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TSI Turbolaadimisega otsesissepritse bensiinimootor
TDI Turbolaadimisega otsesissepritse diiselmootor
ACT Aktiivne silindrite väljalülitamise süsteem
4Motion Nelikvedu
SCR Selektiivne katalüütiline reduktsioon - täiendav heitgaaside puhastussüsteem
OPF Bensiinimootori tahmafilter - täiendav heitgaaside puhastussüsteem
BM BlueMotion tehnoloogia koos vabajooksu süsteemiga
DSG Topeltsiduriga automaatkäigukast
MAN Manuaalkäigukast

Tähelepanu 
- Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata. 
- Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis. 
- Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga. 
- Hinnakiri on avaldatud 17.08.2021. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud. 

Hinnad
Allspace

Bensiinimootor

Diiselmootor

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga Tutvumishinnad EUR koos km-ga Allahindlus EUR koos km-ga

1.5 TSI OPF 6MAN 110 / 150 Life 33 590 31 090 2 500
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Life 35 495 32 851 2 644
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Elegance 38 012 35 180 2 832
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 39 368 36 436 2 932
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 Elegance 41 676 38 570 3 106
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 180 / 245 Elegance 44 054 40 771 3 283
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 R-Line 43 032 39 826 3 206
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 180 / 245 R-Line 45 413 42 028 3 385

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga Tutvumishinnad EUR koos km-ga Allahindlus EUR koos km-ga

2.0 TDI SCR 6MAN 110 / 150 Life 35 968 33 289 2 679
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Life 37 877 35 056 2 821
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Elegance 40 392 37 382 3 010
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 R-Line 41 750 38 640 3 110
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Life 39 967 36 990 2 977
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Elegance 42 485 39 319 3 166
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 Elegance 44 468 41 154 3 314
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 R-Line 43 841 40 574 3 267
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 R-Line 45 827 42 084 3 743

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Välimus   
Valuveljed Kingston 7J x 18, ●   

iseparanduvad rehvid 235/55 R18 

Valuveljed Frankfurt 7J x 18,   ●  

iseparanduvad rehvid 235/55 R18 

Valuveljed Valencia 8.5J x 19 Volkswagen R,    ● 

iseparanduvad rehvid 255/45 R19 

Hõbedase viimistlusega katusereelingud ● ● ●

Kroomliistud küljeakendel ● ● ●

LED-esituled ●  

Kaugtulede automaatlülitus Light Assist ●  

IQ.LIGHT - maatriks-LED-esituled  ● ● 

 - LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega     

 - Dünaamilised kurvituled    

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist     

 - Eesmised udutuled ja kurvituled    

 - Tumendatud LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega   

Kerevärvi kaitserauad R-Line disainiga   ●

R disainiga tagaspoiler    ●

Hõbedase viimistlusega välispeeglid ● ● ●

Tagumine udutuli  ● ● ●

Meeleoluvalgustus, välised valgustatud kujunduselemendid ees  ● ●

   

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Interjöör   
Life kangast tekstiilistmekatted  ●  

Mikrofliisist istmekatted ArtVelours  ● 

Sardegna tekstiilist istmekatted koos ArtVelours mikrofliisist sisekülgedega   ●

Reguleeritava kõrgusega esiistmed ● ● ●

Nimmetoega komfortistmed ees ●  

Nimmetoega top-komfortistmed ees  ● ●

Barrel Craft ehisosad armatuurlaual ja ustel ● ● 

Carbon Gray ehisosad armatuurlaual ja ustel   ●

Must laepolster   ●

Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega  ● ● ●

Pikisuunas liigutatav tagaiste ● ● ●

Täielikult kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi ● ● ●

Sahtlid esiistmete all ● ● ●

Soojenduse ja nahkkattega multifunktsionaalne rool (DSG-käigukasti puhul koos käiguvahetuslabadega) ● ● 

Soojenduse, nahkkatte ja R logoga multifunktsionaalne käiguvahetuslabade ja puutetundlike nuppudega sportrool   ●

Käetugi esiistmete vahel ●  

Panipaigaga, kõrguses ja pikisuunas seadistatav käetugi esiistmete vahel  ● ●

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Põrandavaibad ees ja taga ● ● ●

