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Katalog haków holowniczych 2020 firmy Brink



 Katalog haków holowniczych 2020 firmy Brink
W tym katalogu znajduje się asortyment haków holowniczych, zestawów elektrycznych i akcesoriów firmy Brink. Co roku grupa Brink 

wprowadza na rynek dziesiątki nowych produktów. Aktualne zestawienie wszystkich produktów znajduje się w katalogu online na stronie 

internetowej www.brink.eu. 

Dział obsługi klienta

W przypadku pytań dotyczących dostępności, zamówień lub pomocy podczas montażu haka holowniczego lub zestawu kablowego należy 

kontaktować się z działem obsługi klienta.

Składanie zamówień

Telefon  +48 (0) 68 347 3999

Faks  +48 (0) 68 347 2553

E-mail  info.pl@brink.eu 

Pomoc w montażu

Telefon  +48 (0) 68 347 3999

Faks  +48 (0) 68 347 2553

E-mail  info.pl@brink.eu

Godziny pracy działu obsługi klienta

Od poniedziałku do piątku od godz. 

8.00 do 16.00.
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Brink

Your perfect fit dla instalatorów

Jaka jest siła Brink, która zapewnia rzeczywiste 

korzyści dla instalatorów? Jakie niestandardowe 

rozwiązania oferuje Brink dla instalatorów? I jakie 

rezultaty wynikają ze współpracy z produktem 

Brink? 

Chcielibyśmy przedstawić jasną i zwięzłą listę

powodów, dlaczego dla instalatorów Brink jest 

ulubionym wyborem. Dzięki naszemu motto: 

Your perfect fit!

Siła Brink Dopasowane rozwiązania Brink Rezultaty Brink



Zamontowany na stałe

Hak holowniczy stały

Zdejmowany

BMU odłączany pionowo

KIT
RMC

RMC Hak do przewozu rowerów + 
Zestaw elektryczny

BMA zdejmowany ukośnie

BMC zdejmowany poziomo

Uchylny

MX Składany ręcznie

Zasilanie sterowane wyłącznikiem zapłonu
D Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764139
E Dostępne ładowanie akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764139
F Dołączone ładowanie akumulatora (styk 10)
G Brak dostępnego rozwiązania dla zasilania ciągłego
L  Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764189
N Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764159
P Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764199
Q Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 765079
S Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 765089

Zasilanie ciągłe
 A Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764129
B Dostępne zasilanie (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764129
C Dołączone zasilanie (styk 9) 
G Brak dostępnego rozwiązania dla zasilania ciągłego
K Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764189
M Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764149
O Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764199
R Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 765079

Typ hak holowniczy

Your perfect fit
brink.eu

Hak holowniczy

Typ pojazdu

Rok produkcji

Numer zamówienia  
haka holowniczego

Typ haka holowniczego 

• Widoczne
 Niewidoczne
Brak informacji = wycięcie nie jest konieczne

EC Zatwierdzenie na Europę
RDW  Zatwierdzenie wyłącznie  

na Holandię
55R Zatwierdzenie na Europę +

Wycięcie zderzaka

Maksymalna masa  
przyczepy

Maksymalne obciążenie 
pionowe

Typ zatwierdzenia

Information

Wartość D

Czas montażu Pozostałe

Jak dostępne*Czas montażu haka 
holowniczego (w godz.)

Czas montażu zestawu 
elektrycznego (w godz.)

Legenda

2 otwory Kula 
mocowana na płycie

4 otwory Kula 
mocowana na płycie

Zestaw elektryczny

Zestaw elektryczny komunikuje się z danymi CAN
• Tak

Wyłączanie czujnika 
parkowania 

Aktywacja
• Automatyczne
 Konieczna aktywacja
D Konieczna aktywacja przez dealera

• Automatyczne
 Konieczna aktywacja
S Wyłącznik w pojeździe
D Konieczna aktywacja przez dealera

7/13 biegunowyNumer zamówienia  
zestawu elektrycznego 137 pin pin



Katalog cyfrowy na stronie internetowej shop.brink.eu  4 

Brink E-learning 5 

Asortyment 6 

	 Brink	hak	holowniczy	z	odkuwką	 8

 Brink uniwersalne zestawy elektryczne 9 

	 Brink	przegląd	wtyczek,	gniazd	i	reduktorów	 12 

	 Brink	akcesoria	i	części	zamienne	 13

Informacje	o	produktach	 15

Warunki	dostawy	 181

Spis treści

Zastrzeżenie

Mimo	że	katalog	ten	został	opracowany	z	największą	starannością,	nie	ponosimy	odpowiedzialności	za	ewentualne	nieścisłości,	niekompletne	informacje	lub	błędy	w	druku	wszelkiego	rodzaju.	

Żadne	informacje	z	tego	wydania	nie	mogą	być	powielane	bez	pisemnej	zgody	firmy	Brink	Towing	Systems	B.V.
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Przedstawiamy	katalog	haków	holowniczych	marki	Brink,	edycja	2020.	Tutaj	znajdziesz	wszystkie	haki	holownicze,	wiązki	elektryczne	i	akcesoria	marki	Brink.	Czy	chcesz	otrzymywać	

najnowsze	informacje	przez	cały	rok?	Wejdź	do	naszego	sklepu	internetowego:	shop.brink.eu.	Tutaj	szybko	i	łatwo	znajdziesz	wszystkie	produkty	i	akcesoria	marki	Brink.

Wejdź	na	stronę	internetową	shop.brink.eu	i	zaloguj	się	na	swoje	konto.	Nie	masz	kodów	umożliwiających	logowanie?	Poproś	o	nie	wypełniając	formularz	rejestracyjny	na	stronie	

www.	brink.eu	za	pomocą	przycisku	Logowanie	partnera	montażu	—	Poproś	o	nazwę	użytkownika.

Katalog cyfrowy na stronie internetowej shop.brink.eu
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Bycie	na	bieżąco	z	najnowszymi	wydarzeniami	dotyczącymi	dyszli	przyczep	i	zestawów	przewodów	jest	bardzo	ważne.	Ale	Ty	i	Twoi	(nowi)	pracownicy	nie	zawsze	macie	czas	lub	zasoby,	by	

uczyć	się	podstaw.

Brink	dostrzega	zapotrzebowanie	na	platformę,	na	której	możesz	wzbogacać	swoją	wiedzę	łatwo	i	szybko.	Dlatego	firma	Brink	stworzyła	moduł	e-learningowy:	łatwo	dostępną	platformę	

online,	na	której	możesz	dowiedzieć	się	więcej	na	temat	dyszli	przyczep	i	zestawów	przewodów.	

Dla kogo jest E-learning firmy Brink?

Szkolenie	przeznaczone	jest	dla	każdego,	kto	pracuje	z	dyszlami	przyczep	i	zestawami	przewodów.	Jest	więc	użyteczne	nie	tylko	dla	mechaników,	ale	również	dla	recepcjonistów	w	garażach	

samochodowych	lub	osób	kupujących	towary	od	hurtowników,	którym	potrzebna	jest	wiedza	z	zakresu	dyszli	przyczep	i	zestawów	przewodów.

Jak to działa?

Odwieź	stronę	www.brink.eu/e-learning,	wybierz	język	i	zarejestruj	się.	Po	rejestracji	możesz	rozpocząć	pracę	z	modułami.	Szkolenie	składa	się	z	4	modułów	i	egzaminu	końcowego:

•	 Moduł	1:	O	Brink

•	 Moduł	2:	O	dyszlach	przyczep

•	 Moduł	3:	O	zestawach	przewodów

•	 Moduł	4:	O	montażu

•	 Egzamin:	Wiedza	o	produktach	i	umiejętności	montowania

Kompletne	szkolenie	z	czterema	modułami	potrwa	godzinę.	Zawsze	możesz	wstrzymać	szkolenie	i

	kontynuować	później.	Musisz	ukończyć	wszystkie	moduły	przed	rozpoczęciem	egzaminu.	

Po	pozytywnym	ukończeniu	egzaminu	otrzymasz	certyfikat	Brink.

Brink E-learning

Kompletne	szkolenie	z	czterema	modułami	potrwa	godzinę.	Zawsze	możesz	wstrzymać	szkolenie	i
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Asortyment

Brink MX

Chowany hak holowniczy

Rozwiązanie	opracowane	przez	markę	Brink	z	myślą	o	osobach	regularnie	korzystających	z	haka	holowniczego,	które	przywiązują	szczególną	wagę	do	wyglądu	

swojego	samochodu,	a	od	produktu	oczekują	maksymalnej	funkcjonalności.	Podstawę	pod	gniazdo	i	kulę	można	przygotować	do	użytku	już	jednym	ruchem	ręki.	

Po	zakończeniu	holowania	zarówno	kula,	jak	i	podstawa	mogą	zostać	umieszczone	za	zderzakiem	za	pomocą	płynnego	ruchu	obrotowego.	

Brink BMU

Hak holowniczy demontowany pionowo

Hak	holowniczy	Brink	demontowany	pionowo	staje	się	całkowicie	niewidoczny	po	usunięciu	kuli.	Jest	to	możliwe	dzięki	ukryciu	zaczepu,	na	którym	mocowana	

jest	kula,	za	zderzakiem.	Co	więcej,	również	podstawę	pod	gniazdo	można	umieścić	za	zderzakiem,	wykonując	ruch	obrotowy.	Oznacza	to,	że	po	zakończeniu	

holowania	zamontowany	hak	nie	jest	już	widoczny.	Po	uprzednim	demontażu	i	umieszczeniu	w	pokrowcu	kulę	można	przechowywać	w	bagażniku.

Brink BMA

Hak holowniczy demontowany skośnie

Hak	holowniczy	demontowany	skośnie	zapewnia	doskonałą	funkcjonalność.	Po	zdjęciu	kuli	zaczep	pozostaje	częściowo	widoczny.	Dlatego	też	zlokalizowanie	go	

w	celu	ponownego	montażu	kuli	nie	stanowi	najmniejszego	problemu.	Wystarczy	nachylić	się	nad	zaczepem,	aby	zamocować	na	nim	kulę.	System	ten	pozwala	

także	przechowywać	podstawę	pod	gniazdo	za	zderzakiem,	a	zdemontowaną	kulę	–	w	bagażniku	po	uprzednim	umieszczeniu	jej	w	pokrowcu.	Spoglądając	na	

samochód	po	zdjęciu	kuli,	można	stwierdzić,	że	zaczep	jest	niemal	niewidoczny.

Brink RMC

Hak do przewozu rowerów

Dzięki	specjalnemu	modelowi	haka	Brink	do	przewozu	rowerów	miłośnicy	jazdy	na	rowerze	posiadający	samochód,	który	zgodnie	ze	specyfikacją	producenta	

nie	może	holować	przyczepy,	mogą	teraz	oddawać	się	swojemu	hobby	bez	zbędnych	zmartwień.	W	szczególności	z	myślą	o	samochodach	przyjaznych	dla	

środowiska	Brink	opracował	rozwiązanie,	które	pozwala	podróżować	razem	z	bagażem	zamiast	holować	go	w	przyczepie.

Brink BMC

Hak holowniczy demontowany poziomo

Hak	holowniczy	demontowany	poziomo	może	poszczycić	się	nadzwyczajną	funkcjonalnością.	W	tym	rozwiązaniu	zaczep	jest	całkowicie	widoczny	pod	zderzakiem,	

dzięki	czemu	łatwo	go	zlokalizować	w	celu	zamocowania	kuli.	Z	kolei	możliwość	ukrycia	podstawy	pod	gniazdo	za	zderzakiem	zależy	od	modelu	samochodu.	Po	

uprzednim	demontażu	i	umieszczeniu	w	pokrowcu	kulę	można	przechowywać	w	bagażniku.
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Stały hak holowniczy Brink

Doskonałe	rozwiązanie	dla	osób,	które	często	korzystają	z	haka	holowniczego.	Jest	on	zawsze	gotowy	do	użytku,	nie	wymaga	konserwacji	i	będzie	spełniał	swoją	

funkcję	przez	cały	okres	eksploatacji	pojazdu.		Hak	stały	jest	kompatybilny	ze	wszystkimi	rodzajami	bagażników	rowerowych.	Bez	problemu	stawi	czoła	wszelkim	

wyzwaniom	związanym	z	holowaniem	przyczep	tradycyjnych	i	kempingowych	oraz	przyczep	do	przewozu	koni	lub	łodzi.	Ponadto	z	niemal	całkowitą	pewnością	

można	go	zamontować	we	wszystkich	modelach	samochodów,	ponieważ	w	ofercie	marki	Brink	znajdują	się	stałe	haki	holownicze	dopasowane	do	niemal	

każdego	rodzaju	i	modelu	pojazdu.

Hak holowniczy Brink z odkuwką

Dla	właścicieli	pojazdów	o	nadwoziu	typu	van	lub	pick-up	bądź	o	podwoziu	z	kabiną	hak	holowniczy	Brink	z	kulą	kołnierzową	może	okazać	się	najlepszym	

wyborem.	Ten	hak	stały	powstał	z	myślą	o	trudnych	warunkach,	dlatego	używany	jest	głównie	przez	profesjonalistów.	Umożliwia	holowanie	przyczep	o	masie	

przekraczającej	3	tony.		Dostępne	są	trzy	rodzaje	kul	kołnierzowych:	standardowe	z	dwoma	lub	czterema	otworami	oraz	z	czterema	otworami	przy	zmniejszonej	

wysokości	kuli.

Zestawy elektryczne Brink

Zestaw	elektryczny	Brink	dopasowany	do	danego	pojazdu	gwarantuje	optymalne	połączenie	pomiędzy	samochodem	a	przyczepą,	bagażnikiem	rowerowym	

lub	przyczepą	kempingową.	Bezpieczeństwo	podróży	zależy	nie	tylko	od	rodzaju	zamontowanego	na	podwoziu	haka	holowniczego,	lecz	także	od	zestawu	

elektrycznego,	który	zapewnia	holowanemu	obiektowi	bądź	bagażnikowi	rowerowemu	zasilanie.	W	ofercie	marki	Brink	znajdują	się	zestawy	elektryczne	dla	

gniazd	7-	i	13-stykowych.	Oprócz	zestawów	dopasowanych	do	konkretnego	modelu	samochodu	oferujemy	również	szeroką	gamę	uniwersalnych	zestawów	

elektrycznych	dla	gniazd	7-	i	13-stykowych.
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BRINK HAK HOLOWNICZY Z ODKUWKĄ
Kula mocowana na płycie (2 otwory)  

Typ	zatwierdzenia:	EC

Maksymalna	masa	przyczepy:	3500

Wartość	D:	18.50

Maksymalne	obciążenie	pionowe:	250

9078032

Kula mocowana na płycie (4 otwory; do stosowania z zaczepami ALKO)

Typ	zatwierdzenia:	EC

Maksymalna	masa	przyczepy:	3500

Wartość	D:	22.70

Maksymalne	obciążenie	pionowe:	200

9077410

Kula mocowana na płycie (4 otwory; kula obniżona)

Typ	zatwierdzenia:	EC

Maksymalna	masa	przyczepy:	3500

Wartość	D:	20.20

Maksymalne	obciążenie	pionowe:	200

90

112

83

Ø1

56

90

112

83

Ø1

56

9078500

Kula z gwintem

Typ	zatwierdzenia:	EC

Maksymalna	masa	przyczepy:	2000

Wartość	D:	18.50

Maksymalne	obciążenie	pionowe:	150 M20x1,5

9078408

Kula z gwintem

Typ	zatwierdzenia:	EC

Maksymalna	masa	przyczepy:	3500

Wartość	D:	31.00

Maksymalne	obciążenie	pionowe:	150 M22x1,5

9078409
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8.	 System	informujący	o	uszkodzeniu	świateł.

9.	 Kompatybilne	z	pojazdami	z	systemem	check-control.

14.	 Kompatybilny	z	modulacją	szerokości	impulsu.

15.	 Wymiana	funkcji	kierunkowskazów	dla	świateł	pozycyjnych.

BRINK UNIWERSALNE ZESTAWY ELEKTRYCZNE 

FUNKCJA PODSTAWOWE ZAAWANSOWANE NAJWYŻSZEJ KLASY

Numer	katalogowy 766001 766011 766012 765032 766111 766133 766134

1 Biegunowość

2 System DIN/West DIN WEST DIN

3 Fabrycznie	zamontowane	gniazdo

4 Produkt	odpowiedni	do	samochodów	osobowych

5 Produkt	odpowiedni	do	lekkich	samochodów	dostawczych

6 Rozłączanie	światła	przeciwmgłowego

7 Kompatybilna	z	dwoma	światłami	przeciwmgielnymi

8 C2

9 Obsługa	systemów	kontrolnych

10 Zasilanie

11 Ładowanie	akumulatora

12 Rozłączanie	czujników	parkowania	(PDC)

13 Obsługa	technologii	LED

14 Sygnał	PWM	(cyfrowy)

15 System	sterowania	światłami	przyczepy

13 13 137 7 7 7
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ZESTAWY RZEDŁUŻAJĄCE
Adapterstik	13-polet	(bil)	->	7-polet	(anhænger) 761719

GNIAZDA
Gniazdo	7P	z	osłoną	gumową	 761759

Gniazdo	7P	z	mikroprzełącznikiem,	wraz	z	osłoną	

gumową	

767129

Gniazdo	13P	z	osłoną	gumową	 767019

Gniazdo	13p	z	mikroprzełącznikiem,	wraz	z	

materiałami	dopasowującymi	

767139

Gniazdo	13P	West	z	osłoną	gumową 767029

REDUKTORY
Złącze	reduktora	7P	(samochód)	-->	

13P	(przyczepa)

768019

Złącze	reduktora	13P	(samochód)	-->	

7P	(przyczepa)

768009

Złącze	reduktora	13P	(samochód)	-->	

13P	West	(przyczepa)

767079

Przewód	reduktora	13P	West	(samochód)	-->	

13P	(przyczepa)

767099

OSŁONY GUMOWE
Osłona	gumowa	gniazda	(okrągła) 762469

Prawostronna	gumowa	osłona	gniazda	

(dwa	boki	płaskie)

762989

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

*	Firma	Brink	oferuje	różne	zestawy	przejściówek	i	adapterów	dla	stałego	lub	przełączanego	zasilania.	Każdy	zestaw	odpowiada	określonemu	rodzajowi	pojazdu.	Dodatkowe	
informacje	o	zestawach	znajdują	się	w	danych	technicznych	pojazdu	oraz	w	legendzie.
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WTYCZKI
Wtyczka  7P 767039

Wtyczka		13P 767049

Wtyczka		13PWest 767059

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
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13-biegunów DIN (Jaeger)

13-biegunów	WEST

(Multicon)

767059

13-biegunów	DIN	

(Jaeger)	

767049

Gniazdo 

767019

7-biegunów	

standardowych

767039

Złącze	reduktora	

767079

Złącze	reduktora

768009

Przewód	reduktora

767099

13-biegunów WEST (Multicon)

13-biegunów	WEST

(Multicon)

767059

13-pin	biegunów	

(Jaeger)	

767049

Gniazdo 

767029

7-biegunów	

standardowych

767039

Złącze	reduktora

768019

7-biegunów standardowych

13-biegunów	WEST

(Multicon)

767059

13-biegunów	DIN	

(Jaeger)	

767049

Gniazdo 

761759

7-biegunów	

standardowych

767039

BRINK PRZEGLĄD WTYCZEK, GNIAZD I REDUKTORÓW

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE SYSTEMY
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PODSTAWA POD GNIAZDO
Chowana	podstawa	pod	gniazdo

LEWA	

9520079

Chowana	podstawa	pod	gniazdo

PRAWA

9520095

Przykręcona	podstawa	pod	gniazdo,	prawa,	

uniwersalna

9520064

Podstawa	pod	gniazdo,	uniwersalna 9520092

Zamocowana	podstawa	pod	gniazdo	dla	uchwytu	z	

odłączanym	kablem

9077935

BRINK UNIWERSALNY STOPIEŃ
Wymiary:	750	x	148	x	40	mm

Otwory	mocujące:	odległość	90	mm	i

średnica	16,5	mm

9077191

ZAŚLEPKA
Zaślepka	BMA/BMC/BMM 9077070

Zaślepka	BMA/BMC/BMM	(z	logiem	Brink) 9077067

Zaślepka	BMU 9076999

OBUDOWA ZABEZPIECZAJĄCA
Zaślepka	mechanizmu	BMC 8901005

Obudowa	zabezpieczająca	BMC	2	(sworzeń	krótki) 9077038

Obudowa	zabezpieczająca	(SmartClick)	BM	2	

(sworzeń	długi)

9077039

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
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AKCESORIA DODATKOWE
Dodatkowy	uchwyt.	Uniwersalny	model	dla

haków	holowniczych	z	okrągłym	prętem	

kulowym.	Również	do	niektórych	kul	odpinanych.	

Ocynkowany

9077921

Zaczep	dodatkowy	dla	kuli	mocowanej	na	płycie.	

