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Base modular para transporte de objetos
no encosto de cabeça
Suporte para os componentes do sistema modular de transporte de objetos (gancho
porta-bolsas, mesa dobrável, porta iPad e cabide).

Código: 000061122
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bolsa Dobrável

Essa incrível bolsa dobrável é ideal para carregar suas compras e mantê-las organizadas no
porta-malas. Feita em material impermeável e de alta resistência, a bolsa genuína
Volkswagen suporta até 30 Kgs de carga.
Código: 5H0061104
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bolsa Dobrável (grafismo Kombi)

Essa incrível bolsa dobrável é ideal para carregar suas compras e mantê-las organizdas no
porta-malas. Feita em material impermeável e de alta resistência. Suporta até 30kg
Código: 1H1061104
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bolsa Porta Objetos

Esta bolsa porta objetos é pratica para organizar os seus objetos no interior do veículo, de
fácil fixação pelas hastes do apoio de cabeça do banco dianteiro.
Código: 000061107
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, Virtus, Voyage

página 2 de 79

Catálogo de acessórios Originais Volkswagen

Março/2022

Cabide para encosto de cabeça

Ideal para o transporte de casacos ou paletós com praticidade e sem amarrotar.
Código: 00V061127
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cabide para encosto de cabeça

Ideal para o transporte de trajes finos, como paletós e vestidos, sem risco de amarrotar.
Obs.: utilizar em conjunto com a base modular.
Código: 000061127B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Taos, Tiguan,
Tiguan Allspace, Touareg

Capa de Proteção para Banco

A capa de proteção para o banco Volkwagen é atraente, prático e protege o tecido do
banco durante o uso do assento infantil. Com a base antiderrapante, lavável e fácil de
limpar. Possui bolsos integrados que fornecem espaços extras para armazenar pequenos
objetos.
Código: 000019819C
Disponível para: Nivus, T-Cross, Taos

Capas de Pedal

Fabricadas em aço inoxidável escovado de alta qualidade e com um revestimento
antiderrapante, estas capas proporcionam uma aparência esportiva e elegante aos pedais
do seu veículo.
Código: 5G1064205
Disponível para: Golf, Jetta, Nivus, Passat, Polo, T-Cross, Taos, Tiguan, Virtus
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Conversor Automotivo De 12v Para 110v
- Quantum

Transforme sua tomada 12V em uma tomada de 110V e tenha energia suficiente para ligar
a maioria dos seus aparelhos eletrônicos fora da rede elétrica convencional, e conte ainda
com a comodidade de poder carregá-los enquanto dirige seu carro. Com uma capacidade
de 300W de potência, este acessório permite ao usuário operar TVs, videogames, laptops,
pequenas ferramentas portáteis, patinetes e bicicletas elétricas e uma ampla variedade de
dispositivos eletrônicos de 115V CA, através de uma tomada de 3 pinos no padrão
nacional e também por plug USB de alimentação, que detecta seus dispositivos
automaticamente para fornecer a velocidade de carregamento mais rápida de até 2A. O
design inteligente do ventilador permite uma dissipação rápida do calor e um fusível
interno protege o sistema contra superaquecimento, curto circuitos e sobrecargas.
Código: V04010041
Disponível para: Amarok, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Saveiro, TCross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, up!, Virtus, Voyage

Descanso de Pé em Aço

Fabricada em aço inox escovado de alta qualidade e com revestimento antiderrapante,
este descanso de pé proporciona elegância e esportividade ao seu veículo. Não
acompanha capas de pedais
Código: 5Q1864551A
Disponível para: Taos

Divisor de cargas para porta-malas

Perfeito para armazenar objetos com segurança evitando sua movimentação no portamalas.
Código: 7P0061162
Disponível para: Touareg
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Gancho para objetos

Ideal para acomodar roupas e bolsas no encosto de cabeça.
Código: 000061126A041
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Polo,
Saveiro, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, Voyage

Gancho porta-bolsas

Ideal para pendurar bolsas e sacolas com rapidez e praticidade._x000D_ Obs.: utilizar em
conjunto com a base modular.
Código: 000061126B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Polo, Saveiro,
Taos, Tiguan, Touareg

Mesa Modular Portátil

Ideal para tornar a sua viagem mais confortável, está mesa é dobrável e de fácil fixação
com sistema de travamento na base modular, possui porta copos integrado para
completar a sua funcionalidade. Obs.: utilizar em conjunto com a base modular.
Código: 000061124
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, Virtus, Voyage

Módulo de Porta iPad

Fixe com segurança e praticidade seu tablet, com a possibilidade de ajustes em varias
posições e ângulos, garantindo a perfeita visualização. Este acessório acompanha uma
pelicula protetora para o tablet, que evita o estilhalçamento em caso de acidentes. Além
disso, pode ser retirado para o uso de outro módulo. Utilizar com a base
modular000-061-122.
Código: 000061125A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Módulo de TV

Aproveite ao máximo seu VW Play. Com o novo módulo de TV, você terá acesso aos canais
abertos a qualquer instante em alta qualidade em seu veículo. Para as novas saídas USB-C
do Taos, é necessária a utilização dos novos cabos adaptadores.
Código: V04010037C
Disponível para: Nivus, Taos

Porta Ipad Air

Fixe com segurança e praticidade seu tablet, com a possibilidade de ajustes em varias
posições e angulos, garantindo a perfeita visualização. Este acessório acompanha uma
pelicula protetora para o tablet, que evita o estilhalçamento em caso de acidentes.
Obs.: utilizar em conjunto com a base modular.
Código: 000061125E
Disponível para: Amarok, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Polo, Taos, Tiguan, Tiguan
Allspace, Touareg, Virtus

Porta iPad Mini

Fixe com segurança e praticidade seu tablet, com a possibilidade de ajustes em varias
posições e angulos, garantindo a perfeita visualização. Este acessório acompanha uma
película protetora para o tablet, que evita o estilhaçamento em caso de acidentes.
Obs.: utilizar em conjunto com a base modular.
Código: 000061125B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Polo, Saveiro,
Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg

Porta Samsung Galaxy Tab

Fixe com segurança e praticidade seu tablet, com a possibilidade de ajustes em varias
posições e angulos, garantindo a perfeita visualização. Este acessório acompanha uma
película protetora para o tablet, que evita o estilhaçamento em caso de acidentes.
Obs.: utilizar em conjunto com a base modular.
Código: 000061125D
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Polo, Saveiro,
Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg
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Porta-objetos

Suporte para armazenamento de objetos Instalado diretamente no compartimento de
copos do veículo, garantindo facilidade no manuseio. É o lugar ideal para o
armazenamento de pequenos objetos.
Código: 000061142
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Porta-Tablet

Fixe com segurança e praticidade seu tablet, com a possibilidade de ajustes em várias
posições e ângulos, garantindo perfeita visualização. Além disso, pode ser retirado para o
uso de outro módulo.
Obs.: utilizar em conjunto com a base modular.
Código: 000061125N
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, Virtus, Voyage

Protetor de porta-malas rígido com abas

Encaixe perfeito. Proteção extra para transportar produtos pesados.
Código: 5G9061162
Disponível para: Golf Variant

Purificador de ar

Esteriliza e elimina bactérias, vírus, fungos e odores através do processo de ionização do
ar. Produto portátil, que pode ser ligado ao 12V do seu carro ou ao plug USB em qualquer
ambiente. Limpeza rápida e fácil sem a necessidade de troca de elemento filtrante.
Código: V04010080P
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Rede de porta-malas

Perfeito para armazenar objetos em segurança evitando sua movimentação no portamalas.
Código: 5N0065111
Disponível para: Golf, Tiguan, Tiguan Allspace

Rede organizadora de porta-malas

Perfeito para armazenar objetos com segurança evitando sua movimentação no portamalas.
Código: 3C9065110
Disponível para: Golf, Golf Variant, Passat

Retrovisor adicional

Ideal para aqueles que buscam uma visibilidade melhor de seus passageiros,
especialmente crianças no banco traseiro.
Código: 000072549A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Capota marítima - Saveiro cabine dupla

Promove proteção com fácil acesso à área de carga. Produzida em lona de alta resistência.
Código: 5U7061205
Disponível para: Saveiro
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Capota marítima - Saveiro cabine
estendida

Promove proteção com fácil acesso à área de carga. Produzida em lona de alta resistência.
Código: 5U7061205B
Disponível para: Saveiro

Capota marítima - Saveiro cabine simples

Promove proteção com fácil acesso à área de carga. Produzida em lona de alta resistência.
Código: 5U7061205A
Disponível para: Saveiro

Capota marítima de lona preta Amarok
Extreme

Praticidade de uso e com padrão de qualidade Volkswagen. A lona garante a proteção da
sua caçamba por muito mais tempo.
Código: 2H7071778G
Disponível para: Amarok

Capota marítima de lona preta cabine
dupla

Praticidade de uso e com padrão de qualidade Volkswagen. A lona garante a proteção da
sua caçamba por muito mais tempo.
Código: 2H2071778C
Disponível para: Amarok
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Protetor de caçamba cabine simples

Feito em material de alta qualidade, respeitando os mais rígidos padrões dimensionais e
de construção, este acessório
protege a caçamba contra riscos no transporte de cargas, ajuda a evitar o derrapamento
de objetos na caçamba e se adapta perfeitamente ao seu veículo. Além disso não desbota
com o sol, deixando o seu carro protegido e mais bonito por mais tempo.
Código: 2H5061162A
Disponível para: Amarok

Capa de parafuso de roda

Capas plásticas para parafuso de roda, são feita em material resistente a altas
temperaturas e deixam a roda de seu veículo com muito mais esportividade, além de ter o
nome Volkswagen em baixo relevo. - Valor Unitário Código: 7H06011739B9
Disponível para: Amarok

