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Uw Volkswagen Transporter op maat geleverd. Dat is waar wij naar streven op het moment dat u de keus maakt voor

ons merk. Het is bijna onvoorstelbaar waar een Volkswagen Transporter allemaal voor wordt ingezet. Wij lossen dit

op door zoveel mogelijk uitvoeringen aan te bieden. De uitvoering die het beste bij u past, kunt u daarna met

accessoires helemaal 'op maat' maken.

Dit zijn vaak accessoires die de gebruiksmogelijkheden van uw Volkswagen Transporter vergroten, want daar koopt

u hem tenslotte voor: om hem te gebruiken. Maar daarnaast is het net zo makkelijk om een accessoire te kiezen

waarmee u het comfort of de veiligheid vergroot. Of waarmee u uw Volkswagen Transporter een sportieve of chique

uitstraling geeft. Want daar zijn de accessoires voor ontwikkeld: als finishing touch, helemaal op basis van uw

individuele wensen.

Onze accessoires zijn, met de strengste eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en milieu, speciaal ontwik-

keld voor Volkswagen Bedrijfswagens. Daarom geven we op alle accessoires twee jaar garantie. Uw Volkswagen

bedrijfswagendealer adviseert u graag over de accessoires die het beste bij u en uw Volkswagen Transporter passen.

Bovendien bent u met onze speciaal opgeleide monteurs verzekerd van een vakkundige montage.

Volkswagen accessoires. Voor individuele wensen.
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Sportiviteit

Vervoer en vrije tijd Volkswagen Transporter

Vervoer en vrije tijd

Laadruimte-inrichting
Slingerende onderdelen, schuivende lading, zoeken naar gereed-

schap en dat op de werkplek waar u een groot gedeelte van uw tijd

doorbrengt. Ergernis die voorkomen kan worden door de inrichting

van uw Volkswagen Transporter aan te passen aan uw specifieke

werkzaamheden. Makkelijk opbergen, goed onder handbereik en 

tijdens het rijden blijft alles op zijn plaats liggen. Er zijn veel 

combinaties mogelijk om uw laadruimte zo efficiënt mogelijk te

gebruiken. Vraag uw Volkswagen bedrijfswagendealer naar de 

beste oplossing.

WielkastbetimmeringLat-om-lat-betimmeringWandbekleding en vloerplaten

Tussenschot
Een lading wordt gevaarlijk als u 

onverwacht een noodstop moet maken.

Een stevig tussenschot is dan onmisbaar

en voorkomt letsel bij chauffeur en 

passagiers. Tevens zorgt het tussenschot

voor extra comfort voor de inzittenden

en is het geluidsdempend. Indien u 

kiest voor achterafmontage van het 

tussenschot, heeft u als bijkomend 

voordeel dat er meer ruimte beschikbaar

is voor de chauffeur in vergelijking met

de af-fabriek optie.

Laadruimtebescherming
De buitenkant van uw Volkswagen Transporter houdt u netjes bij,

want de auto is tenslotte uw visitekaartje voor klanten. De laadruimte

wordt echter vaak overgeslagen. Toch is het de moeite waard om ook

deze te beschermen, want het voorkomt krassen en deuken of, nog

erger, putten in de carrosserie die u aan de buitenkant ook ziet!

Bovendien, een nette laadruimte heeft zondermeer een positief effect

op de inruilwaarde van uw auto. Vraag uw Volkswagen bedrijfswagen-

dealer naar de verschillende beschermingsmogelijkheden.
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Voorbeeld opstellingen voor de Transporter:

Raambeveiliging
Behalve de carrosserie zijn ook de ramen in de laadruimte 

kwetsbaar voor kleine beschadigingen en breuken. De roosters 

voorkomen dat uw lading tegen de ramen aan kan schuiven of

slaan. Tevens heeft de bescherming een preventieve werking, door

de roosters is het voor omstanders moeilijker te zien welke kostbare

apparatuur u in uw Volkswagen Transporter vervoert.

Trekhaken
Volle aanhangers, maximaal geladen trailers of wellicht een fietsenrek. 