Dla	kul	mocowanych	na	płycie	z	2	lub	4	otworami

9078110

KLUCZE
Blokada	BMC	+	2	klucze 9077760

Klucze	BMA.	2	Numerowane	klucze,	kontaktuj	się	z	

Obsługą	klienta

INNE
Woreczek	na	kulę	haka	(tekstylny) 9078003

Osłona	kuli 8077800

Zaślepka	blokady	antykradzieżowej 9078268

Tester	przyczepy	Brink.	Kompaktowy,	przenośny	
zestaw	do	sprawdzenia	prawidłowego	działania	
zestawu elektrycznego haka

765069

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
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Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

ALFA ROMEO
nie pasuje do GTA 2,25607,831300EC○-476500 **

nie pasuje do GTA 2,25607,831300EC○-476400 **

0,75GG●-7700101147 (937_) 2000-
2010

pasuje również do Q4 2759,91800EC●-476700

pasuje również do Q4 2759,91800EC○-476600

1,25EB●●-13700204

1,25GG●-7700201

159 (939_) 2005-
2012

pasuje również do Q4 2759,91800EC●-476700

pasuje również do Q4 2759,91800EC○-476600

1,25EB●-13700204

1,25GG●-7700201

159 Sportwagon
(939_) 2005-2012

nie pasuje do pojazdu Veloce 1,751009,1160055R●-631700
Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
(50549357) zderzaka u dealera

nie pasuje do wersja benzynowa
nie pasuje do pojazdu Veloce

1,751009,1160055R●-620500 **

nie pasuje do pojazdu Veloce 1,251009,1160055R●-631600

1,5ECS●●-06.201613700244

1,5GGS●●-06.20167700243

GIULIA (952_) 2015-

nie pasuje do Sprint
nie pasuje do pojazdu Veloce

1,75908150055R○-532200

nie pasuje do Sprint
nie pasuje do pojazdu Veloce

1,75908150055R○-532100

0,75SC●●-13700234

0,75GG●●-7700231

GIULIETTA (940_)
2010-

1,75606,71000EC○-498500 ** 1,25EC●●-13700224

1,25GG●-7700221

MITO (955_) 2008-

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

nie pasuje do pojazdu Quadrifoglio 29511,5230055R○-632800

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

nie pasuje do pojazdu Quadrifoglio 29511,5230055R○-632700

1,25ECS●●-13700254

1,25GGS●●-7700253

STELVIO (949_) 2016
-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
pasuje również do S-line 1,75867,2120055R-625200
-> 2015 Uwaga! Spojler musi być
wymieniony. Spojler wraz z zaślepką
zderzaka, należy zamówić u dealera
2015-> możliwość wykonania cięcia w
zderzaku lub zamówić spojler z
zaślepką u dealera

nie pasuje do S-Line 1,75506,8120055R●-536700 **

nie pasuje do S-Line 1,75857120055R○-531900

1,25EB○○●-13701474 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

1,25GG○○●-7701473 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

A1 (8X1, 8XK) 2010-
2018

pasuje również do S-line 1,75867,2120055R-625200
-> 2015 Uwaga! Spojler musi być
wymieniony. Spojler wraz z zaślepką
zderzaka, należy zamówić u dealera
2015-> możliwość wykonania cięcia w
zderzaku lub zamówić spojler z
zaślepką u dealera

nie pasuje do S-Line 1,75506,8120055R●-536700 **

nie pasuje do S-Line 1,75857120055R○-531900

1,25EB○○●-13701474 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

1,25GG○○●-7701473 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

A1 Sportback (8XA,
8XF) 2011-2018

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3

1,25758,31500EC○-524900 0,25GG●-7701081A3 (8L1) 1996-2006

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do Quattro
nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do pojazdu S3

1,251009,71800EC●-07.2008509800

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do Quattro
nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do pojazdu S3

1,751009,41700EC●-07.2008515100

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do Quattro
nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do pojazdu S3

1,251009,71800EC●-07.2008509700

1,25ECDD●-13701414 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701413 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A3 (8P1) 2003-2013



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
nie pasuje do S-Line
nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3

1,758510,3200055R06.2016-606500

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3

1,75759,9200055R●06.2016-563500

dla pojazdów z osłoną zderzaka

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3

1,75809,9200055R●06.2016-567000

2,5NC○○●06.2016-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●06.2016-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A3 (8V1, 8VK) 2012-

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3

1,758510,3200055R○06.2016-606500

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka
także do wersji S-line łącznie z
zaślepką zderzaka

pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro 1,758510,3200055R-07.2016621500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro 1,758510,3200055R○-07.2016621400

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

2,5NC○○●06.2016-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●06.2016-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5ECDD●-07.201613701524 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GGDD●-07.20167701523 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A3 kabriolet (8V7,
8VE) 2013-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R○06.2016-606500

możliwość wykonania cięcia w
zderzaku lub zamówić spojler z
zaślepką u dealera
także do wersji S-line łącznie z
zaślepką zderzaka

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,75809,9200055R06.2016-585000 **

pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R-07.2016621500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R○-07.2016621400

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

2,5NC○○●06.2016-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●06.2016-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5ECDD●-07.201613701524 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GGDD●-07.20167701523 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A3 Limousine (8VS,
8VM) 2013-

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,25759,61800EC●06.2008-441000

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do S-Line Styling
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,251009,71800EC●-07.2008509800

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do S-Line Styling
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,251009,71800EC●-07.2008509700

1,25ECDD●-13701414 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701413 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A3 Sportback (8PA)
2004-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do e-tron
pasuje również do G-tron
pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R06.2016-606500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka
także do wersji S-line łącznie z
zaślepką zderzaka

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,75809,9200055R●06.2016-570900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
hak holowniczy pasuje dla pojazdów
bez i z osłoną zderzaka

pasuje również do e-tron
pasuje również do G-tron
pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu S3
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R○-643700

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
hak holowniczy pasuje dla pojazdów
bez i z osłoną zderzaka

pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R-07.2016621500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do S-line

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro

1,758510,3200055R○-07.2016621400

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

2,5NC○○●06.2016-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●06.2016-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5ECDD●-07.201613701524 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GGDD●-07.20167701523 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A3 Sportback (8VA,
8VF) 2012-

pasuje również do Quattro 1,75759,51800EC○03.1999-268500 -A4 (8D2, B5) 1994-
2001



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,758010,22000EC○-403100

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,758010,42000EC○-518300

1,75EB●●-13701354A4 (8E2, B6) 2000-
2005

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro
nie pasuje do pojazdu S4

1,758010,42000EC●-470700

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro
nie pasuje do pojazdu S4

1,758010,42000EC●-440400

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro
nie pasuje do pojazdu S4

1,758010,42000EC○-518300

1,5EBDD●-13701404

1,25GGDD●-7701403

A4 (8EC, B7) 2004-
2008

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,7590112100EC●-493200

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011,1200055R○-618900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,7590112100EC●-492600

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,7590112100EC○-492500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A4 (8K2, B8) 2007-
2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011210055R○-611000

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011210055R○-610900 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011210055R○-610800 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

0,75EC●D●-13701514 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

0,75GG●D●-7701513 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A4 (8W2, 8WC, B9)
2015-

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011,1200055R-618900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A4 Allroad (8KH, B8)
2009-2016

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011210055R○-610900 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

0,75EC●D●-13701514 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

0,75GG●D●-7701513 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A4 Allroad (8WH,
8WJ, B9) 2016-

pasuje również do Quattro 1,75759,51800EC○02.1999-268500 -A4 Avant (8D5, B5)
1994-2001

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,758010,22000EC○-403100

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,758010,42000EC○-518300

1,75EB●●-13701354A4 Avant (8E5, B6)
2000-2005

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro
nie pasuje do pojazdu S4

1,758010,42000EC●-470700

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro
nie pasuje do pojazdu S4

1,758010,42000EC●-440400

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro
nie pasuje do pojazdu S4

1,758010,42000EC○-518300

1,5EBDD●-13701404

1,25GGDD●-7701403

A4 Avant (8ED, B7)
2004-2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu Allroad
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro

1,7590112100EC●-493200

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro 1,259011,1200055R○-618900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu Allroad
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro

1,7590112100EC●-492600

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu Allroad
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro

1,7590112100EC○-492500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A4 Avant (8K5, B8)
2007-2015

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro

1,259011210055R○-611000

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro

1,259011210055R○-610900 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro

1,259011210055R○-610800 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

0,75EC●D●-13701514 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

0,75GG●D●-7701513 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A4 Avant (8W5,
8WD, B9) 2015-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro 1,758010,42000EC●-440400

nie pasuje do pojazdu RS4 Quattro 1,758010,42000EC○-518300

1,75EB●●01.2006-13701354

1,5EBDD●-02.200613701404

1,25GGDD●-02.20067701403

A4 kabriolet (8H7,
B6, 8HE, B7) 2002-
2009

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS5 Quattro 1,259011,1200055R●-618900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS5 Quattro

1,7590112100EC●-492600

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS5 Quattro

1,7590112100EC○-492500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A5 (8T3) 2007-2017

- 0,75EC●D●-13701514 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

0,75GG●D●-7701513 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A5 (F53) 2016-

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS5 Quattro 1,259011,1200055R○-618900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS5 Quattro

1,7590112100EC●-492600

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS5 Quattro

1,7590112100EC○-492500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A5 kabriolet (8F7)
2009-2017



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,259011,1200055R○-618900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,7590112100EC●-492600

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line 1,7590112100EC○-492500

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A5 Sportback (8TA)
2009-2017

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

110012200055R○-657000

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 1,510012200055R-656900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 1,510012200055R-656800

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25NC○○●-07.201813701554

1,25GG○○●-07.20187701553

A6 (4A2, C8) 2018-

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do V8
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,2585102100EC○-468600 **

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do V8
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,258510,92100EC○-279700

dla pojazdów bez regulacji poziomu
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75GG●-7701191A6 (4B2, C5) 1997-
2005



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,758510,92100EC●-470600

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,758511,22100EC●-439900

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,758510,92100EC●-511700

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25EC○○●-13701424

1,25GG○○●-7701423

A6 (4F2, C6) 2004-
2011

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu S6

1,7510012,6250055R○-545500

dla pojazdów bez regulacji poziomu
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu S6

1,2510012,6250055R○-589500

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu S6

1,2510012,6250055R○-550800

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu S6

1,2510012,6250055R○-550700

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25ECDD●-13701484 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701483 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A6 (4G2, 4GC, C7)
2010-2018

- 1,25NC○○●-06.201913701554

1,25GG○○●-06.20197701553

A6 Allroad (4AH, C8)
2018-

1,7510012,6250055R○-545500 Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,2510012,6250055R-550800 Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25ECDD●-13701484 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701483 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A6 Allroad (4GH,
4GJ, C7) 2012-2018



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

110012200055R○-657000

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 1,510012200055R-656900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 1,510012200055R-656800

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25NC○○●-09.201813701554

1,25GG○○●-09.20187701553

A6 Avant (4A5, C8)
2018-

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do V8
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,2585102100EC○-468600 **

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do Quattro
nie pasuje do V8
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,258510,92100EC○-279700

dla pojazdów bez regulacji poziomu
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25nie pasuje do pojazdu S6 DB●●-13701294

0,5nie pasuje do pojazdu S6 GG●-7701211

1,75

nie pasuje do pojazdu S6

GG●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-7701221

A6 Avant (4B5, C5)
1997-2005

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,758510,92100EC●-470600

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,758511,22100EC●-439900

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro

nie pasuje do S-Line
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,758510,92100EC●-511700

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25EC○○●-13701424

1,25GG○○●-7701423

A6 Avant (4F5, C6)
2004-2011



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu S6
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,7510012,6250055R○-545500

dla pojazdów bez regulacji poziomu
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu S6
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,2510012,6250055R○-589500

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu S6
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,2510012,6250055R○-550800

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu S6
nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro

1,2510012,6250055R○-550700

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25ECDD●-13701484 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701483 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A6 Avant (4G5, 4GD,
C7) 2011-2018

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 1,7510012,6250055R○-545100

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 1,2510012,6250055R○-589500

pasuje również do Quattro

nie pasuje do RS
nie pasuje do S-Line

1,7510012,6250055R○-550800

1,25ECDD●-13701484 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701483 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

A7 Sportback (4GA,
4GF) 2010-2018



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

110012200055R○-657000

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 110012200055R-656900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do S-line

nie pasuje do RS 110012200055R-656800

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25NC○○●-04.201813701554

1,25GG○○●-04.20187701553

A7 Sportback (4KA)
2017-

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,25759,8185055R○-628300

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

1,25759,8185055R○-628200

1,5ECDD●-13701524 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GGDD●-7701523 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q2 (GAB) 2016-

pasuje również do Quattro

nie pasuje do pojazdu RS Quattro 1,2510012,6250055R○-666100

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
dla S-Line z oraz bez zaślepki zderzaka

pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu RS Quattro 1,2510012,6250055R○-666000

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25ECDD●-13701414 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701413 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q3 (8UB, 8UG) 2011-

pasuje również do S-line 1,259011220055R○-666300

pasuje również do S-line 1,259011220055R-666200

1,5ECDD●-13701524 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GGDD●-7701523 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q3 (F3B) 2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI

pasuje również do Hybrid
pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu SQ5 1,7510012,2240055R○-592300

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Dla pojazdów bez przygotowania
przyczepy

pasuje również do Hybrid
pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu SQ5 1,7580122400EC●-513900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

pasuje również do Hybrid
pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu SQ5 1,7580122400EC●-513800

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
nie nadaje się do Alko linku

1,25ECDD●-13701464 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,25GGDD●-7701463 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q5 (8RB) 2008-2017

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu SQ5 1,7510012,2240055R●-632600

w modelach z przygotowaniem pod
hak holowniczy nie jest wymagane
wycięcie w zderzaku

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu SQ5 1,510012,5240055R○-632500

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
w modelach z przygotowaniem pod
hak holowniczy nie jest wymagane
wycięcie w zderzaku

pasuje również do Quattro
pasuje również do S-line

nie pasuje do pojazdu SQ5 1,510012,5240055R○-632400

w modelach z przygotowaniem pod
hak holowniczy nie jest wymagane
wycięcie w zderzaku

1,5nie pasuje do pojazdu e-tron ECDD●-13701514
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5nie pasuje do pojazdu e-tron GGDD●-7701513
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q5 (FYB) 2016-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

AUDI
nie pasuje do S-Line 1,2514016,43500EC●-461400
dla pojazdów bez dachu
panoramicznego

1,75EB○○●-13701434

1,75GG○D●-7701433

Q7 (4LB) 2006-2016

nie pasuje do pojazdu SQ7 114016,4350055R○-655700
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

nie pasuje do pojazdu SQ7 1,514016,4350055R○-606400

nie pasuje do pojazdu SQ7 114016,4350055R○-660100
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,5nie pasuje do pojazdu e-tron ECDD●-13701514
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5nie pasuje do pojazdu e-tron GGDD●-7701513
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q7 (4MB) 2015-

- 1,5ECDD●-13701514 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GGDD●-7701513 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

Q8 (4MN) 2018-

BMW
nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,2575101900EC○-444600

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

1 (E81) 2006-2012

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,2575101900EC○-444600 0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

1 (E87) 2003-2013

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji
pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 135i
nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-
2014 - 01-2018)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do 114D

1,258010,45200055R-617900

Przed założeniem haka holowniczego
sprawdź, czy konieczna jest wymiana
wydechu

1,25EC●●●02.2014-13703374

1,25GG●●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

1 (F20) 2011-2019



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 135i
nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-
2014 - 01-2018)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do 114D

1,25758,8160055R●-549600

Przed założeniem haka holowniczego
sprawdź, czy konieczna jest wymiana
wydechu

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 135i
nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-
2014 - 01-2018)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do 114D

1,25758,8160055R-549500

Przed założeniem haka holowniczego
sprawdź, czy konieczna jest wymiana
wydechu

1,25EC●●●02.2014-13703374

1,25GG●●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

1 (F21) 2011-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji
pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 135i
nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-
2014 - 01-2018)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do 114D

1,258010,45200055R-617900

Przed założeniem haka holowniczego
sprawdź, czy konieczna jest wymiana
wydechu

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 135i
nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-
2014 - 01-2018)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do 114D

1,25758,8160055R●-549600

Przed założeniem haka holowniczego
sprawdź, czy konieczna jest wymiana
wydechu



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 135i
nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-
2014 - 01-2018)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 -
06-2016)
nie pasuje do 114D

1,25758,8160055R-549500

Przed założeniem haka holowniczego
sprawdź, czy konieczna jest wymiana
wydechu

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 135i

1,2575101900EC○-444600 0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

1 coupe (E82) 2006-
2013

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do Hybride

1,258010,45200055R-617900 1,25EB●●●-13703474

1,25GG●●●-7703473

2 Active Tourer
(F45) 2013-

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 1,258010,45200055R-617900 1,25GGDD●-7703463 *
2 coupe (F22, F87)
2012-

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

1,258010,45200055R-617900

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,258010,45200055R-614000

1,25EB●●●-13703474

1,25GG●●●-7703473

2 Gran Tourer (F46)
2014-

nie pasuje do M-Serie 1,75759,21800EC●-192000 1,25GG●-77030113 (E36) 1990-1998

nie pasuje do M-Serie 1,75759,71800EC○-384500
nie dla pojazdów z czujnikami
parkowania pod zderzakiem

1,75EC●●-13703214

1,25GG●●-7703213

3 (E46) 1997-2005



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 335i
nie pasuje do 335d

1,2575101900EC○-470800

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 335i
nie pasuje do 335d

1,2575101900EC○-444600

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 335i
nie pasuje do 335d

1,2575101900EC○-444500

0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

3 (E90) 2004-2012



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji
pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,257510180055R○-586200

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji
pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive
pasuje również do pakietu M-Sport
Edition

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,258010,45200055R-617900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji
pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,257510170055R-554500

pasuje również do 3 cylinder
pasuje również do Efficient Dynamics
Edition z pozwoleniem do holowania w
dokumentacji
pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,257510170055R-554400

1,25EC●●02.2014-13703374

1,25GG●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

3 (F30, F80) 2011-
2018

pasuje również do AdBlue 17510,5180055R○-668000
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport 17510,5180055R○-667900

pasuje również do pakietu M-Sport 17510,5180055R○-667800

-3 (G20) 2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW
nie pasuje do M-Serie 1,75759,71800EC○-384500 1,75EC●●-13703214

1,25GG●●-7703213

3 Compact (E46)
2001-2005

nie pasuje do M-Serie 1,75759,21800EC●-192000 -3 coupe (E36) 1991-
1999

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 4WD

1,75759,71800EC○-384500 1,75EC●●-13703214

1,25GG●●-7703213

3 coupe (E46) 1998-
2006

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,757510,5180055R-581800 1,25EC●●02.2014-13703374

1,25GG●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

3 Gran Turismo
(F34) 2012-

1,75759,21800EC●-192000 1,25GG●-77030113 kabriolet (E36)
1993-1999

nie pasuje do M-Serie 1,75759,21800EC●-192000 1,25GG●-77030113 Touring (E36) 1994
-1999

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

2,25759,51800EC○-447100

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,75759,51800EC○-347000

1,75EC●●-13703214

1,25GG●●-7703213

3 Touring (E46) 1999
-2005

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 335i
nie pasuje do 335d

1,2575101900EC○-470800

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 335i
nie pasuje do 335d

1,2575101900EC○-444600

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport
nie pasuje do 335i
nie pasuje do 335d

1,2575101900EC○-444500

0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

3 Touring (E91) 2004
-2012



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,257510180055R○-586200

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,258010,45200055R-617900

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,257510170055R-554500

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 330e iPerformance

1,257510170055R-554400

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,25EC●●02.2014-13703374

1,25GG●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

3 Touring (F31) 2012
-2019

pasuje również do AdBlue 17510,5180055R○-668000
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport 17510,5180055R○-667900
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport 17510,5180055R○-667800
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

-3 Touring (G21)
2019-

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510180055R○-586200

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,258010,45200055R-617900

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510170055R-554500

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510170055R-554400

1,25NCDD●-03.201413703464

1,25GGDD●-03.20147703463 *

4 coupe (F32, F82)
2013-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW
nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510180055R○-586200

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,258010,45200055R-617900

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510170055R-554500

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510170055R-554400

1,25GGDD●-7703463 *
4 Gran Coupe (F36)
2014-

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510180055R○-586200

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,258010,45200055R-617900

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510170055R-554500

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,257510170055R-554400

1,25GGDD●-03.20147703463 *
4 kabriolet (F33,
F83) 2013-

nie pasuje do M-Serie 2,257511,42200EC●-232100 **

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75DB●-137032545 (E39) 1995-2003

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,259011,42200EC○-471500

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,259011,42200EC○-488200

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,259011,42200EC○-411100

0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

5 (E60) 2001-2010



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 2,7510011,82200EC○-528900

dla pojazdów bez systemu park
distance control
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 1,510011,8220055R○-604100

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 2,7510011,82200EC○-528700

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,25EC●●●02.2014-13703374

1,25GG●●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

5 (F10) 2009-2016

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 530e iPerformance

29011,5200055R○-648100

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 530e iPerformance

19011,5200055R○-648000

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 530e iPerformance

19011,5200055R○-631800 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25GGDD●-7703463 *
5 (G30, F90) 2016-

- 1,75DB●-137032545 Touring (E39) 1996
-2004

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,259011,42200EC○-471500

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,259011,42200EC○-488200

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,259011,42200EC○-411100

0,75NC●●●-13703324

0,75GG●●●-7703323

5 Touring (E61) 2004
-2010



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

2,7510011,82200EC○-528900

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 1,510011,8220055R○-604100

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 2,7510011,82200EC○-528700

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,25EC●●●02.2014-13703374

1,25GG●●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

5 Touring (F11) 2009
-2017

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 530e iPerformance

29011,5200055R○-648100

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 530e iPerformance

19011,5200055R○-648000

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do 530e iPerformance

19011,5200055R○-647900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25GGDD●-7703463 *
5 Touring (G31)
2017-

19011,5200055R○-648000 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25GGDD●-7703463 *
6 Gran Turismo
(G32) 2017-

1,759011,82200EC○-436800 osłona zderzaka w komplecie -7 (E38) 1994-2001

4,560○-669945 GG●●-13703494i3 (I01) 2013-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 2,258010,232000EC○05.2012-525300

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,758010,23200055R-622800

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,758010,232000EC-525200

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,758010,232000EC06.2012-525100

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25EC●●●-13703364

1,25GG●●●-7703363

X1 (E84) 2009-2015

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do Sport Line
pasuje również do xLine

nie pasuje do M-Serie 1,58010,45200055R-614600

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do Sport Line
pasuje również do xLine

nie pasuje do M-Serie 1,258010,45200055R-617900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do Sport Line
pasuje również do xLine

nie pasuje do M-Serie 18010,45200055R-614000

1,5Poza modelami z funkcją
autonomicznego parkowania

EB●●●-13703474

1,5Poza modelami z funkcją
autonomicznego parkowania

GG●●●-7703473

X1 (F48) 2014-

pasuje również do pakietu M-Sport 1,258010,5200055R○-651400

pasuje również do pakietu M-Sport 1,258010,5200055R○-651300

1,5Poza modelami z funkcją
autonomicznego parkowania

EB●●●-13703474

1,5Poza modelami z funkcją
autonomicznego parkowania

GG●●●-7703473

X2 (F39) 2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW
nie pasuje do pakietu M-Sport 1,758010,72000EC○-420700
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,75EC●●-13703334X3 (E83) 2003-2011

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,7510011,7240055R○-536200

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,7510011,7240055R○02.2014-536100

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 2,2510012240055R○-03.2014601200

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

1,2510012240055R○-03.2014594300

pasuje również do xDrive

nie pasuje do pakietu M-Sport 1,7510012240055R○-03.2014595300

1,25EC●●●02.2014-13703374

1,25GG●●●02.2014-7703373

1,25GGDD●-03.20147703463 *

X3 (F25) 2010-2017

pasuje również do pakietu M-Sport 1,510012240055R○-648700
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do pakietu M-Sport 1,7510012,5250055R○-656400
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do pakietu M-Sport 1,510012240055R○-648500 **

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25GGDD●-7703463 *
X3 (G01, F97) 2017-

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 2,2510012240055R○-601200

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 1,2510012240055R○-594300

pasuje również do pakietu M-Sport
pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie 1,7510012240055R○-595300

1,25GGDD●-7703463 *
X4 (F26) 2013-2018

1,510012,5250055R○-660800

1,7510012,5250055R○-656400 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,510012,5250055R○-656300 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25GGDD●-7703463 *
X4 (G02, F98) 2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

BMW

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,75150153500EC○-483400

pasuje również do xDrive

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,75150153500EC○-483500

1,75EC●●-13703244X5 (E53) 2000-2006

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,7515016350055R○-586900

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,7515016350055R○-586800

1,25QR●●●-13703344X5 (E70) 2006-2013

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,7515016350055R-586900

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

nie pasuje do M-Serie
nie pasuje do pakietu M-Sport

1,7515016350055R-586800

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

1,25EC●●●-13703424

1,25GG●●●-7703423

X5 (F15, F85) 2013-
2018

pasuje również do AdBlue
pasuje również do pakietu M-Sport

1,514016350055R○-665700

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue
pasuje również do pakietu M-Sport

1,514016350055R○-665600

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

-X5 (G05, F95) 2018-

pasuje również do pakietu M-Sport

nie pasuje do M-Serie 1,7515016350055R-586900 1,25EC●●●-13703424

1,25GG●●●-7703423

X6 (F16, F86) 2014-
2019

CHEVROLET

1,25446,62110055R●-546400 1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

AVEO liftback
(T300) 2011-

- 1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

AVEO sedan (T300)
2011-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CHEVROLET

1,758012,42000EC●04.2013-461800

1,758011,5200055R●-05.2013575700

1,758011,5200055R●-05.2013575600

1,25EB●●04.2013-13707214

1,25GG●●04.2013-7707213

0,75SC-13735784 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

0,75GG-7735783 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

CAPTIVA (C100,
C140) 2006-

2,25759,61800EC●-520400

2,25759,6180055R○-548600

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

CRUZE (J300) 2009-

2,25759,61800EC○-520400

2,25759,6180055R○-548600

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

CRUZE liftback
(J305) 2010-

1,75759,6180055R●-566400

1,75759,6180055R-566300

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

CRUZE Station
Wagon (J308) 2012-

1,257510,6180055R-560800 1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

MALIBU (V300)
2012-

1,75757,21200EC-391100 0,75GG●-7707111NUBIRA kombi 2005
-2011

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25759,9160055R○-542600

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25759,9160055R○-542500

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

ORLANDO (J309)
2010-

nie pasuje do pojazdu LTZ 2,550●10.2015-573545 nie pasuje do pojazdu LTZ GG●●10.2015-13707234SPARK (M300) 2009-

pasuje również do 4WD 2,25758,5150055R●-566600

pasuje również do 4WD 2,25758,5150055R●-566500

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

TRAX 2012-

2,552,5●-552534 ** GG●-13735874VOLT 2011-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CHRYSLER
nie pasuje do SRT8 1,2510010,72000EC○08.2010-437900 1,25SC●08.2010-13704054 *

300 C (LX, LE) 2004-

nie pasuje do SRT8 1,2510010,72000EC○-437900 1,25SC●-13704064300 C Touring (LX,
LE) 2004-2010

pasuje również do Swivel 'n Go
pasuje również do Stow 'n Go

1,7520011,52000EC○-473100

pasuje również do Swivel 'n Go
pasuje również do Stow 'n Go

1,7520011,52000EC○-473000

1,75EC●●-13704084GRAND VOYAGER V
(RT) 2007-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do modelu LWB od 11/2004 1,25809,91600EC○-330200

