
Originele accessoires voor de Vito.
Gesloten bestelwagen en Tourer.
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Gebruiksklaar. Voor elke taak. 
01 Dakbasisdrager ’Standaard’

Tweedelige dakbasisdrager voor modellen met normaal dak, 
vast te schroeven op de aanwezige bevestigingspunten in  
de dakgoot. Met een derde, optionele dwarssteun wordt de 
maximale dakbelasting van 100 kg verhoogd tot 150 kg.  
Nuttige breedte: 135 cm.

02 Ladderhouder
Opzetstuk waarmee ladders veilig op de basisdrager kunnen 
worden vervoerd. Eenvoudige en snelle montage. Geschikt 
voor alle basisdragers ’Standaard’ met een dwarsbuisdiameter 
van 20 x 30 en 30 x 30 mm.

03 Looprol voor achterklepscharnier
Kunststof looprol als laadhulp voor lange goederen (zoals  
ladders, planken, stangen en buizen) voor bevestiging aan  
de achterklepscharnier. Vereenvoudigt het beladen van  
het dak en beschermt de carrosserie tegen beschadiging.  
Breedte: circa 135 cm. 
Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

04 Looprol
Looprol van hardrubber met zijdelingse schroefbevestiging als 
laadhulp voor lange goederen (zoals ladders, planken, buizen  
en stangen). De looprol wordt op de basisdrager (framebuis) 
bevestigd. Geschikt voor alle basisdragers ’Standaard’  
met een dwarsbuisdiameter van 20 x 30 en 30 x 30 mm.

05 Hoge hoekelementen
Voor het vastzetten van uiteenlopende goederen als stangen, 
buizen en planken, zodat deze niet zijdelings kunnen ver
schuiven. Snel en eenvoudig op de basisdrager te monteren. 
Voor alle basisdragers ’Standaard’ met een dwarsbuisdi
ameter van 20 x 30 en 30 x 30 mm.



0301 02 03

03

6

01 Trekhaak, vast
De vaste trekhaak is altijd gebruiksklaar. De kogelkop is niet afneembaar. 

02 Trekhaak, afneembaar
De afneembare trekhaak kan eenvoudig worden gedemonteerd, zodat het voertuigdesign  
onaangetast blijft. De kogelkop kan veilig op de daarvoor bestemde plaats in de laadruimte 
worden opgeborgen. 

 Trekhaak, elektro-inbouwset | Niet afgebeeld
Voor alle noodzakelijke verlichting van uw aanhangwagen. 

 Adapter | Niet afgebeeld 
Voor aanhangwagens met zevenpolige stekker.

03 Achterfietsdrager voor op de trekhaak, opklapbaar
Comfortabele, afsluitbare achterfietsdrager voor op de trekhaak voor het veilig vervoeren van twee  
of drie fietsen. Zeer eenvoudig op de trekhaak te monteren. Uw fietsen zijn eveneens gemakkelijk 
op de drager te plaatsen. Maximale belading: 30 kg per fietsrail. Daardoor ook geschikt voor de 
meeste ebikes. De drager is opklapbaar, zodat deze ruimtebesparend kan worden opgeborgen in de 
laadruimte, de vakantiewoning of thuis.
Niet voor modellen met achterdeur.
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04 Achterfietsdrager voor op de achterklep
Hoogwaardige drager van geëloxeerd aluminium, die snel en veilig op de achterklep kan worden  
gemonteerd. Voor maximaal vier fietsen of twee ebikes, geschikt voor praktisch elk type en elke 
framemaat. De achterklep kan ook worden geopend als de fietsdrager is gemonteerd. Zonder  
achterlichtherhaling en hierdoor ook zonder stroomvoorziening achter te gebruiken. Maximale  
belasting: 70 kg. Afsluitbaar.
Niet voor modellen met achterdeur.

05 Relingbasisdrager Alustyle
Flexibel en snel op de dakreling te bevestigen.
Voor modellen met dakreling.

 Dakreling voor montage achteraf | Niet afgebeeld
Dakreling voor montage achteraf bij modellen die af fabriek niet met een dakreling zijn uitgerust. 
De set bestaat uit de dakreling en het benodigde bevestigingsmateriaal. Complete set voor eenvoudige 
en snelle montage achteraf van de dakreling op het normale dak.