Capa de parafuso de roda

-Valor unitárioCapas plásticas para parafuso de roda, são feita em material resistente a altas
temperaturas e deixam a roda de seu veículo com muito mais esportividade, além de ter o
nome Volkswagen em baixo relevo.
Código: 1K06011739B9
Disponível para: CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Polo, Saveiro, Taos,
Tiguan, up!, Virtus, Voyage

Jogo de capas de válvulas em alumínio

Personalize o seu Volkswagen nos mínimos detalhes. As quatro tampas de válvulas com o
logotipo Volkswagen em relevo fornecem às válvulas uma melhor proteção contra poeira,
sujeira e umidade.
Código: 000071215A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Kit parafuso antifurto para rodas Up! e
família Gol

-Kit com quatro peçasEste kit protege todas as rodas do seu veículo contra roubos e furtos utilizando somente
uma chave segredo. Os parafusos tem encaixe perfeito e segredo exclusivo Volkswagen,
só podendo ser encontrados na rede de concessionárias. Além disso, possuem coberturas
especiais para manter a discrição e segurança dos seus acessórios.
Principais Características:
· Proteção de todas as rodas do veículo com um único segredo (facilidade para encontrar a
chave segredo e menor custo benefício);
· Não pode ser aberta com ferramentas ou chaves de mercado (uso de alicates ou chaves
de mercado não conseguem abrir o parafuso);
· Exclusivo segredo Volkswagen (segredos exclusivos que podem ser encontrados em toda
a Rede em caso de perda da chave);
· Características mecânicas e de proteção a corrosão igual aos parafusos originais, alta
resistência mecânica e a corrosão (não enferrujam e sua rosca não danifica as rodas ou
roscas de fixação, fazendo sua remoção ser mais segura).• O segredo do parafuso inibe a
remoção da roda sem a chave antifurto
· Parafuso resistente a corte / perfuração e anel giratório inibem o desparafusamento sem
a chave
· Não altera o balanceamento da roda
· Chave auto-centrante para fácil montagem e desmontagem
Código: 1S0698137
Disponível para: Gol, Saveiro, up!, Voyage

Rodas de liga 17” –Diamantada/Preto

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 2G5601025AFZZ
Disponível para: Nivus

Rodas de liga 17” –Preta

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 2G5601025AWRN
Disponível para: Nivus
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Cesto Pet de Transporte

Mantenha seu cão muito mais seguro para um passeio de carro. Além de ser fácil de
montar, conta com um design Exclusivo Volkswagen.
Código: V04010024B
Disponível para: Amarok, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Saveiro, TCross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, up!, Virtus, Voyage

Cinto Peitoral para PET G

A segurança deve vir sempre em primeiro lugar, ainda mais quando se trata do seu Pet.
Para transportá-lo em seu veículo com proteção e conforto, não podem faltar o cinto
peitoral e o cesto pet de transporte. Tamanhos: P / M / G
Código: V04010025F
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cinto Peitoral para PET M

A segurança deve vir sempre em primeiro lugar, ainda mais quando se trata do seu Pet.
Para transportá-lo em seu veículo com proteção e conforto, não podem faltar o cinto
peitoral e o cesto pet de transporte. Tamanhos: P / M / G
Código: V04010025E
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cinto Peitoral para PET P

A segurança deve vir sempre em primeiro lugar, ainda mais quando se trata do seu Pet.
Para transportá-lo em seu veículo com proteção e conforto, não podem faltar o cinto
peitoral e o cesto pet de transporte. Tamanhos: P / M / G
Código: V04010025D
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Adesivo de proteção da soleira do porta
malas - Transparente

-Valor unitárioPara proteger a soleira do porta malas do seu carro de forma discreta e elegante, os
adesivos transparentes tem material de alta resistência que evita riscos e danos à pintura
causados por malas ou objetos apoiados na soleira.
Código: 5NA061197
Disponível para: Tiguan Allspace

Adesivo de proteção de porta-malas

Proteção contra possíveis arranhões ao carregar e descarregar volumes do porta-malas.
Código: 5G0061195
Disponível para: Golf

Adesivo de proteção do porta malas
cromado

-Valor unitárioProporciona proteção para a soleira da tampa do porta malas com design elegante e
instalação prática e fácil.
Código: 5NA061195A
Disponível para: Tiguan Allspace

Adesivo de soleira

Adesivos para a região das soleiras das portas. Proteção contra riscos.
Código: 5U7071685ADKN
Disponível para: Saveiro
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Adesivo de soleira de vinil

Seu material de alta resistencia proteje as regiões das soleiras contra riscos. Kit composto
por 4 peças. - Placa de alumínio com nome do veículo vendida separadamente
Código: 6EA071310
Disponível para: Polo, Virtus

Adesivo de Soleira em alumínio com
nome T-Cross

Este acessório confere um alto nível de proteção para as soleiras do seu Volkswagen
contra riscos ou pequenos danos. Os Adesivos de Soleira em Alumínio foram projetados
nas medidas ideais para equipar seu T-Cross.
O jogo é composto por 2 peças, lado direito e esquerdo, assegurando uma instalação
totalmente completa no seu veículo, deixando-o bem conservado mesmo nos pequenos
detalhes.
Confeccionados em alumínio e com aplicação de verniz de proteção, as soleiras são
resistentes e possuem tonalidade prata com efeito escovado, não ressecam ou desbotam
mesmo com uso constante ou frequente exposição ao sol e chuva.
Código: V04010031
Disponível para: T-Cross

Adesivo Frontal Off Road

O adesivo de tampa dianteira da um toque Off Road e exclusivo ao seu T-Cross
Código: 2GP064317B
Disponível para: T-Cross
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Adesivos de soleira

Proteção contra possíveis arranhões na área das soleiras do carro.
Código: 5G0071310A19A
Disponível para: Golf, Golf Variant

Adesivos de soleira de vinil dianteiros
Aplicado nas portas dianteiras, protege a soleira contra riscos.
Código: APR087025CC
Disponível para: Gol, Voyage

Complemento para Tag Lateral (Lado
Direito)

Os frisos de aluminio laterais da versão Highline complementam ainda mais o estilo e
esportividade. Vendido Separadamente
Código: 2GK853688B2ZZ
Disponível para: Taos

Complemento para Tag Lateral (Lado
Esquerdo)

Os frisos de aluminio laterais da versão Highline complementam ainda mais o estilo e
esportividade. Vendido Separadamente
Código: 2GK853689B2ZZ
Disponível para: Taos
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Jogo de adesivos de soleira em vinil

-Kit com quatro peçasAplicadas nas portas dianteiras, garantem total proteção contra riscos e o material de alta
resistência protege contra intempéries deixando seu veículo protegido e bonito por mais
tempo. Com detalhes prateados.
Código: 5NA071310BZMD
Disponível para: Tiguan Allspace

Kit de adesivos de customização CARBON
Kit de adesivos para customização do veículo
Código: 1S4064317A
Disponível para: up!

Kit de adesivos de customização FUN

Kit de adesivos para customização do veículo
Código: 1S4064317B
Disponível para: up!

Kit de adesivos de proteção para soleiras.
Kit com 4 peças.
Kit de Adesivo de Soleira em Alumínio (04 peças)
Código: 3G0071310BXF
Disponível para: Golf
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Kit de soleiras em aluminios para portas
dianteiras.

Adesivo de Soleira em Alumínio
Código: 3G0071303
Disponível para: Golf

Película de proteção para porta-malas

_x000D_ Proteção contra possíveis arranhões ao carregar e descarregar volumes do portamalas.
Código: 1S0061197
Disponível para: up!

Película de proteção transparente para
para-choque traseiro.

Proteção contra possíveis arranhões ao carregar e descarregar volumes do porta-malas.
Exclusivo para Golf Variant.
Código: 5G9071360
Disponível para: Golf Variant

Película de proteção transparente para
soleiras
Proteção contra possíveis arranhões na área das soleiras do carro.
Código: 7P0071310A908
Disponível para: Touareg
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Satz Einstiegsleisten Mit

A soleira protege as portas contra arranhões e tambem proporciona um design bonito.
Código: 5C6071303B
Disponível para: Jetta

Soleira da porta

Kit Soleiras em alumínio com nome Polo grafado (2 peças), confere proteção contra riscos
deixando seu veículo protegido e esportivo.
- Adesivo de vinil vendido separadamente - (Cód. 6EA071310)
Código: 6EA071303
Disponível para: Polo

Soleira de Alumínio (lado dianteiro
direito)

Confeccionadas em alumínio estes acessórios além de proteger as regiões contra riscos,
deixa seu TAOS com maior estilo e esportividade. Vendido separadamente
Código: 2GJ8535388Y9
Disponível para: Taos

Soleira de Alumínio (lado dianteiro
esquerdo)

Confeccionadas em alumínio estes acessórios além de proteger as regiões contra riscos,
deixa seu TAOS com maior estilo e esportividade. Vendido separadamente
Código: 2GJ8535378Y9
Disponível para: Taos
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Soleira em Vinil

Proteção em vinil exclusiva e personalizada para o seu Volkswagen, que protege a soleira
contra arranhões de sapatos e saltos. (Kit composto por 4 peças)
Código: 2G5071310
Disponível para: Nivus

Tag Lateral

Os adesivos laterais dão um toque de sofisticação ao visual do seu Volkswagen, sempre
levando em conta a qualidade dos produtos Originais Volkswagen. (4 peças em Alumínio)
Código: 2G5064317
Disponível para: Nivus

Tags Laterais em alumínio com nome
Virtus

Os adesivos laterais dão um toque de sofisticação ao visual do seu Volkswagen, sempre
levando em conta a qualidade dos produtos Originais Volkswagen. (4 peças em Alumínio)
Código: 6EC064317
Disponível para: Virtus