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

-VOYAGER IV (RG,
RS) 1999-2008

pasuje również do TwinAir 1,25606,1100055R○-547900

pasuje również do TwinAir 1,25606,1100055R●-548200

1,25GG●-7722641YPSILON 2011-

CITROËN

pasuje również do BlueHDi
1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505500

1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505600

pasuje również do BlueHDi
1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505400

1,25708,71600ECtylko do wersji długiej10.2018-515600

1,25708,71600ECtylko do wersji długiej10.2018-515500

1,75GMDD●10.2018-13705674

1,75GGDD●10.2018-7705673

BERLINGO (B9)
2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

1748,7145055R-660300 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1748,7145055R-660600 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660400 Krótka (L1)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660700 Długa (L2)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660200 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660500 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1,25NC○○●-13738574 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

1,25GG○○●-7738573 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

BERLINGO (ER_,
EC_) 2018-

1,257071100EC○03.2008-455600 **

1,257071100EC○03.2008-467400

1,257071100EC●03.2008-268600

0,75SC●03.2008-10.200213705314

0,75GG●03.2008-7705011

BERLINGO /
BERLINGO FIRST
Furgon (M_) 1996-
2011

1,257071100EC○03.2008-455600 **

1,257071100EC○03.2008-467400

1,257071100EC●03.2008-268600

0,75SC●03.2008-10.200213705314

0,75GG●03.2008-7705011

BERLINGO /
BERLINGO FIRST
nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (MF, 1996-
2011

pasuje również do BlueHDi
1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505500

1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505600

pasuje również do BlueHDi
1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505400

1,25708,71600ECtylko do wersji długiej10.2018-515600

1,25708,71600ECtylko do wersji długiej10.2018-515500

1,75GMDD●10.2018-13705674

1,75GGDD●10.2018-7705673

BERLINGO Furgon
(B9) 2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

1748,7145055R-660300 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1748,7145055R-660600 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660400 Krótka (L1)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660700 Długa (L2)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660200 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660500 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1,25NC○○●-13738574 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

1,25GG○○●-7738573 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

BERLINGO Furgon
(K9) 2018-

260-516047 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

360-516035 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

EB●-13753994 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●-766001 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

C1 (PM_, PN_) 2005-
2014

2,555●-591145 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●●-13705714 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

C1 II (PA_, PS_) 2014
-

1,25274,2600EC12.2009-374300 0,75GG●09.2005-7705341

1,75EBD●●12.2009-10.200513705634

C2 (JM_) 2003-

1,5507,187055R○-650200

1,5507,187055R○-650100 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,5NMDD●-13735914

1,5GGDD●-7735913

C3 AIRCROSS II (2R_,
2C_) 2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN
pasuje również do X-TR 1,25506,61100EC10.2009-355000 0,75GG●09.2005-7705341

1,75EBD●●10.2009-10.200513705634

1,25GGS●10.2009-10.20057705531

C3 I (FC_, FN_) 2002-

1,755471225EC10.2016-526700

1,755471225EC10.2016-526600 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75EBD●●10.2016-13705634

0,75GGS●10.2016-7705611

C3 II (SC_) 2009-

0,75537115055R-628500

1,25537,2130055R-556000 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25EBDD●-13738544

1,25GGDD●-7738543

C3 III (SX) 2016-

1,75617,31200EC-521300

1,75617,31200EC-521200

1,75EBD●●-13705634

0,75GG●-7705541

C3 Picasso (SH_)
2009-

nie pasuje do 4WD 1,75709,61140055R○-531300

nie pasuje do 4WD 1,75708,3140055R○-629500
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75NMS●-06.201213729494

1,75GGS●-06.20127729493

C4 AIRCROSS 2010-

1,25555,582555R●03.2018-593400

1,25555,582555R03.2018-593300

1,555695055R○-04.2018654700

155695055R-04.2018654600

1,25EBDD●03.2018-13738544

1,25GGDD●03.2018-7738543

1,5NMDD●-04.201813735914

1,5GGDD●-04.20187735913

C4 CACTUS 2014-

nie pasuje do VTS 180pk

1,257591800EC●nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-417900

nie pasuje do VTS 180pk

1,257391800EC○nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-417800

1,75EBDD●-13705574

1,75GGDD●-7705573

C4 coupe (LA_) 2004
-2013

pasuje również do AdBlue 1,751009,71700EC●-525500

pasuje również do AdBlue 1,751009,71700EC-525400

1,75EBDD●-13705654 Jeśli nie jest wyposażony w zestaw
przedłużający 727569

1,75DCS●-13705432

1,75GGDD●-7705653 Jeśli nie jest wyposażony w zestaw
przedłużający 727569

1,75GGS●-7705431

C4 Grand Picasso I
(UA_) 2006-2013



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

1,75709,5170055R○-546700 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,75709,5170055R○-546600 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25ECDD●-13705684

1,25GGDD●-7705683

C4 Grand Picasso II
2013-

1,257591800EC●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-417900

1,257391800EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-417800

1,75EBDD●-13705574

1,75GGDD●-7705573

C4 I (LC_) 2004-2013

1,257591800EC●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-417900

1,75759175055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-538800

1,75EBDD●10.2010-13705574

0,75GGDD●10.2010-7705573

1,75ECDD●-11.201013705644

1,75GGDD●-11.20107705643

1,75GGS●-11.20107705661

C4 II (B7) 2009-

pasuje również do AdBlue 1,751009,71700EC-525500

pasuje również do AdBlue 1,751009,71700EC-525400

1,75EBDD●-13705654 Jeśli nie jest wyposażony w zestaw
przedłużający 727569

1,75GGDD●-7705653 Jeśli nie jest wyposażony w zestaw
przedłużający 727569

C4 Picasso I
nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (UD_) 2006-
2015

1,75709,5170055R○-546700 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,75709,5170055R○-546600 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25ECDD●-13705684

1,25GGDD●-7705683

C4 Picasso II 2013-

1,75709,5170055R○-546700

1,75709,5170055R○-546600

1,25ECDD●-13705684

1,25GGDD●-7705683

C4 SPACETOURER
(3D_) 2018-

pasuje również do AdBlue 1,58010,5200055R○-669600
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue 1,58010,5200055R○-669500
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1DCD○●-13738564 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GGD○●-7738563 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

C5 AIRCROSS 2018-

nie pasuje do V6 1,25759,171600EC-349000 **

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75GG●●-7705301C5 I (DC_) 2001-
2005



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

1,25759,171600EC○01.2008-447200 1,75EBD●●01.2008-13705594

1,75GGD●●01.2008-7705593

C5 II (RC_) 2004-

- 1,75EBD●●01.2008-13705594

1,75GGD●●01.2008-7705593

C5 II Break (RE_)
2004-

2,25739,91820EC○-446300

2,25739,91820EC●-446200 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25EBD●●-13705594C5 III (RD_) 2008-

pasuje również do CrossTourer 1,757710,311900EC○-482100

pasuje również do CrossTourer 1,757710,311900EC○-482000
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75EBD●●-13705594

1,75GGD●●-7705593

C5 III Break (RW_)
2008-

1,757611,31900EC○-365600 1,25GG●10.2005-7705351

1,75EBD●●-11.200513705604

1,75GGD●●-11.20057705603

C8 (EA_, EB_) 2002-

1,7510010,82000EC●-530000 0,75EB●●-13729432

1,25GG●-7729431

C-CROSSER (EP_)
2007-

nie pasuje do Cabrio 1,755471225EC●-526700

nie pasuje do Cabrio 1,755471225EC●-526600
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75EBD●●-13705634

1,25DC●●-13705622

1,25GG●●-7705621

DS3 2009-2016

1,257591800EC●-417900

1,75759175055R○-538800

1,75ECDD●-13705644

1,75GGDD●-7705643

1,75GGS●-7705661

DS4 2011-2015

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do THP 200

1,75758,7150055R●-554300 1,75ECDD●-13705644

1,75GGDD●-7705643

DS5 2011-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

1,258010,21900EC○-316600 -EVASION nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (22, U6) 1994-
2002

1,75709,5170055R○-546700

1,75709,5170055R○-546600

1,25ECDD●-13705684

1,25GGDD●-7705683

GRAND C4
SPACETOURER (3A_,
3E_) 2018-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,5GG●-7705061JUMPER Autobus
(230P) 1994-2002

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,5GG●06.2006-7705331JUMPER Autobus
(244, Z_) 2002-

nie pasuje do 4WD 2,2512016,833000EC○-441800

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900

1,75DC●01.2011-13709332

1,75GG●01.2011-7709331

1,75EB●●-02.201113709404

0,75GG●●-02.20117709401

JUMPER Autobus
2006-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,5GG●-7705061JUMPER Furgon
(230L) 1994-2002

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,5GG●06.2006-7705331JUMPER Furgon
(244) 2002-

nie pasuje do 4WD 2,2512016,833000EC○-441800

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900

1,75DC●01.2011-13709332

1,75GG●01.2011-7709331

1,75EB●●-02.201113709404

0,75GG●●-02.20117709401

JUMPER Furgon
2006-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,75GG●-7705071JUMPER platforma /
podwozie (230)
1994-2002

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,75GG●06.2006-7705071JUMPER platforma /
podwozie (244)
2002-

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC-481900
zamówić również artykuł 9070819

1GG●●-7709533JUMPER platforma /
podwozie 2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

1,258010,21900EC○-316600 0,5GG●-7705081JUMPY (U6U) 1994-
2006

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GGDD●09.2019-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

JUMPY (V_) 2016-

1,7512212,22000EC○05.2016-504000 dla pojazdów z regulacją poziomu

1,2512212,22000EC○05.2016-481000 dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC05.2016-504100

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC○05.2016-503900
dla pojazdów z regulacją poziomu

pasuje również do L2 1,2512212,22000EC○05.2016-480900
dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,75GMDD●05.2016-13705674

1,75GGDD●05.2016-7705673

JUMPY (VF7) 2007-

1,258010,21900EC○-316600 0,5GG●-7705081JUMPY Furgon (BS_,
BT_, BY_, BZ_) 1994-
2006



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

CITROËN

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
na numer OPR 15666

1GGDD●09.2019-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
na numer OPR 15666

JUMPY Furgon (V_)
2016-

1,7512212,22000EC○05.2016-504000 dla pojazdów z regulacją poziomu

1,2512212,22000EC○05.2016-481000 dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC05.2016-504100

pasuje również do L2 1,2512212,22000EC○05.2016-480900
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC○05.2016-503900
dla pojazdów z regulacją poziomu

1,75GMDD●05.2016-13705674

1,75GGDD●05.2016-7705673

JUMPY Furgon 2007
-

2,25757,51300EC●-498100 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

2,25757,51300EC-498000 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

1,25EB●●-13709372

1,25GG-7709371

NEMO Furgon (AA_)
2008-

2,25757,51300EC●-498100 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

2,25757,51300EC-498000 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

1,25EB●●-13709372

1,25GG-7709371

NEMO kombi 2009-

1,25506,11100EC-248800 -SAXO (S0, S1) 1996-
2004
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CITROËN

pasuje również do L1, L2, L3
pasuje również do Lounge

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami

pasuje również do L1, L2, L3
pasuje również do Lounge

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3
pasuje również do Lounge

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
na numer OPR 15666

1GGDD●09.2019-7738553 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
na numer OPR 15666

SPACETOURER (V_)
2016-

1,25807,31300EC-287300 -XSARA (N1) 1997-
2005

1,25807,31300EC-287300 -XSARA coupe (N0)
1998-2005

1,25807,551300EC-434600 0,75DB●-13705162

0,75GG●-7705161

XSARA PICASSO
(N68) 1999-2012

DACIA
nie pasuje do Stepway 1,75757,5120055R-560700

pasuje również do LPG system
pasuje również do Stepway

2,25757,5120055R●-524100

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25NMS●-13743134

1,25GGS●-7743133

DOKKER (KE_) 2012-
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DACIA
nie pasuje do Stepway 1,75757,5120055R-560700

pasuje również do Stepway 2,25757,5120055R●-524100
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25NMS●-13743134

1,25GGS●-7743133

DOKKER Express
2012-

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1758,85150055R○-647700

pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1758,85150055R-647800

pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1758,85150055R-647600

pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

1,25NCS●-01.201813743094

1,25GGS●-01.20187743093

DUSTER (HM_) 2017
-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1758,85150055R○-647700

pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1758,85150055R-647800

pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1758,85150055R-647600

pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

1,25EB●12.2013-13742744

1,25GG●12.2013-7742741

0,75EC●●-01.201413742914

0,75GG●●-01.20147742911

DUSTER (HS_) 2010-
2018

nie pasuje do Stepway 1,75758,1145055R○-569900

nie pasuje do Stepway 1,75758,1145055R-569800
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75NMS●-13743084

0,75GGS●-7743083

LODGY (JS_) 2012-

nie pasuje do Bi-fuel 1,25756,41100EC09.2012-460200 ** 1,25GG●06.2008-7742481

1,25GG●09.2012-07.20087742601

LOGAN (LS_) 2004-

1,25757,591300EC-486000

1,25757,591300EC-485900

0,75GG●-7742591LOGAN EXPRESS
(FS_) 2009-
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DACIA

1,25756,5110055R○-577900 ** 1,25GGS●12.2016-7742873

0,75EBS●-01.201713743054

0,75GGS●-01.20177743053

LOGAN II 2012-

1,25757,591300EC06.2013-486000 dla pojazdów bez instalacji gazowej

1,25757,591300EC06.2013-485900 dla pojazdów bez instalacji gazowej

0,75GG●12.2007-7742511

0,75GG●06.2013-01.20087742591

LOGAN MCV (KS_)
2007-

nie pasuje do Stepway 1,25758130055R○-585800

nie pasuje do Stepway 1,25758130055R○-585700
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75ECS●12.2016-13742884

1,75GGS●12.2016-7742883

1,25ECS●-01.201713743064

1,25GGS●-01.20177743063

LOGAN MCV II 2013-

1,25757,591300EC-486000 1,25GG●-7742721LOGAN pick-up
(US_) 2008-

pasuje również do Stepway

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25757,31355EC●11.2012-506500 1,25DB●11.2012-13742634

0,75GG●11.2012-7742631

SANDERO 2008-

pasuje również do Stepway 1,25757,3110055R●-570800
pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

pasuje również do Stepway 1,25757,3110055R●-570700
pasuje również do samochód z
fabryczną instalacją LPG

1,25NMS●12.2016-13742854

1,25GGS●12.2016-7742853

1,5EBS●-01.201713743044

1,5GGS●-01.20177743043

SANDERO II 2012-

DAIHATSU
pasuje również do 4WD 1,75607,31400EC●-494400 -MATERIA (M4_)

2006-

nie pasuje do 4WD 1,75506,11000EC01.2010-432300 1,25GG●01.2010-7708261SIRION (M3_) 2005-

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,75607,31400EC-268000 -TERIOS (J1_) 1997-
2006
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DAIHATSU
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

2,75557,61350EC-458500 0,75SC●-13708274

0,75GG●-7708271

TERIOS (J2_) 2005-

DODGE

1,25848,41500EC-452600 1,25EB●-13704504

1,25GG●-7704501

CALIBER 2006-

pasuje również do 4WD 1,25809,91600EC●-330200
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

-CARAVAN (RG_)
2000-2007

pasuje również do 4WD 1,25809,6160055R○-560500 1,25EB●-13704504

1,25GG●-7704501

JOURNEY 2008-

2,2535015,23500EC●-473300

2,2535015,23500EC●-473200

1,25EB●●-13704514NITRO 2006-2012

DS
nie pasuje do Cabrio 1,755471225EC●-526700

nie pasuje do Cabrio 1,755471225EC●-526600
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75EBD●●06.2018-13705634

1,25GG●●-7705621

DS 3 2015-

-678100

-678000

1NC○○●-03.201913705764

1GG○○●-03.20197705763

DS 3 CROSSBACK
(U_) 2018-

1,257591800EC●-417900

1,75759175055R○-538800

1,75ECDD●-13705644

1,75GGDD●-7705643

1,75GGS●-7705661

DS 4 / DS 4
CROSSBACK 2015-

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do THP 200

1,75758,7150055R●-554300 1,75ECDD●-13705644

1,75GGDD●-7705643

DS 5 2015-
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DS

18010,2185055R○-02.2018663700

18010,2185055R○-02.2018663600

1EBDD●-02.201813705744

1GGDD●-02.20187705743

DS 7 Crossback 2017
-

FIAT

pasuje również do TwinAir

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu 500S

1,75605,1720EC-494300

pasuje również do TwinAir

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu 500S

1,75605,1720EC-494200

pasuje również do TwinAir 1,5○-07.2015677400

0,75EB●●06.2015-13709364

0,75GG●06.2015-7709361

0,75EB●●●-07.201513709534

0,75GG●●●-07.20157709531

500 (312_) 2007-

pasuje również do TwinAir

nie pasuje do Sport 1,75605,1720EC-494300

pasuje również do TwinAir

nie pasuje do Sport 1,75605,1720EC-494200

0,75EB●●06.2015-13709364

0,75GG●06.2015-7709361

0,75EB●●●-07.201513709534

0,75GG●●●-07.20157709531

500 C (312_) 2009-
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FIAT

pasuje również do Living

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

2,25657,5110055R○05.2017-592000

pasuje również do Living

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

2,25657,5110055R○05.2017-591900

pasuje również do Living

nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do Wagon

1,75907,5120055R○-06.2017579800

1,5757,5110055R○nadaje się tylko do Wagon-06.2017645900

pasuje również do Cross

nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do Wagon

1,5757,5110055R○-06.2017644200

pasuje również do Cross

nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do Wagon

1,5757,5110055R○-06.2017644100

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75EB●●-13709514

1,75GG●●-7709513

500L (351_, 352_)
2012-

pasuje również do City Look
also fit Cross 2WD and 4WD
pasuje również do Off-Road Look

1,75759,5150055R○06.2017-599400 **

pasuje również do AdBlue
pasuje również do City Look
also fit Cross 2WD and 4WD
pasuje również do Off-Road Look

nie pasuje do Sport
nie pasuje do City Cross

210010,5190055R○-605000

pasuje również do AdBlue
pasuje również do City Look
also fit Cross 2WD and 4WD
pasuje również do Off-Road Look

nie pasuje do Sport
nie pasuje do City Cross

1,510010,5190055R○-643600

1,5EB●●●-02.201513719674

1,5GG●●●-02.20157719671

500X (334_) 2014-

pasuje również do LPG system 1,75907,71300EC-510200 1,25DC●-13709352

1,25GG●-7709351

BRAVO II (198_)
2006-

pasuje również do CNG 1,25608,331300EC○01.2010-348600
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75QR●01.2010-13709214

1,25GG●01.2010-7709211

DOBLO Cargo
(223_) 2000-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FIAT

pasuje również do Maxi

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

1,758510,33150055R-526400

nie pasuje do Trekking
1,25607100055R●nadaje się tylko do Natural Power-541200

pasuje również do Maxi

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

1,75609,21500EC-526500

pasuje również do Maxi

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

1,758510,33150055R-526300

1,25QR●●-13735934

1,25GG●●-7735933

DOBLO Furgon /
kombi (263_) 2010-

pasuje również do CNG 1,25608,331300EC○01.2010-348600
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75QR●01.2010-13709214

1,25GG●01.2010-7709211

DOBLO nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (119_, 223_)
2001-

pasuje również do Maxi

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

1,758510,33150055R-526400

nie pasuje do Trekking
1,25607100055R●nadaje się tylko do Natural Power-541200

pasuje również do Maxi

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

1,75609,21500EC-526500

pasuje również do Maxi

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

1,758510,33150055R-526300

1,25QR●●-13735934

1,25GG●●-7735933

DOBLO nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (263_) 2009-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,5GG●-7705061DUCATO Autobus
(230_) 1994-2002

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,5GG●06.2006-7705331DUCATO Autobus
(244_) 2002-

pasuje również do CNG

nie pasuje do 4WD 2,2512016,833000EC○-441800

pasuje również do CNG

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900

1,75DC●01.2011-13709332

1,75GG●01.2011-7709331

1,75EB●●-02.201113709404

0,75GG●●-02.20117709401

DUCATO Autobus
(250_, 290_) 2006-
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FIAT
nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,5GG●-7705061DUCATO Furgon

(230_) 1994-2005

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,5GG●06.2006-7705331DUCATO Furgon
(244_) 2002-

pasuje również do CNG

nie pasuje do 4WD 2,2512016,833000EC○-441800

pasuje również do CNG

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900

1,75DC●01.2011-13709332

1,75GG●01.2011-7709331

1,75EB●●-02.201113709404

0,75GG●●-02.20117709401

DUCATO Furgon
(250_, 290_) 2006-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,75GG●-7705071DUCATO platforma /
podwozie (230_)
1994-2002

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC07.2006-400300 0,75GG●07.2006-7705071DUCATO platforma /
podwozie (244_)
2002-

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900
zamówić również artykuł 9070819

1GG●●-7709533DUCATO platforma /
podwozie (250_,
290_) 2006-

nie pasuje do Natural Power 2,25757,51300EC●-498100
nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

nie pasuje do Natural Power 2,25757,51300EC-498000
nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

1,25EB●●-13709372

1,25GG-7709371

FIORINO Furgon /
kombi (225_) 2007-

pasuje również do 4WD
pasuje również do Cross

1,25809,6160055R○-560500 1,25EB●07.2012-13704504

1,25GG●07.2012-7704501

1,75EBS●-08.201213709504

1,75GGS●-08.20127709503

FREEMONT (345_)
2011-

pasuje również do 4WD
pasuje również do Cross

1,512514,8310055R-604400 0,75EB●-13729544

0,75GG●-7729543

FULLBACK pick-up
(502_, 503_) 2016-
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FIAT
nie pasuje do Abarth
nie pasuje do Natural Power

1,75606,71100EC○12.2011-525700

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do Natural Power

1,75606,71100EC○12.2011-525600

1EB●●12.2011-13709554 dla pojazdów z konektorem 4-pin

1GG●●12.2011-7709553 dla pojazdów z konektorem 4-pin

1,25GG●12.2011-7709311

GRANDE PUNTO
(199_) 2005-

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do Natural Power

1,75606,71100EC○12.2011-525700

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do Natural Power

1,75606,71100EC○12.2011-525600

1EB●●12.2011-13709554 dla pojazdów z konektorem 4-pin

1GG●●12.2011-7709553 dla pojazdów z konektorem 4-pin

1,25GG●12.2011-7709311

GRANDE PUNTO
Van (199_) 2005-
2013

2,25806,81200EC○-509500 0,75GG●-7722613IDEA (350_) 2003-

pasuje również do CNG 2,25708,331300EC●-320500 ** 0,75GG●12.2007-09.20047709291 *
MULTIPLA (186_)
1999-2010

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do 100HP

1,75605,83800EC●-383800

od 01-2012 także dla wersji Panda
Classic

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do 100HP

1,75605,83800EC-383700

od 01-2012 także dla wersji Panda
Classic

pasuje również do Cross
1,75606,16900ECnadaje się tylko do 4WD-429500

1,25QR●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-13709284

1,5GG●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-7709281

1GG●-7709261

PANDA (169_) 2003-
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FIAT
nie pasuje do Trekking
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do Cross
nie pasuje do City Cross

1,25606,1100055R●-547900

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

pasuje również do Cross
pasuje również do Trekking

nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do City Cross

1605,8100055R○nadaje się tylko do 4WD-649200

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do Cross
nie pasuje do City Cross

