
Suteikite savo automobiliui šiek  

tiek išskirtinumo. Nuo pagrindinių 

elementų iki specifinių priedų ir 

stilingų gyvenimo būdo atributų.  

Su jais tikrai būsite pastebėti!

Arteon 
Shooting Brake 
priedai



Arteon Shooting Brake Originalūs priedai
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*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

03  Bagažo skyriaus įdėklas
Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo 
bagažo skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti 
bagažo skyriaus viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko 
pagamintas paviršius yra plaunamas, neslidus ir atsparus 
rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 4 cm aukščio 
kraštinė briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant 
automobilio grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

3G8061161

93 €

02  Universalūs kilimėliai visiems sezonams
Originalūs, universalūs Volkswagen kilimėliai visiems 
sezonams apsaugo Jūsų automobilio interjerą nuo 
purvo ir drėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad puikiai 
atitiktų savo vietą, juos lengva nuvalyti, o apatinė 
jų dalis yra neslidi. Išskirtinį vizualinį privalumą 
sukuria integruotas modelio pavadinimas. Kilimėliai 
yra 100 % perdirbami, labai patvarūs ir ilgaamžiai. 
Originaliems, universaliems kilimėliams visiems 
sezonams gaminti naudojamos medžiagos užtikrina 
jų ženkliai mažesnį svorį ir mažiau skleidžiamų kvapų, 
lyginant su įprastais guminiais kilimėliais. Rinkinį sudaro 
keturi kilimėliai, skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

3G8061500 82V

95 €

01  Purvasaugiai
Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs Volkswagen purvasaugiai 
veiksmingai apsaugo kėbulo dugną ir bamperius nuo purvo 
gausos. Be to, jie ženkliai sumažina nuo kelio keliamų akmenukų 
smūgių pavojų ir apsaugo nuo vandens purslų.

Priekiniai purvasaugiai Galiniai purvasaugiai 

3G8075111 3G8075101

83 € 83 €
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*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

04  Apsauginė bagažo skyriaus pakrovimo 
krašto plėvelė
Kruopščiai pritaikyta ir skaidri apsauginė bagažo 
skyriaus pakrovimo krašto plėvelė patikimai 
apsaugo bamperį nuo įbrėžimų, galinčių susidaryti 
pakraunant ir iškraunant bagažo skyrių. Greitai 
ir lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje.

3G8061197

65 €

06  Apsauginė slenksčių plėvelė
Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į automobilį: juoda 
plėvelė su sidabrinės spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis 
ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų automobilį sritį, 
bet ir apsaugo jį nuo įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta 
juostos formos įlipimo slenksčio plėvelė lengvai 
priklijuojama reikiamoje vietoje. Vieną rinkinį sudaro 
keturios plėvelės, skirtos kojų sričiai priekyje ir gale.

3G8071310 ZMD

89 €

05  Chromo spalvos galinė apdaila
Žavi apdailos detalė – originali Volkswagen chromo 
spalvos galinė bagažo skyriaus dangčio apdaila 
akimirksniu suteikia Jūsų automobiliui elegantiškumo ir 
įmantrumo. Ji gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama prie 
apatinio bagažo skyriaus dangčio krašto ir taip jį apsaugo.

3G8071360

89 €
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Drabužių kabykla „Travel & Comfort“ sistemai
Drabužių kabykla yra tvirtinama prie bazinio laikiklio, 
naudojantis paprasta fiksavimo sistema. Drabužių kabykla 
leidžia vežti drabužius taip, kad jie nesusilamdytų, o dėl 
integruoto kablio ja galima naudotis už automobilio ribų.

000061127B

63 €

Bazinis „Travel & Comfort“ sistemos laikiklis
TModulinė „Travel & Comfort“ sistema suteikia gausybę galimybių, padedančių 
keliauti lengviau ir patogiau. Pritvirtinus tinkamus Volkswagen aksesuarus prie 
bazinio laikiklio, visi daiktai yra reikiamose vietose. Bazinis laikiklis gali būti 
naudojamas derinyje su šiais priedais: universaliu kabliu, drabužių kabykla, atlenkiamu 
staliuku, „Apple iPad“ laikikliu, skirtu „iPad 2-4“ ir „iPad mini“, taip pat ir „iPad 
Air“ bei „Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ laikikliu. Bazinis laikiklis montuojamas, 
paprastai jį tvirtinant varžtais tarp galvos atramos kreipiančiųjų strypų.

000061122

22 €

07  Jungiamieji
Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti 
jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų 
Volkswagen Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai 
priderintas prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 30 
cm ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, 
bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Pats laidas 
padengtas aukščiausios kokybės tekstile, o jo jungtys 
– chromuoto metalo, su Volkswagen logotipu. Žinoma, 
šiuo laidu galėsite patogiai naudotis Android Auto ar 
MirrorLink per AppConnect funkcijomis, ir aišku, jūsų 
įrenginys bus tuo pačiu metu kraunamas. Premium 
laidas ypatingai puikiai tinka naudotis išmaniojo telefono 
žemėlapiais ir visais kitais privalumais pakeliui! 
Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C arba Apple 
Lightning, gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-48 €
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Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver,
215/55 R17 Goodyear
ULTRA GRIP ICE ARCTIC,
Su smeigėmis 

1 705 €

Sebring, 8J x 18 ET40, 
Grey Metallic,
245/45 R18 , Goodyear 
ULTRA GRIP ICE ARCTIC,
Su smeigėmis 

2 039 €
Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 
215/55 R17 Goodyear
ULTRA GRIP ICE 2,
Minkšta 

1 701 €

Sebring, 8J x 18 ET40,
Grey Metallic, 
245/45 R18, Goodyear 
ULTRA GRIP ICE 2,
Minkšta

2 031 €

3G8071497 8Z8/ GY791435/ GY791436

3G8071498 Z49/ GY791347/ GY791348

Arteon Shooting Brake Originalūs priedai

Vairuok saugiai 
su draudimu! 
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