Câmera de ré

A camera de ré proporciona facilidade e maior segurança para o seu veículo em manobras.
Com funcionalidade perfeita em conjunto com as multimídias Volkswagen, é garantia de
conveniência e conforto. Fixação próxima à placa.
Obs.: Necessário confirmar aplicação e compatibilidade com o rádio. Náo aplicável a rádios
Composition Phone, Composition Touch e Discover Media.
Código: 5U0054630B
Disponível para: CrossFox, Fox, Gol, Saveiro, Voyage
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Câmera veicular dvr (grava movimento
dianteiro)

Câmera de sgurança para você gravar em alta resolução suas viagens e deslocamentos.
Conta com dispositivo de detecção de movimento, que inicia automaticamente a gravação
de vídeo caso alguem encoste em seu veículo enquanto estiver estacionado.
Código: V04011006B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Kit de Alarme

-Valor unitárioTrazendo proteção, segurança e comodidade para o seu carro, os alarmes Element K são
ideais para carros sem sistema de alarme de série. De simples instalação, fácil utilização e
com integração perfeita aos sistemas do seu veículo. Contém um controle canivete com
três teclas e um controle universal com quatro teclas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Compatibilidade com módulos de vidros originais (subida expressa);
- Desligamento automático de rádio;
- Abertura de porta-malas*;
- Temporizador dos faróis (função coming living home)*;
- Função pânico e localizador;
- Auto lock e auto rearme (apertando involuntariamente o alarme rearma
automaticamente após alguns segundos);
- Sons de disparo, ativação e desativação pela sirene ou buzina do veículo*;
- Aviso e memória de últimos disparos;
- Cancelamento temporário do sensor de ultrassom através do controle remoto (ao deixar
animais no interior do veículo, por exemplo);
- Cancelamento momentâneo do sinal sonoro ao ativar e desativar o alarme;
- Inibição permanente dos sons de ativação e desativação.
* Pode necessitar do uso de relé auxiliar.
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
- Proteção anti clonagem do controle remoto (proteção contra clonagens em
estacionamentos);
- Sistema de ultrassom com ajuste de fábrica automático e ajustes pré-definidos
(opcional);
- Menor consumo de energia do mercado (garantia de não ter panes elétricas);
- Bateria de lítio de maior durabilidade;
- Controle remoto resistente à água;
- Acompanha 2 controles remotos;
- Gravação de até 4 controles;
- Produto certificado pela Anatel e atende todas normas do CONTRAN;
Código: 5U0054620C
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage
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Kit de Alarme

-Valor unitárioOs alarmes da Quantum oferecem maior conforto, segurança e comodidade para carros
sem sistema de alarme de série. Com instalação e utilização simples e diversas funções
especiais, os alarmes tem integração perfeita aos sistemas do seu veículo. Contém dois
controles universais com 3 teclas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Auto-lock: Trava e destrava as portas pela ignição.
Rearme Automático: Ativa alarme após desativação acidental.
Pânico e Localizador: Ativados pelo controle remoto.
Diagnóstico do último disparo: indicações via LED e sirene do alarme;
Senha Digital Personalizada: 2 dígitos - facilidade e segurança;
Auto Lock: travamento e destravamento automático das portas pela ignição;
Reativação automática: proteção em caso de desativação involuntária.
Código: 1S0054620D
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage

Kit de Alarme

-Valor unitárioOs alarmes da Quantum oferecem maior conforto, segurança e comodidade para carros
sem sistema de alarme de série. Com instalação e utilização simples e diversas funções
especiais, os alarmes tem integração perfeita aos sistemas do seu veículo. Contém um
controle canivete com 3 teclas e um controle universal com 3 teclas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Auto-lock: Trava e destrava as portas pela ignição.
Rearme Automático: Ativa alarme após desativação acidental.
Pânico e Localizador: Ativados pelo controle remoto.
Diagnóstico do último disparo: indicações via LED e sirene do alarme;
Senha Digital Personalizada: 2 dígitos - facilidade e segurança;
Auto Lock: travamento e destravamento automático das portas pela ignição;
Reativação automática: proteção em caso de desativação involuntária.
Código: 1S0054620E
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage
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Kit de alarme com 1 controle canivete 2
teclas e 1 universal 4 teclas

-Valor unitárioTrazendo proteção, segurança e comodidade para o seu carro, os alarmes Element K são
ideais para carros sem sistema de alarme de série. De simples instalação, fácil utilização e
com integração perfeita aos sistemas do seu veículo. Contém um controle universal com
duas teclas e um controle universal com quatro teclas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Compatibilidade com módulos de vidros originais (subida expressa);
- Desligamento automático de rádio;
- Abertura de porta-malas*;
- Temporizador dos faróis (função coming living home)*;
- Função pânico e localizador;
- Auto lock e auto rearme (apertando involuntariamente o alarme rearma
automaticamente após alguns segundos);
- Sons de disparo, ativação e desativação pela sirene ou buzina do veículo*;
- Aviso e memória de últimos disparos;
- Cancelamento temporário do sensor de ultrassom através do controle remoto (ao deixar
animais no interior do veículo, por exemplo);
- Cancelamento momentâneo do sinal sonoro ao ativar e desativar o alarme;
- Inibição permanente dos sons de ativação e desativação.
* Pode necessitar do uso de relé auxiliar.
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
- Proteção anti clonagem do controle remoto (proteção contra clonagens em
estacionamentos);
- Sistema de ultrassom com ajuste de fábrica automático e ajustes pré-definidos
(opcional);
- Menor consumo de energia do mercado (garantia de não ter panes elétricas);
- Bateria de lítio de maior durabilidade;
- Controle remoto resistente à água;
- Acompanha 2 controles remotos;
- Gravação de até 4 controles;
- Produto certificado pela Anatel e atende todas normas do CONTRAN;
Código: 5U0054620B
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage
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Kit de Alarme com 2 controles universais
2 teclas

-Valor unitárioTrazendo proteção, segurança e comodidade para o seu carro, os alarmes Element K são
ideais para carros sem sistema de alarme de série. De simples instalação, fácil utilização e
com integração perfeita aos sistemas do seu veículo. Contém dois controles universais
com duas teclas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Compatibilidade com módulos de vidros originais (subida expressa);
- Desligamento automático de rádio;
- Abertura de porta-malas*;
- Temporizador dos faróis (função coming living home)*;
- Função pânico e localizador;
- Auto lock e auto rearme (apertando involuntariamente o alarme rearma
automaticamente após alguns segundos);
- Sons de disparo, ativação e desativação pela sirene ou buzina do veículo*;
- Aviso e memória de últimos disparos;
- Cancelamento temporário do sensor de ultrassom através do controle remoto (ao deixar
animais no interior do veículo, por exemplo);
- Cancelamento momentâneo do sinal sonoro ao ativar e desativar o alarme;
- Inibição permanente dos sons de ativação e desativação.
* Pode necessitar do uso de relé auxiliar.
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
- Proteção anti clonagem do controle remoto (proteção contra clonagens em
estacionamentos);
- Sistema de ultrassom com ajuste de fábrica automático e ajustes pré-definidos
(opcional);
- Menor consumo de energia do mercado (garantia de não ter panes elétricas);
- Bateria de lítio de maior durabilidade;
- Controle remoto resistente à água;
- Acompanha 2 controles remotos;
- Gravação de até 4 controles;
- Produto certificado pela Anatel e atende todas normas do CONTRAN;
Código: 5U0054620
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage
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Kit de alarme com 2 controles universais
4 teclas

-Valor unitárioTrazendo proteção, segurança e comodidade para o seu carro, os alarmes Element K são
ideais para carros sem sistema de alarme de série. De simples instalação, fácil utilização e
com integração perfeita aos sistemas do seu veículo. Contém dois controles universais
com quatro teclas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Compatibilidade com módulos de vidros originais (subida expressa);
- Desligamento automático de rádio;
- Abertura de porta-malas*;
- Temporizador dos faróis (função coming living home)*;
- Função pânico e localizador;
- Auto lock e auto rearme (apertando involuntariamente o alarme rearma
automaticamente após alguns segundos);
- Sons de disparo, ativação e desativação pela sirene ou buzina do veículo*;
- Aviso e memória de últimos disparos;
- Cancelamento temporário do sensor de ultrassom através do controle remoto (ao deixar
animais no interior do veículo, por exemplo);
- Cancelamento momentâneo do sinal sonoro ao ativar e desativar o alarme;
- Inibição permanente dos sons de ativação e desativação.
* Pode necessitar do uso de relé auxiliar.
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
- Proteção anti clonagem do controle remoto (proteção contra clonagens em
estacionamentos);
- Sistema de ultrassom com ajuste de fábrica automático e ajustes pré-definidos
(opcional);
- Menor consumo de energia do mercado (garantia de não ter panes elétricas);
- Bateria de lítio de maior durabilidade;
- Controle remoto resistente à água;
- Acompanha 2 controles remotos;
- Gravação de até 4 controles;
- Produto certificado pela Anatel e atende todas normas do CONTRAN;

Código: 5U0054620A
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage

Kit sensor de estacionamento traseiro

-Valor unitárioo sensor de estacionamento traseiro traz maior conforto e segurança nas manobras e
podem evitar danos ao veículo e pessoas/objetos no entorno do veículo. Seu acionamento
é identificado por um alarme sonoro que aumenta de intensidade com a aproximação do
objeto/obstáculo.
Código: 5U0054752
Disponível para: Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage
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Sensor de estacionamento Dianteiro

O sensor de estacionamento dianteiro vem para completar a segurança nas manobras em
ruas e garagens, sempre sinalizando os objetos no seu entorno com um alarme sonoro.
Código: V04010021A
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Sensor de Estacionamento Traseiro
Acompanha chave de travamento.
Código: V04010020B
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Sensor de Inclinação

O kit com sensor de inclinação detecta e avisa a inclinação do veículo na tentativa de furto
das rodas. Um produto com alta tecnologia e qualidade que trará mais segurança para o
seu carro.
Código: V04011029
Disponível para: Nivus, T-Cross, Taos

Kit 4 alto-falantes
Full Range 50 W RMS.