1,25606,1100055R●-548200

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

pasuje również do Cross
pasuje również do Trekking

nie pasuje do Natural Power
nie pasuje do City Cross

1605,8100055R○nadaje się tylko do 4WD-649100

1,75pasuje również do Cross EB●●-13709464

1,25pasuje również do Cross GG●-7709461

PANDA (312_, 319_)
2012-

pasuje również do cabrio 1,25706,81300EC●-232400 -PUNTO (176_) 1993-
1999

- 0,75GG●-7709101 *
PUNTO (188_) 1999-
2012
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FIAT

pasuje również do EASY
pasuje również do LOUNGE
pasuje również do POP

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do Natural Power

1,75606,71100EC○-525700

pasuje również do EASY
pasuje również do LOUNGE
pasuje również do POP

nie pasuje do Abarth
nie pasuje do Natural Power

1,75606,71100EC○-525600

1,25EB●●nadaje się tylko do Pop / Easy / Lounge03.2014-13709434

1,25GG●nadaje się tylko do Pop / Easy / Lounge03.2014-7709431

1,25EB●●nadaje się tylko do Young / Racing /
Lounge

09.2015-04.201413709434

dla pojazdów z tylnymi światłami LED

1,25GG●nadaje się tylko do Young / Racing /
Lounge

09.2015-04.20147709431

dla pojazdów z tylnymi światłami LED

1EB●●-10.201513709554

1GG●●-10.20157709553

PUNTO (199_) 2012-

nie pasuje do Natural Power 1,75606,71100EC●-525700

nie pasuje do Natural Power 1,75606,71100EC●-525600

1,25GG●09.2011-10.20097709381 dla pojazdów z białą wtyczką
przyłączeniową w samochodzie

1EB●07.2011-13709554

1GG●07.2011-7709553

1,25EB●09.2015-08.201113709434 dla pojazdów z czarną wtyczką
przyłączeniową w samochodzie

1,25GG●09.2015-08.20117709431 dla pojazdów z czarną wtyczką
przyłączeniową w samochodzie

1EB●-10.201513709554

1GG●-10.20157709553

PUNTO EVO (199_)
2008-

1,25706,81300EC●-232400 -PUNTO Van (176_)
1996-2000

- 0,75GG●-7709101 *
PUNTO Van (188_)
2000-2010

nie pasuje do Natural Power 1,75606,71100EC○-525700

nie pasuje do Natural Power 1,75606,71100EC○-525600

1,25GG●10.2009-7709311PUNTO Van (199_)
2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FIAT
nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

2,25757,51300EC●-498100

nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

nie pasuje do Trekking
nie pasuje do Natural Power

2,25757,51300EC-498000

nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

1,25EB●●-13709372

1,25GG-7709371

QUBO (225_) 2008-

nie pasuje do 4WD 1,7512212,22000EC○-504000
dla pojazdów z regulacją poziomu

nie pasuje do 4WD 1,2512212,22000EC○-481000
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2

nie pasuje do 4WD 1,7512212,22000EC-504100

pasuje również do L2

nie pasuje do 4WD 1,2512212,22000EC○-480900

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2

nie pasuje do 4WD 1,7512212,22000EC○-503900

dla pojazdów z regulacją poziomu

1,75GMDD●-13705674

1,75GGDD●-7705673

SCUDO (270_, 272_)
2007-

1,258010,21900EC○-316600 0,5GG●-7705081SCUDO Combinato
(220_) 1996-2006

1,258010,21900EC○-316600 0,5GG●-7705081SCUDO Furgon
(220_) 1996-2006

nie pasuje do 4WD 1,7512212,22000EC○-504000
dla pojazdów z regulacją poziomu

nie pasuje do 4WD 1,2512212,22000EC○-481000
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2

nie pasuje do 4WD 1,7512212,22000EC-504100

pasuje również do L2

nie pasuje do 4WD 1,2512212,22000EC○-480900

dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2

nie pasuje do 4WD 1,7512212,22000EC○-503900

dla pojazdów z regulacją poziomu

1,75GMDD●-13705674

1,75GGDD●-7705673

SCUDO Furgon
(270_, 272_) 2007-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FIAT
pasuje również do 4WD 2,25507,11200EC○-469800

pasuje również do 4WD 2,25507,11200EC●-469700

0,75EB●-13751292

0,75GG●-7751291

SEDICI (FY_) 2006-
2014

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

0,75NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

TALENTO Autobus
(296_) 2016-

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

0,75NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

TALENTO Furgon
(296_) 2016-

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

0,75NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

TALENTO Furgon /
kombi (296_) 2016-

1,5709170055R○-625000

1,5709170055R○-624900

1EB●●●-13709544

1GG●●●-7709543

TIPO kombi (356_)
2016-

1,5709170055R○-625000

1,5709170055R○-624900

1EB●●●-13709544

1GG●●●-7709543

TIPO liftback (356_)
2016-

1,5709170055R○-625000

1,5709170055R○-624900

1EB●●●-13709544

1GG●●●-7709543

TIPO sedan (356_)
2015-

1,757611,31900EC○-365600 1,25GG●10.2005-7705351

1,75EBD●●06.2011-11.200513705604

1,75GGD●●06.2011-11.20057705603

ULYSSE (179_) 2002-
2011

1,258010,21900EC○-316600 -ULYSSE (220_) 1994-
2002

FORD
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,7565775055R○-562800

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,7565775055R-562700 Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,25EBS●-13712104

1,25GGS●-7712103

B-MAX (JK) 2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD
pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-538700

pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-539900

pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-538600

1,25GB●●05.2008-13711672

1,25GG●-7711581

C-MAX (DM2) 2007-
2010

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 75101800-679800
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid

1,257510180055R○-538700

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 1,257510180055R-539900
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid

1,257510180055R-538600

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,75EBD○●-13712054

1,75GGD○●-7712053

C-MAX II (DXA/CB7,
DXA/CEU) 2010-

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 75101800-679800
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 1,257510180055R-538700
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 1,257510180055R-539900
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 1,257510180055R-538600
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,75EBD○●-13712054

1,75GGD○●-7712053

C-MAX II Van 2010-

nie pasuje do 4WD
0,75757110055R○nadaje się tylko do ST-Line-01.2018649500 **

pasuje również do ST-Line

nie pasuje do 4WD 0,5757110055R○-01.2018658000

pasuje również do ST-Line

nie pasuje do 4WD 0,5757110055R○-01.2018657900

1,25NM○○●-01.201813712314

1,25GG○○●-01.20187712313

ECOSPORT 2011-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD
pasuje również do AdBlue
pasuje również do Sport
pasuje również do Vignale

1,259012220055R-630000

pasuje również do AdBlue
pasuje również do Sport
pasuje również do Vignale

1,259012220055R-629900

0,75ECDD●-13712264

0,75GGDD●-7712263

EDGE 2016-

nie pasuje do ST 1,25506,51050EC○-345600 1,25FC●09.2005-13711554

1,25GG●09.2005-7711551

1,25GC●03.2010-10.200513711734

0,75GG●03.2010-10.20057711731

FIESTA V (JH_, JD_)
2001-2014

pasuje również do ST-Line

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do Zetec S
nie pasuje do 1400cc Duratec LPG
nie pasuje do 1600cc Duratorq
ECOnetic
nie pasuje do Sport
Titanium

1,75505,790055R○06.2017-628600

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do Zetec S
nie pasuje do 1400cc Duratec LPG
nie pasuje do 1600cc Duratorq
ECOnetic
nie pasuje do Sport
Titanium
nie pasuje do pojazdu ST-Line

1,75505,7900EC●06.2017-506300

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,25DB●12.2012-13712002

1,25DB●●12.2012-13712004

1,25GG●12.2012-7712001

1,25EB●●06.2017-01.201313712124

1,25GG●●06.2017-01.20137712121

FIESTA VI (CB1, CCN)
2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD

pasuje również Titanium
pasuje również do Active

nie pasuje do pojazdu ST-Line 1656,2100055R○-640500

dla pojazdów bez dachu
panoramicznego
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

pasuje również Titanium
pasuje również do Active

nie pasuje do pojazdu ST-Line 1656,2100055R-640400

dla pojazdów bez dachu
panoramicznego
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,25pasuje również do Active NM○○●-07.201713712274

1,25pasuje również do Active GG○○●-07.20177712273

FIESTA VII 2017-

1,25757,81400EC10.2004-328000 1,75GB●07.2003-13711104

0,25GG●01.2001-7711101

1,25DB●10.2004-08.200313711622

0,75GG●10.2004-08.20037711621

FOCUS (DAW, DBW)
1998-2009

pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-538700

pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-539900

pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-538600

1,25GB●●-13711672

1,25GG●-7711581

FOCUS C-MAX
(DM2) 2003-2007

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do ST

1,257510180055R○-538700

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do ST

1,257510180055R●-539900

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do ST

1,257510180055R●-538600

1,25GG●●01.2008-7711753

0,75GB●●03.2011-02.200813711984

0,75EB●●12.2010-02.200813711962

0,75GG●●12.2010-02.20087711961

FOCUS II (DA_, HCP,
DP) 2004-2013

1,257510150055R●-544500 -FOCUS II sedan
(DB_, FCH, DH) 2005
-

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do ST

1,25758,51500EC○-448200

nie pasuje do ECOnetic
nie pasuje do ST

1,25758,51500EC-448100

1,25EB●●05.2011-13711972

1,25GG●●05.2011-7711661

FOCUS II Turnier
(DA_, FFS, DS) 2004-
2012



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD
nie pasuje do ST 1,257510180055R●03.2018-538700
nie dla pojazdów z “Individual Styling
Package”
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do ST 1,257510180055R●03.2018-539900
nie dla pojazdów z “Individual Styling
Package”
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do ST 1,257510180055R●03.2018-538600
nie dla pojazdów z “Individual Styling
Package”
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,75EBD○●03.2018-13712054

1,75GGD○●03.2018-7712053

FOCUS III 2010-

1,257510150055R●07.2018-544500 nie dla pojazdów z “Individual Styling
Package”
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,75EBD○●07.2018-13712054

1,75GGD○●07.2018-7712053

FOCUS III sedan
2010-

pasuje również do ECOnetic

nie pasuje do ST
nie pasuje do pojazdu ST-Line

1,259010150055R○09.2018-546200

nie dla pojazdów z “Individual Styling
Package”
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

pasuje również do ECOnetic

nie pasuje do ST
nie pasuje do pojazdu ST-Line

1,259010150055R○09.2018-546100

nie dla pojazdów z “Individual Styling
Package”
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,75EBD○●09.2018-13712054

1,75GGD○●09.2018-7712053

FOCUS III Turnier
2010-

pasuje również do ST-Line
pasuje również do Active

nie pasuje do ST 1909,4180055R●-655400

pasuje również do ST-Line
pasuje również do Active

nie pasuje do ST 1909,4180055R○-655300

1,25NC○○●-04.201813712324

1,25GG○○●-04.20187712323

FOCUS IV (HN) 2018
-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD

pasuje również do ST-Line

nie pasuje do Vignale
nie pasuje do pojazdu Active

1,59010180055R○-661600

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do ST-Line

nie pasuje do Vignale
nie pasuje do pojazdu Active

1,59010180055R○-661500

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,25NC○○●-13712324

1,25GG○○●-7712323

FOCUS IV Turnier
(HP) 2018-

nie pasuje do RS 1,25757,71300EC○-428100
od 04-2002 – zastąpić plastikowe
wzmocnienie zderzaka metalową
wersją 98ABN17D995 BE

1,75GB●07.2003-13711104

0,25GG●07.2003-7711101

1,25DB●12.2004-08.200313711622

0,75GG●12.2004-08.20037711621

FOCUS Turnier
(DNW) 1999-2007

Titanium 1,25506,51050EC○-345600
dla pojazdów bez systemu park
distance control

1,25FC●09.2005-13711554

1,25GG●09.2005-7711551

1,25GC●12.2012-10.200513711734

0,75GG●12.2012-10.20057711731

FUSION (JU_) 2002-
2012

1,59012210055R○-609000 dla pojazdów bez regulacji poziomu
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
nie dla wersji ze standardowym kołem
zapasowym

1,59012210055R○-608900 dla pojazdów bez regulacji poziomu
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
nie dla wersji ze standardowym kołem
zapasowym

0,75EBDD●-13712184

0,75GGDD●-7712181

1-712189 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

GALAXY (CK) 2015-

1,259012,1200055R●nadaje się tylko do modeli 7-
miejscowych

-478300

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,258012,12000EC○nadaje się tylko do modeli 7-
miejscowych

-478200

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25ECDD●-13711914

1,25GGDD●-7711913

GALAXY (WA6) 2006
-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD

1,758511,22100EC●04.2000-270200 ** dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4WD 1,258511,22100EC○-05.2000468300

pasuje również do 4WD 1,258511,22100EC-05.2000350000

1,75DB●-13746024

1,25GG●-7746023

1,25GG●-7746021

GALAXY (WGR) 1995
-2006

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,257510180055R○-538700

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,257510180055R-539900 Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,257510180055R○-538600

Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,75EBD○●-13712054

1,75GGD○●-7712053

GRAND C-MAX
(DXA/CB7,
DXA/CEU) 2010-

360○-548545 DA●-13712014KA (RU8) 2008-

pasuje również do 4WD 1,7510510,52100EC●-506200

pasuje również do 4WD 1,7510510,52100EC●-506000

pasuje również do 4WD 1,7510510,52100EC○-505900

1,25DBS●●-13711994

1,25GG●●-7711991

KUGA I 2008-2012

pasuje również do 4WD
pasuje również do Sport
pasuje również do ST-Line
pasuje również Titanium

1,510510,7210055R11.2019-632100

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu ST-Line

1,7510510,7210055R11.2019-574900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy
od 01/2017 także dla wersji ST-Line

1,75EBD○●06.2017-13712054

1,75GGD○●06.2017-7712053

1,75EB○○●11.2019-07.201713712334

1,75GG○○●11.2019-07.20177712333

KUGA II (DM2) 2012-

1,2512013,63000EC-310000 0,75GG●-7732321MAVERICK (UDS,
UNS) 1993-1998



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD

1,2580102000EC●03.2004-386200

1,2575102000EC○-04.2004411700 **

-MAVERICK 2001-

1,2512013,63000EC-310000 0,75GG●-7732321MAVERICK VAN
1996-1998

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do ST220

1,2580112000EC●-384800 0,75GG●-7711461MONDEO III (B5Y)
2000-2007

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do ST220

1,2580112000EC●-384800 0,75GG●-7711461MONDEO III sedan
(B4Y) 2000-2007

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do ST220

1,2580112000EC●-385200 -MONDEO III Turnier
(BWY) 2000-2007

1,258011,62120EC-488900

1,258011,62120EC○-488700

1,258011,62120EC○-488600

1,25ECDD●-13711934

1,25GGDD●-7711933

MONDEO IV (BA7)
2007-2015

1,258011,62120EC-488900

pasuje również do ST 1,258011,62120EC-486400

1,258011,62120EC-486300

1,25ECDD●-13711934

1,25GGDD●-7711933

MONDEO IV sedan
(BA7) 2007-2015

1,258011,62120EC●-486400

1,258011,62120EC○-486300

1,25ECDD●-13711934

1,25GGDD●-7711933

MONDEO IV Turnier
(BA7) 2007-2015

nie pasuje do Vignale
nie pasuje do pojazdu ST-Line

1,7510011,9250055R○-601000

dla pojazdów bez regulacji poziomu
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

pasuje również do Vignale

nie pasuje do pojazdu ST-Line 1,7510011,9250055R○-600900

dla pojazdów bez regulacji poziomu
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

0,75EBDD●-13712184 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GGDD●-7712181 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1-712189 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

MONDEO V liftback
(CE) 2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

FORD

- 0,75EBDD●-09.201413712184

0,75GGDD●-09.20147712181

1-09.2014712189 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

MONDEO V sedan
(CD) 2012-

nie pasuje do Vignale
nie pasuje do pojazdu ST-Line

1,7510011,9250055R○-601000

dla pojazdów bez regulacji poziomu
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

pasuje również do Vignale

nie pasuje do pojazdu ST-Line 1,7510011,9250055R○-600900

dla pojazdów bez regulacji poziomu
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

0,75EBDD●-13712184 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GGDD●-7712181 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1-712189 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

MONDEO V Turnier
(CF) 2014-

1,25125153000ECnadaje się tylko do 4WD-482600
poza pojazdami z wbudowanym
stopniem w zderzaku

-RANGER (ER, EQ,
R_) 1997-2009

1,25125153000ECnadaje się tylko do 4WD-482600
poza pojazdami z wbudowanym
stopniem w zderzaku

0,75EB●-13711924

0,75GG●-7711921

RANGER (ET) 2005-
2012

pasuje również do AdBlue
pasuje również do XL(T)

nie pasuje do pojazdu M-Sport
1,2522517,2350055Rnadaje się tylko do 4WD-557400

dla pojazdów ze zderzakiem rurowym

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do pojazdu M-Sport
nie pasuje do XL(T)

1,2522517,2350055Rnadaje się tylko do 4WD-554900

dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,75EBD●●08.2015-13712064

1EC○○●-09.201513712214 dla pojazdów z przygotowaniem z i bez
hak holowniczy

RANGER (TKE) 2011-
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FORD

pasuje również do Vignale

nie pasuje do modeli ze zderzakiem
Sport

1,59012210055R●-609000

dla pojazdów bez regulacji poziomu
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,59012210055R●-608900 dla pojazdów bez regulacji poziomu
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

0,75EBDD●-13712184

0,75GGD●-7712181

1-712189 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

S-MAX (CJ) 2015-

nie pasuje do Titanium S 1,259012,1200055R○-478300
dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do Titanium S 1,258012,12000EC○-478200
dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25ECDD●-13711914

1,25GGDD●-7711913

S-MAX (WA6) 2006-
2014

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-586000
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-586100
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-585900
Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może
być wymiana chłodnicy

1,25EC○D●04.2018-13712164

1,25GG○D●04.2018-7712163

1,25NC○○●-05.201813712324

1,25GG○○●-05.20187712323

TOURNEO
CONNECT / GRAND
TOURNEO
CONNECT V408
Kombi 2013-

nie pasuje do pojazdu 8-miejscowego
nie pasuje do 110 Sport

1,25758,11200ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-379600

dla pojazdów bez dachu
panoramicznego
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

nie pasuje do pojazdu 8-miejscowego
nie pasuje do 110 Sport

1,25758,11200ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-329600

dla pojazdów bez dachu
panoramicznego
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75DB●-13711564

0,75GG●-7711563

TOURNEO
CONNECT 2002-
2013
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FORD

1,25508,3120055R-593600

1,25508,3120055R-593500

0,75EB●●-13712174 dla pojazdów z przygotowaniem z i bez
hak holowniczy

0,75GG●●-7712171 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

TOURNEO COURIER
B460 Kombi 2014-

1,2511215,4280055R○-576400 stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

1,2511215,4280055R-562500 stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

0,75EC●○●05.2016-13712144

0,75GG●○●05.2016-7712143

1,5EC○○●-06.201613712254 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5EC○○●05.2019-06.201613712244 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,5GG○○●05.2019-06.20167712243 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○○●-06.20167712253 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

TOURNEO CUSTOM
V362 Autobus (F3)
2012-

1,2511215,332800ECnadaje się tylko na przednim napędem-349500
dla pojazdów bez stopnia

1,25GG●-7711441TRANSIT Autobus
(FD_ _, FB_ _, FS_ _,
FZ_ _, FC_ _) 2000-
2006

1,2511215,332800ECnadaje się tylko na przednim napędem10.2011-349500
dla pojazdów bez stopnia

1,25QR●10.2011-13711904

1,25GG●10.2011-7711441

TRANSIT Autobus
(FD_ _, FB_ _, FS_ _,
FZ_ _, FC_ _) 2006-
2014

1,25758,11200ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

11.2013-379600

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25758,11200ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

11.2013-329600

Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75DB●11.2013-13711564

0,75GG●11.2013-7711563

TRANSIT CONNECT
(P65_, P70_, P80_)
2002-

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-586000

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-586100

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-585900

1,25ECDD●05.2018-13712164

1,25GGDD●05.2018-7712163

1,25NC○○●-06.201813712324

1,25GG○○●-06.20187712323

TRANSIT CONNECT
Kombi 2013-
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FORD
nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-586000

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-586100

nie pasuje do ECOnetic 1,25758,3120055R-585900

1,25ECDD●05.2018-13712164

1,25GGDD●05.2018-7712163

1,25NC○○●-06.201813712324

1,25GG○○●-06.20187712323

TRANSIT CONNECT
V408 Furgon 2013-

1,25508,3120055R-593600

1,25508,3120055R-593500

0,75EB●●-13712174 dla pojazdów z przygotowaniem z i bez
hak holowniczy

0,75GG●●-7712171 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

TRANSIT COURIER
B460 Furgon 2014-

1,25508,3120055R-593600

1,25508,3120055R-593500

0,75EB●●-13712174 dla pojazdów z przygotowaniem z i bez
hak holowniczy

0,75GG●●-7712171 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

TRANSIT COURIER
B460 Kombi 2014-

nie pasuje do Sport 1,2511215,4280055R○-576400
stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

nie pasuje do Sport 1,2511215,4280055R-562500
stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

0,75EC●○●05.2016-13712144

0,75GG●○●05.2016-7712143

1,5EC○○●-06.201613712254 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5EC○○●05.2019-06.201613712244 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○○●-06.20167712253 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5GG○○●05.2019-06.20167712243 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

TRANSIT CUSTOM
V362 Autobus (F3)
2012-

nie pasuje do Sport 1,2511215,4280055R○-576400
stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

nie pasuje do Sport 1,2511215,4280055R-562500
stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

0,75EC●○●05.2016-13712144

0,75GG●○●05.2016-7712143

1,5EC○○●-06.201613712254 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5EC○○●05.2019-06.201613712244 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,5GG○○●05.2019-06.20167712243 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○○●-06.20167712253 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

TRANSIT CUSTOM
V362 Furgon (FY, FZ)
2012-
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FORD

1,2511215,332800ECnadaje się tylko na przednim napędem-349500
dla pojazdów bez stopnia

1,25QR●-13711904

1,25GG●-7711441

TRANSIT Furgon
(FA_ _) 2000-2006

1,2511215,332800ECnadaje się tylko na przednim napędem12.2012-349500
dla pojazdów bez stopnia

1,25QR●12.2012-13711904

1,25GG●12.2012-7711441

TRANSIT Furgon
(FA_ _) 2006-2014

pasuje również do Tipper
1,515017,2350055Rdla napędu na tył-605300 1,25EB●-13711954

1,25GG●-7711951

TRANSIT platforma /
podwozie (FM_ _,
FN_ _) 2000-2006

pasuje również do Tipper
1,515017,2350055Rdla napędu na tył-605300 1,25EB●-13711954

1,25GG●-7711951

TRANSIT platforma /
podwozie (FM_ _,
FN_ _) 2006-2014

1,2511215,4280055R○-12.2012576400 stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

1,2511215,4280055R-12.2012562500 stopień 9078387 do oddzielnego
zamówienia

0,75EC●○●-13712144

0,75GG●○●-7712143

TRANSIT TOURNEO
2006-2014

1,2514017,2350055Rnadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-631500 0,75EC●○●05.2016-13712144

0,75GG●○●05.2016-7712143

1,5EC○○●-06.201613712254 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5EC○○●05.2019-06.201613712244 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,5GG○○●05.2019-06.20167712243 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○○●-06.20167712253 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

TRANSIT V363
Autobus (FAD, FBD)
2013-

1,2514017,2350055Rnadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-631500 0,75EC●○●05.2016-13712144

0,75GG●○●05.2016-7712143

1,5EC○○●-06.201613712254 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5EC○○●05.2019-06.201613712244 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○○●-06.20167712253 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,5GG○○●05.2019-06.20167712243 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

TRANSIT V363
Furgon (FCD, FDD)
2013-
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FORD
pasuje również do Tipper 1,515017,2350055R-605300 0,75EC●○●05.2016-13712144

0,75GG●○●05.2016-7712143

0,5EC○○●05.2019-06.201613712244 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,5GG○○●05.2019-06.20167712243 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5EC○○●-06.201613712254 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,5GG○○●-06.20167712253 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

TRANSIT V363
platforma /
podwozie (FED, FFD)
2013-

FORD USA

1,2516011,5158755R●-595800 **

1,2516011,5158755R●-595700 **

-EDGE 2014-

1,7513012,01240055R●-06.2012579000 -EXPLORER 2010-

HONDA
nie pasuje do Sport
nie pasuje do Type-S

1,75758,31500EC○05.2008-411000 ** -ACCORD VII (CL, CN)
2003-2012

nie pasuje do Sport
nie pasuje do Type-S

1,75758,31500EC○-411000 ** -ACCORD VII (CM)
2002-2008

nie pasuje do Type-S 2,25758,7150055R○-460700 0,75GG●●-7714421ACCORD VII Tourer
(CM, CN) 2003-2008

nie pasuje do Type-S 1,75758,31500EC○05.2008-411000 ** -ACCORD VIII (CP)
2007-

nie pasuje do Type-S 1,75759,11700EC●-505800

nie pasuje do Type-S 1,75759,11700EC●-505700

1,75EB●●-13714464

1,25GG●-7714461

ACCORD VIII (CU)
2008-

nie pasuje do Type-S 1,25759,11700EC●-505800

nie pasuje do Type-S 1,75759,11700EC●-505700

1,75EB●●-13714474

1,75GG●●-7714473

ACCORD VIII kombi
(CW) 2008-
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HONDA

nie pasuje do pojazdu X-Edition

1,25758,8170055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

02.2017-558100

nie pasuje do pojazdu X-Edition

1,25758,8170055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

02.2017-558000

-CIVIC IX (FK) 2012-

1,25759140055R●-588700 1,25EC●●-13714534

1,25GG●●-7714533

CIVIC IX Tourer (FK)
2014-

1,75506,91200EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-367300 -CIVIC VII Hatchback
(EU, EP, EV) 1999-
2006

1,25758,81700EC●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

01.2012-425800

1,25758,81700EC●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

01.2012-425700

1,75GG●●01.2012-7714413CIVIC VIII Hatchback
(FN, FK) 2005-

2,251008,81500EC-401600

2,251008,81500EC-401700

-CR-V II (RD_) 2001-
2007

1,2510010,432000EC○12.2011-487100

1,2510010,432000EC○12.2011-487000

1,25EB●12.2011-13714434

1,25GG●12.2011-7714431

CR-V III (RE_) 2006-

nie pasuje do pojazdu Black Edition 1,7510010,5200055R-603400

nie pasuje do pojazdu Black Edition 1,7510010,5200055R-603300

1,75EBS●-13714514

1,75GGS●-7714511

CR-V IV (RM_) 2012-

nie pasuje do pojazdu Black Edition 1,7510010,5200055R09.2018-603400

nie pasuje do pojazdu Black Edition 1,7510010,5200055R09.2018-603300

1,75EBS●09.2018-13714514

1,75GGS●09.2018-7714511

1pasuje również do Hybrid DAS●●-10.201813714564

1pasuje również do Hybrid GGS●●-10.20187714563

CR-V V (RW_, RT_)
2016-

nie pasuje do 2.2L 1,25908,41500EC○-446900 0,75GG●-7714401FR-V (BE) 2004-

1,75707,9140055R○-06.2015619400

1,75707,9140055R○-06.2015619300

1EBS●●-09.201513714554

1GGS●●-09.20157714553

HR-V (RU) 2014-
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HONDA

1,75705,91000EC●-381600 1,25EB●-13714444

1,25GG●-7714441

JAZZ II (GD_, GE3,
GE2) 2001-2008

nie pasuje do S(i)
nie pasuje do Hybride

2,25956,11000EC○08.2014-513500 1,25EB●08.2014-13714444

1,25GG●08.2014-7714441

JAZZ III (GE_, GG_,
GP_, ZA_) 2007-

nie pasuje do pojazdu Dynamic 3,5956,11100055R●-09.2015610500

nie pasuje do pojazdu Dynamic 3,5956,11100055R●-09.2015610400

1,5GGS●-09.20157714541JAZZ IV (GK_) 2013-

HYUNDAI

1,25284,6700EC-403200 -ATOS (MX) 1997-

1,25284,6700EC-403200 -ATOS PRIME (MX)
1997-

1,25446,51100EC○08.2005-402000

1,25446,51100EC○-09.2005458300

0,75GG●-7716491 nie dla pojazdów o numerze nadwozia
MAL.............

