T-Cross
aksesuāri
Piešķiriet jaunajam T-cross savu
individualitāti. Aksesuāri modeļa dizaina
izcelšanai, komforta uzlabošanai un
dzīvesstila akcentēšanai.
Tas viss liks uz jums atskatīties.

T-Cross Oriģinālie aksesuāri

01

02

01 Paklājiņi visiem laikapstākļiem

02 Sliekšņu aizsarguzlika

Volkswagen oriģinālie paklājiņi visiem laikapstākļiem
aizsargā jūsu automašīnas salonu pret netīrumiem
un mitrumu. Tie ir izmēram precīzi atbilstoši,
viegli tīrāmi un tiem ir pretslīdēšanas pārklājums.
Iestrādātais modeļa uzraksts ir īpašs vizuālais
akcents. Grīdas paklājiņi ir arī 100% pārstrādājami,
ļoti izturīgi un ilgi kalpojoši. Izmantotais materiāls
ļauj oriģinālajiem paklājiņiem visiem laikapstākļiem
būt ievērojami vieglākiem un saglabāt mazāk smaržu
nekā parastie gumijas grīdas paklājiņi. Komplektā
ietilpst četri paklājiņi – priekšpusei un aizmugurei.

“Odziņa” pie iekāpšanas: Melnā uzlika ar sudraba
krāsas dekoratīvajām līnijām ne tikai sniedz vizuālu
uzlabojumu jūsu automašīnas iekāpšanas zonai, bet
arī aizsargā to pret skrāpējumiem. Precīzi veidotā
sliekšņu uzlika ir viegli uzstādama. Komplektā
ietilpst četras uzlikas: priekšpusei un aizmugurei.
2GM071310

111 €

03

03 Dubļu aizsargi
Ilgi kalpojoši un izturīgi: Volkswagen oriģinālie dubļu sargi efektīvi
aizsargā automašīnas apakšu un buferi pret dubļu šļakatām. Tie arī
ievērojami samazina bīstamo akmens šķembu un ūdens iedarbību.

2GM061500 82V

81 €

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

Dubļu aizsargi, priekšpuse

Dubļu aizsargi, aizmugure

2GM075111

2GM075101

50 €

50 €

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv
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T-Cross Oriģinālie aksesuāri

04

04 Bagāžas nodalījuma ieklājs
Volkswagen oriģinālais bagāžas nodalījuma ieklājs
aizsargā bagāžas nodalījumu pret netīrumiem un
novērš priekšmetu slīdēšanu. Plastmasas ieklājs ir
izmēram precīzi atbilstošs un turklāt vēl mazgājams,
neslīdošs un skābjizturīgs. Tā aptuveni 4 cm augstā
mala aizsargā pret šķidrumu noplūšanu uz automašīnas
grīdas. Ar iestrādātu automašīnas modeļa uzrakstu.

05 Bagāžas nodalījuma aizsargapmale
Precīzi izstrādātā un caurspīdīgā bagāžas nodalījuma
aizsargapmale uzticami aizsargā buferi pret skrāpējumiem
bagāžas iekraušanas un izkraušanas laikā.

2GM061160A

65 €

2GM061197

57 €

05

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv
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T-Cross Oriģinālie aksesuāri

06

07

06 Pamatnes modulis Ceļošanas
un komforta sistēmai

07 Drēbju pakaramais Ceļošanas
un komforta sistēmai

Moduļa ceļošanas un komforta sistēma piedāvā
daudz iespēju, lai padarītu ceļošanu vieglāku un
ērtāku. Ideāli piemērotais Volkswagen aksesuāru
piestiprināšanas pamatnes modelis uzturēs salonu
kārtībā. Pamatnes modulim var piestiprināt šādus
aksesuārus: universālo āķi, drēbju pakaramo, nolokāmo
galdiņu, Apple iPad turētāju modeļiem iPad 2–4 un
iPad mini, kā arī iPad Air, un Samsung Galaxy planšetes
3/4 10.1 turētāju. Pamatnes modulis tiek piestiprināts,
vienkārši pievelkot uz skrūvēm balstītu savienojumu
starp priekšējā sēdekļa galvas balsta stieņiem.

Drēbju pakaramais tiek piestiprināts pamatnes
modulim, izmantojot vienkāršu “klikšķa” sistēmu.
Drēbju pakaramais ļauj pārvadāt apģērbus, tiem
nesaburzoties, un var tikt izmantots arī automašīnas
ārpusē, pateicoties iestrādātajam āķim.
000061127B

63 €

000061122

22 €

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv
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T-Cross Oriģinālie aksesuāri

08

09

08 Jumta šķērsstieņi

09 Jumta bagāžas kaste

Volkswagen oriģinālie jumta škērsstieņi ir ideāla balsta
sistēma visiem jumta stiprinājumiem. Pārbaudītiem
saskaņā ar stingrajām Volkswagen City Crash Plus testa
prasībām, jumta šķērsstieņiem ir aerodinamiskas formas
alumīnija profils, kam var piestiprināt vējdēļa, divriteņa,
slēpju un sniegadēļa turētājus vai praktiskas jumta
kastes. Jumta šķērsstieņi ir automašīnas izmēram precīzi
atbilstoši un pilnībā nokomplektēti. Jumta šķērsstieņus
var droši un precīzi piestiprināt automašīnas jumtam
bez instrumentiem. Viegli uzstādāmais aerodinamiskais
profils ar tā strukturēto virsmu mazina vēja radīto troksni.
Papildus drošībai, jumta šķērsstieņi ir aizslēdzami.