Als u er goed over nadenkt kunt u met uw Volkswagen Transporter met

trekhaak bijna alles vervoeren. Die extra last achter uw bedrijfswagen moet

veilig vervoerd worden. Daarom levert uw Volkswagen bedrijfswagendealer

trekhaken die voorbereid zijn op de last die ze moeten trekken. Compleet

met 13-polige kabelset met 7-polige contactdoos. Eenvoudig uit te breiden

naar een 13-polig systeem.

Niveauregeling
Indien u uw Transporter vaak zwaar belast, kunt u ook kiezen voor een instelbaar luchtveersysteem ofwel 

een niveauregeling. Deze is speciaal ontwikkeld voor de Transporter. De hoogte wordt door middel van een 

ventielbediening bepaald en kan ingesteld worden afhankelijk van de belading. De niveauregeling is uitsluitend

actief wanneer u dat nodig vindt. Zo voorkomt u onvoorspelbaar weggedrag en ondersteunt u optimaal het 

originele veersysteem.

Hulpveren
De wegligging van uw Transporter moet optimaal zijn,

ook bij een zware of ongelijke belading. Hulpveren

worden daarom speciaal aanbevolen bij voertuigen die

vaak zwaar worden beladen. De spiraalvormige stalen

veren worden aan het standaardveersysteem 

toegevoegd, waardoor de extra belasting afdoende

wordt afgeveerd. De stabiliteit en de wegligging 

worden aanzienlijk verbeterd. En dat komt ten goede

aan de veiligheid en het comfort en heeft minder

slijtage tot gevolg. Is uw Transporter niet beladen?

Geen probleem. Hulpveren komen pas in actie als 

het echt nodig is.
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Vervoer en vrije tijd

King Ping imperiaal
Als u ladders vervoert of het volume van de laadruimte voor andere dingen nodig heeft, is het een logische stap dat u

uitwijkt naar het dak van uw bedrijfswagen. Deze imperialen, speciaal ontwikkeld voor Volkswagen, zijn gemaakt

voor de last die ze moeten dragen. Om onder barre omstandigheden roestvorming te weerstaan is de imperiaal zeer

goed beschermd door een tweelaags geharde poedercoating. Ook leverbaar in een zwart geëpoxeerde roestvrij stalen

uitvoering. Voor de roestvrijstalen uitvoering geldt een meerprijs.

Alu-top imperiaal
Naast de stalen of roestvrijstalen versie kunt u uw Transporter ook

uitrusten met een aluminium imperiaal. Door gebruik te maken van

duurzame materialen, heeft dit fraaie imperiaal een onderhoudsarm

karakter. Roest en oxidatie behoren daarmee tot de verleden tijd!

Daarnaast is dit aluminium imperiaal ondanks zijn sterke karakter

licht van gewicht, waardoor er een hoger laadvermogen overblijft!

Optioneel is dit imperiaal uit te breiden met een ladderrol of 

aluminium imperiaalspoiler.

Deurladder
In combinatie met het imperiaal is de deurladder een goede 

oplossing om uw materiaal vast te zetten of erop te leggen.

Bovendien komt het wel zo goed uit als u het dak een keer wilt

schoonmaken. De deurladder is bevestigd aan de scharnieren en

heeft dezelfde kwaliteit en roestbescherming als uw imperiaal.

Zwaailampen
Als u vaak aan het werk bent op plaatsenwaar verkeer langs

raast of waar u extra moet opvallen, dan is het belangrijk dat 

u goed zichtbaar bent. Als u de auto voorziet van een zwaai-

licht worden andere weggebruikers tijdig gewaarschuwd. Wel

zo veilig voor u, uw collega's én uw VolkswagenTransporter.

Allesdragers
Een multifunctionele accessoire voor het vervoeren van

grote, lange voorwerpen die niet meer in de laadruimte 

passen. De aluminium allesdragers kunt u ook gebruiken als

basis voor een fietsdrager of bagagebox. Ze zijn eenvoudig te

monteren en afsluitbaar met de bijgeleverde set.