GETZ (TB) 2001-
2011

pasuje również do 4WD 1,7510012,6250055R○-590600

pasuje również do 4WD 1,7510012,6250055R●-564300

pasuje również do 4WD 1,7510012,6250055R●-564200

1,25EBS●-13716674

0,75GGS●-7716671

GRAND SANTA FÉ
2013-

pasuje również Sattelite

nie pasuje do 4WD

1,257511,21800EC○nadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-396300 0,5GG●12.2004-04.20007716361 dla pojazdów z pokrywą bagażnika

1,25GG●-01.20057716481 dla pojazdów z pokrywą bagażnika

H-1 / STAREX
nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (A1) 1997-

1,7510013,512400EC○-516100 0,75EB●●12.2018-13716584H-1 Cargo (TQ) 2007
-

pasuje również H300
pasuje również Sattelite

1,7510013,512400EC○-516100 0,75EB●●12.2018-13716584H-1 Travel (TQ) 2007
-
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HYUNDAI

0,515016300055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-610600 **

dla pojazdów bez stopnia
stopień 9078566 do oddzielnego
zamówienia

1ECS●-13716714 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

1GGS●-7716713 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

H350 Autobus 2015-

0,515016300055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-610600 **

dla pojazdów bez stopnia
stopień 9078566 do oddzielnego
zamówienia

1ECS●-13716714 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

1GGS●-7716713 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

H350 Furgon 2015-

pasuje również do LPG system 2,2575○-629640
Uwaga! Nie nadaje się do holowania.
Tylko do użytku z platformą rowerową
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do LPG system GG●-13716734
Uwaga! Nie nadaje się do holowania.
Tylko do użytku z platformą rowerową
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

i10 (BA, IA) 2013-

1,25325,5900EC●-491100 1EB●-13716574

0,5GG●-7716571

i10 (PA) 2007-

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Active

1,25757120055R●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

05.2018-596300

pasuje również do Active

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25757120055R●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

05.2018-596200

1,25EBS05.2018-13716684

0,75GGS05.2018-7716683

i20 (GB, IB) 2014-

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

1,25506,51100EC●11.2014-508200 1EB●05.2012-13716574

0,5GG●05.2012-7716571

1,25EB●11.2014-06.201213716664

1,25GG●11.2014-06.20127716663

i20 (PB, PBT) 2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

HYUNDAI

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25757120055R●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

05.2018-596200 1,25EBS05.2018-01.201613716684

0,75GGS05.2018-01.20167716683

i20 ACTIVE (IB, GB)
2015-

1,75758,51500EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

04.2010-519100

1,25758,5150055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-05.2010534400

0,75EB●●-13716544

1,25EB●●-13716612

1,25GG●●-7716611

i30 (FD) 2007-2012

nie pasuje do Turbo

1,25808,3150055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

12.2016-555500 1,25EBS●12.2016-13716644

1,25GGS●12.2016-7716641

i30 (GD) 2011-

nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do i30 N

2808,3150055R●08.2018-631000

nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do i30 N

2808,3150055R08.2018-630900

1EBS●08.2018-13716724

1GGS●08.2018-7716723

i30 (PDE, PD, PDEN)
2016-

1,25808,3150055R○nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

08.2015-555500

nie pasuje do Turbo

1,25808,3150055R○nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-09.2015555500

1,25EBS●-13716644

1,25GGS●-7716641

i30 coupe 2013-

nie pasuje do i30 N
nie pasuje do N-Line

0,75807,9140055R○-653400

nie pasuje do i30 N
nie pasuje do N-Line

0,5807,9140055R-653300

1EBS●-13716724

1GGS●-7716723

i30 FASTBACK (PDE,
PDEN) 2017-

1,25758,61500EC○-521800

1,25758,61500EC○-490800

0,75EB●●-13716544

1,25EB●●-13716612

1,25GG●●-7716611

i30 kombi (FD) 2007-
2012

1,25758,3150055R●05.2017-561100

1,25758,3150055R○05.2017-561000

1,25EBS●05.2017-13716644

1,25GGS●05.2017-7716641

i30 kombi (GD) 2012
-

1,5808,3150055R○-641100

0,75808,3150055R-641000

1EBS●-13716724

1GGS●-7716723

i30 kombi (PDE)
2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

HYUNDAI
nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,75809,55180055R●-555700

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,75809,55180055R●-555600

0,75EB●●-13716632

0,75GG●●-7716631

i40 (VF) 2012-

nie pasuje do pojazdu AdBlue 2,25809,55180055R○-547000

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,25809,55180055R●-546900

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,25809,55180055R-546800

0,75EB●●-13716632

0,75GG●●-7716631

i40 CW (VF) 2011-

nie pasuje do pojazdu Electric 1,7575-629745
dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do pojazdu Electric GGS●-13716744
dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

IONIQ (AE) 2016-

pasuje również do LPG system 2,25757,7130055R○-536900

1,75757,7130055R○-536800

1,75EBS●04.2015-13720504

1,75GGS●04.2015-7720503

1,25EBS●-05.201513716694

1,25GGS●-05.20157716693

ix20 (JC) 2010-

pasuje również do 4WD 2,258010,72200EC○09.2015-527500

pasuje również do 4WD 2,258010,72200EC●09.2015-529400

pasuje również do 4WD 2,258010,72200EC○09.2015-529300
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25EBS●09.2015-13716604

1,25GGS●09.2015-7716603

ix35 (LM, EL, ELH)
2009-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

HYUNDAI

2,2580○nadaje się tylko do Electric-663845
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do pojazdu Electric
nie pasuje do pojazdu automatyczny
bieg

1808,5125055R-646600

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do pojazdu Electric
nie pasuje do pojazdu automatyczny
bieg

1808,5125055R-646500

NCS●nadaje się tylko do Electric-13716784
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

1,25NCS●-13716754 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25pasuje również do Electric NCS●-13716784
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,25GGS●-7716753 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25GGS●-7716783 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

KONA (OS) 2017-

1,25527,61300EC-399100 0,75GG●09.2008-7716371MATRIX (FC) 2001-
2010

pasuje również do 4WD 1,759211,52300EC●-335700 0,75GG●-7716331SANTA FÉ I (SM)
2000-2006

pasuje również do 4WD 2,2510012,52500EC●-518400
nie dla pojazdów z osłoną tylnego
zderzaka

pasuje również do 4WD 1,7510012,52500EC●-465700

1,75SC●-13716502

0,75GG●-7716501

SANTA FÉ II (CM)
2005-2015

pasuje również do 4WD 1,7510012,6250055R●06.2018-590600

pasuje również do 4WD 1,7510012,6250055R●06.2018-564300

pasuje również do 4WD 1,7510012,6250055R●06.2018-564200
nie do modeli z osłoną tylnego
zderzaka

1,25EBS●06.2018-13716674

0,75GGS●06.2018-7716671

SANTA FÉ III (DM,
DMA) 2012-

pasuje również do AdBlue 1,7510012,6200055R○-665100

pasuje również do AdBlue 1,7510012,6200055R○-665000

0,75ECS●-13716764 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy

0,75GGS-7716763 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy

SANTA FÉ IV (TM,
TMA) 2018-

2,25809,31700EC●-439500 0,25GG●-7716461SONATA V (NF) 2004
-2012



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

HYUNDAI

pasuje również Sattelite

nie pasuje do 4WD

1,257511,21800EC○nadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-396300 0,5GG●12.2004-04.20007716361 dla pojazdów z pokrywą bagażnika

1,25GG●-01.20057716481 dla pojazdów z pokrywą bagażnika

STAREX Furgon (A1)
1997-2008

pasuje również do 4WD 1,75759,81800EC○10.2010-430300

pasuje również do 4WD 1,75759,81800EC○10.2010-430200

1,25DB●10.2010-13716454

0,75GG●10.2010-7716451

TUCSON (JM) 2004-

110011220055R○07.2018-610200

nie pasuje do 1.6 T-GDi
nie pasuje do 2.0 CRDi

1,510011220055R○07.2018-607100 **

nie pasuje do pojazdu AdBlue 110011220055R○07.2018-613800

nie pasuje do pojazdu AdBlue 0,7510011220055R07.2018-613700

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do N-Line 110011190055R○-08.2018659500

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do N-Line 110011190055R-08.2018659400

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do N-Line 110011190055R-08.2018659300

1,5EC●●●-13716704

1,5GG●●●-7716701

1,25NCS●-08.201813716774

1,25GGS●-08.20187716773

TUCSON (TL, TLE)
2015-

INFINITI

2,7510012,1180055R○nadaje się tylko do FX30
nadaje się tylko do FX37
nadaje się tylko do FX50

-550900 -FX 2008-

2,7510012,1180055R○-550900 -QX70 2013-

ISUZU

1,2512014,53000nadaje się tylko do 4WD01.2007-418400 **

1,2512014,53000ECnadaje się tylko do 4WD01.2007-418500 **

dla pojazdów bez stopnia

-D-MAX I (TFR, TFS,
TRF) 2002-2012

1,7524515,9350055Rnadaje się tylko do 4WD-570600
dla pojazdów ze stopniem

0,75FC●-13718064

0,75GG●-7718061

D-MAX II (TFR, TFS)
2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

IVECO

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu rozstawu kół
2,77 m

1,520022,23500ECnadaje się tylko do podwójnych kół-303600 -DAILY II Autobus
1989-1999

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu rozstawu kół
2,77 m

1,520022,23500ECnadaje się tylko do podwójnych kół-303600 -DAILY II Furgon /
kombi 1989-1999

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu rozstawu kół
2,77 m

1,520022,23500ECnadaje się tylko do podwójnych kół-303600 -DAILY II platforma /
podwozie 1989-
1999

nie dla pojazdów z resorami 1,525020,2350055R-621600
35C - 40C rozstawu kół 3520L - 4100
40C - 50C rozstawu kół 3520L - 4100
hak holowniczy dostępny jest bez kuli.
Jest możliwość domówienia kuli nr
9078591

nie dla pojazdów z resorami
1,2528023350055Rnadaje się tylko do modellen 30S-35S-593200

dla pojazdów ze stopniem
Dostarczany bez kuli.
dla pojazdów o rozstawie osi 3,52 m

1FC●-13718534 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GG●-7718533 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

DAILY VI Furgon /
kombi 2014-

nie dla pojazdów z resorami
1,2528023350055Rnadaje się tylko do modellen 30S-35S-593200

dla pojazdów ze stopniem
Dostarczany bez kuli.
dla pojazdów o rozstawie osi 3,52 m

1,525022,9350055Rnadaje się tylko do60C - 70C-623300
hak holowniczy dostępny jest bez kuli.
Jest możliwość domówienia kuli nr
9078591

nie dla pojazdów z resorami 1,525020,2350055R-621600
35C - 40C rozstawu kół 3520L - 4100
40C - 50C rozstawu kół 3520L - 4100
hak holowniczy dostępny jest bez kuli.
Jest możliwość domówienia kuli nr
9078591

1FC●-13718534 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GG●-7718533 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

DAILY VI Furgon
2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

IVECO
nie dla pojazdów z resorami 1,525020,2350055R-621600
30S - 35S rozstawu kół 3450 - 3750
35C - 40C rozstawu kół 3000 - 3450 -
3750 - 4100
45C - 50C rozstawu kół 3450 - 3750 -
4100 - 4350 - 4750
hak holowniczy dostępny jest bez kuli.
Jest możliwość domówienia kuli nr
9078591

1,525022,9350055Rnadaje się tylko do60C - 70C-623300
hak holowniczy dostępny jest bez kuli.
Jest możliwość domówienia kuli nr
9078591

1FC●-13718534 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GG●-7718533 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

DAILY VI platforma /
podwozie 2014-

JAGUAR
pasuje również do R-Sport
pasuje również do S
pasuje również do First Edition

1,517512,2240055R○-616500

pasuje również do R-Sport
pasuje również do S
pasuje również do First Edition

1,517512,2240055R○-616400

0,5poza modelami z dołączanymi
stopniami bocznymi

FC○D●05.2017-13719054

0,75poza modelami z dołączanymi
stopniami bocznymi

FCDD●-06.201713719064

Dla modeli z literą J na 10tej pozycji w
numerze podwozia

0,75poza modelami z dołączanymi
stopniami bocznymi

GGDD●-06.20177719063

Dla modeli z literą J na 10tej pozycji w
numerze podwozia

F-PACE (X761) 2015-

1,75505,875055R○-667500 0,5NM●●-06.201813744584I-PACE (X590) 2018-

pasuje również do XE R-Sport

nie pasuje do XE S
nie pasuje do 3.0L V6 SC benzynowa

1,257510,2180055R○02.2019-602700

pasuje również do XE R-Sport

nie pasuje do XE S
nie pasuje do 3.0L V6 SC benzynowa

1,257510,2180055R○02.2019-602600

0,5FC○D●05.2017-13719054

0,75FCDD●02.2019-06.201713719064 Dla modeli z literą J na 10tej pozycji w
numerze podwozia

0,75GGDD●02.2019-06.20177719063 Dla modeli z literą J na 10tej pozycji w
numerze podwozia

XE (X760) 2015-

pasuje również do wersji S

nie pasuje do pojazdu R-Sport 2,2575111850EC●-478700 -XF (X250) 2008-
2015

- 0,75FCDD●-06.201713719064 Dla modeli z literą J na 10tej pozycji w
numerze podwozia

0,75GGDD●-06.20177719063 Dla modeli z literą J na 10tej pozycji w
numerze podwozia

XF (X260) 2015-
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JEEP

1,2514015,13500EC-458800

1,2514014,43500EC-467700

1,75FC●-13719554CHEROKEE (KJ)
2001-2008

2,2535015,23500EC●10.2013-473300

2,2535015,23500EC●10.2013-473200

1,25EB●●10.2013-13704514CHEROKEE (KK)
2007-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do Trailhawk 1,2510013250055R○09.2018-588500

pasuje również do 4WD

nie pasuje do Trailhawk 1,2510013250055R○09.2018-588400

1,25ECS●●06.2018-13719654

1,25GGS●●06.2018-7719653

CHEROKEE (KL)
2013-

1,2535015,93500EC●-380000

1,2535015,93500EC○-379900

1,25FBS●●-13719574COMMANDER (XK,
XH) 2005-2010

nie pasuje do Rallye 1,251058,71500EC○01.2011-452400

1,2510510,2200055R●06.2017-02.2011538300

1,2510510,2200055R○06.2017-02.2011545400

1,25EB●06.2017-13704504

1,25GG●06.2017-7704501

COMPASS (MK49)
2006-

pasuje również do AdBlue
pasuje również do Trailhawk

1,510010,5190055R●-605000

pasuje również do AdBlue 1,510010,5190055R○-643600

1,5GGS●●12.2017-07.20177719671

1,5EBS●●12.2017-07.201713719674

1,25EBS●●-01.201813719704

1,25GGS●●-01.20187719703

COMPASS (MP, M6)
2016-

1,2514014,33500EC●-458900

1,2514014,33500EC○-277700

1,25GG●-7719521GRAND CHEROKEE
II (WJ, WG) 1998-
2005

nie pasuje do SRT8 1,2535015,93500EC●-380000

nie pasuje do SRT8 1,2535015,93500EC○-379900

1,25FC●●05.2006-13719564

1,25FBS●●-06.200613719574

GRAND CHEROKEE
III (WH, WK) 2004-
2011
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JEEP
nie pasuje do SRT8 1,7517516,2350055R○07.2013-542000

nie pasuje do SRT8 1,7517516,2350055R○07.2013-541900

1,7517516,2350055R●nadaje się tylko do summit-08.2013583300

nie pasuje do SRT8
nie pasuje do Summit

1,7517516,2350055R-08.2013583000

od 09-2018 nie pasuje do AdBlue

nie pasuje do SRT8
nie pasuje do Summit

1,7517516,2350055R○-08.2013582900

od 09-2018 nie pasuje do AdBlue

0,75SC●●07.2013-13719594

0,75GG●07.2013-7719591

1,5nie pasuje do modeli ze ACC (Adaptive
Cruise Control)

ECS●●-08.201313719684

1,5nie pasuje do modeli ze ACC (Adaptive
Cruise Control)

GGS●●-08.20137719683

GRAND CHEROKEE
IV (WK, WK2) 2010-

1,251058,71500EC○01.2011-452400

1,2510510,2200055R-02.2011538300

1,2510510,2200055R○-02.2011545400

1,25EB●-13704504

1,25GG●-7704501

PATRIOT (MK74)
2007-2017

pasuje również do AdBlue
pasuje również do Trailhawk

210010,5190055R●-605000

nie pasuje do Trailhawk 2759,5150055R●06.2017-599400 **

pasuje również do AdBlue
pasuje również do Trailhawk

1,510010,5190055R○-643600

1,5EB●●●-13719674

1,5GG●●-7719671

RENEGADE
samochód terenowy
zamknięty (BU, B1)
2014-

pasuje również do AdBlue 135015,3350055R-664400 1,75SC●●-13719584WRANGLER III (JK)
2006-

pasuje również do AdBlue 135015,3350055R-664400 1,25LKS●●-08.201813719694

1,25GGS●●-08.20187719693

WRANGLER IV (JL)
2017-

KIA

1,75758,91500EC●-483700 dla pojazdów bez instalacji gazowej -CARENS III nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (UN) 2006-

1,25758,9150055R○-566800

1,25758,9150055R-566700

1,75GGS●-13720614

1,75GGS●-7720613

CARENS IV 2013-

1,258511,92000EC●-479900 -CARNIVAL / GRAND
CARNIVAL III (VQ)
2005-
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KIA
pasuje również do LPG system
pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT-Line

1808,4150055R○-654900

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT-Line

1808,4150055R○-654800

1,25NCS●-13716754 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy

1,25GGS●-7716753 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy

CEED (CD) 2018-

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line

1,25808,3150055R●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

06.2018-558400 1,75EBS●06.2018-13720594

1,75GGS●06.2018-7720593

CEE'D (JD) 2012-

pasuje również do LPG system

1,75758,51500EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-519100

dla pojazdów bez pakietu sport

pasuje również do LPG system

1,75758,61500EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-462200

dla pojazdów bez pakietu sport

1,25DB●●09.2009-13720424 dla pojazdów bez pakietu sport

1,25GG●●09.2009-7720423 dla pojazdów bez pakietu sport

1,25DB●●-10.200913720514

1,25GG●●-10.20097720513

CEE'D liftback (ED)
2006-2012

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do GT-Line 1758,3150055R○-659600

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do GT-Line 1758,3150055R○-659700

nie pasuje do GT-Line 0,25808,3150055R-641000
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25NCS●-13716754 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy

1,25GGS●-7716753 dla pojazdów z przygotowaniem na
hak holowniczy

CEED Sportswagon
(CD) 2018-

pasuje również do GT-Line 1,25758,3150055R●06.2018-561100

pasuje również do GT-Line 1,25758,3150055R○06.2018-561000

1,75EBS●06.2018-13720594

1,75GGS●06.2018-7720593

CEE'D Sportswagon
(JD) 2012-

1,25759,11800EC○-498600 dla pojazdów bez pakietu sport

1,25759,11800EC-477200 dla pojazdów bez pakietu sport

1,25GB●●-13720454 dla pojazdów bez pakietu sport

1,25GG●●-7720453 dla pojazdów bez pakietu sport

CEE'D SW (ED) 2007-
2012
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KIA

375○nadaje się tylko do e-Niro-12.2018663245
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do pojazdu e-Niro 1,251008,15130055R●06.2019-625800

tylko dla samochodów z pakietem do
holowania

nie pasuje do pojazdu e-Niro 1,5○-07.2019677700

pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do pojazdu e-Niro 1,251008,15130055R○06.2019-628400

tylko dla samochodów z pakietem do
holowania

nie pasuje do pojazdu e-Niro 1,5○-07.2019677600

GGS●●nadaje się tylko do e-Niro-12.201813720734
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

1,5pasuje również do PHEV (hybrid) NCS●●-13720724

1,5pasuje również do PHEV (hybrid) GGS●●-7720723

NIRO 2016-

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do pojazdu AdBlue

1,758510180055R○-625500

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do pojazdu AdBlue

1,758510180055R○-625400

1,25EBS●-13720584

1,25GGS●-7720583

OPTIMA 2015-

pasuje również do GT-Line

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu AdBlue

1,758510180055R○-625500

pasuje również do GT-Line

nie pasuje do Hybride
nie pasuje do pojazdu AdBlue

1,758510180055R○-625400

0,5ECS●-13720684

0,5GGS●-7720681

OPTIMA
Sportswagon (JF)
2016-

275○-652045 dla pojazdów o numerze nadwozia od:
JT219618
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●-13720694 dla pojazdów o numerze nadwozia od:
JT219618
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

PICANTO (JA) 2017-

1,75285700EC●04.2011-427200 0,75GG●04.2011-7720321PICANTO (SA) 2004-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

KIA

2,2560●02.2017-03.2015603045 dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do X-treme 1,25285,570055R●02.2015-550600

pasuje również do X-treme 1,25285,570055R02.2015-551100

GG●02.2017-03.201513720664 dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