Pagasiruumi kate  ● ● ●

Pagasivõrk ● ● ●

Valgustatud eesmised alumiiniumi viimistlusega lävepakukatted ● ● 

Alumiiniumi viimistlusega eesmised lävepakukatted R logoga    ●

Harjatud roostevabast terasest pedaalid ja jalatugi   ●

Jalaruumi valgustus ees ● ● ●

30 värvist koosneva valikuga sisemine miljöövalgustus ● ● ●

Lugemistuled ees ja taga ● ● ●

Automaatselt isetumenev sisemine tahavaatepeegel  ● ● ●

Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes ● ● ●

Täiendav eemaldatav ja taskulambina kasutatav pagasiruumi valgustus ● ● ●

Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi ● ● ●

Tööriistakomplekt ja tungraud ● ● ●

Ruumi ja kaalu säästev varuratas ● ● ●

Distantsilt avatav tagaistme seljatoe lukustus ● ● ●

   

R-LineEleganceLife
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Turvalisus   
Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri, pukseerimiskaitse ja kesklukuga ● ● ●

Eesmised turvapadjad (kaassõitja poolel väljalülitatav), juhi põlveturvapadi ● ● ●

Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised külgturvapadjad  ● ● ●

Külgmised turvapadjad välimistel tagaistmetel  ● ●

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)  ● ● ●

Juhiabipakett ●   

 - Reahoidmisabiline Lane Assist    

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC    

    DSG-käigukastiga mudelitele ka Stop & Go funktsiooniga    

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga   

Juhiabipakett  ● ● 

 - Juhiabi Travel Assist    

 - Reahoidmisabiline Lane Assist    

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem     

 - Hädaabisüsteem Emergency Assist    

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC koos Stop & Go funktsiooniga    

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga   

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem ● ● ●

Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)  ● ●

Jalakäijate jälgimine ● ● ●

Hädakõneteenus eCall ● ● ●

ISOFIX-kinnituspunktid kahele lapseistmele tagaistmel ● ● ●

Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold funktsiooniga ● ● ●

Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem  ● ● ●

Laskumisabiline (ainult 4Motioniga mudelitel) ● ● ●

   

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

R-LineEleganceLifeFunktsionaalsus ja muu varustus   
Soojusisolatsiooniga esiklaas ● ● ●

Valgusisolatsiooniga klaasid tagumistel külgakendel ja tagaaknal ● ● ●

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid ●  

Elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga   ● ●

Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access  ● ●

Anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine  ● 

Elektriliselt avanev ja sulguv pagasiluuk  ●  ●

Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja lahkumisfunktsioon ● ● ●

Kolmetsooniline automaatkliimaseade Air Care Climatronic ● ● ●

Vihmaandur ● ● ●

Talvepakett ● ● ● 

 - Soojendusega esiistmed    

 - Automaatse soojendusega pesurid ees   

Parkimisabi Park Distance Control - hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul ● ● ●

Parkimisabiline Park Assist   ● ●

Tagurduskaamera  ● 

Digitaalne näidikuplokk Active Info Display ● ● ●

20,3 cm puuteekraaniga voogedastuse ja internetiga raadio Ready 2 Discover ●   

 - Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteemi Discover Media aktiveerimise valmidus   

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

R-LineEleganceLife

20,3 cm puuteekraaniga voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media  ● ● 

 - Raadio    

 - MP3 ja WMA esitus    

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine    

8 kõlarit ● ● ●

App-Connect (sisaldab App-Connect Wirelessi) ● ● ●

Bluetooth mobiiltelefoniliides ● ● ●

Kaks USB-C pesa ees ja üks USB-C laadimispesa taga keskkonsoolis ● ● ●

Digitaalne raadio DAB+ ● ● ●

We Connect ja We Connect Plus valmidus ● ● ●

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega ● ● ●

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendus  ● ● ●

Sõidurežiimi valik (ainult 4Motioniga mudelitel) ● ● ●

12 V pistikupesa taga keskkonsoolis ja pagasiruumis  ● ● ●

      