06 Fietshouder New Alustyle
Uiterst lichte fietshouder die op uw basisdrager kan worden bevestigd. De fiets kan op twee manieren 
op de fietshouder worden geplaatst: met de fietshouder op het dak of vooraf met de fietshouder  
op de grond. Omdat het ondersteunende frame kan worden neergeklapt, wordt de luchtweerstand 
aanzienlijk verminderd als de fietshouder niet in gebruik is. Geschikt voor framediameters tot 98 mm 
bij ronde buizen en tot 110 x 70 mm bij ovale buizen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
de toegestane maximale dakbelasting van uw model.

07 Spiraalslot
Afzonderlijk leverbaar als accessoire voor de fietshouder.

transport Dragersystemen
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01 Ski- en snowboardhouder New Alustyle ComFoRT
Voor maximaal zes paar ski’s1 of vier snowboards, afsluitbaar.  
De praktische uittrekfunctie vereenvoudigt het in en uitladen.

02 Ski- en snowboardhouder New Alustyle STANDAARD
Voor maximaal vier paar ski’s1 of twee snowboards, afsluitbaar. 

1 Afhankelijk van het soort ski.
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zwart metallic titaan metallic matzilver

mercedes-Benz dakboxen
Perfect op uw MercedesBenz afgestemd, aerodynamisch design van duurzaam 
materiaal. Voor optimale, snelle bevestiging op uw basis of relingbasisdrager. 
Comfortabel in en uitladen, omdat de boxen aan beide zijden kunnen worden 
geopend en afgesloten.

03 mercedes-Benz dakbox 330
Volume ongeveer 330 liter. Leverbaar in de kleur titaan metallic. Maximale 
belading 50 kg2.

04 mercedes-Benz dakbox 400
Volume ongeveer 400 liter. Leverbaar in de kleuren matzilver en zwart metallic. 
Maximale belading 75 kg2. De greeplijst aan beide zijden maakt het openen en 
sluiten nog gemakkelijker.

05 mercedes-Benz dakbox 450
Volume ongeveer 450 liter. Leverbaar in de kleuren matzilver en zwart metallic. 
Maximale belading 75 kg2. De greeplijst aan beide zijden maakt het openen en 
sluiten nog gemakkelijker.

06 Skihouder voor mercedes-Benz dakboxen
Exact op de binnenmaten van de dakbox afgestemde skihouder  
om uw ski’s stevig te bevestigen.

Skihouder voor dakbox 330:
Voor maximaal drie paar ski’s3.

Skihouder voor dakbox 400:
Voor maximaal vier paar ski’s3.

Skihouder voor dakbox 450:
Voor maximaal vijf paar ski’s3.

2  Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toegestane maximale dakbelasting  
van uw model. 

3 Afhankelijk van het soort ski.

Comfortabel in- en uitladen omdat de dakboxen aan 
beide zijden kunnen worden geopend.

Tot 75 kgTot 50 kg Tot 75 kg
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01 Bagageruimtebak, laag
Dé oplossing tegen vuil en krassen in de laadruimte.  
Lichte, stevige kunststof.
Niet voor Gesloten bestelwagen. 

Voor carrosserielengte A2/A3. 

Niet in combinatie met code YG4 (laadruimteverdeler).

02 opbergbox
Stevige plaatsing voor voorwerpen die kunnen omvallen of  
verschuiven, zoals boodschappentassen. Kan met behulp  
van verstelbare scheidingselementen in vier compartimenten  
worden onderverdeeld. Optimale functionaliteit alleen in  
combinatie met de bagageruimtebak, laag.

03 Bagageruimtebak, hoog
Beschermt de bagageruimte tegen vuil en krassen.  
Lichte, stevige kunststof.
Niet voor Gesloten bestelwagen. 

Voor carrosserielengte A2/A3. 

Niet in combinatie met code YG4 (laadruimteverdeler).