Código: 5U0098609BB
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage
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Cabo adaptador USB-A para USB-C

Transforma entradas USB-C do Taos para o padrão USB-A, necessário para alguns cabos e
acessórios.
Código: V04010023F
Disponível para: Taos

Cabo Carregador Espiral Lightning
(Apple)
Formato espiral (Não enrosca)
Certificado e aprovado pela Apple
Carregamento rápido

OBS: Para as novas saídas USB-C do Taos, é necessária a utilização do cabo adaptador
V04010023F
Código: 5U0051446D
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cabo Carregador Espiral Lightning
(Apple) - Utilizar em conjunto com o cabo
adaptador V04.010.023.F

Formato espiral (Não enrosca)
Certificado e aprovado pela Apple
Carregamento rápido

OBS: Para as novas saídas USB-C do Taos, é necessária a utilização do cabo adaptador
V04010023F
Código: 5U0-051-446-D
Disponível para: Taos
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Cabo carregador Espiral Micro USB
(Android)
Formato espiral (Não enrosca)
Certificado e aprovado pela Apple
Carregamento rápido

OBS: Para as novas saídas USB-C do Taos, é necessária a utilização do cabo adaptador
V04010023F
Código: 5U0051446E
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cabo carregador Espiral Micro USB
(Android) - Utilizar em conjunto com o
cabo adaptador V04.010.023.F

Formato espiral (Não enrosca)
Certificado e aprovado pela Apple
Carregamento rápido

OBS: Para as novas saídas USB-C do Taos, é necessária a utilização do cabo adaptador
V04010023F
Código: 5U0-051-446-E
Disponível para: Taos

Cabo carregador Espiral Tipo C (Android)
Formato espiral (Não enrosca)
Certificado e aprovado pela Apple
Carregamento rápido

Código: V04011007B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Cabo carregador Espiral Tipo C (Android) Utilizar em conjunto com o cabo
adaptador V04.010.023.F

Formato espiral (Não enrosca)
Certificado e aprovado pela Apple
Carregamento rápido
Código: V04-011-007-B
Disponível para: Taos

Cabo carregador USB "3 em 1" (Tipo C /
Lightning / Micro USB)

Em linha com as novas versões de sistema operacional dos dispositivos móveis Apple e
Android, que possibilitam o espelhamento dos aplicativos Waze, Maps e Spotify através do
Car Play, o Pós-Vendas da Volkswagen aproveita a oportunidade para lançar novos
produtos ligados à conectividade e praticidade.
Código: 5U0051446G
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cabo carregador USB "3 em 1" (Tipo C /
Lightning / Micro USB) - Utilizar em
conjunto com o cabo adaptador
V04.010.023.F

Em linha com as novas versões de sistema operacional dos dispositivos móveis Apple e
Android, que possibilitam o espelhamento dos aplicativos Waze, Maps e Spotify através do
Car Play, o Pós-Vendas da Volkswagen aproveita a oportunidade para lançar novos
produtos ligados à conectividade e praticidade.
Código: 5U0-051-446-G
Disponível para: Taos
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Cabo carregador USB Tipo C "Alta
performance"

Em linha com as novas versões de sistema operacional dos dispositivos móveis Apple e
Android, que possibilitam o espelhamento dos aplicativos Waze, Maps e Spotify através do
Car Play, o Pós-Vendas da Volkswagen aproveita a oportunidade para lançar novos
produtos ligados à conectividade e praticidade.
Código: 5U0051446F
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cabo carregador USB Tipo C "Alta
performance" - Utilizar em conjunto com
o cabo adaptador V04.010.023.F

Em linha com as novas versões de sistema operacional dos dispositivos móveis Apple e
Android, que possibilitam o espelhamento dos aplicativos Waze, Maps e Spotify através do
Car Play, o Pós-Vendas da Volkswagen aproveita a oportunidade para lançar novos
produtos ligados à conectividade e praticidade.
Código: 5U0-051-446-F
Disponível para: Taos

Cabo flat de sincronismo e carregamento
USB com conector Lightning Apple

Cabo Lightning de carregamento e sincronismo USB.
Extensão do cabo achatado (flat) para melhor armazenagem e durabilidade com 1,20m de
comprimento.
Cabo com licença da Apple. Disponível também na cor preta.
Código: 5U0051446
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Cabo flat de sincronismo e carregamento
USB com conector Lightning Apple Utilizar em conjunto com o cabo
adaptador V04.010.023.F

Cabo Lightning de carregamento e sincronismo USB.
Extensão do cabo achatado (flat) para melhor armazenagem e durabilidade com 1,20m de
comprimento.
Cabo com licença da Apple. Disponível também na cor preta.
Código: 5U0-051-446
Disponível para: Taos

Cabo micro USB flat

O cabo micro USB é ideal para carregar Smartphones, câmeras, GPS, caixas de som e todos
os aparelhos de conexão micro USB. A extensão do cabo é flat e por isso ela é achatada.
Sendo assim, evita os fios enrolados, é mais fácil de armazenar e mais resistente do que os
cabos convencionais.
Código: 5U0051446C
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cabo micro USB flat - Utilizar em
conjunto com o cabo adaptador
V04.010.023.F

O cabo micro USB é ideal para carregar Smartphones, câmeras, GPS, caixas de som e todos
os aparelhos de conexão micro USB. A extensão do cabo é flat e por isso ela é achatada.
Sendo assim, evita os fios enrolados, é mais fácil de armazenar e mais resistente do que os
cabos convencionais.
Código: 5U0-051-446-C
Disponível para: Taos
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Cabo USB-C para Lightning

Transforma entradas USB-C do Taos para Lightning, necessário para alguns cabos e
acessórios.
Código: V04010023H
Disponível para: Taos

Cabo USB-C para USB-C

Cabo com pontas USB-C em ambas as extremidades.
Código: V04010023J
Disponível para: Taos

Carregador de Indução modelo tapete

Acessório perfeito para você que possui celular com tecnologia de carregamento sem fio.
Código: V04011010
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Carregador de indução para Suporte de
Painel

Acessório perfeito para você que possui celular com tecnologia de carregamento sem fio.
Código: V04011010A
Disponível para: Gol, Nivus, Polo, Saveiro, Virtus, Voyage
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Haste Shark

A Haste Shark (conhecida no Mercado como Antena Shark) possui a mesma função da
haste tradicional do seu veículo, porém com um design diferenciado e maior sofisticação.
E, além da T-Cross, ela é compatível também com os modelos Polo e Virtus.
Código: V04011027
Disponível para: Polo, T-Cross, Virtus

Assento de seguranca infantil midi-plus

Esta cadeira possui dispositivos de ancoragem (ISOFIX® e apoio frontal), o que assegura e
proporciona um vínculo estrutural seguro e rápido entre a cadeirinha de criança e a
carroçaria do veículo. Peso Suportado: até 18 kgs.
(Obs.: certifique-se da disponibilidade dos ganchos de ancoragem do sistema ISOFIX® em
seu veículo, pois se trata de um item não disponível em alguns modelos). Selo de
Identificação da Conformidade Registro INMETRO 005430/2019 - Certificado de
Conformidade BRA19/00841

Código: 6EA019900
Disponível para: Jetta, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace

Assento Infantil para Bicicleta

Transporte as crianças de forma confortável e segura com esse assento infantil. Possui
cinto ajustável com 5 pontos de fixação. O assento é facilmente fixado pelo quadro da
bicicleta. Capacidade máxima para 22kg. Cor única: preto
Código: V04010044D
Disponível para: Taos
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Base de cadeirinha de Bebe Conforto
Galzerano

A base de cadeirinha é um acessório que facilita a vida diária dos pais, servindo como um
facilitador para encaixe do bebê conforto no carro (item não incluso, vendido
separadamente), podendo deixar instalado em mais de um automóvel, fazendo a retirada
apenas do bebê conforto. Este produto conta com: - Base para acoplar o bebê conforto,
para ser instalada direto ao cinto de segurança do veículo - Base com sinalizador de
encaixe correto, trazendo mais segurança para os pais - Modelo ideal para crianças de 0
até 13 kg.
Código: V04010044B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Britax Baby Safe G0 Plus ISOFIX

Cadeira infantil para bebê
Esta cadeira possui dispositivos de ancoragem ISOFIX®, o que assegura e proporciona um
vínculo estrutural seguro e rápido entre a cadeirinha de criança e a carroçaria do veículo.
Peso suportado: até 13 kg. Selo de Identificação da Conformidade Registro INMETRO
003798/2020 – Certificado de Conformidade BRA19/02236.
Código: 5G0019907A
Disponível para: Golf, Polo, T-Cross, Taos, up!, Virtus

Cadeira de Bebê (Bebe Conforto)
Galzerano

Bebê conforto com tecido removível e lavável; Para recém-nascidos até 13 kg; Fixação ao
banco através do cinto de segurança; Alça ergonômica para transporte; Capota removível;
Leve e fácil de transportar; Se colocado sobre uma superfície plana, seu design permite
balançar a cadeirinha para ajudar no sono do bebê. Selo de Identificação da Conformidade
Registro INMETRO.
Código: V04010044
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cadeira de Bebê Galzerano (com Isofix)

Este assento possui sistema de instalação Isofix e sistema Bip Safe que avisa aos pais
através de sinal sonoro quando o cinto de segurança é aberto. Conta com design moderno
e exclusivo Volkswagen. Categoria G1,2 e 3 (9 à 36kg)
Código: V04010044A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Calha de chuva

As calhas de chuva permitem que você dirija o veículo com os vidros semiabertos, sem
deixar que a chuva ou o vento interfiram no seu conforto, além de seu design exclusivo e
sofisticado.
Código: 2G0072193
Disponível para: Polo, Virtus