Jaunajām, oriģinālajām Volkswagen jumta bagāžas
kastēm Comfort 460, kuru tilpums ir aptuveni 460 litru,
ir optimizēts, aerodinamisks dizains, kas braukšanas
laikā līdz minimumam samazina nepatīkamu trokšņu
līmeni. Kastes ir pielāgotas jauno Volkswagen
modeļu mūsdienīgajai dizaina līnijai un pārliecina
ar inovatīvo iepriekš samontēto ātro stiprinājumu
sistēmu. Jaunā kaste ir aprīkota ar inovatīvu “DuoLift”
sistēmu, kas ļauj ērti atvērt kasti no abām pusēm.
3 spriegotājsiksnas kastes iekšpusē novērš bagāžas
pārvietošanos. Jumta kaste ir aprīkota ar trīs punktu
centrālo bloķēšanas mehānismu un ir pieejama spīdīgi
melnā krāsā. Ar garumu 2,30 m tā ir ideāli piemērota
visiem ziemas sporta veidiem, jo visi tradicionālie slēpju
un sniegadēļu izmēri tajā ietilpst bez problēmām.

2GA071151A

244 €

000071200AE

667 €

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

10

10 Divriteņa turētājs
Volkswagen oriģinālais divriteņa turētājs divriteņa pārvadāšanai vertikālā pozīcijā
uz automašīnas jumta valdzina ar tā unikāli izstrādāto rāmja turētāju un ratu sliedi,
automātiski nodrošinot pareizu divriteņa pozīciju. Divriteņa nostiprināšana notiek ar
inovatīvi izstrādatas rotējošas pogas ar griezes momenta kontroli palīdzību, tā nodrošinot
kārtīgu divriteņa piestiprināšanu. Pateicoties ērtajam uzstādīšanas augstumam, divriteņa
nostiprināšana ir viegla un bez piepūles pat uz lielākām automašīnām. Ar izciliem City Crash
Plus testa rezultātiem divriteņa turētājs atbilst augstākajiem Volkswagen standartiem.
Divriteņu rāmjiem līdz 100 mm (ovāliem) / 80 mm (apaļiem)
000071128F

148 €

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv
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T-Cross Oriģinālie aksesuāri

11

12

11 Savienojuma kabelis

12 Sakabes āķis (komplekts)

Premium USB kabelis ir īpaši izstrādāts, lai savienotu
telefonu vai citu mobilo ierīci ar Jūsu Volkswagen
Infotainment sistēmu. Dizains veidots tā, lai ideāli
iederētos automašīnas interjerā. 30 cm garums ir
pietiekams, lai ierīci novietotu sīklietu nodalījumā, tai
pat laikā nekļūstot par traucēkli. Kabelim ir augstas
kvalitātes tekstila apvalks, bet metāla spraudņi ir
pārklāti ar hromu un uz tiem redzams Volkswagen
logotips. Arī AppConnect lietotnes, kā Android Auto
un MirrorLink, ir ērti izmantot, vienlaicīgi nodrošinot
mobilās ierīces uzlādi. Kabelis ir teicami saskaņots ar
up! modelī pieejamo maps + more telefona turētāju.
Kabeļu veidi – micro-USB, Apple Lightning un USB-C –
katrs no tiem pieejams 30 cm vai 70 cm garumā.

Volkswagen oriģinālais sakabes āķis un konkrētajai
automašīnai pielāgots elektroinstalācijas komplekts
kopā veido pilnīgas modernizācijas paketi automašīnām
bez ražotāja uzstādīta sakabes āķa. Aktivizēšanas
dokuments ar individuālo aktivizēšanas kodu nodrošina
pilnīgu integrāciju ar automašīnas elektroniku un visu
pieslēgto vadības ierīču pareizu kodēšanu. Izmēram
precīzi piemērotais sakabes āķis garantē gan drošu
piekabes vilkšanu, gan dažādu uz āķa uzkabināmu
turētāju lietošanu. Konkrētajai automašīnai pielāgotais
Volkswagen oriģinālais elektroinstalācijas komplekts (13
kontaktu) nodrošina elektroapgādi, saglabājot piekabes
stabilizācijas un citu automašīnas palīgsistēmu darbību.
2GM092103

000051446BF/BG/BK/BL

34–48 €

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

502 €

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv
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T-Cross Oriģinālie aksesuāri

Ziemas riepu un disku komplekti
par īpašu cenu

Merano, 6.0J X 16 ET35,
Brilliant Silver,
205/60 R16
Goodyear ULTRA GRIP ICE ARCTIC
Ar radzēm

1 084 €
Merano, 6.0J X 16 ET35,
Brilliant Silver,
205/60 R16
Goodyear ULTRAGRIP ICE 2
mīkstas

Merano, 6.0J X 16 ET35,
Brilliant Silver,
205/60 R16
Sava SA Eskimo Ice
mīkstas

1 084 €

985 €

Sebring, 6.5J x 17 ET39,
Grey Metallic,
Yokohama IG-60,
Nordic compound,
205/55 R17

Sebring, 6.5J x 17 ET39,
Grey Metallic,
Michelin, X-ice north 4,
205/55 R17,
Nordic studded

1 283,6 €

1 615,4 €

2GM071497Z49/Latakko

2GM071496 8Z8/GY7937705/GY793706/GY793707

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv
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