07

04 05 06

09 10

08

10 | 11

04 Sjorgordel
Zelfs zware goederen worden met de gordel gemakkelijk en 
veilig vastgezet.

05 Bevestigingsriem
Zelfs zware goederen worden met de bevestigingsriem 
gemakkelijk en veilig vastgezet.

06 multifunctionele box
De praktische opvouwbare box is bijzonder geschikt als 
boodschappenkrat en voor het vervoer van andere goederen. 
De box kan geheel plat worden gevouwen, is waterdicht  
en kan met maximaal 30 kg worden beladen. Geheel uitge
vouwen kan de box bovendien als beschermingsmat  
worden gebruikt.

07 Boodschappenkrat
Antraciet en inklapbaar.

08 Reservelampenbox
In steeds meer landen is het voeren van reservelampen verplicht.  
In de compacte box zijn alle lampen voor de voor en achterzijde  
direct bij de hand.

09 Veiligheidsvest, compact 
Altijd maximale veiligheid: dankzij het gele veiligheidsvest met  
fluorescerende reflectiestroken bent u voor anderen zichtbaar. Nu 
compact opgerold en in een stoffen hoes te leveren.

10 Acculader
Controleert niet alleen de toestand van uw accu maar laadt deze ver
volgens weer helemaal op, ook wanneer de accu volledig is ontladen. 
Afgestemd op de elektronica in uw auto. Leverbaar met 3,6 en 25 A 
voor alle soorten loodaccu’s. Ook leverbaar met 5 A als combilader, 
voor alle soorten lood en lithiumaccu’s.

 Winddeflector zijruit | Niet afgebeeld 
Beschermt tegen wind en water als de ruit licht is geopend.

transport Laadruimteaccessoires | Bescherming en behoud | Exterieur
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01 Becker® mAP PILoT
Verander uw AUDIO 15radio in een krachtig navigatiesysteem met 3Dkaartweergave. 
Becker® MAP PILOT maakt gebruik van het standaard 14,7 cm kleurendisplay en kan 
comfortabel worden bediend met behulp van de toetsen van de AUDIO 15. De navigatie
module kan gemakkelijk met een usbkabel op uw pc worden aangesloten om updates 
en extra services van de Becker® MAP PILOTwebsite te downloaden. 

Leverbaar in Europa, VS, Australië/NieuwZeeland, Rusland en China. 

02 AUDIo 15
Een krachtige radio met allerlei uitbreidingsopties. De AUDIO 15 biedt naast de UKWradio standaard 
al veel mogelijkheden om uw lievelingsmuziek mee op reis te nemen. Vanaf de sdkaart kunt u alle  
belangrijke bestandsformaten afspelen, zoals mp3, mp4, aac of wma. Ook wordt audiostreaming via 
Bluetooth® van uw mobiele telefoon of mp3speler ondersteund. Met behulp van een optionele usb  
of Auxaansluiting kunt u de muziek ook rechtstreeks op deze apparatuur afspelen.

Bovendien kunt u de AUDIO 15 omvormen tot uw persoonlijke communicatiecentrum. Zo kunt  
u telefoneren via Bluetooth, het hoogwaardige navigatiesysteem Becker® MAP PILOT integreren en  
het 14,7 cm TFTkleurendisplay voor uw achteruitrijcamera gebruiken.

De AUDIO 15 kan comfortabel vanaf het multifunctionele stuurwiel worden bediend. Doordat het systeem 
aan het chassisnummer van uw Vito is gekoppeld, is het bovendien beveiligd tegen diefstal.

03 AUDIo 10
Radio met telefoontoetsen, Bluetooth®interface, usb en Aux inaansluiting en een sleuf voor een 
sdgeheugenkaart.

interieurcomfort Elektronica

Praktisch en comfortabel. Altijd en overal. 
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01 iPad®-integratie achter
Met het comfortabele dockingstation kunt u uw iPad® ergonomisch en veilig in uw MercedesBenz gebruiken. 
Alle aansluitingen, waaronder de hoofdtelefoon of oplaadkabel, blijven beschikbaar. De houder kan in elke 
richting 90° worden gekanteld en gedraaid. Leverbaar voor iPad® 2, iPad® 3 en iPad® 4. 
Niet in combinatie met code SH8.

02 Achteruitrijcamera
Wordt automatisch ingeschakeld wanneer de achteruitversnelling wordt gekozen. Ondersteunt de bestuurder  
bij het langs en dwarsparkeren. Statische en dynamische hulplijnen laten de bestuurder de stuurhoek en 
afstand zien.
Alleen in combinatie met AUDIO 15.

Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

03 Tachograaf
Alle rij en rusttijden worden intern en op persoonlijke bestuurderskaarten vastgelegd, conform de wettelijke 
bepalingen, voor een optimale elektronische analyse.
Alleen voor voertuigen met voorbereiding voor tachograaf (code JV6).

Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.
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interieurcomfort Elektronica | Bescherming en behoud

04 Rubbermat STANDAARD
Stevige kunststof van hoge kwaliteit. Eigentijds design met  
lager liggende gedeeltes en opstaande rand. Voorzien van de 
Mercedesster.

05 Ripsmat STANDAARD
Duurzaam en slijtvast naaldvilt, met geborduurd opschrift  
’MercedesBenz’. 

06 Veloursmat STANDAARD
Elegant, hoogwaardig tuftvelours, met geborduurd opschrift  
’MercedesBenz’. 

07 Koelbox
De van hygiënische, eenvoudig te reinigen kunststof vervaardigde 
box zorgt via de 12Vaansluiting ook tijdens langere ritten voor 
constante en betrouwbare koeling. Dankzij het speciale gordel
systeem kan de box veilig in de laadruimte worden vastgezet –  
en dankzij de draagriem kan de box overal mee naartoe worden 
genomen. De koelbox heeft een inhoud van 16,5 liter.

 Stoelhoezen | Niet afgebeeld
Met deze eenvoudig te reinigen en ademende stoelhoezen blijft uw 
voertuig netjes en schoon. De elastische polyester stoelhoezen 
zijn perfect op maat en wasbaar tot 30 °C. Ze verkleuren niet, zijn 
kreukvrij en slijtvast.
Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.
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 Style & Travel Equipment
De hoofdsteunelementen kunnen eenvoudig worden aangebracht en 
verwijderd. Het modulaire systeem is gebaseerd op een basisdrager, 
die met een artikel van uw keuze – kleerhanger, universele haak of 
klaptafel – kan worden uitgebreid.

01 Basisdrager 
02 Universele haak 
03 Kleerhanger
04 Klaptafel

Kleerhanger niet in combinatie met code SH8.

05 Bekerhouder
Fraaie bekerhouder voor de derde rij zitplaatsen. Om blikjes 
en bekers tijdens de rit binnen handbereik te bewaren. Zwart.

 Klembord | Niet afgebeeld
Luxe uitgevoerd klembord. Dankzij de speciale vormgeving 
kan het klembord op het stuurwiel worden bevestigd,  
waarmee een stevige ondergrond ontstaat voor de benodigde 
administratieve werkzaamheden.
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interieurcomfort Bescherming en behoud | Kinderveiligheid

Tot  
15 maanden Tot 13 kg

8 maanden  
tot 4 jaar 9 tot 18 kg

3½ tot  
12 jaar 15 tot 36 kg

 mercedes-Benz kinderveiligheid
Uw voertuig is met automatische uitschakeling van de  
bijrijdersairbag (optie, code SK5) uitgerust. De bijrijdersairbag 
wordt automatisch gedeactiveerd zodra er een kinderzitje  
op de bijrijdersstoel wordt geplaatst. Alle kinderzitjes zijn ook 
te gebruiken zonder ISOFIXverankering. MercedesBenz  
kinderzitjes zijn leverbaar in het dessin Limited Black.

De hoezen zijn wasbaar en zeer slijtvast. Als optie zijn voor 
de kinderzitjes BABYSAFE plus II, DUO plus en KIDFIX  
verwisselbare hoezen voor het hoofdgedeelte leverbaar in 
de kleuren flanelgrijs en chilirood [foto 09 en 10].

06 Kinderzitje BABY-SAFE plus II
Door de diepe kuip worden baby’s nog beter beschermd, 
vooral bij een aanrijding van opzij. De speciale vulling zorgt 
ervoor dat de bijzonder kwetsbare lichaamsdelen van baby’s 
niet worden belast. Geschikt voor baby’s tot ongeveer 15 
maanden (tot 13 kg). 