Calhas de chuva dianteiras

As calhas de chuva melhoram a circulação interna de ar e proporcionam conforto ao dirigir
protegendo os ocupantes contra o vento e chuva.
Devido a seu exclusivo design elas reduzem o ruído do vento quando utilizado com as
janelas ligeiramente abertas, e bloqueiam a incidência de luz e calor nos momentos em
que o sol estiver brilhando.
Feitas em acrílico escurecido de última geração e alta resistência, nossas calhas tem
excelente resistencia a intempéreis e ações do tempo, mantendo suas característica por
muito mais tempo.
Código: 5C6072193AHU3
Disponível para: Jetta

Calhas de chuva dianteiras

As calhas de chuva melhoram a circulação interna de ar e proporcionam conforto ao dirigir
protegendo os ocupantes contra o vento e chuva.
Devido a seu exclusivo design elas reduzem o ruído do vento quando utilizado com as
janelas ligeiramente abertas, e bloqueiam a incidência de luz e calor nos momentos em
que o sol estiver brilhando.
Feitas em acrílico escurecido de última geração e alta resistência, nossas calhas tem
excelente resistencia a intempéreis e ações do tempo, mantendo suas característica por
muito mais tempo.
Código: 5G4072193HU3
Disponível para: Golf

Calhas de chuva dianteiras

As calhas de chuva melhoram a circulação interna de ar e proporcionam conforto ao dirigir
protegendo os ocupantes contra o vento e chuva.
Devido a seu exclusivo design elas reduzem o ruído do vento quando utilizado com as
janelas ligeiramente abertas, e bloqueiam a incidência de luz e calor nos momentos em
que o sol estiver brilhando.
Feitas em acrílico escurecido de última geração e alta resistência, nossas calhas tem
excelente resistencia a intempéreis e ações do tempo, mantendo suas característica por
muito mais tempo.
Código: 7P0072193HU3
Disponível para: Touareg
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Calhas de chuva dianteiras

-Kit com duas peçasAs calhas genuínas Volkswagen permitem o fluxo de ar dentro do veículo independente do
clima. Se encaixam perfeitamente ao vidro do veículo sem necessidade de colagem e
podem ser retiradas sem danificar a pintura.
Código: 5NA072193HU3
Disponível para: Tiguan Allspace

Calhas de chuva dianteiras e traseiras

-Kit de quatro peçasAs calhas genuínas Volkswagen permitem o fluxo de ar dentro do veículo independente do
clima. Se encaixam perfeitamente ao vidro do veículo sem necessidade de colagem e
podem ser retiradas sem danificar a pintura.
Código: 5NL072190
Disponível para: Tiguan Allspace

Calhas de chuva traseiras

As calhas de chuva melhoram a circulação interna de ar e proporcionam conforto ao dirigir
protegendo os ocupantes contra o vento e chuva.
Devido a seu exclusivo design elas reduzem o ruído do vento quando utilizado com as
janelas ligeiramente abertas, e bloqueiam a incidência de luz e calor nos momentos em
que o sol estiver brilhando.
Feitas em acrílico escurecido de última geração e alta resistência, nossas calhas tem
excelente resistencia a intempéreis e ações do tempo, mantendo suas característica por
muito mais tempo.
Código: 5G4072194HU3
Disponível para: Golf

Calhas de chuva traseiras

As calhas de chuva melhoram a circulação interna de ar e proporcionam conforto ao dirigir
protegendo os ocupantes contra o vento e chuva.
Devido a seu exclusivo design elas reduzem o ruído do vento quando utilizado com as
janelas ligeiramente abertas, e bloqueiam a incidência de luz e calor nos momentos em
que o sol estiver brilhando.
Feitas em acrílico escurecido de última geração e alta resistência, nossas calhas tem
excelente resistencia a intempéreis e ações do tempo, mantendo suas característica por
muito mais tempo.
Código: 5C6072194AHU3
Disponível para: Jetta

página 35 de 79

Catálogo de acessórios Originais Volkswagen

Março/2022

Calhas de chuva traseiras

As calhas de chuva melhoram a circulação interna de ar e proporcionam conforto ao dirigir
protegendo os ocupantes contra o vento e chuva.
Devido a seu exclusivo design elas reduzem o ruído do vento quando utilizado com as
janelas ligeiramente abertas, e bloqueiam a incidência de luz e calor nos momentos em
que o sol estiver brilhando.
Feitas em acrílico escurecido de última geração e alta resistência, nossas calhas tem
excelente resistencia a intempéreis e ações do tempo, mantendo suas característica por
muito mais tempo.
Código: 7P0072194HU3
Disponível para: Touareg

Capa de chave em silicone

Proteja a chave do seu carro com uma elegante capa emborrachada, disponível nas cores
preta, branca, vermelha, azul e cinza
Código: 6EA087012
Disponível para: Golf, Jetta, Nivus, Polo, T-Cross, Taos, Tiguan Allspace, Virtus

Capa de chave em silicone cor: preta

Para chave canivete com 3 botões.
Cor Preta.
Também disponível na cor vermelha

Código: 1S0087012D041
Disponível para: CrossFox, Fox, Gol, Saveiro, up!, Voyage

Bobina de Película de vidros antivandalismo - CLEAR (1,52m X 2,0m)

Além do bloqueio contra os raios ultravioleta e elevada resistência a impactos contra os
vidros, as películas anti-vandalismo geram proteção aos ocupantes e aos bens deixados no
veículo ao retardar o acesso a seu interior em uma eventual ação de vandalismo.
Código: 5U0071133BD
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Bobina de Película de vidros antivandalismo - CLEAR (1,52m X 30,0m)

Além do bloqueio contra os raios ultravioleta e elevada resistência a impactos contra os
vidros, as películas anti-vandalismo geram proteção aos ocupantes e aos bens deixados no
veículo ao retardar o acesso a seu interior em uma eventual ação de vandalismo.
Código: 5U0071133BB
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros antivandalismo - T15 (1,52m X 2,0m)

Além do bloqueio contra os raios ultravioleta e elevada resistência a impactos contra os
vidros, as películas anti-vandalismo geram proteção aos ocupantes e aos bens deixados no
veículo ao retardar o acesso a seu interior em uma eventual ação de vandalismo.
Código: 5U7071133AK
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros antivandalismo - T15 (1,52m X 30,0m)

Além do bloqueio contra os raios ultravioleta e elevada resistência a impactos contra os
vidros, as películas anti-vandalismo geram proteção aos ocupantes e aos bens deixados no
veículo ao retardar o acesso a seu interior em uma eventual ação de vandalismo.
Código: 5U7071133AJ
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros antivandalismo - T35 (1,52m X 2,0m)

Além do bloqueio contra os raios ultravioleta e elevada resistência a impactos contra os
vidros, as películas anti-vandalismo geram proteção aos ocupantes e aos bens deixados no
veículo ao retardar o acesso a seu interior em uma eventual ação de vandalismo.
Código: 5U0071133BC
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Bobina de Película de vidros antivandalismo - T35 (1,52m X 30,0m)

Além do bloqueio contra os raios ultravioleta e elevada resistência a impactos contra os
vidros, as películas anti-vandalismo geram proteção aos ocupantes e aos bens deixados no
veículo ao retardar o acesso a seu interior em uma eventual ação de vandalismo.
Código: 5U0071133BA
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros para controle
solar - T15 (0,92m X 3,0m)
As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U7071133AH
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros para controle
solar - T15 (0,92m X 30,0m

As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U7071133AF
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros para controle
solar - T15 (1,52m X 30,0m)
As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U7071133AG
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Bobina de Película de vidros para controle
solar - T35 (0,92m X 3,0m)

As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U0071133AT
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros para controle
solar - T35 (0,92m X 30,0m)
As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U0071133AR
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros para controle
solar - T35 (1,52m X 30,0m)

As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U0071133AS
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Bobina de Película de vidros para controle
solar - T80 (0,92m X 1,5m)
As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U0071133BF
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Bobina de Película de vidros para controle
solar - T80 (0,92m X 30,0m)

As películas de vidros contam com proteção contra os nocivos raios ultravioleta (UV) em
índices comprovadamente superiores a 99%, proporcionando um ambiente mais
confortável.

Código: 5U0071133BE
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Cortina de controle solar

Garante aos passageiros proteção contra os raios UV e auxilia o controle térmico do
interior do veículo. Exclusivo para Golf Variant.
Código: 5G9064365
Disponível para: Golf Variant

Cortina de controle solar

Garante aos passageiros proteção contra os raios UV e auxilia o controle térmico do
interior do veículo. Versão para duas portas traseiras.
Código: 7P0064363
Disponível para: Touareg

Cortina de controle solar

Garante aos passageiros proteção contra os raios UV e auxilia o controle térmico do
interior do veículo. Versão para duas portas traseiras e vidro traseiro.
Código: 7P0064365
Disponível para: Touareg

página 40 de 79

Catálogo de acessórios Originais Volkswagen

Março/2022

Cortina Protetora

Garante aos passageiros proteção contra os raios UV e auxilia o controle térmico do
interior do veículo. Versão para duas portas traseiras.
Código: 5G0064365
Disponível para: Golf

Cortinas traseiras

-Kit com cinco unidadesConfeccionadas em tecido elástico, as cortinas protegem os passageiros dos bancos
traseiros da luz e diminuem a temperatura da cabine, além de manter a privacidade. Tem
sistema exclusivo de fixação que permite a abertura dos vidros para ventilação e impedem
crianças de colocarem o corpo para fora do veículo.
Código: 5NL064365
Disponível para: Tiguan Allspace

Cooler Térmico

A Coolbox da Volkswagen é uma caixa térmica com capacidade de 25 litros, capaz de
aquecer ou manter refrigerado seus lanches durante o passeio. Com tomadas para 12V /
230V, pode ser usada tanto no veículo quanto em casa. Conta ainda com um dispositivo
de proteção contra descarga de bateria, que desliga automaticamente quando detecta a
queda de tensão.
Código: 000065400F
Disponível para: Amarok, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Saveiro, TCross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, up!, Virtus, Voyage

Estribo lateral

-Kit com duas peçasPermitindo melhor acesso ao veículo e ao rack de teto, este estribo com detalhes em
alumínio possui superfície anti derrapante que garante maior segurança e design elegante
e robusto ao seu veículo.
Código: 5NL071691
Disponível para: Tiguan Allspace
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Estribo tubular cromado com soleira.