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta) ● ● ●

Kasutusjuhend ● ● ●

   

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Veljed ja rehvid     
Valuveljed Frankfurt R18 PJQ ○   150 

 - valuveljed 7J x 18      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/55 R18       

  

Valuveljed Victoria Falls R19 PJI ○   593 

 - valuveljed 7J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/50 R19   ○  376 

Valuveljed Auckland R19, tume grafiit, Volkswagen R PJG  ○  474 

 - valuveljed 7J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/50 R19       

       

Valuveljed Suzuka R20, tume grafiit, Volkswagen R PJB   ○ 376 

 - valuveljed 8.5J x 20      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R20      

 ainult koos PSF või WDD-ga      

Valuveljed Suzuka R20, mustad, Volkswagen R PJS   ○ 376 

 - valuveljed 8.5J x 20      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R20      

 ainult koos WBS ja WDD või WBS ja PSF-ga     

Valuveljed Misano R20, Volkswagen R PJT   ○ 376 

 - valuveljed 8.5J x 20      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R20      

 ainult koos PSF või WDD-ga      

Rehvirõhu kontrollsüsteem (otsene) 7K3 ○ ○ ○ 163

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Turvalisus     
Külgmised turvapadjad välimistel tagaistmetel 4X4 ○ ● ● 342

Proaktiivne reisijatekaitsesüsteem koos otsasõidu eest hoiatava süsteemiga Front Assist ja ümberreastumisabiga 7W4 ○ ● ● 139

Juhiabipakett PFA ○   532 

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem       

 - Proaktiivne reisijatekaitsesüsteem koos otsasõidu eest hoiatava süsteemiga Front Assist ja ümberreastumisabiga      

 ainult koos 6YD või WL3-ga     

Juhiabipakett Pluss PFC ○ ● ● 797 

 - Dünaamiline liiklusmärkide tuvastus      

 - Juhiabi Travel Assist      

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem       

 - Hädaabisüsteem Emergency Assist      

 - Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)      

 - Parkimisabiline Park Assist      

 ainult koos 6YD või WL3 ja RBD või RCB-ga      

 ainult automaatkäigukastiga mudelitele     

Vadītāja asistentu pakete Plus PFD ○   797 

 - Dünaamiline liiklusmärkide tuvastus      

 - Juhiabi Travel Assist      

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem       

 - Hädaabisüsteem Emergency Assist      

 - Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)      

 - Parkimisabiline Park Assist      

 ainult koos 6YD või WL3 ja RBD või RCB-ga      

 ainult manuaalkäigukastiga mudelitele     

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Tuled     
Maatriks-LED-esituled PXA ○   1199 

 - LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega      

 - Dünaamilised kurvituled      

 - Eesmised udutuled ja kurvituled     

IQ.LIGHT - maatriks-LED-esituled PXB ○ ● ● 1756 

 - LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega       

 - Dünaamilised kurvituled      

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist       

 - Eesmised udutuled ja kurvituled      

 - Tumendatud LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega     

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Heli-, navi- ja multimeediasüsteemid     
Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media  RBD ○ ● ● 546 

 - MP3 ja WMA esitus      

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine      

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Pro RCB ○   1289 

 - 23,3 cm puuteekraan   ○ ○ 947 

 - Viipejuhtimine      

 - MP3 ja WMA esitus    

 - Häälkäskluste tuvastus (hääljuhtimine)      

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine      

Häälkäskluste tuvastus (hääljuhtimine) QH1 ○ ○ ○ 199

Harman Kardon helisüsteem 8RI ○ ○ ○ 779 

 - 16 kanaliga digitaalne võimendi      

 - 8+1 kõlarit      

 - bassikõlar      

 - koguvõimsus 480 W     

Esiklaasinäidik KS2 ○ ○ ○ 511

We Connect ja We Connect Plus valmidus YOS ○ ○ ○ 256 

 ainult koos RBD-ga      

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Liidesed     

Kliima- ja soojendussüsteemid     

Mobiiltelefoniliides Comfort koos induktsioonlaadimisega 9IJ ○ ○ ○ 420

     

Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga  WHA ○ ○ ○ 1150

Soojendusega välimised tagaistmed  PW2 ○   48 

    ○ ○ 515

Traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas WFH ○ ○ ○ 312 

 ainult koos 9IJ-ga     

Elektriline panoraamkatuseluuk PS2 ○ ○ ○ 1159

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Salongiviimistlus ja istmed     
Nahkpakett Vienna, mälufunktsiooniga juhiiste WL1 ○   2552 

 - Vienna perforeeritud nahast viimistlusega istmed       

 - top-komfortistmed ees       

 - ventileeritud esiistmed      

 - elektriliselt seadistatav mäluga juhiiste      

 - elektriliselt seadistatava nimmetoega juhiiste   ○  2249 

 - mitte kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi      

 - ilma sahtliteta esiistmete all      

 - elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojenduse ja mäluga välispeeglid koos ümbruse valgustusega     

Nahkpakett Vienna, mälufunktsiooniga esiistmed WL3 ○   2824 

 - Vienna perforeeritud nahast viimistlusega istmed       

 - top-komfortistmed ees       

 - ventileeritud esiistmed      

 - elektriliselt seadistatavad mäluga esiistmed      

 - mugava sisenemise funktsiooniga juhiiste   ○  2521 

 - elektriliselt reguleeritavad nimmetoed ees       

 - mitte kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi      

 - ilma sahtliteta esiistmete all      

 - elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojenduse ja mäluga välispeeglid koos ümbruse valgustusega     

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

R-Line välimus / salongiviimistlus ja istmed     
Nahkpakett Vienna Volkswagen R, mälufunktsiooniga esiistmed WL4   ○ 2521 

 - Vienna perforeeritud nahast viimistlusega istmed       

 - R logo esiistmetel      

 - ventileeritud esiistmed      

 - elektriliselt seadistatavad mäluga esiistmed      

 - mugava sisenemise funktsiooniga juhiiste      

 - elektriliselt reguleeritavad nimmetoed ees       

 - mitte kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi      

 - ilma sahtliteta esiistmete all      

 - elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojenduse ja mäluga välispeeglid koos ümbruse valgustusega     

R-Line disainipakett Black Style WBS   ○ 400 

 - valuveljed Valencia 8.5J x 19 (mustad), Volkswagen R      

 - mustad katusereelingud      

 - kerevärvi kaitserauad R-Line Black Style disainiga      

 - musta värvi tagaspoiler R-Line disainiga      

 - mustad uste ja tagumise kaitseraua ribad      

 - musta viimistlusega õhuvõtuavad ja iluvõre      

 - mustad välispeeglid      

 - mustad küljeakende iluliistud      

 - 90% toonklaasid külg- ja tagaakendel      

 piiratud kerevärvide pakkumine     

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Funktsionaalsus ja muu varustus     
230 V pistikupesa pakiruumis 9Z3 ○ ○ ○ 114

Easy Open pakett koos SAFELOCK-iga PE2 ○   377 

 - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access koos SAFELOCK-iga   ●   

 - anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine    ○ 23

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega peeglid koos reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga  6YD ○ ● ● 163

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks  1M6 ○ ○ ○ 797

Eesmine põhjakaitse koos kapotikaitsega 1SK ○ ○ ○ 239

Kapotikaitse 1SL ○ ○ ○ 131

Tuhatoos ja sigaretisüütaja ees 9JC ○ ○ ○ 28

Esmaabikomplekt ja ohukolmnurk 1T3 ○ ○ ○ 0

Esmaabikomplekt, ohukolmnurk ja helkurvest  1T9 ○ ○  18 

     ○ 4

Võrkvahesein 3CX ○ ○ ○ 163

Progressiivne roolimine 1N7 ○ ○ ○ 204

Sõidurežiimi valik 2H5 ○ ○ ○ 163 

 4MOTIONiga mudelite põhivarustuses     

Tagurduskaamera  KA2 ○ ● ○ 372

360-kraadine kaamera Area View koos tagurduskaameraga  KA6 ○  ○ 724 

    ○  352

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabilisega Distance Control 7X5 ○ ● ● 196