Beschermfolie
Een minder opvallende manier

om uw bumper te beschermen

tegen kleine beschadigingen is de

beschermfolie. Hiermee voor-

komt u krassen die kunnen 

ontstaan bij het laden, lossen 

en instappen. Ook verkrijgbaar

in transparant.

Achterbumper beschermplaat
Biedt bescherming bij het zware werk.

Beschermstrips
Een onvoorzichtig geopend portier

van uw buurman zorgt al snel voor een

lelijke put in de lak. De beschermstrips

op de flanken helpen dit te voorkomen.
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Gevarendriehoek, verbanddoos en brandblusser
In het dagelijks verkeer kan er van alles misgaan, ook bij anderen. Het is dan

goed dat u op adequate wijze hulp kunt verlenen aan passagiers of mede-

weggebruikers. En wist u dat in veel Europese landen een gevarendriehoek, 

verbanddoos en brandblusser tot de verplichte auto-uitrusting behoren?

Lampensets
Aangezien overdag met de verlichting aan rijden 

ook bijdraagt aan uw veiligheid, kan er door het 

intensieve gebruik wel eens een lampje kapot gaan.

Mocht dat gebeuren, dan is het wel zo veilig dat u

deze direct kunt vervangen. Met een originele Volkswagen

lampenset in de auto bent u altijd verzekerd van een goed 

werkende verlichting. In sommige vakantielanden is het zelfs verplicht 

om een lampenset bij u te hebben!

Jerrycan
Als de nood aan de man komt,

voor u of uw medeweggebruiker.

Startkabels
U zult ze voor uw Volkswagen Transporter niet vaak nodig hebben, maar het

kan altijd gebeuren dat de accu leeg raakt. Of die van een ander. Met een

lengte van 2,5 meter en degelijke accuklemmen zijn de kabels in elke situatie

goed bruikbaar.

Olie 
Met de Castrol Check-it Kit heeft u altijd 1 liter reserveolie bij de hand met hand-

schoenen, trechters en doekjes voor de controle.  Alles wordt compact bij elkaar

gehouden in de luxe Castroltas, die met klittenband aan de bekleding bevestigd kan

worden. Let op: informeer welke oliespecificaties voor uw Volkswagen Transporter

van toepassing zijn of raadpleeg het instructieboekje van uw Transporter.

Sleepkabel
Als u gestrande

medeweggebruikers

op weg wilt 

helpen is deze 

flexibele sleepkabel

onmisbaar.

LifeHammer
De LifeHammer kan uitkomst bieden

in een benarde positie. U grijpt deze

snel uit de houder, snijdt er knellende

gordels mee door en verbrijzelt in

één slag het zijraam met de geharde

punt van de hamer.

Onderhoudsets
U vindt het belangrijk dat uw auto er altijd netjes uitziet? Uw Volkswagen 

bedrijfswagendealer heeft voor u verschillende producten waarmee uw

Volkswagen Transporter er altijd, van binnen en van buiten, representatief 

uit blijft zien. Bijvoorbeeld velgenreiniger, cockpitspray en autoshampoo.
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Car Electronics

Car Electronics voor de Volkswagen Transporter

Carkit en telefoonconsole
Het gemak van mobiel bellen moet natuurlijk wel veilig 

blijven. Met de handsfree carkit en de dashmount heeft u

uw gsm-toestel altijd binnen handbereik en houdt u tijdens

het bellen de handen aan het stuur. Met een telefoon met

bluetooth functie kan uw mobiel zelfs in uw tas of jaszak

blijven terwijl u belt.