Design exclusivo com barras ovais tubulares em aço cromado, que auxilia no
embarque/desembarque dos passageiros, conferindo charme e elegância ao veículo.
Versão para Amarok cabine dupla.
Código: 2H2071691CDKN
Disponível para: Amarok

Estribos em alumínio tipo plataforma
com acabamento cinza
Design exclusivo com base em alumínio e acabamento cinza. Auxilia no
embarque/desembarque dos passageiros.
Versão para Amarok cabine dupla.
Código: 2H7071691CDKL
Disponível para: Amarok

Estribos em alumínio tipo plataforma
com acabamento preto

Design exclusivo com base em alumínio e acabamento cinza. Auxilia no
embarque/desembarque dos passageiros._x000D_ Versão para Amarok cabine dupla.
Código: 2H7071691D041
Disponível para: Amarok

Santo Antônio de aço cromado

Este acessório possui design exclusivo com barras tubulares em aço cromado, conferindolhe uma mistura de robustez e requinte. Pode ser instalado em conjunto com a Capota
Marítima.
Aplicação: Amarok Cabine Simples
Código: 2H2071000DDKN
Disponível para: Amarok
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Santo Antônio de aço cromado

O Santantônio confere robustez e sofisticação. Elaborado em aço cromado com capa
lateral em aço estampado, com o nome Amarok. Pode ser instalado em conjunto com a
Capota Marítima.
Aplicação: Amarok Cabine Dupla
Código: 2H7071000CDKL
Disponível para: Amarok

Santo Antônio de aço preto

Este acessório possui design com barras tubulares em preto conferindo-lhe um ar mais
despojado. Pode ser instalado em conjunto com a Capota Marítima.
Aplicação: Amarok Cabine Dupla
Código: 2H2071000D041
Disponível para: Amarok

Santo Antônio de aço preto

Produzido em aço carbono com capa lateral em aço estampado, com o nome Amarok.
Código: 2H7071000B041
Disponível para: Amarok

Adesivo de coluna B

Acabamento adesivo para região das portas - Lado direito
Código: 5U785331401C
Disponível para: Saveiro
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Farol de neblina

Auxiliam na iluminação em condições com baixa visibilidade.
Código: 5U7052184B
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Farol de Neblina

Os faróis de neblina originais Volkswagen te auxiliam na iluminação em condições com
baixa visibilidade e proporcionando um design mais sofisticado e esportivo para seu
veículo.
Código: 2G5052184
Disponível para: Nivus

Kit de farois de neblina

Os faróis de neblina têm como principais funções, a ampla distribuição e uniformidade de
luz, ampliação da visibilidade em condições climáticas adversas, além de aumentar a
esportividade e beleza externa do veículo.
O kit é composto de: farol de neblina, chicote elétrico, comutador e grades da capa do
para-choque.
Obs.: este kit tem a opção do DLR (luz diurna em LED), consulte opção com seu
concessionário.
Código: 6EA052186
Disponível para: Polo, Virtus

Friso cromado da tampa do porta malas

-Valor unitárioAlém de proteger a borda da tampa traseira, o friso dá ao veículo um acabamento fino e
design elegante.
Código: 5NA071360
Disponível para: Tiguan Allspace
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Friso decorativo de porta-malas

Friso decorativo de Porta-malas. Ajuda na proteção contra riscos e adiciona um visual
único ao veículo.
Código: 5U5853995739
Disponível para: Voyage

Friso para tampa de porta-malas

Friso decorativo de Porta-malas. Ajuda na proteção contra riscos e adiciona um visual
único ao veículo.
Código: 5G0071360
Disponível para: Golf

Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04010057CB9A
Disponível para: Nivus

Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04011035EB9A
Disponível para: Amarok
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Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04011035CB9A
Disponível para: Gol

Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04010057DB9A
Disponível para: Voyage

Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04011035BB9A
Disponível para: Saveiro

Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04010057AB9A
Disponível para: Polo
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Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04010057BB9A
Disponível para: Virtus

Frisos Laterais

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04010057C9A
Disponível para: T-Cross

Frisos Laterais Taos

Frisos de proteção e estilo para seu Volkswagen na cor do Veículo. Imagens meramente
ilustrativas e informações referentes ao friso de cor branca. Consulte o concessionário
Volkswagen sobre a disponibilidade do produto e cores disponíveis.
Código: V04010057EC9A
Disponível para: Taos

Câmera de ré

Projetada para instalação em multimídias originais. Exclusiva para Golf Variant. Consulte a
compatibilidade em uma Concessionária Volkswagen.
Código: 5G9054634
Disponível para: Golf, Golf Variant
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Multimídia Android - 7”

Incluso moldura de painel

Sistema Android 10 / Tela LCD 7“
Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo
Bluetooth 4.0 / Entrada para câmera traseira e frontal
Microfone externo / Entrada AV
Entrada para TV Digital / 2 entrada USB traseira
*verificar configuração do veículo e conectores auxiliares vendidos separadamente
Código: V04-010-084-B
Disponível para: Amarok, Fox, Gol, Saveiro, Voyage

Multimídia Android - 7”

Incluso moldura de painel
Sistema Android 10 / Tela LCD 7“ / Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo / Bluetooth 4.0 Entrada para câmera traseira e frontal /
Microfone externo / Entrada AV
Entrada para TV Digital / 2 entrada USB traseira
*verificar configuração do veículo e conectores auxiliares vendidos separadamente
Código: V04-010-084-C
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Multimídia Android - 7”

Incluso moldura de painel
Sistema Android 10 / Tela LCD 7"
Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo
TV Digital / Bluetooth 4.0
Entrada para câmera traseira e frontal
Microfone externo / Entrada AV
2 entrada USB traseira
verificar configuração do veículo e conectores auxiliares vendidos separadamente
Código: V04-010-084-E
Disponível para: Amarok, Fox, Gol, Saveiro, Voyage
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Multimídia Android - 7”

Incluso moldura de painel
Sistema Android 10 / Tela LCD 7"
Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo
TV Digital / Bluetooth 4.0
Entrada para câmera traseira e frontal
Microfone externo / Entrada AV
2 entrada USB traseira
verificar configuração do veículo e conectores auxiliares vendidos separadamente
Código: V04-010-084-F
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Multimídia Android - 9”

Incluso moldura de painel e chicote elétrico com conectores
Sistema Android 10 / Tela LCD 9“ / Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo / Bluetooth 4.0 / Entrada para câmera traseira e frontal /
Microfone externo / Entrada AV / Entrada para TV Digital / 2 entrada USB traseira
* Conectores auxiliares inclusos no produto.
Código: V04-010-084-D
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Multimídia Android - 9”

Incluso moldura de painel
Sistema Android 10 / Tela LCD 9"
Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo
TV Digital / Bluetooth 4.0
Entrada para câmera traseira e frontal
Microfone externo / Entrada AV
2 entrada USB traseira
verificar configuração do veículo e conectores auxiliares vendidos separadamente
Código: V04-010-084-G
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Multimídia MP5 - 7"

Incluso moldura de painel
Tela LCD 7" / Plataforma MP5
Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo
Bluetooth 4.0 / Entrada para câmera traseira e frontal
Microfone externo / Entrada AV
Entrada para TV Digital
*verificar configuração do veículo e conectores auxiliares vendidos separadamente
Código: V04-010-084
Disponível para: Amarok, Fox, Gol, Saveiro, Voyage
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Multimídia MP5 - 7”

Incluso moldura de painel
e conectores auxiliares que são vendidos separadamente
Tela LCD 7“ / Plataforma MP5 / Espelhamento de Smartphone
Tela touch screen capacitivo / Bluetooth 4.0
Entrada para câmera traseira e frontal / Microfone externo Entrada AV / Entrada para TV
Digital
*verificar aplicação conforme configuração do veículo
Código: V04-010-084-A
Disponível para: Nivus, Polo, T-Cross, Virtus

Ponteira de escapamento

-Kit com duas peçasFeitas em aço inoxidável, as ponteiras são o ponto alto do design de um carro esportivo.
Com alto padrão de qualidade e fácil instalação, mudam a silhueta do parachoque e
conferem ao carro um ar agressivo e cheio de estilo. Diametro 60 mm.
Código: 000071913ACH9
Disponível para: Golf, Golf Variant, Jetta, Tiguan Allspace

Ponteira de escapamento

-Kit com duas peçasFeitas em aço inoxidável, as ponteiras são o ponto alto do design de um carro esportivo.
Com alto padrão de qualidade e fácil instalação, mudam a silhueta do parachoque e
conferem ao carro um ar agressivo e cheio de estilo. Diametro 76 mm.
Código: 5G0071911041
Disponível para: Golf, Golf Variant, Jetta

Bagageiro gradeado para teto

E para acompanhar os racks de teto, também o Bagageiro de Teto Aberto Gradeado Thule,
para quem gosta de versatilidade e elegância ao carregar cargas mais volumosas.
Código: V04011033B
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage
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Baú de Teto 300l

Projetado de uma forma aerodinâmica que acompanha o design moderno do seu novo
Volkswagen. Possui capacidade para até 50kg e volumes de 300l, com chave de
travamento. Obs.: utilizar em conjunto com rack de teto vendidos separadamente
Código: V04010050
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Baú de Teto 400l