07 Kinderzitje DUo plus
Optimale veiligheid voor kinderen van ongeveer 8 maanden tot 4 jaar  
(9 tot 18 kg). Standaard uitgerust met onder andere TopTether, een extra 
gordel om de hoofdsteun vast te zetten, in hoogte verstelbare schouder
gordel, ventilatiekanalen en ISOFIXverankering. In hoek verstelbaar. 

08 Kinderzitje KIDFIX
Stoelverhoging met in hoogte verstelbare rugleuning voor optimale  
bescherming bij aanrijdingen van opzij. Naast de bevestiging aan de  
driepuntsgordel kan KIDFIX ook aan de ISOFITverankering worden  
bevestigd. Voor kinderen van ongeveer 3,5 tot 12 jaar (15 tot 36 kg). 

09-10 Verwisselbare hoes voor hoofdgedeelte
Leverbaar voor de modellen BABYSAFE plus II, DUO plus en KIDFIX in de 
kleuren flanelgrijs [09] en chilirood [10]. 



01

18



18 | 19

01 Zestienspaaks velg
Afwerking: zwart, glanzend
Velg: 8 J x 19 ET 52 | Band: 245/45 R19
A447 401 2700 7X23

Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

02 Vijf-dubbelspaaks velg
Afwerking: zwart, glanzend
Velg: 8 J x 19 ET 52 | Band: 245/45 R19
A447 401 1500 7X23

03 Tien-dubbelspaaks velg
Afwerking: zwart, glanzend
Velg: 7,5 J x 18 ET 52 | Band: 245/45 R18
A447 401 3700 7X23

Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

04 Vijf-dubbelspaaks velg
Afwerking: tremoliet metallic, glanzend
Velg: 7,5 J x 18 ET 52 | Band: 245/45 R18
A447 401 0501 7X44

lichtmetalen velgen Velgen

Stijlvol onderweg. Waar de reis ook naartoe gaat.

01  48,3 cm  19" 02  48,3 cm  19" 03  45,7 cm  18"

04  45,7 cm  18"
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04 Spatschermen
Beschermen de onderzijde en flanken tegen steenslag en vuil. 
Per set van twee stuks voor de voor en achterzijde. 
Niet voor voertuigen met korte wielbasis (code IN1).

01 multispaaks velg
Afwerking: vanadiumzilver metallic 
Velg: 7 J x 17 ET 51 | Band: 225/55 R17
A447 401 2300 7X45

02 Vijfspaaks velg
Afwerking: vanadiumzilver metallic 
Velg: 7 J x 17 ET 51 | Band: 225/45 R17
A447 401 2200 7X45

03 Tienspaaks velg
Afwerking: vanadiumzilver metallic 
Velg: 6,5 J x 16 ET 52 | Band: 205/65 R16
A447 401 0301 7X45

01  43,2 cm  17"

02  43,2 cm  17"

03  40,6 cm  16"
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 Naafdoppen 
Beschermen de naaf tegen vuil.  
Leverbaar in de volgende uitvoeringen:

05 Himalayagrijs met chromen ster 
06 Titaanzilver met chromen ster 
07 Klassiek roadsterdesign zwart
08 Klassiek roadsterdesign blauw
09 Zwart met chromen ster 

10 Ventieldoppen, zwart
Schitterende accenten in een nieuw  
design. Beschermen de ventielen tegen vuil.  
Vierdelige set.

11 Velgbeveiligingsset, zilverkleur 
Bescherm uw waardevolle lichtmetalen velgen tegen diefstal:  
de set omvat gecodeerde sleutel en één velgbout per wiel.
Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

12 Bandenspanningsmeter
Voor het controleren van de bandenspanning onderweg en  
thuis. Een optimale bandenspanning bespaart namelijk brandstof  
en vermindert de bandenslijtage. Geschikt voor alle auto en  
fietsbanden. Met lederen etui.

13 Sneeuwkettingen snel te monteren
Stevige kettingen voor extreme omstandigheden en uitstekende tractie 
op sneeuw en ijs. Snelle montage met sluiting aan de voorzijde.