VDO Dayton MS 4300
De veelzijdige VDO Dayton MS 4300 

combineert muziek luisteren met

radio/cd/mp3-speler en navigeren. Inclusief

cd-rom van de Benelux en de hoofdwegen 

van Europa. Uw dealer informeert u graag 

over de mogelijkheden voor abonnementen 

op de meest actuele wegennetdata

Blaupunkt Rome
Dit radio/cd/mp3-systeem met kleurendisplay

en kaartfunctie combineert navigeren met het

afspelen van audio cd’s en mp3-bestanden. De

Blaupunkt Rome houdt rekening met de actuele

TMC-verkeersinformatie bij het uitzetten van

een route. Inclusief CD-rom set West-Europa 
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Pioneer DEH-2900MPB
De Pioneer DEH-2900MPB

radio/cd/mp3-speler speelt ook WMA

bestanden, heeft een digitale tuner voor

optimale ontvangst en daarnaast ook

een bijzonder krachtige 4 x 50 watt 

versterker.

Pioneer DEH-P65BT 
Deze zeer complete Pioneer biedt naast

een radio/cd/mp3-speler met WMA-

weergave ook nog een bluetooth 

handsfree functie. De digitale tuner zorgt

voor een optimale ontvangst en de 4 x 50

watt versterker is uiterst krachtig voor

ultieme geluidskwaliteit.

iPod en USB carkit 
Met een Dension carkit heeft u uw favoriete muziek

altijd bij zich. U kunt een iPod beluisteren, bedienen en

opladen via de autoradio en muziek beluisteren van

een USB-stick of een andere mp3-speler. De carkit is

geschikt voor autoradio's met wisselaaraansluiting.

Vraag uw Volkswagen-dealer naar de mogelijkheden

voor uw autoradio. 
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Car Electronics

Alarmsystemen
U heeft natuurlijk graag dat u uw Volkswagen Transporter terugvindt op de plek waar u hem heeft geparkeerd. En

misschien bewaart u wel gereedschap of lading in uw auto. Beveilig uw auto daarom afdoende tegen inbraak en

diefstal met verschillende TNO/SCM-gekeurde installaties. De klasse 2- en 3-alarmsystemen zijn allemaal gekeurd

en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De alarmsystemen worden geleverd met twee afstandsbedieningen, die

tevens een eventueel aanwezige centrale portiervergrendeling kunnen bedienen. Ontvangst van het signaal van de

afstandsbediening wordt altijd bevestigd door de knipperlichten van uw auto.

Antennes
Naast de autoradio is de autotelefoon inmiddels gemeengoed geworden en doet de satelliet-

navigatie zijn intrede. De werking van al deze apparatuur is afhankelijk van één accessoire: de

antenne. De antenne zorgt voor een storingsvrije ontvangst van alle signalen die u nodig heeft

om muziek te luisteren, bereikbaar te zijn en de juiste weg te vinden. En omdat het wellicht wat

overdreven is om twee of drie antennes te monteren, levert de Volkswagen bedrijfswagendealer

u graag een combinatieantenne die alle benodigde signalen ontvangt.

Ritregistratie
Veel automobilisten zijn genoodzaakt een kilometeradministratie bij te houden om een teveel aan fiscale bijtelling

te voorkomen. Een tijdrovend en vervelend karwei, dat er maar al te vaak bij inschiet. Met alle vervelende gevolgen

van dien. De Tripmarker genereert met behulp van een GPS-plaatsbepaling en een GSM-dataverbinding volledig

geautomatiseerd een fiscaal goedgekeurde rittenstaat op uw computer.
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Comfort

Comfort in de Volkswagen Transporter

Spatlappen
Spatlappen minimaliseren opspattend water, vuil en modder, waardoor

uw auto minder snel aan een wasbeurt toe is. 

Matten
Met veelvuldig in- en uitstappen kunt u onverhoopt

vuil mee naar binnen nemen. Met matten voorkomt

u dat dit op de bekleding terecht komt. Uw

Volkswagen- bedrijfswagendealer levert voor elk type

cabine fraaie, stevige en eenvoudig te reinigen mat-

tensets. 

Stoelhoezen
Ter bescherming van de originele bekleding (denk aan de inruilwaarde!)

of omdat u het eigentijdse design gewoon mooi vindt.