Projetado de uma forma aerodinâmica que acompanha o design moderno do seu novo
Volkswagen. Possui capacidade para até 50kg e volumes de 400l, com chave de
travamento. Obs.: utilizar em conjunto com rack de teto vendidos separadamente
Código: V04010050A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Baú de teto expansível

O Inovador Baú de teto com capacidade de carga expansível oferece espaço de carga
adicional para todos os modelos de veículos e é perfeitamente adequada para transportar
compras, sacolas, malas, carrinhos de bebê ou qualquer item que desejar. A capacidade do
Baú pode ser rápida e facilmente ajustável de 300L para 500L quando necessário. Obs.:
utilizar em conjunto com rack de teto vendidos separadamente
Código: 000071200AF
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Baú de Teto Motion XT M 400L)

Projetado de uma forma aerodinâmica que acompanha o design moderno do seu novo
Volkswagen. Possui capacidade para até 50kg e volumes de 400l, com chave de
travamento. Obs.: utilizar em conjunto com rack de teto vendidos separadamente
Código: V04010050B
Disponível para: CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo, T-Cross,
Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, Virtus, Voyage
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Jogo de Barras Transversais
Rack de teto em Alumínio para Volskwagen Tiguan
Código: 5N0071151
Disponível para: Tiguan

Jogo de Travessa

Rack de Teto em Alumínio para Volkswagen Novo Jetta
Código: 17A071126A
Disponível para: Jetta

Porta Bicicleta UpRide

Transporte sua bicicleta de forma segura no teto do seu Taos. Suportes projetados para
manter a bicicleta corretamente posicionada e de fácil instalação. Conta com dispositivo
antifurto por meio de chave de travamento para garantir mais segurança e confiabilidade.
Código: V04010046F
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Porta caiaque

Prático e seguro, é a opção ideal para o transporte de pequenas embarcações como
caiaque, prancha de surf e Stand-up. (Exige instalação do rack de teto especifico para cada
veículo)
Código: 1K0071127A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

página 52 de 79

Catálogo de acessórios Originais Volkswagen

Março/2022

Porta-bicicleta com chave - Thule

Transporte sua bicicleta de forma segura no teto do seu Volkswagen. O suporte do quadro
e de rodas foram projetados para manter a bicicleta corretamente posicionada.
(necessário instalação do rack de teto específico para seu veículo vendido separadamente)
Código: 5U0071126
Disponível para: CrossFox, Fox, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Saveiro, Taos,
Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!

Porta-bicicleta com chave - Volkswagen

Transporte sua bicicleta de forma segura no teto do seu Volkswagen. O suporte do quadro
e de rodas foram projetados para manter a bicicleta corretamente posicionada.
(necessário instalação do rack de teto específico para seu veículo vendido separadamente)
Código: 000071128F
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Porta-Bicicletas

Transporte sua bicicleta de forma segura no teto do seu Volkswagen. O suporte do quadro
e de rodas foram projetados para manter a bicicleta corretamente posicionada.
(necessário instalação do rack de teto específico para seu veículo vendido separadamente)
Código: APR071128A
Disponível para: Amarok, CrossFox, Fox, Gol, Golf, Golf Variant, Jetta, Nivus, Passat, Polo,
Saveiro, T-Cross, Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, up!, Virtus, Voyage

Porta-prancha

Perfeito para transportar pranchas de surf e Stand-up Paddle. O kit conta com elementos
de fixação seguros, especiais para o transporte de sua prancha e remo sem danificá-los.
Código: 000071120HA
Disponível para: CrossFox, Fox, Golf, Golf Variant, Jetta, Passat, Saveiro, Taos, Tiguan,
Tiguan Allspace, Touareg, up!
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Rack de teto

Projetado para ser aerodinâmico e resistente, este rack tem o tamanho adequado para o
seu Volkswagen e pode ser montado com muita rapidez e facilidade. Além disso, conta
com dispositivo antifurto, garantindo maior confiança e segurança. Acompanha chave de
travamento.
Código: 5C6071126
Disponível para: Jetta

Rack de teto

Projetado para ser aerodinâmico e resistente, este rack tem o tamanho adequado para o
seu Volkswagen e pode ser montado com muita rapidez e facilidade. Além disso, conta
com dispositivo antifurto, garantindo maior confiança e segurança. Acompanha chave de
travamento.
Código: 5NL071151
Disponível para: Tiguan Allspace

Rack de Teto (veículo com teto solar)

Projetado para ser aerodinâmico e resistente, o rack de teto tem encaixe adequado para o
Taos e pode ser montando com muita facilidade e rapidez. Contando com dispositivo
antifurto por meio de chave de travamento, garante mais segurança e confiabilidade.
Esta cadeira possui dispositivos de ancoragem ISOFIX®, o que assegura e proporciona um
vínculo estrutural seguro e rápido entre a cadeirinha de criança e a carroçaria do veículo.
Peso suportado: até 13 kg. Selo de Identificação da Conformidade Registro INMETRO
003798/2020 – Certificado de Conformidade BRA19/02236.
Código: V04010046C
Disponível para: Taos

Rack de Teto (veículo sem teto solar)

Projetado para ser aerodinâmico e resistente, o rack de teto tem encaixe adequado para o
Taos e pode ser montando com muita facilidade e rapidez. Contando com dispositivo
antifurto por meio de chave de travamento, garante mais segurança e confiabilidade.
Esta cadeira possui dispositivos de ancoragem ISOFIX®, o que assegura e proporciona um
vínculo estrutural seguro e rápido entre a cadeirinha de criança e a carroçaria do veículo.
Peso suportado: até 13 kg. Selo de Identificação da Conformidade Registro INMETRO
003798/2020 – Certificado de Conformidade BRA19/02236.
Código: V04010046D
Disponível para: Taos
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Rack de teto Alumínio Edge

Barras aerodinâmicas em alumínio com chave de travamento de segurança.
Código: 2H7071126C
Disponível para: Amarok

Rack de teto Alumínio Evo

Barras aerodinâmicas em alumínio com chave de travamento de segurança.
Código: V04010046A
Disponível para: Jetta

Rack de Teto Design em Alumínio - TCross sem Teto Solar

Projetado para ser aerodinâmico e resistente, este rack tem o tamanho adequado para o
seu Volkswagen e pode ser montado com muita rapidez e facilidade. Além disso, conta
com dispositivo antifurto, garantindo maior confiança e segurança. Acompanha chave de
travamento.
Código: V04011031H
Disponível para: T-Cross

Rack de Teto Edge - Thule

Projetado para ser aerodinâmico e resistente, este rack tem o tamanho adequado para o
seu Volkswagen e pode ser montado com muita rapidez e facilidade. Além disso, conta
com dispositivo antifurto, garantindo maior confiança e segurança.
Código: V04010046B
Disponível para: Nivus
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Rack de teto em aço carbono - Polo e
Virtus
Barras quadradas em aço, com revestimento em borracha na cor preta.
Código: V04011031B
Disponível para: Polo, Virtus

Rack de Teto em Aço Carbono - T-Cross
sem Teto Solar

Barras quadradas em aço, com revestimento em borracha na cor preta.
Código: V04011031D
Disponível para: T-Cross

Rack de teto em alumínio - Polo e Virtus
Barras aerodinâmicas em alumínio com chave de travamento de segurança.
Código: V04010025A
Disponível para: Polo, Virtus

Rack de Teto em Alumínio - T-Cross com
Teto Solar

Barras aerodinâmicas em alumínio com chave de travamento de segurança.
Código: V04010025C
Disponível para: T-Cross
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Rack de teto Importado Volkswagen
Barras aerodinâmicas em alumínio com chave de travamento de segurança.
Código: 2G0071126
Disponível para: Polo

Tenda para Camping

Exclusiva tenda para camping, com capacidade de até 02 pessoas ou até 182kg,
confeccionada com materiais resistentes a intempéries.
Código: V04010046H
Disponível para: Taos

Travessa de teto

Encaixe perfeito e design aerodinâmico, é a escolha ideal para o transporte de objetos
com segurança. Aplicável em veículos com longarina (rack).
Código: 7P6071151A
Disponível para: Touareg

Travessa de teto railling

A escolha ideal, de custo acessível para transportar sua carga. Barras transversais em Aço
Carbono. Bases duráveis e fáceis de montar, podem ser fixadas a uma ampla variedade de
trilhos elevados. Ferramenta integrada para instalação e remoção rápidas. A cinta de aço
revestida em borracha prende com segurança as bases em trilhos elevados .Fixado ao
veículo com as travas Thule One-Key (incluídas). Certificação City Crash Test e TUV
Reiland.
Código: 5U7071151C
Disponível para: Golf Variant, Saveiro, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg
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Travessas de teto

Encaixe perfeito e design aerodinâmico, é a escolha ideal para o transporte de objetos
com segurança. Aplicável em veículos com longarina (rack). Exclusivo para Golf Variant.
Código: 5G9071151A
Disponível para: Golf Variant

Calotas Dinâmicas

As calotas de rodas são produzidas com o novo logotipo da Volkswagen, impressionam
com sua função dinâmica, onde o emblema permanece na posição estática mesmo com o
veículo em movimento.
Código: 000071213D
Disponível para: Taos

Conjunto Parafuso segredo para roda de
liga-leve

Este conjunto importado possui quatro parafusos segredos nas medidas M14 x 1,5 x 27,
para proteger suas rodas de liga leve contra furtos.
Código: 5Z0071597D
Disponível para: Taos

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5Z0601025PZ31
Disponível para: CrossFox, Fox
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Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U0601025AZ31
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U0601025HZ31
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U0601025NZ31
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5Z0601025ADZ31
Disponível para: CrossFox, Fox
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Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5Z0601025BADM9
Disponível para: CrossFox, Fox

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5Z0601025AEZ31
Disponível para: CrossFox, Fox

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5Z0601025MZ31
Disponível para: CrossFox, Fox