1,25EBS●02.2015-13720544

0,75GGS●02.2015-7720541

PICANTO (TA) 2011-

1,25759,11800EC○nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-498600

dla pojazdów bez pakietu sport

1,25DB●●-13720424 dla pojazdów bez pakietu sport

1,25GG●●-7720423 dla pojazdów bez pakietu sport

PRO CEE'D (ED)
2008-2013

pasuje również do GT 2,75758,5140055R●02.2019-592500 1,75EBS●06.2018-13720594

1,75GGS●06.2018-7720593

PRO CEE'D (JD)
2013-

pasuje również do GT-Line 1,5758,411500-674700

pasuje również do GT-Line 1,5758,411500-674600

-PROCEED (CD) 2018
-

pasuje również do LPG system 1,25506,6110055R●01.2017-547500 1,75DBS●01.2017-13720574

1,75GGS●01.2017-7720573

RIO III (UB) 2011-

pasuje również do GT-Line 1756,8110055R○-631200

0,75756,8110055R-633300

1EC●●●-13720704

1GG●●-7720703

RIO IV (YB, SC, FB)
2017-

1,7512014,12940EC●06.2006-411500 1,25DB●06.2006-13720284

0,5GG●06.2006-7720281

0,75EB●●10.2009-07.200613720414 *

0,75GG●10.2009-07.20067720411 *

SORENTO I (JC)
2002-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

KIA

2,2510012,32500EC●09.2012-520600 dla pojazdów bez regulacji poziomu

2,2510012,32500EC●09.2012-520500 dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,7510012,6250055R●01.2015-10.2012590600

1,7510012,6250055R●01.2015-10.2012564400

1,7510012,6250055R●01.2015-10.2012564200

1,25EB●●09.2012-13720524

1,25GG●●09.2012-7720523

0,75EBS●01.2015-10.201213720604

0,75GGS●01.2015-10.20127720603

SORENTO II (XM)
2009-

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,7510012,6250055R○-649000 **

pasuje również do AdBlue 1,7510012,6200055R○-665100

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,7510012,6250055R○-648900 **

pasuje również do AdBlue 1,7510012,6200055R○-665000

1,25ECS○-13720644

1,25GGS○-7720641

SORENTO III (UM)
2015-

1,25527,51300EC●01.2014-507000 1,25EC●●01.2014-13720624

1,25GG●●01.2014-7720623

SOUL (AM) 2009-

nie pasuje do Soul EV 1,25807,7130055R○-590200

nie pasuje do Soul EV 1,25807,7130055R-590100

1,25EC●●-13720624

1,25GG●●-7720623

SOUL II (PS) 2014-

1,758010,32000EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

06.2010-464200

1,758010,32000EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

06.2010-444100

1,75EB●06.2010-13720494

0,5GG●06.2010-7720331

SPORTAGE (JE_,
KM_) 2004-

1,75709,92000ECnadaje się tylko do 4WD-250100 ** -SPORTAGE (K00)
1994-2005

pasuje również do GT-Line

nie pasuje do pojazdu AdBlue 110011220055R○06.2018-613800

pasuje również do GT-Line

nie pasuje do pojazdu AdBlue 0,7510011220055R○06.2018-613700

pasuje również do AdBlue 110011190055R○-07.2018659500

pasuje również do AdBlue 110011190055R○-07.2018659400

pasuje również do AdBlue 110011190055R-07.2018659300

1,5EC●●●-13716704

1,5GG●●●-7716701

SPORTAGE (QL,
QLE) 2015-

2,258010,72200EC●02.2016-529400

2,258010,72200EC○02.2016-529300

1,25NCS●02.2016-13720634

1,25GGS●02.2016-7720633

SPORTAGE (SL) 2009
-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

KIA

1,25756,6111055R○-644800

1,25756,6111055R-644700

1,25NC●●-13720714

1,25GG●●-7720713

STONIC (YB) 2017-

1,75757,7130055R○-536900

1,75757,7130055R○-536800

1,75EBS●-13720504

1,75GGS●-7720503

VENGA (YN) 2010-

- -XCEED (CD) 2019-

LANCIA

1,75907,71300EC○-510200 1,25SC●●-13722634

1,25GG●●-7722631

DELTA III (844_)
2008-2014

2,25806,81200EC○-509500 0,75GG●12.2007-7722613

1,25GG●●-01.20087722623

MUSA (350_) 2004-
2012

1,757611,31900EC○-365600 1,25GG●10.2005-7705351

1,75EBD●●-11.200513705604

1,75GGD●●-11.20057705603

PHEDRA (179_)
2002-2010

pasuje również do Stow 'n Go 1,7520011,52000EC○-473100

pasuje również do Stow 'n Go 1,7520011,52000EC○-473000
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75EC●●-13704084VOYAGER nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (404_) 2011-
2014

1,25706,81300EC●-232400 -Y (840_) 1995-2003

pasuje również do TwinAir

1,25606,1100055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-547900

dla pojazdów bez instalacji gazowej

pasuje również do TwinAir

1,25606,1100055R●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-548200

dla pojazdów bez instalacji gazowej

1,75GG●-7722641YPSILON (312_)
2011-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

LANCIA

1,258010,21900EC○-316600 -ZETA (22_) 1995-
2003

LAND ROVER

2,515016,5350055R-377140 ** Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

0,515016,5350055R-377000 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

FC●●-13744184 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

1,25FC●●-13744184

DISCOVERY III
(L319) 2004-2009

215016,5350055R03.2017-377141 ** Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

0,515016,5350055R03.2017-377000 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

FCDD03.2017-13744214 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

0,75FCD03.2017-13744214

DISCOVERY IV
(L319) 2009-

pasuje również do 4WD 2,7517512,3250055R07.2019-596800
nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego 2,7517512,3250055R07.2019-596700

nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem

0,75FC●●●07.2019-13744684 dla przyczep bez lamp LED

0,75FC●●●07.2019-13744694 dla przyczep z lampami LED

0,75GG●●●07.2019-7744683 dla przyczep bez lamp LED

DISCOVERY SPORT
(L550) 2014-

1,25140102000EC○-382300

1,25140102000EC○-382200

0,5GG●-01.20047744171FREELANDER (L314)
1998-2006

1,2515011200055R●-424800

1,2515011200055R●-435700

0,75ECD●●09.2012-13744224

0,75GGD●●09.2012-7744223

1FCDD●-10.201213744714

FREELANDER 2
(L359) 2006-2015

1,25140102000EC○-382300

1,25140102000EC○-382200

0,5GG●-01.20047744171FREELANDER Soft
Top (L314) 1998-
2006



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

LAND ROVER

2,7515010180055R●09.2013-547700

2,7515010180055R●09.2013-547800 **

2,7515010180055R●09.2013-547600

pasuje również do AdBlue 1,7515010,8180055R●11.2018-10.2013590700

0,25FC●●●11.2018-13744234RANGE ROVER
EVOQUE (L538)
2011-

pasuje również do AdBlue 1,7515010,8180055R●-590700 0,25FC●●-13744234RANGE ROVER
EVOQUE kabriolet
(L538) 2015-

nie pasuje do pojazdu Vogue 1,7515016,43500EC05.2005-402800 ** -RANGE ROVER III
(L322) 2002-2012

2,515016,5350055R08.2009-377140 ** Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

215016,5350055R08.2011-09.2009377141 ** Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

2,515016,5350055R-09.2011377142 ** Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

FC●●08.2009-13744184 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

FCDD08.2011-09.200913744214 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

FCDD●-09.201113744254 Uwaga! Tylko zdejmowana kula haka
holowniczego, obudowa jest
wbudowana w zderzak

RANGE ROVER
SPORT (L320) 2005-
2013

pasuje również do PHEV (hybrid)

nie pasuje do SVR
nie pasuje do P400e

2,2520016,8350055R●-576800

pasuje również do PHEV (hybrid)

nie pasuje do SVR
nie pasuje do P400e

2,2520016,8350055R●-576700

0,75FCD○●-13744264RANGE ROVER
SPORT (L494) 2013-

LDV
pasuje również do EV80 1,512513,7230055R-01.2016613900 1NM●●-10.201713722274

1GG●●-10.20177722273

V80 Autobus 2015-

pasuje również do EV80 1,512513,7230055R-01.2016613900 1NM●●-10.201713722274

1GG●●-10.20177722273

V80 Furgon 2013-

1,512513,7230055R-01.2016613900 -V80 platforma /
podwozie 2015-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

LEXUS

2,550○-612045 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

FC●-13754094 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

CT (ZWA10_) 2010-

1,7514017,43500EC○nadaje się tylko do LX570-424700

1,7514017,43500EC○nadaje się tylko do LX570-424600

1,7514017,43500EC○nadaje się tylko do LX570-424500

-LX (_J2_) 2007-

2,259011,82425EC○nadaje się tylko do RX400h01.2006-365300
Niewzruszona piłka

2,259011,82425EC○nadaje się tylko do RX30001.2006-365300
Niewzruszona piłka

2,259011,82425EC○nadaje się tylko do RX350-02.2006365300
Niewzruszona piłka

1,25SC●nadaje się tylko do RX300
nadaje się tylko do RX400h

-01.200513753904RX (_U3_) 2003-
2008

MAN

115017,5350055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół-633200
dla pojazdów bez stopnia

0,25GC●●-13756874 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5FC○●●-13756884 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25GG●●-7756873 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○●●-7756883 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

TGE Furgon (UY_)
2017-

MAXUS
pasuje również do EV80 1,512513,7230055R-01.2016613900 1NM●●-10.201713722274

1GG●●-10.20177722273

V80 Autobus 2010-

pasuje również do EV80 1,512513,7230055R-01.2016613900 1NM●●-10.201713722274

1GG●●-10.20177722273

V80 Furgon 2010-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MAZDA

1,255071000EC●-473600

1,255071000EC-473500

0,75GG●●-77245232 (DE_, DH_3) 2007-
2015

1,25507120055R●-602000

1,25507120055R○-601900

1,25EB●●-13724614

1,25GG●●-7724613

2 (DL, DJ) 2014-

nie pasuje do MPS

1,75758,71500EC○nadaje się tylko do modeli ze
zderzakiem Sporty

-425300

nie pasuje do modeli ze zderzakiem
Sporty

1,75758,71500EC○-439200

1,25EB●●-13724544

0,75GG●-7724481

1,25GG●●-7724541

3 (BK) 2003-2009

nie pasuje do Sport
nie pasuje do MPS

1,25758,71600EC-522600 1,25EB●●-13724544

1,25GG●●-7724541

3 (BL) 2008-2014

pasuje również do Skyactiv 1,25909,5180055R●02.2019-584500

pasuje również do Skyactiv 1,25909,5180055R●02.2019-584400

1,25EC●●02.2019-13724564

1,25GG●●02.2019-7724563

3 (BM, BN) 2013-

1808,5130055R○-669200

1808,5130055R-669100

2pasuje również do Hybrid NC●●-13724634

2pasuje również do Hybrid GG●●-7724633

3 liftback (BP) 2018-

nie pasuje do Sport
nie pasuje do MPS

1,75758,71500EC-01.2003425300

nie pasuje do Sport
nie pasuje do MPS

1,75758,71500EC○-01.2003439200

1,25EB●●-11.200313724544

0,75GG●-11.20037724481

1,25GG●●-11.20037724541

3 sedan (BK) 1999-
2009

pasuje również do Skyactiv 1,25909,5180055R○02.2019-584600
nie nadaje się do Alko 2000 linku

1,25EC●●02.2019-13724564

1,25GG●●02.2019-7724563

3 sedan (BM, BN)
2013-

- 2pasuje również do Hybrid NC●●-13724634

2pasuje również do Hybrid GG●●-7724633

3 sedan (BP_) 2018-

nie pasuje do Sport 1,25859,31600EC●-01.2008501100

1,25759160055R○-535500

1,25EB●●-13724534

1,25GG●●-7724533

5 (CR19) 2005-2010



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MAZDA
nie pasuje do Sport 1,25859,31600EC●-501100

1,25759160055R○-535500

1,25EB●●-13724534

1,25GG●●-7724533

5 (CW) 2010-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do MPS 2,75759,41800EC●-379000 1,25DBS●-13724514

1,25GGS●-7724511

6 Hatchback (GG)
2002-2008

2,75759,51800EC○-499600 1,25DBS●-13724514

1,25GGS●-7724511

6 Hatchback (GH)
2007-2013

1,251009,8180055R○-535400

1,251009,8180055R○-535300

1,25DBS●-13724514

1,25GGS●-7724511

6 kombi (GH) 2007-
2013

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,257510180055R○06.2018-576300

1759,11600○-07.2018670200

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,257510180055R○06.2018-576200

1759,11600○-07.2018670100

1,75EBS●06.2018-13724554

1,75GGS●06.2018-7724553

1,25NC●●-07.201813724624

1,25GG●●-07.20187724623

6 kombi (GJ, GL)
2012-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do MPS 2,75759,41800EC●-379000 1,25DBS●-13724514

1,25GGS●-7724511

6 sedan (GG) 2002-
2008

2,75759,51800EC○-499600 1,25DBS●-13724514

1,25GGS●-7724511

6 sedan (GH) 2007-
2013

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,257510180055R○06.2018-576300

1759,11600○-07.2018670200

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,257510180055R○06.2018-576200

1759,11600○-07.2018670100

1,75EBS●06.2018-13724554

1,25IC●●-07.201813724644

1,75GGS●06.2018-7724553

1,25GG●●-07.20187724643

6 sedan (GJ, GL)
2012-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do MPS 2,75759,41800EC●-379200 1,25DBS●-13724514

1,25GGS●-7724511

6 Station Wagon
(GY) 2002-2008

1,25125153000ECnadaje się tylko do 4WD-482600
poza pojazdami z wbudowanym
stopniem w zderzaku

-B-SERIE (UN) 1998-
2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MAZDA
pasuje również do 4WD 1,2522517,2350055R-557400
do modeli ze zderzakiem

pasuje również do 4WD 1,2522517,2350055R-554900
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,75EBD●●-13712064BT-50 pick-up (B22,
B32, UP, UR) 2011-

1,25125153000ECnadaje się tylko do 4WD12.2011-482600
poza pojazdami z wbudowanym
stopniem w zderzaku

-BT-50 pick-up (CD,
UN) 2006-2015

1,25125153000ECnadaje się tylko do 4WD12.2011-482600
poza pojazdami z wbudowanym
stopniem w zderzaku

-BT-50 platforma /
podwozie (CD, UN)
2006-

nie pasuje do AWD 1,75757,6120055R-604300

nie pasuje do AWD 1,75757,6120055R-604200

1,25EB●●-13724614

1,25GG●●-7724613

CX-3 (DK) 2015-

-682900

-680400

-680300

-680200

-CX-30 (DM) 2019-

pasuje również do 4WD 1,258810,8210055R○02.2017-554700 **

pasuje również do 4WD 1,258810,8210055R02.2017-554600 **

1EC●●●02.2017-13724594

1GG●●●02.2017-7724593

1,25GG●●12.2014-7724541

CX-5 (KE, GH) 2011-
2017

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,258810,8210055R●-554700 **

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

18810,8210055R○-669400

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,258810,8210055R-554600 **

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

18810,8210055R-669300

1,25NC●●-13724604

1,25GG●●-7724603

CX-5 (KF) 2016-

1,2580102000EC●03.2004-386200

1,2575102000EC○10.2006-03.2004411700 **

-TRIBUTE (EP) 2000-
2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

1,75758,4135055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566100

2,25758,4135055R○nadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566200

1,75758,4135055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566900

1,75EBS●-13727594

1,75GGS●-7727593

CITAN Furgon (415)
2012-

1,75758,4135055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566100

2,25758,4135055R○nadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566200

1,75758,4135055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566900

1,75EBS●-13727594

1,75GGS●-7727593

CITAN Kombi (415)
2012-

1,75758,4135055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566100

2,25758,4135055R○nadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566200

1,75758,4135055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB
nadaje się tylko do MWB

-566900

1,75EBS●-13727594

1,75GGS●-7727593

CITAN Mixto (415)
2012-

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R●-652100 1FCDD●-13727654

1GGDD●-7727653

CLA (C118) 2019-

pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,75809,2150055R○-603500

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,25809,2150055R-608600

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,75809,2150055R-576600

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,25809,2150055R-576500

1,75ECDD●-13727614

1,75GGDD●-7727613

CLA coupe (C117)
2013-2019



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,25809,2150055R-608600

pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,75809,2150055R-576600

pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,75809,2150055R-576500

1,75ECDD●-13727614

1,75GGDD●-7727613

CLA Shooting Brake
(X117) 2015-2019

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R●-652100 -CLA Shooting Brake
(X118) 2019-

- 1,75DC●●-13727014

1,25GG●●-7727173

CLK (C208) 1997-
2003

- 1,75DC●●-13727014

1,25GG●●-7727173

CLK kabriolet (A208)
1998-2002

- 0,5EC○D●-03.201813727644

0,5GG○D●-03.20187727643

CLS (C257) 2017-

- 0,5FC●D●-13727674

0,5GG●D●-7727673

EQC (N293) 2019-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go
nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid

210012,52250055R○-609300

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"
“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go
nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid

210012,52250055R○-609200

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"
“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go
nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid

210012,52250055R○-609100

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"
“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

0,75ECDD●06.2019-13727624

0,5FC●D●-07.201913727674

0,75GGDD●06.2019-7727623

0,5GG●D●-07.20197727673

GLC (X253) 2015-

- 0,75ECDD●06.2019-13727624

0,75GGDD●06.2019-7727623

0,5FC●D●-07.201913727674

0,5GG●D●-07.20197727673

GLC coupe (C253)
2016-

pasuje również do 500 e 4Matic

nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pojazdu Coupé
nie pasuje do AMG Line

2,7514016,8350055R●-554200

pasuje również do 500 e 4Matic

nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pojazdu Coupé
nie pasuje do AMG Line

2,7514016,8350055R●-554100

1,25ECDD●-13727584

1,25GGDD●-7727583

GLE (W166) 2015-
2018



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
nie pasuje do AMG Styling 1,25506,21000EC○-332500 1,75DB●●-13727004

1,75GG●●-7727003

KLASA A (W168)
1997-2005

1,25808,51500EC○-443100

1,25808,51500EC○-443000

1,75NM○○●-13727434

1,75GG○○●-7727433

KLASA A (W169)
2004-2012

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,25809,2150055R08.2015-552200

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,25809,2150055R-608600

od 09-2015 także dla wersji AMG
Styling

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,25809,2150055R-576500

1,75ECDD●-13727614

1,75GGDD●-7727613

KLASA A (W176)
2012-2018

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R○-652200

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R●-652100

1FCDD●-13727654

1GGDD●-7727653

KLASA A (W177)
2018-

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R○-652200

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R○-652100

1FCDD●-05.201913727654

1GGDD●-05.20197727653

KLASA A sedan
(W177) 2018-

1,25808,51500EC●-443100

1,25808,51500EC○-443000

1,75NM○○●-13727434

1,75GG○○●-7727433

KLASA B (W245)
2005-2011

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pojazdu Electric Drive
nie pasuje do pojazdu Style-Line

2,25809,2150055R○-552300

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pojazdu Electric Drive
nie pasuje do pojazdu Style-Line

1,25809,2150055R-608600

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pojazdu Electric Drive
nie pasuje do pojazdu Style-Line

1,25809,2150055R-552200

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pojazdu Electric Drive
nie pasuje do pojazdu Style-Line

1,25809,2150055R-576500

1,75ECDD●-13727614

1,75GGDD●-7727613

KLASA B (W246,
W242) 2011-2018



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R○-652200
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AMG Styling 1,58010200055R●-652100
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1FCDD●-13727654

1GGDD●-7727653

KLASA B (W247)
2018-

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,75759,11650EC●-288300

dla pojazdów o numerze nadwozia od:
A0324070/F020798

1,25GG●04.1997-7727151

1,25GG●●-7727303

1,512.1993-01.19939070223 dla pojazdów o numerze nadwozia do:
A0324070/F020798

KLASA C (W202)
1993-2000

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do CLK
nie pasuje do Sport-coupé

2,25758,51500EC-432700

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do CLK
nie pasuje do Sport-coupé

2,25758,51500EC-352600

1,25EC○○●-13727414KLASA C (W203)
2000-2007

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,21900EC○-472000

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,2180055R-582000

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,21900EC●-493500

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,7510010,21900EC○nadaje się tylko do AMG Styling-528500
dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,21900EC●-493400

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,75NCDD●-13727534

1,75GGDD●-7727533

KLASA C (W204)
2007-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055R-601100

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055R-588300

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055Rnadaje się tylko do AMG Styling-590300

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055R-588200

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25ECDD●06.2018-13727624

1,25GGDD●06.2018-7727623

0,5FC●D●-07.201813727674

0,5GG●D●-07.20187727673

KLASA C (W205)
2013-

1,510010,2180055R○-582000 1,75NCDD●-13727534

1,75GGDD●-7727533

KLASA C coupe
(C204) 2011-

- 0,75GGDD●06.2018-7727623

0,75ECDD●06.2018-13727624

0,5FC●D●-07.201813727674

0,5GG●D●-07.20187727673

KLASA C coupe
(C205) 2015-

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,75759,11650EC●-288300 1,25GG●04.1997-7727151

1,75GC●●-13727314

KLASA C T-Model
(S202) 1996-2001

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,25758,51500EC-432700

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,25758,51500EC-352600

1,25ECD○●-13727414KLASA C T-Model
(S203) 2001-2007



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

1,7510010,21900EC●nadaje się tylko do AMG Styling12.2011-01.2011493500
dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,7510010,21900EC●nadaje się tylko do AMG Styling12.2011-01.2011493400
dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,7510010,21900EC○nadaje się tylko do AMG Styling12.2011-01.2011472000
dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,7510010,21900EC●nadaje się tylko do AMG Styling01.2011-528500
dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,21900EC○-472000

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,2180055R-582000

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,21900EC●-493500

dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,7510010,21900EC●-493400

dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,75NCDD●-13727534

1,75GGDD●-7727533

KLASA C T-Model
(S204) 2007-2014

nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055Rnadaje się tylko do AMG Styling-590300

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055R-588300

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do pakiet komfortowy
Keyless-Go

1,257510,5190055R-588200

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25ECDD●06.2018-13727624

1,25GGDD●06.2018-7727623

0,5FC●D●-07.201813727674

0,5GG●D●-07.20187727673

KLASA C T-Model
(S205) 2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,257510,82200EC-229400

nie dla pojazdów z klimatyzacją i
funkcją stałego ogrzewania

1,75DC●●-13727014

1,25GG●●-7727173

KLASA E (W210)
1995-2003

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758811,52200EC-471100

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Jeśli dostarczone wsporniki
wzmacniające nie pasują, należy
zamówić te części u dealera Mercedesa

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758811,52200EC-389300

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Jeśli dostarczone wsporniki
wzmacniające nie pasują, należy
zamówić te części u dealera Mercedesa

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758811,52200EC-389400

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy
Jeśli dostarczone wsporniki
wzmacniające nie pasują, należy
zamówić te części u dealera Mercedesa

0,75EC○○●-13727424

0,75GG○○●-7727423

KLASA E (W211)
2002-2009

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758011,392200EC○-518000

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758011,6220055R-581400

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,258011,642100EC●-530900

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758011,392200EC-517800

1,75NCDD●-13727534

1,75GGDD●-7727533

KLASA E (W212)
2009-2016



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

28511,6210055R○-617800

“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

pasuje również do AdBlue
pasuje również do AMG Styling
pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do wersji AMG 1,58511,6210055R○-617700

“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

pasuje również do AdBlue
pasuje również do AMG Styling
pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do wersji AMG 1,58511,6210055R○-617600

“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

0,5EC○D●-13727644

0,5GG○D●-7727643

KLASA E (W213)
2016-

pasuje również do AdBlue 1,58511,6210055R○-617700
“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

0,5EC○D●-13727644

0,5GG○D●-7727643

KLASA E All-Terrain
(S213) 2017-

- 0,5EC○D●-13727644

0,5GG○D●-7727643

KLASA E coupe
(C238) 2016-

- 0,5EC○D●-13727644

0,5GG○D●-7727643

KLASA E kabriolet
(A238) 2017-

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do modelu 300TD z
klimatyzacją

