę i komfort,  
ale również wygląd Twojego Polo, koniecznie 
sprawdź akcesoria z pakietu Individual. Nadaj 
swojemu Volkswagenowi sportowego charak
teru i ruszaj w drogę!

Nasza cena  455 zł

Oszczędzasz  178 zł

a

c

nr art.akcesoria

6R4071303

8N1064200

6R0061195

Listwy progowe przednie, wersja 4-drzwiowa (d)

Nakładki na pedały (e)

Listwa ochronna strefy bagażnika (f)

Pakiet  
Individual
nr art. AKCBOM003

Nasza cena  830 zł

Oszczędzasz  370 zł

Jesteś kierowcą z charakterem? Podziel się nim ze swoim 
Polo. Dzięki tym akcesoriom podkreślisz indywidualny 
charakter samochodu i podniesiesz komfort podróży.

d e f

b

Nowy  
touran

Pakiety akcesoriów

Miasto może być równie wymagającym partnerem  
dla samochodu, jak długie trasy narażające Twoje  
auto na wzmożoną eksploatacje. 

Z myślą o ochronie Twojego Volkswagena stworzyliśmy pakiet Komfort, 
który po może Ci utrzymać porządek w aucie.

nr art.akcesoria

5QA061195
Listwa ochronna krawędzi bagażnika  
w optyce stali szlachetnej (h)

5QA061160Mata bagażnika (wersja 5-os), samochody  
z bazową i regulowaną podłogą bagażnika (i)  

5QA071310  ZMD 
Folie ochronne progów przednich i tylnych,  
czarno-srebrne (j)

5TD061104  530Składany pojemnik (g)

Pakiet 
Komfort 
nr art. AKCBOM021

Nasza cena  866 zł

Oszczędzasz  360 zł

h

i

jg
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Pakiet Komfort i Ochrona to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią 
sobie ład i porządek, akcesoria zawarte w tym pakiecie będą pomocne w utrzy
maniu porządku w Twoim aucie.

Pakiet Komfort w Podróży do doskonałe rozwiązanie dla kierowców,  
którzy wymagają od swojego Tiguana czegoś wyjątkowego. 

Pakiet Komfort  
i Ochrona
nr art. AKCBOM023

Pakiet Komfort  
w Podróży
nr art. AKCBOM022

Nowy  
tiguan

Pakiety akcesoriów

Nowy Tiguan sprawia nie tylko doskonałe
pierwsze wrażenie, ale daje również mozliwości
jazdy w każdych warunkach. 

nr art.akcesoria

5NA061160

5NA071310  ZMD

5TD061104  530

Mata bagażnika (a) 

Folie ochronne progów przednich i tylnych,  
czarno-srebrne (b)

nr art.akcesoria

000061122

000061126B

5NA064365

Modułowy system komfortu w podróży  
- moduł bazowy (d)

uniwersalny haczyk (e)

Osłony przeciwsłoneczne szyby drzwi 
tylnych i przestrzeni bagażnika (f)

Składany pojemnik (c)

Nasza cena  489 zł

Oszczędzasz  82 zł

Nasza cena  906 zł

Oszczędzasz  84 zł

a

b

c

d e f

up!
Pakiety akcesoriów

Jakie skojarzenia budzi w Tobie miejski, kompa
ktowy samochód? Czy uważasz, że stawiając na 
praktyczne auto, musisz wyrzekać się atrakcyjnego 
wyglądu? Nic bardziej mylnego! Sprawdź, w jaki 
sposób możesz dodać swojemu Volkswagenowi 
jeszcze więcej charakteru.

Sprawdź, jak świetnie sprawdzą się akcesoria z pakietu Individual  
na kompaktowych rozmiarach Twojego up!a! 

nr art.

nr art.

akcesoria

akcesoria

1S1061501041 
1S0061511041

1S0071360

1S0061160A

1S3071310

Komplet dywaników gumowych,  
przednie i tylne (a)

Listwa pokrywy bagażnika (c)

Mata bagażnika (b) 

Folie progowe czarne/srebrne pasy,  
wersja 3-drzwiowa (d) 

Pakiet Komfort  
i Ochrona
nr art. AKCBOM001

Pakiet  
Individual
modele w wersji 2-drzwiowej up!

nr art. AKCBOM002

Chroń swój bagażnik i zapobiegaj przemieszczaniu się przedmiotów  
dzięki specjalnie zaprojektowanej macie i chroń wykładzinę Twojego up!a. 
Skorzystaj z pakietu Komfort i Ochrona.

Nasza cena  334 zł

Oszczędzasz  81 zł

Nasza cena  405 zł

Oszczędzasz  148 zł

a

b

d

c
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