14 Sneeuwkettingen RUD-matic DISC
Stevige kettingen voor extreme omstandigheden en uitstekende tractie 
op sneeuw en ijs. Snelle montage met sluiting aan de voorzijde.

lichtmetalen velgen Velgen | Velgaccessoires
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Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Achterfietsdrager voor op de achterklep 07 A447 890 1293

Achterfietsdrager voor op de trekhaak, opklapbaar (ECE) 
Voor maximaal drie fietsen 06 A000 890 0400
Achterfietsdrager voor op de trekhaak, opklapbaar (ECE) 
Voor maximaal twee fietsen 06 A000 890 0300
Achteruitrijcamera 14 op aanvraag
Adapter 06 A000 821 1856
AUDIo 10 13 op aanvraag
AUDIo 15 13 op aanvraag

Bagageruimtebak, hoog 10 A447 814 0141
Bagageruimtebak, laag 10 A447 814 0041
Bandenspanningsmeter 21 B6 658 8140
Becker® mAP PILoT 13 A906 900 8302
Bekerhouder 16 A447 810 1400 9051
Bevestigingsriem 11 A000 890 0294
Boodschappenkrat 11 B6 647 0995

Dakbasisdrager STANDAARD, drie dwarssteunen 05 A639 890 0393

Dakbasisdrager STANDAARD, twee dwarssteunen 05 A639 890 0493
Dakbox 330, titaan metallic 09 A000 840 4362
Dakbox 400, matzilver 09 A000 840 0100
Dakbox 400, zwart metallic 09 A000 840 0000
Dakbox 450, matzilver 09 A000 840 0200
Dakbox 450, zwart metallic 09 A000 840 0300
Dakreling voor montage achteraf voor carrosserielengte extra lang 07 B6 656 0737
Dakreling voor montage achteraf voor carrosserielengte lang 07 B6 656 0637
Dakreling voor montage achteraf voor carrosserielengte standaard 07 B6 656 0636

Fietshouder New Alustyle 07 A000 890 0293

Hoge hoekelementen voor dakbasisdrager STANDAARD 05 A906 840 0118

iPad®-integratie achter, kit 14 A218 820 1176

Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Limited Black 17 A000 970 3600 9H95
Kinderzitje DUo plus, Limited Black, met ISOFIX 17 A000 970 3700 9H95
Kinderzitje KIDFIX, Limited Black, met ISOFIT 17 A000 970 3800 9H95
Klembord 16 B6 656 0388
Koelbox 15 B6 656 0300

Ladderhouder voor dakbasisdrager STANDAARD 05 A906 840 0018
Lader (ECEversie, 3,6 A) 11 A000 982 0121
Lader (ECEversie, 5 A) 11 A000 982 3021
Lader (ECEversie, 25 A) 11 A000 982 0321

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Lichtmetalen velgen: 

multispaaks velg (vanadiumzilver metallic) 
Velg: 7 J x 17 ET 51 | Band: 225/55 R17

20 A447 401 2300 7X45

Tien-dubbelspaaks velg (zwart, glanzend)
Velg: 7,5 J x 18 ET 52 | Band: 245/45 R18

19 A447 401 3700 7X23

Tienspaaks velg (vanadiumzilver metallic) 
Velg: 6,5 J x 16 ET 52 | Band: 205/65 R16

20 A447 401 0301 7X45

Vijf-dubbelspaaks velg (tremoliet metallic, glanzend)
Velg: 7,5 J x 18 ET 52 | Band: 245/45 R18

19 A447 401 0501 7X44

Vijf-dubbelspaaks velg (zwart, glanzend)
Velg: 8 J x 19 ET 52 | Band: 245/45 R19

19 A447 401 1500 7X23

Vijfspaaks velg (vanadiumzilver metallic) 
Velg: 7 J x 17 ET 51 | Band: 225/45 R17

20 A447 401 2200 7X45

Zestienspaaks velg (zwart, glanzend) 
Velg: 8 J x 19 ET 52 | Band: 245/45 R19

19 A447 401 2700 7X23

Looprol voor achterklepscharnier 05 A639 751 0000
Looprol voor dakbasisdrager STANDAARD 05 A639 843 0071

multifunctionele box 11 B6 656 0323

Naafdoppen, himalayagrijs met chromen ster 21 A220 400 0125 7756
Naafdoppen, roadsterdesign blauw 21 B6 647 0120
Naafdoppen, roadsterdesign zwart 21 B6 647 0201
Naafdoppen, titaanzilver met chromen ster 21 B6 647 0202
Naafdoppen, zwart met chromen ster 21 B6 647 0200

opbergbox 10 A000 814 0041

Relingbasisdrager Alustyle, twee dwarssteunen 07 A639 840 0024
Reservelampenbox 11 B6 656 0465