Parkeerhulp
Met een parkeerhulp manoeuvreert u veiliger en voorkomt u schade. Een bedrijfs-

wagen is tenslotte minder overzichtelijk, zeker als de laadruimte vol is. En vergeet

niet dat veel manoeuvres worden uitgevoerd in woonwijken en op het terrein van

uw klanten. Door middel van een geluidssignaal en een optisch LED-dispay weet u

precies hoeveel ruimte er over is. De sensoren worden onopvallend ingebouwd en,

als u dat wilt, in de juiste kleur gespoten.

Cruise control
U heeft extra comfort met de cruise control: u rijdt ontspannen en met min-

der brandstofverbruik. De constante snelheid geeft veilig rijgedrag, waardoor

u minder kans heeft op ongelukken.

Armsteun
Tijdens lange autoritten heeft u veel profijt van de middenarmsteun. Uw  houding 

is meer ontspannen en u stapt fris uit. Vraag uw dealer naar het complete aanbod,

zoals een opklapbare armsteun gemonteerd aan uw stoel, zowel links als rechts.
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Comfort

Koelboxen
Als u wat langer op pad bent, houdt u in een koelbox de etenswaren van u

en uw collega's gemakkelijk op de juiste gekoelde temperatuur. Uw

Volkswagen-dealer heeft diverse koelboxen in het assortiment.

Kledinghanger
Kledinghanger voor aan de hoofdsteun: zodat uw jas niet op de ach-

terbank dwaalt of kreukt.

Lederen interieur
Lederen bekleding geeft uw interieur extra, individuele, uitstraling. De 

kwaliteit van het leder is van hoog niveau en voldoet aan de eis van 

lichtechtheid. Er is keuze uit meerdere soorten leder, bijvoorbeeld Buffalino

en Nappa met diverse kleuren en bekledingsvormen, zoals strak of

geplooid. Lederen bekleding is uitstekend te combineren met side-airbags.

Interieurverwarming
Met een tijdsschakelaar, optioneel met afstandbediening, program-

meert u het koelwatersysteem van uw auto zo, dat deze voor vertrek

opwarmt. Zo heeft u altijd een verwarmd interieur en hoeft u nooit

meer ijs te krabben.

Kinderzitjes voor verschillende leeftijdsgroepen
Het ISOFIX kinderzitje is voor kinderen van 8 maanden tot 4 jaar (9-18 kg). Het kinderzitje

kan door middel van ISOFIX bevestiging, bevestigd worden aan de vaste punten in de

auto die deel uit maken van de carrosserie. 

Het kinderzitje Bobsy G3 Plus is geschikt voor kinderen van 4 - 12 jaar (15 -36 kg). Dit 

kinderzitje bestaat uit een zitkussen en slaapsteun. De in de hoogteverstel-bare zit en

aanpasbare slaapsteun zorgen voor een comfortabele zit. Bevestiging volgt door middel

van driepuntsveiligheidsgordel.

Voor de allerkleinste is er het kinderzitje GO Plus met zonnekapje. Het kinderzitje is

geschikt voor baby’s tot 18 maanden of 13 kg en in hoogte verstelbaar.
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Sportiviteit & Styling

Sportiviteit en Styling voor de Volkswagen Transporter

Motortuning
Hoewel de motoren van Volkswagen krachtig zijn, kan het gebeuren dat u

nog meer vermogen wenst. U heeft bijvoorbeeld extra trekkracht nodig

omdat uw trailer altijd maximaal beladen is. Door het aanpassen van het

motormanagement nemen het vermogen en de trekkracht aanzienlijk toe.

En omdat het bij uw Volkswagen bedrijfswagendealer wordt geïnstalleerd

blijft de fabrieksgarantie gewoon van kracht. Voor meer informatie is er ook

een brochure over motortuning voor Volkswagen Bedrijfswagens.

Velgen
Velgen bepalen voor een groot gedeelte de uitstraling

van een auto. Daarom zijn lichtmetalen velgen de

meest in het oog springende accessoires. Uw

Volkswagen bedrijfswagendealer heeft een groot assor-

timent aan lichtmetalen velgen. Uiteraard zijn er voor

uw lichtmetalen velgen aparte wielsloten verkrijgbaar.