Haagiseabi Trailer Assist ja parkimisabiline Park Assist 8A9 ○   475

ainult koos 1M6-ga   ○ ○ 281

Kaks eraldi istet kolmandas istmereas PG4 ○ ○ ○ 624

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Allspace

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Vedrustus     

Garantii     

Sportpakett PSF ○ ○ ○ 256 

 - Sportvedrustus - 10 mm madalam kliirens      

 - Progressiivne roolimine     

Adaptiivveermik (DCC) WDD ○ ○ ○ 944 

 - Sõidurežiimi valik      

 - 10 mm madalam kliirens (välja arvatud 4Motioniga mudelitel)     

     

Pikendatud garantii - 5 aastat või 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 529

     

Hind EUR
koos km-gaEleganceLifeKood R-Line

www.volkswagen.ee
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Kerevärvide pakkumine

 
0Q0Q
„Pure White“

 
H7H7
„Atlantik Blue“ 
metallic

 
2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

 
K2K2
„Pyrit Silber“ 
metallic

 
Z3Z3
„Petroleum Blue“ 
metallic
ei ole saadaval 
R-Line

 
2R2R
„Platinum Grey“ 
metallic

 
P8P8
„Kings Red“ metallic
ei ole saadaval 
R-Line

 
0R0R 
„Oryx White“  
pearl effect

Kerevärv Metallik- või pärlmutterkerevärv    

0 € 552 €

552 €552 €

552 € 552 €689 €

928 €

Allspace

www.volkswagen.ee


Lisage oma autole veidi erilisust. 

Spetsiifilistest tarvikutestkuni 

üldiste lahenduste ja atraktiivsete 

elustiilitoodeteni. Nendega 

märgatakse teid kindlasti!

Tiguan 
Allspace 
tarvikud



03

01

02

01  Porisirmid
Kauakestvad ja vastupidavad: 
Volkswageni originaalsed porisirmid 
kaitsevadauto põhja ja kaitseraudu 
efektiivselt liigse mustuse eest. Need 
vähendavadoluliselt ka teelt eralduvate 
ohtlike osakeste ja veepritsmete mõju.

Porisirmid, esimesed 

5NA075111

67 €

Porisirmid, tagumised

5NL075101

77 €

02  Ilmastikukindlad  
põrandamatid
Volkswageni originaalsed 
ilmastikukindlad põrandamatid kaitsevad 
teie auto salongi mustuse ja niiskuse 
eest. Need on loodud täiuslikult 
sobivaks, neid on lihtne puhastada 
ning neil on mittelibisev alumine külg. 
Visuaalselt püüab pilku mattidele 
paigutatud mudelinimi. Põrandamatid 
on lisaks 100 protsenti taaskasutatavad, 
väga tugevad ja vastupidavad. Tänu 
kasutatud materjalile on originaalsed 
ilmastikukindlad põrandamatid 
märkimisväärselt kergemad ja lõhnavad 
vähem kui tavapärased kummist 
põrandamatid. Igas komplektis on 
neli matti, esimesed ja tagumised.

5NL061500 82V

91 €

03  Lävepaku kaitsekate
Uksepiirkonna pilgupüüdja: 
dekoratiivsete hõbedavärvi ribadega 
mustkaitsekate ei paku uksepiirkonnale 
mitte ainult visuaalset täiendust,vaid 
kaitseb seda ka kriimustuste eest. Täpselt 
sobituvat lävepakukaitsekatet on lihtne 
paigaldada. Üks komplekt sisaldab 
esimesteja tagumiste lävepakkude 
jaoks kokku nelja kaitsekatet.

5NA071310B ZMD

77 €

Allspace Tarvikud
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05  Pagasiruumi põhjakate
Volkswageni originaal pagasiruumi kate kaitseb pagasiruumi mustuse 
eest ja ei lase asjadellibiseda. Plastikust kate sobib täpselt ja on 
lisaks pestav, mittelibisev ja happekindel.Ümbritsev ca. 4 cm kõrgune 
serv ei lase vedelikel auto põrandale voolata. Mudelinimega.

5NL061161

94 €

04  Laadimisläve kaitsekate
Täpselt sobituv ja läbipaistev kaitsekate hoiab 
pagasi peale- ja mahatõstmisel 
laadimisläve kindlalt kriimustuste eest. 
Paigaldamine on kiire ja kerge.