Roda de liga leve 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 6EA601025Z31
Disponível para: Polo, Virtus
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Roda de liga leve 16"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5Z0601025BC041
Disponível para: CrossFox, Fox

Roda de liga leve 16"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 6EA601025B041
Disponível para: Polo, Virtus

Roda de liga leve 17"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5G0601025BTFZZ
Disponível para: Golf, Golf Variant

Roda de liga leve 17"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 6EC601025FZZ
Disponível para: Polo, Virtus
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Roda de liga leve 17"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 6EC601025DM9
Disponível para: Polo, Virtus

Roda de liga leve 18 (Comfortline)

As rodas deliga leve de 18” realçam o design e trazem muito mais esportividade e
personalidade para seu TAOS. OBS: As calotas centrais da roda são vendidas
separadamente.
Código: 2GK-601-025-A -Z31
Disponível para: Taos

Roda de liga leve 18 (HeroCar)

As rodas deliga leve de 18” realçam o design e trazem muito mais esportividade e
personalidade para seu TAOS. OBS: As calotas centrais da roda são vendidas
separadamente.
Código: 2GK-601-025-B -WRN
Disponível para: Taos

página 62 de 79

Catálogo de acessórios Originais Volkswagen

Março/2022

Roda de liga leve 18 (Highline)

As rodas deliga leve de 18” realçam o design e trazem muito mais esportividade e
personalidade para seu TAOS. OBS: As calotas centrais da roda são vendidas
separadamente.
Código: 2GK-601-025-B -FZZ
Disponível para: Taos

Roda de liga leve aro 14"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 1S0601025T041
Disponível para: up!

Roda de liga leve aro 14"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 1S0601025T8Z8
Disponível para: up!
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Roda de liga leve aro 14"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U0601025GPM5
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Roda de liga leve aro 14"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U0601025M8Z8
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Roda de liga leve aro 14"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U0601025MZ31
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage

Roda de liga leve aro 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 1S0601025QB9A
Disponível para: up!
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Roda de liga leve aro 15"

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 1S0601025Q8Z8
Disponível para: up!

Roda de Liga Leve Aro 17'' Black (Fosca)

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 2GP601025AVK4
Disponível para: T-Cross

Roda de Liga Leve Aro 17'' PRETA

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 6EC601025041
Disponível para: Polo, Virtus

Roda de Liga Leve Atakama 15""
(Diamantado / Cinza)

As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 5U7601025AZM1
Disponível para: Gol, Saveiro, Voyage
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Rodas de Liga Leve Aro 17" Black (Brilho)
As rodas de liga leve realçam o design do seu Volkswagen, conferindo um ar esportivo e
arrojado, tornando-o exclusivo e com personalidade.
Código: 2GP601025AFZZ
Disponível para: T-Cross

Spoiler de tampa traseira

Proporciona um design mais esportivo, além de colaborar com o desempenho
aerodinâmico.
Código: 5Z6827933BGRU
Disponível para: CrossFox, Fox

Spoiler lateral

Proporciona um design mais esportivo, além de colaborar com o desempenho
aerodinâmico. Valor referente ao par. Exclusivo para Golf Hatch.
Código: 5G0071685GRU
Disponível para: Golf

Jogo De Tapete (TPE) - Virtus

Confeccionado com material de alta qualidade (Premium), durável e antiderrapante, este
conjunto de tapetes protege o interior do seu veículo contra sujeira e umidade. Além de
fáceis de limpar, contam com fixação de segurança que somente os tapetes originais
possuem.
Código: 6EC061500A
Disponível para: Virtus
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Jogo De Tapete de Porta Objetos
Jogo de Tapetes em TPE para Porta-Objetos do Polo e Virtus
Código: 6EA061325
Disponível para: Polo, Virtus

Jogo de Tapete em TPE

Confeccionado com material de alta qualidade (Premium), durável e antiderrapante, este
conjunto de tapetes protege o interior do seu veículo contra sujeira e umidade. Além de
fáceis de limpar, contam com fixação de segurança que somente os tapetes originais
possuem.
Código: 6EA061500A
Disponível para: Nivus, Polo

Jogo de tapetes de borracha

Com design exclusivo, proteja o assoalho contra sujeira e líquidos. Contém o exclusivo
sistema Volkswagen de fixação com travamento por pinos de segurança para o lado do
motorista. Jogo composto por 4 unidades.
Código: 2GK061500041
Disponível para: Taos

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 1S1061445A6J1
Disponível para: up!
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Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5U0061270A1NN
Disponível para: Voyage

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5G1061445WGK
Disponível para: Golf, Golf Variant

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 1S1061445AQI3
Disponível para: up!

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5C7061270AWGK
Disponível para: Jetta
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Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 1S1061445AWGK
Disponível para: up!

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5U00612701NN
Disponível para: Gol

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5Z00612701NN
Disponível para: CrossFox, Fox

Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5C7061404041
Disponível para: Jetta
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Jogo de tapetes de carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 6EC061270
Disponível para: Virtus

Jogo de tapetes de carpete - Cabine
Estendida e Dupla

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5U7061270A1NN
Disponível para: Saveiro

Jogo de tapetes de carpete - Cabine
Simples

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 5U70612701NN
Disponível para: Saveiro

Jogo de tapetes de carpete premium

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 7P1061270WGK
Disponível para: Touareg
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Jogo de tapetes de PVC

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 5Z00615001NN
Disponível para: CrossFox, Fox

Jogo de tapetes de PVC

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 7P1061500041
Disponível para: Touareg

Jogo de tapetes de PVC

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 6EC061500
Disponível para: Virtus

Jogo de tapetes de PVC - Cabine Dupla

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 2H7061500041
Disponível para: Amarok
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Jogo de tapetes de PVC - Cabine
Estendida e Dupla

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 5U7061500A1NN
Disponível para: Saveiro

Jogo de tapetes de PVC - Cabine Simples

Feito de PVC de alta durabilidade e fácil higienização.. Conta com o exclusivo sistema
Volkswagen de fixação com travamento por pinos de segurança. (kit composto por 2
unidades / Cabine Simples).
Código: 2H7061501041
Disponível para: Amarok

Jogo de tapetes de PVC - Cabine Simples

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 5U70615001NN
Disponível para: Saveiro

Jogo de Tapetes de T-CROSS em Carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 2GP061270
Disponível para: T-Cross
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Jogo de Tapetes de T-CROSS em TPE

Confeccionado com material de alta qualidade (Premium), durável e antiderrapante, este
conjunto de tapetes protege o interior do seu veículo contra sujeira e umidade. Além de
fáceis de limpar, contam com fixação de segurança que somente os tapetes originais
possuem.
Código: 2GP061500A
Disponível para: T-Cross

Jogo de tapetes de TPE dianteiros e
traseiros

Confeccionado com material de alta qualidade (Premium), durável e antiderrapante, este
conjunto de tapetes protege o interior do seu veículo contra sujeira e umidade. Além de
fáceis de limpar, contam com fixação de segurança que somente os tapetes originais
possuem.
Código: 5NL06150082V
Disponível para: Tiguan Allspace

Jogo de tapetes Dianteiros em PVC

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 3G1061500A82V
Disponível para: Passat

Jogo de Tapetes do Novo Jetta em TPE

Confeccionado com material de alta qualidade (Premium), durável e antiderrapante, este
conjunto de tapetes protege o interior do seu veículo contra sujeira e umidade. Além de
fáceis de limpar, contam com fixação de segurança que somente os tapetes originais
possuem.
Código: 17B061500
Disponível para: Jetta

página 73 de 79

Catálogo de acessórios Originais Volkswagen

Março/2022

Jogo de tapetes em carpete preto

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 3G1061270WGK
Disponível para: Passat

Jogo de tapetes em PVC

Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra sujeira e líquidos. Conta com o
exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento por pinos de segurança. (Kit
composto por 04 unidades).
Código: 5U0061500A1NN
Disponível para: Voyage

Jogo de tapetes em PVC

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 5C7061502C82V
Disponível para: Jetta

Jogo de tapetes em PVC

Jogo de tapetes dianteiros pretos. Fáceis de limpar, ajudam a proteger o assoalho contra
sujeira e líquidos. Conta com o exclusivo sistema Volkswagen de fixação com travamento
por pinos de segurança. (Kit composto por 02 unidades).
Código: 6EA061500
Disponível para: Nivus, Polo
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Tapete bandeja de porta-malas em TPE

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 6EA061163
Disponível para: Polo

Tapete de borracha para porta-malas

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 5G0061160
Disponível para: Golf

Tapete de porta mala

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 5NL061161
Disponível para: Tiguan Allspace

Tapete de Porta Malas T-CROSS (sem
varibo)

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 2GP061163B
Disponível para: T-Cross
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Tapete de Porta Malas T-CROSS
HIGHLINE (com varibo)

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 2GP061163
Disponível para: T-Cross

Tapete de porta-malas

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 7P0061160
Disponível para: Touareg

Tapete de porta-malas

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 1S4061160
Disponível para: up!

Tapete de porta-malas

Desenvolvido com encaixe perfeito no alojamento do Porta-malas, este acessório é
facilmente lávável. Produzido em material maleável com bordas elevadas sobressalentes
que auxiliam na contenção de resíduos.
Código: 2GK061160
Disponível para: Taos
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Tapete Do Porta-Mala (Borrac.)

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 6EC061163
Disponível para: Virtus

Tapete em carpete

Um produto para quem procura conforto e elegância. (kit composto por 4 unidades).
Código: 6EA061270
Disponível para: Polo

Tapete protetor de porta-malas

Lavável, resistente, robusto e durável, este tapete original mantém o seu porta-malas
limpo e arrumado. A borda ao redor ajuda na retenção de líquidos no compartimento de
bagagem.
Código: 5Z0061163A
Disponível para: CrossFox, Fox
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