Abt
Uw Volkswagen Transporter met Abt-styling. Bent u klaar voor een

nieuwe ervaring met sportief uiterlijk? Informeer bij uw dealer naar

de stylingsmogelijkheden van Abt.

Verlagingsveren
U geeft uw Transporter een extra 

sportief uiterlijk met een verlagingset.

Deze verbetert bovendien de weg-

ligging. Uw Transporter helt minder

over in bochten, 'duikt' minder bij

remmen en heeft een betere stabiliteit.

Uiteraard zonder concessies te doen

aan het comfort!

Glass-look panelen
De glass-look panelen geven een chique 

uitstraling aan uw Transporter dubbel-

cabine.

Spoilers
Spoilers zijn er vooral om uw

Volkswagen Transporter een

sportief uiterlijk te geven. De

aerodynamische spoilers, 

speciaal ontwikkeld voor de

Transporter, passen uitstekend 

bij de lijn van de carrosserie. 

Voor de Transporter zijn er zowel

een dakspoiler als een achter-

klepspoiler beschikbaar.
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Räder & ReifenSportiviteit & Styling

Roestvrijstalen verchroomde dakrailingset

Verschroomde sierlijst voor de achterklep of achterdeuren

Sportieve elementen
De Transporter heeft van huis uit al een strakke vormgeving.

Maar met de functionele sidebars, rearbar of andere sportieve

elementen krijgt uw Transporter naast nog meer uitstraling ook

extra bescherming. U heeft de keus uit robuuste geborsteld

roestvrijstalen sidebarset en een achterbar, waardoor u naast

een fraai design ook kiest voor optimale bescherming van 

uw carrosserie. Of u kiest voor de roestvrijstalen verchroomde

sidebarset met twee steps, waarbij u over het sportieve karakter

van uw Transporter geen misverstanden laat bestaan.

Daarnaast zijn er verchroomde sierlijsten voor de achterklep 

of achterdeuren, grill, spiegels alsmede een roestvrijstalen 

verschroomde dakrailingset beschikbaar.

Geborsteld RVS achterbar

RVS verchroomde sidebar met twee steps

Geborsteld RVS sidebar en RVS verchroomde pushbar

Spiegelkappen chroomlook Chroom radiatorgrille en bumpergrille
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Cap
Deze unieke cap biedt u 

bescherming tegen zowel kou 

als warmte.

Lederwaren
Zwart lederen portefeuille in zacht

nappa leder.

Rolmaat
Een robuuste rolmaat van metaal 

met handige polsband.

Pen
Luxe Volkswagen pen.

Muismat
Op deze muismat vindt u de aller-

eerste Volkswagen Transporters.

Zo kunt u in stijl naar bijvoorbeeld

de Volkswagen website surfen.

Volkswagen fashion horloge 
Stoer fashion heren horloge met

quartz uurwerk en voorzien van

brede rundlederen armband.

Lifestyle

Polo shirt
Casual en comfortabel poloshirt

voor dames en heren.

Vrijetijdsjack
Sportief  vrijetijdsjack in frisse

kleuren. Wind- en waterdicht met

verstelbare manchetten. De afrits-

bare capuchon is op te vouwen in

de kraag.

Overhemd
Een stoer overhemd dat ook

nog eens comfortabel zit.

Junior Volkswagen Bus
Loopauto Junior Bus, voor de 

allerkleinste Volkswagenrijders.
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De Transporter

Deze brochure is samengesteld op basis van informatie en gegevens die ten tijde van de druk voor handen waren. De

mogelijkheid bestaat dat afgebeelde accessoires niet overeenkomen met accessoires die geleverd worden voor uw

specifieke auto. Product-en prijswijzigingen voorbehouden. Informeer naar de bijbehorende prijslijst bij uw

Volkswagen-dealer. Deze heeft de meest actuele informatie beschikbaar.

Uitgave: januari 2007

Bestelnummer: SMB7H0100BR107

Internet: www.volkswagen.nl
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