5NA061197

66 €

04

05

Allspace Tarvikud

Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 23*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

www.volkswagen.ee


07  Laadimisläve kaitsekate, 
roostevaba terase värvi
Ideaalne kaitse koos elegantsiga – pakiruumi 
plastist servakaitse jätabroostevaba terase 
mulje, sobitub ideaalselt ning kaitseb laadimisel 
jamahalaadimisel tekkida võivate kriimustuste ja 
kahjustuste eest, täiustadeska sõiduki välimust.

5NA061195A

69 €

06  Kroomviimistlusega tagumine liist
Pilkupüüdev viimistlus – Volkswageni originaal kroomviimistlusegaliist 
pagasiruumi luugi jaoks annab teie autole kiiresti elegantseja 
peene välimuse. Seda saab kiiresti ja lihtsalt pagasiruumiluugile 
liimida ning lisaks kaitseb see luugi serva.

5NA071360

66 €

06

07

Allspace Tarvikud
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08  Travel & Comfort süsteemi alusmoodul
Modulaarne Travel & Comfort süsteem pakub arvukalt 
võimalusi reisimiselihtsamaks ja mugavamaks 
muutmiseks. Õige alusmoodulile kinnitatudVolkswageni 
tarvik hoiab iga asja omal kohal. Alusmoodulit saab 
kasutadakoos järgnevate lisadega: universaalne konks, 
riidepuu, reguleeritavklapplaud, Apple iPadi hoidja iPad 
2-4 ja iPad mini ning iPad Airi jaoks,ja Samsung Galaxy 
Tab 3/4 10.1 hoidja. Alusmoodul paigaldatakseesiistme 
peatoe tugijalgade vahele lihtsa kruvikinnitusega.

000061122

23 €
 

09  Riidepuu Travel & Comfort süsteemile
Riidepuu kinnitatakse lihtsa klõpsuga alusmoodulile. 
Riidepuuabil saab riideesemeid transportida 
ilma kortsumata ja tänuintegreeritud konksule 
saab seda kasutada ka väljaspool autot.

000061127B

79 €

08

09

Allspace Tarvikud
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10  Katuseraamid
Volkswageni originaalsed katuseraamid on ideaalseks 
alussüsteemiks kõikidele katusele kinnitatavatele 
esemetele. Volkswagen City Crash Plus rangete nõuete järgi 
testitud katuseraamidel on aerodünaamiliselt kujustatud 
alumiiniumprofiil, millele saab kinnitada surfilaua-, 
jalgratta-, suuskade- ja lumelauahoidjaid või praktilisi 
katusebokse. Katuseraamid on täpselt auto järgi tehtud ja 
täielikult komplekteeritud. Katuseraame saab auto katusele 
turvaliselt ja täpselt kinnitada tööriistu kasutamata. See 
kergelt paigaldatav aeroprofiil oma struktureeritud pinnaga 
minimeerib tuulemüra. Katuseraame saab lukustada ja seeläbi 
varguse eest kaitsta. Tarnitakse koos momentvõtmega.

5NL071151

272 €

11  Jalgrattahoidik
Volkswageni originaal jalgrattahoidik jalgratta katusele 
püstiasendisse paigaldamiseks võlub oma unikaalselt disainitud 
raamihoidja ja rattarööpaga, mis kindlustab automaatselt, et 
jalgratas oleks õigesti paigutatud. Innovatiivne pöördnupp 
kontrollib rattale rakendatavat jõudu, kindlustades, et jalgratas 
oleks korralikult kinni. Tänu mugavale paigalduskõrgusele 
(umbes silmade kõrgusel) on jalgratta kinnitamine lihtne ega 
nõua erilist pingutust, seda isegi suuremate sõidukite puhul. 
Silmapaistva City Crash Plus katse läbinud jalgrattahoidik vastab 
Volkswageni kõrgeimatele standarditele. Sobib jalgratastele 
raamiga kuni 100 mm (ovaalne)/80 mm (ümmargune).