1,759011,52200EC-244200 1,75DC●●-13727014

1,25GG●●-7727173

KLASA E T-Model
(S210) 1996-2003

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758811,52100EC-471600

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758811,52100EC-439400

Uwaga! Konieczna może być wymiana
chłodnicy

0,75EC○○●-13727424

0,75GG○○●-7727423

KLASA E T-Model
(S211) 2003-2009



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,258011,64210055R○-531600

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"
od 01-2013 bez wycięcia w zderzaku

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

1,758011,6210055R-582400

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,258011,642100EC●-530900

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,258011,642100EC-530800

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,75NCDD●-13727534

1,75GGDD●-7727533

KLASA E T-Model
(S212) 2009-2016

pasuje również do AdBlue
pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,58511,6210055R○-617700

“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

pasuje również do AdBlue
pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,58511,6210055R○-617600

“pasuje również do modeli z systemem
Keyless-Go”

0,5EC○D●-13727644

0,5GG○D●-7727643

KLASA E T-Model
(S213) 2016-

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG
nie pasuje do BlueTEC

2,7513516,8350055R○-580900 0,75FCD●●-13727604

0,75GGD●●-7727603

KLASA GL (X166)
2012-2015

pasuje również do 4Matic
pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,757510180055R-588100

pasuje również do 4Matic
pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 1,757510180055R-588000

1,75ECDD●-13727614

1,75GGDD●-7727613

KLASA GLA (X156)
2013-

nie pasuje do Sport Pack 2,2513011,22100EC●05.2012-516800

nie pasuje do Sport Pack 2,7510012,8250055R●-06.2012579100

1,25EB○●●-13727524KLASA GLK (X204)
2008-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

1,25150163500EC○-349900 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
na tylnych drzwiach

1,25EC●-13727364

1,25GG●-7727363

KLASA M (W163)
1998-2005

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,7514015,43500EC○-443300

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

3,2514016,8350055R●-554100

1,25EC●●●-13727504

1,25GG●●●-7727503

KLASA M (W164)
2005-2012

pasuje również do 4WD
pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 2,7514016,8350055R○-554200

pasuje również do 4WD
pasuje również do AMG Styling

nie pasuje do wersji AMG 3,2514016,8350055R●-554100

1,25ECDD●-13727584

1,25GGDD●-7727583

KLASA M (W166)
2011-2015

pasuje również do 4Matic 2,258512,52100EC●-461700 1,25EC○○●-13727484 nie dla pojazdów bez modułu SAM
(Secure Access Module - moduł
bezpiecznego dostępu)

1,25GG○○●-7727483 nie dla pojazdów bez modułu SAM
(Secure Access Module - moduł
bezpiecznego dostępu)

KLASA R (W251,
V251) 2005-2017

nie pasuje do AMG Styling
nie pasuje do wersji AMG

2,758512,32100EC12.2001-468900 -KLASA S (W220)
1998-2005

1,257511,72000EC●-270500 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75GG●-7727221KLASA V (638/2)
1996-2003

pasuje również do 4x4

nie pasuje do AMG Styling 1,2510013,8250055R○-594200

pasuje również do 4x4

nie pasuje do AMG Styling 0,7510013,8250055R○-613600

pasuje również do 4x4

nie pasuje do AMG Styling 0,7510013,8250055R-595400

pasuje również do 4x4

nie pasuje do AMG Styling 1,2510013,8250055R○-630100

0,75FCS○●-13727634

0,75GGS○●-7727633

1,5-727639 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

KLASA V (W447)
2014-

214016,83350055R-658300 dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,5NMS●-13732764

0,5GGS●-7732763

KLASA X (470) 2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do powietrza
pojedynczego i podwójnego

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

0,75GG●02.2000-7727051

1,25GG●-03.20007727061 *

SPRINTER 2-t
Autobus (901, 902)
1995-2006

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do powietrza
pojedynczego i podwójnego

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

0,75GG●02.2000-7727051

1,25GG●-03.20007727061 *

SPRINTER 2-t
Furgon (901, 902)
1995-2006



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511300

dla pojazdów ze stopniem

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511200

dla pojazdów bez stopnia

1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 3,5-t
Autobus (906) 2006-

nie pasuje do pojazdu 4x4
1,2514017,23500ECnadaje się tylko do RWD-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 3,5-t
Autobus (907) 2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511300

dla pojazdów ze stopniem

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511200

dla pojazdów bez stopnia

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)

06.2018-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 3,5-t
Furgon (906) 2006-

nie pasuje do pojazdu 4x4
1,2514017,23500ECnadaje się tylko do RWD-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 3,5-t
Furgon (907, 910)
2018-

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do pojedynczej i
podwójnej kabiny

06.2018-511200 1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 3,5-t
platforma /
podwozie (906)
2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

nie pasuje do pojazdu 4x4
1,2514017,23500ECnadaje się tylko do RWD-511200

poza modelami z oryginalną osłoną
zderzaka

0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 3,5-t
platforma /
podwozie (907, 910)
2018-

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do powietrza
pojedynczego i podwójnego

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

0,75GG●02.2000-7727051

1,25GG●-03.20007727061 *

SPRINTER 3-t
Autobus (903) 1995-
2006



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

nie pasuje do pojazdu 4x4

2,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511200

dla pojazdów bez stopnia

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511300

dla pojazdów ze stopniem

nie pasuje do pojazdu 4x4

2,7514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)

06.2018-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 3-t
Autobus (906) 2006-

nie pasuje do pojazdu 4x4
1,2514017,23500ECnadaje się tylko do RWD-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 3-t
Autobus (907) 2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do powietrza
pojedynczego i podwójnego

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

0,75GG●02.2000-7727051

1,25GG●-03.20007727061 *

SPRINTER 3-t
Furgon (903) 1995-
2006

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511200

dla pojazdów bez stopnia

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511300

dla pojazdów ze stopniem

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)

06.2018-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 3-t
Furgon (906) 2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

- 0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 3-t
Furgon (910) 2018-

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do pojedynczej i
podwójnej kabiny

06.2018-511200 1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 3-t
platforma /
podwozie (906)
2006-

- 0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 3-t
platforma /
podwozie (910, 907)
2018-

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511200

dla pojazdów bez stopnia

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)

06.2018-511300

dla pojazdów ze stopniem

1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 4,6-t
Furgon (906) 2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 4325
mm (LWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do pojedynczej i
podwójnej kabiny

06.2018-511200 1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 4,6-t
platforma /
podwozie (906)
2006-

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do powietrza
pojedynczego i podwójnego

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

0,75GG●02.2000-7727051

1,25GG●-03.20007727061 *

SPRINTER 4-t
Autobus (904) 1996-
2006



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do powietrza
pojedynczego i podwójnego

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

0,75GG●02.2000-7727051

1,25GG●-03.20007727061 *

SPRINTER 4-t
Furgon (904) 1995-
2006

nie pasuje do pojazdu 4x4
1,2514017,23500ECnadaje się tylko do RWD-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 4-t
Furgon (907, 910)
2018-

nie pasuje do pojazdu 4x4
1,2514017,23500ECnadaje się tylko do RWD-511200

poza modelami z oryginalną osłoną
zderzaka

0,25FCDD●-13727684 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GGDD●-7727683 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1FC○○●-13727664 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG○○●-7727663 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

SPRINTER 4-t
platforma /
podwozie (907, 910)
2018-

nie pasuje do pojazdu 4x4

1,2515020,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do pojedynczej i
podwójnej kabiny

06.2018-511400 1,25ECS●●06.2018-13727474 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

1,25GGS●●06.2018-7727473 dla pojazdów bez oryginalnego złącza
wtyczki pod zestaw elektryczny

SPRINTER 5-t
platforma /
podwozie (906)
2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ
pasuje również do 4x4 1,2510013,32500EC08.2010-419200

pasuje również do 4x4 1,2510013,32500EC○08.2010-419000

pasuje również do 4x4 1,2510013,3250055R○09.2014-09.2010459000

1,75EB●08.2010-13727454

1,75GG●08.2010-7727453

1,75ECS●●09.2014-08.200513727564

1,75GGS●●09.2014-08.20057727563

1,509.2014-08.2005727569 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

VIANO (W639) 2003
-

1,2510013,32500EC○09.2014-01.2005479200

pasuje również do 4x4 1,2510013,3250055R○09.2014-01.2005459000

1,2510013,32500EC09.2014-419200

1,2510013,32500EC○12.2004-419000

1,25EB●08.2010-13727454

1,25GG●08.2010-7727453

1,75ECS●●09.2014-08.200513727564

1,75GGS●●09.2014-08.20057727563

1,509.2014-08.2005727569 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

VITO / MIXTO
Furgon (W639) 2003
-

1,257511,72000EC●-270500 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75GG●-7727221VITO Autobus (638)
1996-2003

1,2510013,32500EC○09.2014-01.2005479200

pasuje również do 4x4 1,2510013,3250055R○09.2014-01.2005459000

1,2510013,32500EC09.2014-419200

1,2510013,32500EC○12.2004-419000

1,25EB●08.2010-13727454

1,25GG●08.2010-7727453

1,75ECS●●09.2014-08.200513727564

1,75GGS●●09.2014-08.20057727563

1,509.2014-08.2005727569 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

VITO Autobus
(W639) 2003-

1,257511,72000EC●-270500 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,75GG●-7727221VITO Furgon (638)
1997-2003



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MERCEDES-BENZ

pasuje również do 4x4

nie pasuje do Sport 1,2510013,8250055R○-594200

pasuje również do 4x4

nie pasuje do Sport 0,7510013,8250055R○-613600

pasuje również do 4x4

nie pasuje do Sport 0,7510013,8250055R-595400

pasuje również do 4x4

nie pasuje do Sport 1,2510013,8250055R○-630100

0,75FCS○●-13727634

0,75GGS○●-7727633

1,5-727639 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

VITO Furgon (W447)
2014-

pasuje również do 4x4 1,2510013,8250055R○-594200

pasuje również do 4x4 0,7510013,8250055R○-613600

pasuje również do 4x4 0,7510013,8250055R-595400

pasuje również do 4x4 1,2510013,8250055R○-630100

0,75FCS○●-13727634

0,75GGS○●-7727633

1,5-727639 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

VITO Mixto (W447)
2014-

pasuje również do 4x4 1,2510013,8250055R○-594200

pasuje również do 4x4 0,7510013,8250055R○-613600

pasuje również do 4x4 0,7510013,8250055R-595400

pasuje również do 4x4 1,2510013,8250055R○-630100

0,75FCS○●-13727634

0,75GGS○●-7727633

1,5-727639 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

VITO Tourer (W447)
2014-

MINI
nie pasuje do S-Type
nie pasuje do JCW
nie pasuje do Cooper

1,2575680055R-545300

nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem
dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25nie pasuje do Cooper EB●●●-13728984MINI (R56) 2005-
2014

pasuje również do All4

nie pasuje do S(D)-Type 1,75757,5120055R○-572100

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25EB●●●-13728984MINI COUNTRYMAN
(R60) 2010-2016

nie pasuje do All4
1,75757,5120055R○nadaje się tylko do Cooper S(D)-572100

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25EB●●-13728984MINI PACEMAN
(R61) 2012-2016



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MITSUBISHI
pasuje również do 4WD 1,75709,61140055R○08.2019-531300

pasuje również do 4WD 1,75708,3140055R○08.2019-629500

1,75NMS●-13729494

1,75GGS●-7729493

ASX (GA_W_) 2010-

pasuje również do 4WD 1,75709,61140055R○08.2019-531300

pasuje również do 4WD 1,75708,3140055R○08.2019-629500

1,75NMS●-13729494

1,75GGS●-7729493

ASX Van (GA_W_)
2010-

1,25506,41000EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

12.2008-408500

1,75505750EC○nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

12.2008-408400

0,75GG●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

12.2008-7729391

0,75GG●nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

12.2008-7729401

COLT VI (Z3_A,
Z2_A) 2002-2012

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1,510010,5200055R○-644600

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1,510010,5200055R○-644500

1,25ECS●●-13729534

1,25GGS●●-7729531

ECLIPSE CROSS
(GK_) 2017-

1,2511013,82700ECnadaje się tylko do 4WD-299400 0,25GG●-7729131L 200 (K7_T, K6_T)
1996-2011

1,25115142700ECnadaje się tylko do 4WD07.2009-488400 **

1,25115142700ECnadaje się tylko do 4WD07.2009-488300

-L 200 / TRITON
(KA_T, KB_T) 2004-
2016

1,512514,8310055R07.2019-07.2015604400 0,75EB●07.2019-13729544

0,75GG●07.2019-7729543

L 200 / TRITON (KJ_,
KK_, KL_) 2014-

1,2511013,82700ECnadaje się tylko do 4WD-299400 0,25GG●-7729131L 200 platforma /
podwozie (K6_T,
K7_T) 1996-2006

-08.2019674500 1,25NCS●-08.201913729554

1,25GGS●-08.20197729553

L 200 platforma /
podwozie (KJ0)
2019-

1,512514,8310055R07.2019-604400 0,75EB●07.2019-13729544

0,75GG●07.2019-7729543

L 200 platforma /
podwozie (MQ)
2015-

nie pasuje do 4WD 1,25708,3140055R-479500
nie dla modeli z tłumikiem po prawej
stronie

-LANCER VIII
Sportback (CX_A)
2007-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MITSUBISHI
pasuje również do 4WD 1,25758,71500EC○-409000 0,75QR●-13729364

0,5GG●-7729361

OUTLANDER I
(CU_W) 2001-2008

pasuje również do 4WD
pasuje również do 5-miejscowych
pasuje również do 7-miejscowyc

1,2510010,82000EC●-530000

do modeli ze składanym zderzakiem

0,75EB●●-13729432

1,25GG●-7729431

OUTLANDER II
(CW_W) 2006-2012

pasuje również do 4WD
pasuje również do 5-miejscowych
pasuje również do 7-miejscowyc

1,2510010,82000EC●-530000

do modeli ze składanym zderzakiem

0,75EB●●-13729432

1,25GG●-7729431

OUTLANDER II Van
(CW_W) 2006-2012

pasuje również do 4WD
pasuje również do PHEV (hybrid)

1,2510011200055R●08.2015-567900

Opcja: możliwość zamówienia osłony
(MZ314667).

pasuje również do 4WD
pasuje również do PHEV (hybrid)

1,510011200055R●-09.2015606300

pasuje również do 4WD
pasuje również do PHEV (hybrid)

1,2510011200055R●-567800

1,25pasuje również do PHEV (hybrid) ECS●●-13729534

1,25pasuje również do PHEV (hybrid) GGS●●-7729531

OUTLANDER III
(GG_W, GF_W, ZJ,
ZL) 2012-

pasuje również do 4WD
pasuje również do PHEV (hybrid)

1,2510011200055R●08.2015-567900

Opcja: możliwość zamówienia osłony
(MZ314667).

pasuje również do 4WD
pasuje również do PHEV (hybrid)

1,510011200055R●-09.2015606300

pasuje również do 4WD
pasuje również do PHEV (hybrid)

1,2510011200055R●-567800

1,25pasuje również do PHEV (hybrid) ECS●●-13729534

1,25pasuje również do PHEV (hybrid) GGS●●-7729531

OUTLANDER III Van
(GF_W, GG_W) 2013-

1,25135153300EC-237000 -PAJERO CLASSIC
(V2_W) 2001-

1,25135153300EC-237000 -PAJERO II (V3_W,
V2_W, V4_W) 1990-
2001

1,25135153300EC-237000 -PAJERO II Canvas
Top (V2_W, V4_W)
1990-2000



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

MITSUBISHI

nie pasuje do modelu 3.2 DiD Instyle
od 2010

1,7514016,3350055R○nadaje się tylko do V80 met SWB
nadaje się tylko do V90 met LWB

-470400

nie pasuje do modelu 3.2 DiD Instyle
od 2010

1,7514016,3350055R○nadaje się tylko do V80 met SWB
nadaje się tylko do V90 met LWB

-470500

nie pasuje do modelu 3.2 DiD Instyle
od 2010

1,7514016,3350055R○nadaje się tylko do V80 met SWB
nadaje się tylko do V90 met LWB

-470300

1,25EC●-13729424

1,25GG●-7729421

PAJERO IV (V8_W,
V9_W) 2006-

nie pasuje do modelu 3.2 DiD Instyle
od 2010

1,7514016,3350055R○nadaje się tylko do V80 met SWB
nadaje się tylko do V90 met LWB

-470400

nie pasuje do modelu 3.2 DiD Instyle
od 2010

1,7514016,3350055R○nadaje się tylko do V80 met SWB
nadaje się tylko do V90 met LWB

-470500

nie pasuje do modelu 3.2 DiD Instyle
od 2010

1,7514016,3350055R○nadaje się tylko do V80 met SWB
nadaje się tylko do V90 met LWB

-470300

1,25EC●-13729424

1,25GG●-7729421

PAJERO IV Van
(V9_, V8_, V8_V)
2006-

1,25757,71400EC○-283200 0,75GG●-7729261SPACE STAR
nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (DG_A) 1998-
2004

NISSAN

1,25758,11500EC●-266700 -ALMERA II
Hatchback (N16)
2000-

1,25758,81500EC●-277000 0,75EB●-13732364

0,75GG●-7732363

ALMERA TINO (V10)
1998-2006



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN

1,2510014,32300EC04.2010-281800 0,5GG●10.2003-7742101

1,25GG●04.2010-11.20037742421

INTERSTAR Autobus
(X70) 2002-

1,2510014,32300EC04.2010-281800 0,5GG●10.2003-7742101

1,25GG●04.2010-11.20037742421

INTERSTAR Furgon
(X70) 2002-

nie pasuje do L2

1,7510015,8300055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-06.2010542800

1,7512017,3350055Rnadaje się tylko do podwójnych kół
dla napędu na tył

-06.2010547400

0,75DB●-06.201013742774 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GB●-06.201013742784 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

0,75GG●-06.20107742773 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GG●-06.20107742783 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

INTERSTAR
platforma /
podwozie 2003-

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Nismo

1,757510125055R○11.2019-537700 1,25EB●06.2014-13732654

1,25GG●06.2014-7732653

1,25ECS●11.2019-07.201413732744

0,75GGS●11.2019-07.20147732741

JUKE (F15) 2010-

-681000

-680900

1NM●●-13732834

1GG●●-7732833

JUKE (F16) 2019-

nie pasuje do 4WD 1,25757,81350EC-408600

nie pasuje do 4WD 1,25757,81350EC-438600

0,5GG●-7742061KUBISTAR Furgon
(X76) 2003-

nie pasuje do 4WD 1,25757,81350EC-408600

nie pasuje do 4WD 1,25757,81350EC-438600

0,5GG●-7742061KUBISTAR nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (X76) 2003-
2009

2,7552,509.2017-545241 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

NMS●09.2017-13732794 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

LEAF (ZE0) 2010-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN

2,552,5-545244 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GGS●-13732774 nie dla pojazdów z kołem zapasowym
pod samochodem
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

LEAF (ZE1_) 2017-

1,25505,6950EC-422300 -MICRA C+C III (K12)
2005-

1,25505,6950EC-422300 -MICRA III (K12) 2002
-2010

452,507.2013-540045 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

2,552,5○02.2017-08.2013578845 dla pojazdów z lampą przeciwmgielną
w zderzaku
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

EB●07.2013-13732664 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●02.2017-08.201313732694 dla pojazdów z lampą przeciwmgielną
w zderzaku
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

MICRA IV (K13_)
2010-

1,5756,71120055R○-03.2017650600 0,75NM-03.201713732784

0,75GG-03.20177732783

MICRA V (K14) 2016
-

1,7510010,82000EC○-467000 1,75EB●-13732614MURANO II (Z51)
2007-2014

2,7512014,83000ECnadaje się tylko do 4WD
nadaje się tylko do King Cab
nadaje się tylko do Single Cab

12.2004-387200 -NAVARA (D22_)
1997-

214016,83350055Rnadaje się tylko do King Cab
nadaje się tylko do Double Cab

-658300

dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,5GGS●-03.20167732751

0,5NMS●-13732764

0,5GGS●-7732763

NAVARA platforma /
podwozie (D23)
2015-

1,25505,9950EC○-445300

1,25505,9950EC○-445200

0,75EB●-13732574

0,75GG●-7732573

NOTE (E11, NE11)
2005-2013



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN
nie pasuje do DIG-S
nie pasuje do pojazdu Black Edition
nie pasuje do olej napędowy

252,5●-583134 **

dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do Sport Pack
nie pasuje do pojazdu Black Edition

252,5●-587734 **

dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do DIG-S

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Sport Pack
nie pasuje do pojazdu Black Edition
nie pasuje do CVT

1,25503,545055R●-587600

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

pasuje również do DIG-S

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Sport Pack
nie pasuje do pojazdu Black Edition
nie pasuje do CVT

1,25503,545055R●-587500

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

nie pasuje do DIG-S
nie pasuje do pojazdu Black Edition
nie pasuje do olej napędowy

EB●-13732704

dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do Sport Pack
nie pasuje do pojazdu Black Edition

EB●-13732704

dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

0,75EB●-13732704

0,75GG●-7732703

NOTE (E12) 2012-

pasuje również do 4WD 1,2514017,2350055R-581900
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

pasuje również do 4WD 1,2512014,53000EC-433700 **

dla pojazdów ze zderzakiem rurowym

pasuje również do 4WD 1,2512015300055R-552400
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,25GG●03.2010-7732563

1,25EB●12.2015-04.201013732644

1,25GG●12.2015-04.20107732643

NP300 NAVARA
(D40) 2004-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN

214016,83350055Rnadaje się tylko do King Cab
nadaje się tylko do Double Cab

-658300

dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,5GGS●-03.20167732751

0,5NMS●-13732764

0,5GGS●-7732763

NP300 NAVARA pick
-up (D23) 2014-

pasuje również do 4WD 1,2514017,2350055R-581900
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

pasuje również do 4WD 1,2512014,53000EC-433700 **

dla pojazdów ze zderzakiem rurowym

pasuje również do 4WD 1,2512015300055R-552400
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,25GG●03.2010-7732563

1,25EB●12.2015-04.201013732644

1,25GG●12.2015-04.20107732643

NP300 NAVARA
platforma /
podwozie (D40)
2008-

1,2512014,83000EC-387600 **

1,2512014,83000EC-387200

-NP300 PICKUP
(D22) 2008-

pasuje również do e-NV200 z
pozwoleniem do holowania w
dokumentacji

1,75757,06110055R○-507600

nie pasuje do pojazdu e-NV200 1,757571100EC○-531100

nie pasuje do pojazdu e-NV200 1,75757,06110055R○-507500

1,25EB●-13732624

1,25GG●-7732623

NV200 / EVALIA
Autobus 2010-

pasuje również do e-NV200 z
pozwoleniem do holowania w
dokumentacji

1,75757,06110055R○-507600

nie pasuje do pojazdu e-NV200 1,757571100EC○-531100

nie pasuje do pojazdu e-NV200 1,75757,06110055R○-507500

1,25EB●-13732624

1,25GG●-7732623

NV200 Furgon /
kombi 2010-

- 1,75EBS●-13727594

1,75GGS●-7727593

NV250 Furgon (X61)
2019-

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

1NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

NV300 Furgon (X82)
2016-

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

1NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

NV300 Kombi (X82)
2016-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN

1,7510014,3300055R●nadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-532400

dla pojazdów z i bez stopnia

0,75NMS●-13742764

0,75GGS●-7742763

0,7510.2012-742769 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

0,75-11.2012742909 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka
dla pojazdów z systemu start/stop

NV400 Autobus
(X62, X62B) 2011-

1,7510014,3300055R●nadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-532400

dla pojazdów z i bez stopnia

0,75NMS●-13742764

0,75GGS●-7742763

0,7510.2012-742769 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

0,75-11.2012742909 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka
dla pojazdów z systemu start/stop

NV400 Furgon (X62,
X62B) 2011-

1,7512017,3350055Rnadaje się tylko do podwójnych kół
dla napędu na tył

-547400

nie pasuje do L2

1,7510015,8300055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-542800

0,75DB●-13742774 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GB●-13742784 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

0,75GG●-7742773 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GG●-7742783 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