Sjorgordel 11 B6 684 8524
Skihouder voor dakbox 330 09 A000 840 4718
Skihouder voor dakbox 400 09 A000 890 2193
Skihouder voor dakbox 450 09 A000 840 4818
Ski- en snowboardhouder New Alustyle ComFoRT 08 A000 890 0393
Ski- en snowboardhouder New Alustyle STANDAARD 08 A000 890 0493

Sneeuwkettingen 
Sneeuwkettingen snel te monteren, 195/65 R16 C
Sneeuwkettingen snel te monteren, 205/65 R16 C
Sneeuwkettingen snel te monteren, 225/55 R17 C
Sneeuwkettingen RUD-matic DISC, 225/55 R17 XL

21
21
21
21

B6 656 0620
B6 656 0670
B6 758 0871
B6 755 0883

Spatschermen, set achter 20 A447 890 0100
Spatschermen, set voor 20 A447 890 0000 
Spiraalslot, 6 mm, twee stuks, gelijksluitend 07 A000 583 1995
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Spiraalslot, 6 mm, vier stuks, gelijksluitend 07 A000 583 2095
Stoelhoezen, Tunja zwart 15 op aanvraag
Style & Travel Equipment 

Basisdrager 
Klaptafel
Kleerhanger
Universele haak

16
16
16
16

A000 810 3300
A000 816 0000
A000 810 3400
A000 814 0000

Tachograaf 14 op aanvraag
Trekhaak, afneembaar 06 op aanvraag
Trekhaak, elektroinbouwset 06 op aanvraag
Trekhaak, montageset 06 op aanvraag
Trekhaak, vast 06 op aanvraag

Veiligheidsvest, compact, geel 11 A000 583 3500 
Velgbeveiligingsset, zilverkleur 21 A001 990 2907
Ventieldoppen, zwart 21 B6 647 2002
Verwisselbare hoes hoofdgedeelte BABYSAFE plus II, chilirood 17 A000 970 0156 3E16
Verwisselbare hoes hoofdgedeelte BABYSAFE plus II, flanelgrijs 17 A000 970 0156 7N37
Verwisselbare hoes hoofdgedeelte DUO plus, chilirood 17 A000 970 0356 3E16
Verwisselbare hoes hoofdgedeelte DUO plus, flanelgrijs 17 A000 970 0356 7N37
Verwisselbare hoes hoofdgedeelte KIDFIX, chilirood 17 A000 970 0256 3E16
Verwisselbare hoes hoofdgedeelte KIDFIX, flanelgrijs 17 A000 970 0256 7N37
Vloermatten STANDAARD 

Ripsmat STANDAARD
Bagageruimte 
Besturing links, bestuurders en bijrijdersmat, zwart 
Passagierscompartiment 
Vloermat midden, voor tweezits bijrijdersbank, zwart*

15
15
15
15

op aanvraag
A447 680 8200
op aanvraag
A447 680 8800

Rubbermat STANDAARD
Besturing links, bestuurders en bijrijdersmat, zwart 
Passagierscompartiment, eerste rij achter, zwart 
Passagierscompartiment, tweede rij achter, zwart
Vloermat midden, voor tweezits bijrijdersbank, zwart*

15
15
15
15

A447 680 6300
A447 680 7600
A447 680 8000
A447 680 6900

Veloursmat STANDAARD
Bagageruimte
Besturing links, bestuurders en bijrijdersmat, zwart 
Passagierscompartiment

15
15
15

op aanvraag
A447 680 4000
op aanvraag

Winddeflector zijruit 11 A447 766 2500

* Alleen voor voertuigen zonder vloerrooster (code H00).

Lichtmetalen velgen worden zonder banden, velgbouten, ventieldoppen en naafdoppen geleverd.

Overige kleuren van de artikelen vindt u in de prijslijst behorende bij deze brochure.
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Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde 
technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (07/2014). Deze brochure  
is een internationale uitgave. Derhalve kunnen afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen. 
Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst. 
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