000071128F

149 €

12  Katuseboks
Volkswageni uus originaal katuseboks Comfort 460 (maht umbes 
460 liitrit) on optimeeritudaerodünaamilise disainiga, mis vähendab 
maksimaalselt ebameeldivat tuulemüra. See on loodudvastavalt 
Volkswageni uute mudelite modernsele disainikontseptsioonile ning 
veenab omainnovatiivse eelpaigaldatud kiirkinnitussüsteemiga. Uuel 
katuseboksil on innovatiivne DuoLiftsüsteem, mille abil saab boksi 
mugavalt mõlemalt poolt avada. Kolm pingutusrihma boksi seesei lase 
pagasil paigalt liikuda. Katuseboksil on kolmepunkti-kesklukumehhanism 
ning see onsaadaval kõrgläikega mustana. 2,30 m pikkune boks on 
ideaalne talvespordi harrastajatele, sestkõikides tavapärastes suurustes 
suusad ja lumelauad mahuvad sinna täiesti probleemivabalt.

000071200AE

666 €

10 11

12
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13  Päikesevari (komplekt) Tagumised uksed, 
pagasiruum ja tagaaknad.
Kergelt käsitletav, täpselt sobiv kuju: Volkswageni 
ehtsate tagumiste uste, pagasiruumi ja tagaakende 
päikesevarjudega kaitsete oma auto sisemust otseste 
päikesekiirte eest ilma oma vaadet või ohutust ohvriks 
toomata. Päikesevarju on lihtne paigaldada ja eemaldada, 
kui seda ei vajata. See pakub täiendavat kaitset UV-
kiirte eest ja vähendab võimalusi autosse sisse vaadata, 
samas ka pimestavat efekti teistele teekasutajatele. 

5NL064365

261 €

14 Ühendusjuhtmed
Preemium-USB-juhe on spetsiaalselt välja arendatud 
nutitelefonide või teiste mobiilsete seadmete 
Volkswageni teabe- ja meelelahutussüsteemiga 
ühendamiseks. Lisaks sobib ka selle disain auto 
sisemusega täiuslikult. 30 cm pikkusena on 
see piisavalt pikk, et nutiseadme saaks panna 
lähedalasuvasse panipaika. Samal ajal ei ole see nii 
pikk, et see hakkaks häirima. Sel on kõrgekvaliteediline 
tekstiilümbris ja Volkswageni logoga kroomitud 
metallühendused. Selle juhtmega saab mugavalt 
kasutada funktsioone nagu Android Auto ja MirrorLink 
AppConnectis, ja muidugi saab selle abil ka ühendatud 
seadet laadida. Preemium-juhe sobib ka eriti hästi 
kasutamiseks maps + more nutitelefonisüsteemiga 
up!-is. Saadavalolevad juhtmed: Micro-USB, USB-C 
ja Apple Lightning, 30 cm ja 70 pikkusena.

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

34–47 €

15  Katusespoiler
Volkswageni ehtne katusespoiler ei näe mitte ainult hea välja, vaid on ka efektiivne. 
Selle sportlik välimus täiendab tunduvalt auto tagaosa, parandades samal ajal 
aerodünaamikat. Katusespoiler sobitub täpselt tagaluugiga ja on tehtud eriti 
löögikindlast ja vastupidavast materjalist. Spoiler on juba värvitud Deep Black-Pearl 
Effect või Pure White värvitooni ning seda saab värvida ka ükskõik millist muud värvi. 

5NA071644 C9X

381 €

13 14
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Sõida 
ohutult! 

Merano, 6.5J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/65 R17 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE ARCTIC SUV  
Naast 

1 560 €

Sebring, 7J x 18 ET43,  
Grey Metallic,235/55 R18, 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE ARCTIC, 
Naast 

2 095 €
Merano, 6.5J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/65 R17 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE ARCTIC SUV GEN - 1  
Lamell 

1 515 €

Sebring, 7J x 18 ET43, 
Grey Metallic, 235/55 R18, 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE 2, 
Lamell 

2 031 €

5NA071497A 8Z8/ GY790430/ GY790429

5NA071498 Z49/ GY793712/ GY793713

Allspace Tarvikud
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Joonised
Allspace
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