NV400 platforma /
podwozie (X62,
X62B) 2011-

1,2512016,5300055R○10.2012-557800 nie do modeli z osłoną tylnego
zderzaka

1,25GG●10.2012-7732533PATHFINDER III
(R51) 2005-

1,2512014,83000EC-387600 **

1,2512014,83000EC-387200

-PICK UP (D22) 1997-

1,75504,2600EC●-516400 0,75EB●-13751314

0,75GG●-7751311

PIXO (UA0) 2009-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN

1,258012200055R-560100 0,75GG●09.2006-7735643

0,75NMS●-10.200613742504

0,75GGS●-10.20067742501

PRIMASTAR
Autobus (X83) 2001-

1,258012200055R-560100 0,75GG●09.2006-7735643

0,75NMS●-10.200613742504

0,75GGS●-10.20067742501

PRIMASTAR Furgon
(X83) 2002-

1,25757,5120055R●-597200

1,25757,5120055R-597100

0,75ECS●-08.201413732734

0,75GGS●-08.20147732731

PULSAR liftback
(C13) 2012-

1,25758,7140055R●nadaje się tylko do modeli 7-
miejscowych
nadaje się tylko do modeli 5-
miejscowych

-551900

nie do modeli z osłoną tylnego
zderzaka

1,25758,71400EC●nadaje się tylko do modeli 7-
miejscowych
nadaje się tylko do modeli 5-
miejscowych

-497600

nie do modeli z osłoną tylnego
zderzaka

0,75NM●●-13732584

0,75GG●●-7732583

QASHQAI /
QASHQAI +2 I (J10,
NJ10, JJ10E) 2006-
2014

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,751009,4180055R○05.2018-597500

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,751009,4180055R○05.2018-597300

kula haka holowniczego może zakłócać
system PDC, należy dezaktywować u
dealera
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1,7510010,1180055R○-10.2019661100

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

1,7510010,1180055R○-10.2019661000

1,25NCS●dla pojazdów o numerze nadwozia do:
SJNFFAJ11U2622270

09.2019-13732714

1NCS●-10.201913732824

1,25GGS●dla pojazdów o numerze nadwozia do:
SJNFFAJ11U2622270

09.2019-7732713

1GGS●-10.20197732813

QASHQAI II
samochód terenowy
zamknięty (J11,
J11_) 2013-

1,2512013,63000EC-310000 0,75GG●-7732321TERRANO II (R20)
1992-2007



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

NISSAN

1,2512013,63000EC-310000 0,75GG●-7732321TERRANO II Van
(R20) 1998-2007

1,25757,5120055R●-597200

1,25757,5120055R-597100

0,75ECS●-13732734

0,75GGS●-7732731

TIIDA liftback (C12)
2010-

1,7510010,52300EC●-359200 -X-TRAIL (T30) 2001-
2013

1,7510011,1220055R-493800

1,7510011,1220055R-493700

1,75EB●-13732604

1,25GG●-7732601

X-TRAIL (T31) 2007-
2014

1,7510010,6200055R○09.2017-592800

pasuje również do AdBlue 18010,5230055R○-10.2017643900
nie do modeli z osłoną tylnego
zderzaka
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25ECS●-13732724

1,25GGS●-7732723

X-TRAIL (T32_) 2013
-

OPEL
nie pasuje do OPC
nie pasuje do Bi-fuel
nie pasuje do Rocks
nie pasuje do pojazdu S
nie pasuje do OPC-Line

2,560●-574845

Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do OPC
nie pasuje do Bi-fuel
nie pasuje do Rocks
nie pasuje do pojazdu S
nie pasuje do OPC-Line

QR●●●-13709574

Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

ADAM (M13) 2012-

1,75355,65800EC●-372800

1,75355,65800EC●-372700

0,5GG●-7751191AGILA (A) (H00)
2000-2007

2,75504,2200EC○nadaje się tylko do wersji benzynowej
1,2 litra

-499000

2,75504,2200ECnadaje się tylko do wersji benzynowej
1,2 litra

-498900

0,75EB●-13751314

0,75GG●-7751311

AGILA (B) (H08)
2008-2014



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL
nie pasuje do pojazdu Ampera-e 1,7552,5●-552534 **

Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do pojazdu Ampera-e GG●-13735874
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

AMPERA (R12) 2011
-2015

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,7580112000EC○-463900
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,7580112000EC-463800
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25EBS●04.2011-13707214

1,25GGS●04.2011-7707213

0,75SC10.2008-13735784 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

0,75GG10.2008-7735783 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

0,75SC-05.201113735784 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

0,75GG-05.20117735783 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
poza samochodem

ANTARA (L07) 2006-

1,25758,51500EC-417300 0,75GG●-7735113 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką -
12-biegunową czarno/fioletową

ASTRA G coupe
(T98) 2000-2005

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25758,51500EC07.2004-300000 0,75GG●07.2004-11.19997735113 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką -
12-biegunową czarno/fioletową

1,25GG●07.2004-7735103

ASTRA G kombi
(T98) 1998-2009

1,25758,51500EC02.2004-417300 Od 11-1999 do 05-2001 nie pasuje do
OPC

0,75GG●02.2004-11.19997735113 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką -
12-biegunową czarno/fioletową

1,25GG●02.2004-7735093

ASTRA G liftback
(T98) 1998-2009

1,25758,51500EC01.2007-417300 0,75GG●01.2007-11.19997735113 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką -
12-biegunową czarno/fioletową

1,25GG●01.2007-7735093

ASTRA G sedan
(T98) 1998-2009

nie pasuje do OPC 1,25759,51650EC11.2009-434100

nie pasuje do OPC 1,25759,51650EC11.2009-454000

1,25EB●●11.2009-13735724 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75NC●D●11.2009-13735714 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

1,25GG●●11.2009-7735723 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75GG●D●11.2009-7735713 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

ASTRA H (A04) 2004
-2014



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

1,25759,51650EC-434100

1,25759,51650EC-454000

0,75NC●D●-13735714 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75GG●D●-7735713 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

1,75GG●●-7735793 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

ASTRA H GTC (A04)
2005-2010

pasuje również do LPG system 1,25759,51650EC09.2010-440600

pasuje również do LPG system 1,25759,51650EC09.2010-440000

1,25EB●●09.2010-13735724 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75NC●D●09.2010-13735714 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75GG●D●09.2010-7735713 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

1,25GG●●09.2010-7735723 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

ASTRA H kombi
(A04) 2004-2014

nie pasuje do OPC

1,75759,61800EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-527000

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

nie pasuje do OPC

1,75759,61800EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-526900

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

ASTRA J (P10) 2009-
2015

- 1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

ASTRA J GTC 2011-

1,75759,6180055R●-569700

1,75759,6180055R○-569600

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

ASTRA J sedan 2012
-

1,75759,6180055R●-569700 dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,75759,6180055R○-569600 dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

ASTRA J Sports
Tourer (P10) 2010-
2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

1,75759,9170055R○-608200 nie dla 1.4 ECOTEC® Direct Injection
Turbo ecoFLEX, 110 kW (150 PS)
Start/Stop automatyczna skrzynia 6cio
biegowa

1,75759,9170055R○-608100 nie dla 1.4 ECOTEC® Direct Injection
Turbo ecoFLEX, 110 kW (150 PS)
Start/Stop automatyczna skrzynia 6cio
biegowa

1FC●●●-13735894

1GG●●●-7735893

ASTRA K (B16) 2015-

175101700-677100

pasuje również do CNG 1,57510170055R-615900
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
nie dla 1.4 ECOTEC® Direct Injection
Turbo ecoFLEX, 110 kW (150 PS)
Start/Stop automatyczna skrzynia 6cio
biegowa

1,57510170055R-615800 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"
nie dla 1.4 ECOTEC® Direct Injection
Turbo ecoFLEX, 110 kW (150 PS)
Start/Stop automatyczna skrzynia 6cio
biegowa

1FC●●●-13735894

1GG●●●-7735893

ASTRA K Sports
Tourer (B16) 2015-

nie pasuje do CNG 1,758510,33150055R06.2018-526400

1,75607100055R●nadaje się tylko do CNG06.2018-541200

nie pasuje do CNG 1,75609,21500EC06.2018-526500

nie pasuje do CNG 1,758510,33150055R06.2018-526300

1,25QR●●06.2018-13735934

1,25GG●●06.2018-7735933

COMBO Combi /
Tour (X12) 2012-

1,75607100055R●nadaje się tylko do CNG06.2018-541200

nie pasuje do CNG 1,758510,33150055R06.2018-526400

nie pasuje do CNG 1,75609,21500EC06.2018-526500

nie pasuje do CNG 1,758510,33150055R06.2018-526300

1,25QR●●06.2018-13735934

1,25GG●●06.2018-7735933

COMBO Furgon /
kombi (X12) 2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

1748,7145055R-660300 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1748,7145055R-660600 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660400 Krótka (L1)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660700 Długa (L2)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660200 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660500 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1,25NC○○●-13738574 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

1,25GG○○●-7738573 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

COMBO Furgon /
kombi (X19) 2018-

nie pasuje do CNG 1,25506,61002EC●01.2012-381500 1,25GG●01.2012-7735663COMBO Furgon /
kombi 2001-

1748,7145055R-660300 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1748,7145055R-660600 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660400 Krótka (L1)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660700 Długa (L2)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660200 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660500 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1,25NC○○●-13738574 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

1,25GG○○●-7738573 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

COMBO Life (X19)
2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL
nie pasuje do CNG 1,25506,61002EC●-381500 1,25GG●-7735663COMBO Tour 2001-

2011

pasuje również do Sport 1,25505,91000EC●08.2000-278200 ** 0,75GG●08.2000-7735171CORSA B (S93) 1993
-2002

1,75506,11000EC○06.2006-366600 1,25GG●06.2006-7735023CORSA C (X01) 2000
-2009

pasuje również do ecoFLEX 2010-

nie pasuje do OPC
nie pasuje do GSi

1,25507,51300EC●-448900

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

pasuje również do ecoFLEX 2010-

nie pasuje do OPC
nie pasuje do GSi

1,25507,51300EC○-448800

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,75EB●-13735824

1,75GG●-7735821

CORSA D (S07) 2006
-2014

nie pasuje do OPC 1,25507,51300EC●10.2019-448900
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

nie pasuje do OPC 1,25507,51300EC○10.2019-448800
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25QR●●●10.2019-13709574

1,25GG●●●10.2019-7709573

CORSA E (X15) 2014
-

nie pasuje do Corsa-e-680700

nie pasuje do Corsa-e-680800

nie pasuje do Corsa-e-680600

1NC○○●-13705764

1GG○○●-7705763

CORSA F 2019-

pasuje również do AdBlue 1557,187055R○-635800

pasuje również do AdBlue 1557,187055R○-649300

1,5NMDD●-13735914

1,5GGDD●-7735913

CROSSLAND X (P17)
2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL
pasuje również do AdBlue 1,58010,5200055R○-669600
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue 1,58010,5200055R○-669500
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1DCD○●-13738564 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GGD○●-7738563 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

GRANDLAND X
(A18) 2017-

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,758510,62000EC○06.2013-492400

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,7585112000EC○06.2013-522300

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,7585112000EC○06.2013-522200

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,759511,6210055R○03.2017-07.2013584200

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,759511,6210055R○03.2017-07.2013584300

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

INSIGNIA A (G09)
2008-2017

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC 1,759511,6210055R○-09.2013584300

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC 1,759511,6210055R○-09.2013584200

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

INSIGNIA A Country
Tourer (G09) 2008-
2017



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,758510,62000EC○06.2013-492400

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,7585112000EC○06.2013-522300

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,7585112000EC○06.2013-522200

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,759511,6210055R○03.2017-07.2013584300

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC
nie pasuje do OPC-Line

1,759511,6210055R○03.2017-07.2013584200

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

INSIGNIA A sedan
(G09) 2008-2017

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC 1,7585112000EC○06.2013-522400

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC 1,7585112000EC○06.2013-522300

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC 1,7585112000EC○06.2013-522200

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo
pasuje również do Cross Country

nie pasuje do OPC 1,759511,6210055R○05.2017-07.2013584300

pasuje również do 4WD
pasuje również do Bi-Turbo

nie pasuje do OPC 1,759511,6210055R○05.2017-07.2013584200

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

INSIGNIA A Sports
Tourer (G09) 2008-
2017



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

pasuje również do 4WD

nie pasuje do OPC
nie pasuje do GSi

1,59011,2220055R○-642300

pasuje również do 4WD

nie pasuje do OPC
nie pasuje do GSi

1,59011,2220055R○-642200

1,25EB●●●-13735904

1,25GG●●●-7735903

INSIGNIA B Grand
Sport (Z18) 2017-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do OPC
nie pasuje do pojazdu Country Tourer

1,59011,3220055R○-642500

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do 4WD

nie pasuje do OPC
nie pasuje do pojazdu Country Tourer

1,59011,3220055R○-642400

nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,25EB●●●-13735904

1,25GG●●●-7735903

INSIGNIA B Sports
Tourer (Z18) 2017-

pasuje również do Rocks 2,560●-606245
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do Rocks GG●●●-13735884
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

KARL (C16) 2015-

nie pasuje do OPC 1,25607,91300EC○-446800 0,75DB●-13735744

0,75GG●-7735743

MERIVA A nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (X03) 2003-
2010

pasuje również do LPG system

nie pasuje do 1.3 CDTi 1,25758,3130055R○-532800

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

pasuje również do LPG system

nie pasuje do 1.3 CDTi 1,25758,3130055R○-532700

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

MERIVA B nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (S10) 2010-
2017



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL
pasuje również do LPG system
pasuje również do 4WD

2,25758,5150055R●-566600

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów
od 2016- także dla wersji Mokka X

pasuje również do 4WD 2,25758,5150055R●-566500
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów
od 2016- także dla wersji Mokka X

1,25QR●●-13709574 od 2016- także dla wersji Mokka X

1,25GG●●-7709573 od 2016- także dla wersji Mokka X

MOKKA / MOKKA X
(J13) 2012-

1,7510014,3300055R●nadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-532400

dla pojazdów z i bez stopnia

0,75NMS●-13742764

0,75GGS●-7742763

0,7510.2012-742769 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

0,75-11.2012742909 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka
dla pojazdów z systemu start/stop

MOVANO B Autobus
(X62) 2010-

1,7510014,3300055R●nadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-532400

dla pojazdów z i bez stopnia

0,75NMS●-13742764

0,75GGS●-7742763

0,7510.2012-742769 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

0,75-11.2012742909 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka
dla pojazdów z systemu start/stop

MOVANO B Furgon
(X62) 2010-

nie pasuje do L2

1,7510015,8300055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-542800

1,7512017,3350055Rnadaje się tylko do podwójnych kół
dla napędu na tył

-547400

0,75DB●-13742774 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GB●-13742784 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

0,75GG●-7742773 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GG●-7742783 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

MOVANO B
platforma /
podwozie (X62)
2010-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

1,2510014,32300EC-281800 0,5GG●10.2003-7742101

1,25GG●-11.20037742421

MOVANO Combi
(X70) 1998-

1,2510014,32300EC-281800 0,5GG●10.2003-7742101

1,25GG●-11.20037742421

MOVANO Furgon
(X70) 1999-

pasuje również do 3.0 V6 1,258010,72000EC-386400 0,75DCD●-13735694

0,75GGD●-7735693

SIGNUM liftback
(Z03) 2003-2008

nie pasuje do OPC 1,257810,251950EC○-313500 0,75DCD●-13735694

0,75GGD●-7735693

VECTRA C (Z02)
2002-2009

nie pasuje do OPC 1,257810,251950EC○-313500 0,75DCD●-13735694

0,75GGD●-7735693

VECTRA C GTS (Z02)
2002-2009

nie pasuje do OPC 1,258010,72000EC-430700 **

nie pasuje do OPC 1,258010,72000EC-423600

0,75DCD●-13735694

0,75GGD●-7735693

VECTRA C kombi
(Z02) 2003-2009

1,258012200055R07.2014-560100 0,75GG●07.2006-7735643

0,75NM●07.2014-10.200613742504

0,75GG●07.2014-10.20067742501

VIVARO A Combi
(X83) 2001-

1,258012200055R07.2014-560100 0,75GG●08.2006-7735643

0,75NMS●07.2014-10.200613742504

0,75GGS●07.2014-10.20067742501

VIVARO A Furgon
(X83) 2001-

18012,1200055R08.2019-573000 Ze względu na ograniczenia
projektowe istnieje możliwość, że
zdejmowana kula haka zetknie się z
dolną krawędzią zderzaka po włożeniu
lub zdjęciu

18012,1200055R08.2019-622000

0,75NCS●08.2019-13742934

0,75GGS●08.2019-7742933

VIVARO B Combi
(X82) 2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

18012,1200055R08.2019-573000 Ze względu na ograniczenia
projektowe istnieje możliwość, że
zdejmowana kula haka zetknie się z
dolną krawędzią zderzaka po włożeniu
lub zdjęciu

18012,1200055R08.2019-622000

0,75NCS●08.2019-13742934

0,75GGS●08.2019-7742933

VIVARO B Furgon
(X82) 2014-

- 1LBDD●-13738554 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GGDD●-7738553 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

VIVARO C Combi
2019-

- 1LBDD●-13738554 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GGDD●-7738553 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

VIVARO C Furgon
2019-

nie pasuje do OPC
nie pasuje do CNG

1,25759,61650EC●-454500

nie pasuje do OPC
nie pasuje do CNG

1,25759,61650EC●-454400

1,25SC●●-13735734 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75NC●D●-13735714 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75GG●D●-7735713 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

1,25GG●-7735731 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

ZAFIRA / ZAFIRA
FAMILY B (A05) 2005
-2015

pasuje również do CNG 1,25759,31600EC-424300 0,75GG●-08.19997735113 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką -
12-biegunową czarno/fioletową

1,25GG●-7735491 dla pojazdów bez check control

ZAFIRA A nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (T98) 1999-
2005

nie pasuje do OPC
nie pasuje do CNG

1,25759,61650EC●-454500

nie pasuje do OPC
nie pasuje do CNG

1,25759,61650EC●-454400

1,25SC●●-13735734 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75NC●D●-13735714 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

1,25GG●-7735731 dla pojazdów bez REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

0,75GG●D●-7735713 dla pojazdów z REC (Rear Electric
Centre - tylny obwód elektryczny)

ZAFIRA B Van (A05)
2005-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

OPEL

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GGDD●-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

ZAFIRA LIFE 2019-

nie pasuje do CNG
nie pasuje do 1.6 CDTi

1,25759,9150055R○-552700

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

nie pasuje do CNG
nie pasuje do 1.6 CDTi

1,25759,9150055R○-552600

dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

ZAFIRA TOURER C
(P12) 2011-

PEUGEOT

1,25506,11100EC-248800 0,75GG●-7738011106 II (1A_, 1C_)
1996-2005

1,25506,11100EC-248800 0,75GG●-7738011106 Van II Furgon /
liftback (1S_) 1996-
2001



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT

260-516047 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

360-516035 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

EB●-13753994 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●-766001 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

107 (PM_, PN_) 2005
-2014

nie pasuje do Roland Garros 2,555●-591145
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do Roland Garros GG●●-13705714
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

108 2014-

pasuje również do Crossway 1,25607,5130055R12.2019-578100

pasuje również do Crossway 1,25607,5130055R12.2019-578000
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25EBDD●12.2019-13738544

1,25GGDD●12.2019-7738543

2008 I (CU_) 2013-

nie pasuje do GT 1,25506,41100EC○12.2008-407000
Do 03-2003 dla modeli ze sportowym
zderzakiem
Od 04-2003 do wszystkich modeli

nie pasuje do GT 1,25506,41100EC○12.2008-406900
Do 03-2003 dla modeli ze sportowym
zderzakiem
Od 04-2003 do wszystkich modeli

1,25506,41100EC○nadaje się tylko do Base03.2003-380200

0,75GG●12.2008-7738041206 liftback (2A/C)
1998-2012

1,25506,31100EC01.2007-380500 **

1,25506,31100EC01.2007-380400

1,75DB●01.2007-13738314

0,75GG●-7738311

206 SW (2E/K) 2002-

1,25506,41100EC○-406900 1,25GC●-13738442

1,25GG●-7738441

206+ (2L_, 2M_)
2009-2013
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PEUGEOT
pasuje również 207+ 1,75466,71203EC●-431000 **

pasuje również 207+ 1,75466,71203EC-430900

1,25EBDD●-13738504

1,25DCS●-13738412

1,25GGDD●-7738503

1,25GGS●-7738411

207 (WA_, WC_)
2006-2015

1,75466,71203EC●-431000 **

1,75466,71203EC-430900

1,25EBDD●-13738504

1,25DCS●-13738412

1,25GGS●-7738411

1,25GGDD●-7738503

207 CC (WD_) 2007-
2015

pasuje również do LPG system

nie pasuje do Outdoor
nie pasuje do RC

1,75386,71280EC-445400 1,25EBDD●-13738504

1,25DCS●-13738412

1,25GGDD●-7738503

1,25GGS●-7738411

207 SW (WK_) 2007-
2013

1,75466,71203EC●-431000 **

1,75466,71203EC-430900

1,25DCS●-13738412

1,25EBDD●-13738504

1,25GGDD●-7738503

1,25GGS●-7738411

207 Van (WA_, WC_)
2006-

1,25537115055R○10.2019-628500

pasuje również do GTi 1,25537,2130055R10.2019-556100

pasuje również do GTi 1,25537,2130055R10.2019-556000

1,25EBDD●10.2019-13738544

1,25GGDD●10.2019-7738543

208 I (CA_, CC_)
2012-

nie pasuje do pojazdu e-208-680700

nie pasuje do pojazdu e-208-680800

nie pasuje do pojazdu e-208-680600

1NC○○●-13705764

1GG○○●-7705763

208 II (UB_, UP_,
UW_) 2019-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT

pasuje również do Crossway

nie pasuje do Hybride 1,75709,21650EC-519000

pasuje również do Crossway

nie pasuje do Hybride 1,75709,21650EC-518900

1,25EBDD●-01.201013738504

1,25GGDD●-01.20107738503

1,75GGS●-7738451

3008 nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (0U_) 2009-
2017

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT
pasuje również do GT-Line

1,58010,5200055R○-669600

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT
pasuje również do GT-Line

1,58010,5200055R○-669500

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1DCD○●-13738564 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GGD○●-7738563 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

3008 SUV (M_) 2016
-

1,757591800EC○08.2007-417900

1,257391800EC○08.2007-417800

0,75GG●05.2005-7738281

1,25GGS●08.2007-06.20057738351

307 (3A/C) 2000-
2012

1,25609,11700EC●-361000 **

1,25609,11700EC○-360900 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75QR●05.2005-13738302

0,75GG●05.2005-7738301

1,25DCS●-06.200513738362

1,25GGS●-06.20057738361

307 Break (3E) 2002
-2009

1,25609,11700EC●-361000 **

1,25609,11700EC○-360900 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

0,75QR●05.2005-13738302

0,75GG●05.2005-7738301

1,25DCS●-06.200513738362

1,25GGS●-06.20057738361

307 SW (3H) 2002-
2009
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PEUGEOT
nie pasuje do GTi 1,257591800EC●08.2013-417900

nie pasuje do Féline
nie pasuje do XT
nie pasuje do GTi

1,257391800EC02.2011-417800

nie pasuje do GTi

1,757391800EC○nadaje się tylko do Féline
nadaje się tylko do XT

02.2011-515800

poza modelami z tablicą rejestracyjną
na niższej czarnej plastikowej części
zderzaka

1,25EBD●●09.2008-13738454

1,75GGD●●09.2008-7738453

1,25EBDD●08.2013-10.200813738504

1,25GGDD●08.2013-10.20087738503

308 I (4A_, 4C_)
2007-2016

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do pojazdu Style

1,75758,46160055R●-583500

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do pojazdu Style

1,75758,46160055R●-583400

1,25ECDD●-13705684

1,25GGDD●-7705683

308 II 2013-

1,25749,61700EC-497100

1,25749,61700EC-497000 Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

1,25EBD●●10.2008-13738454

1,75GGD●●10.2008-7738453

1,25EBDD●-11.200813738504

1,25GGDD●-11.20087738503

308 SW I (4E_, 4H_)
2007-2014

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do pojazdu Style

1,75718,76150055R○-573700

pasuje również do GT
pasuje również do GT-Line

1,75718,76150055R○-573600

1,25ECDD●-13705684

1,25GGDD●-7705683

308 SW II 2014-

1,2510010,82000EC●04.2012-530000 0,75EB●●-13729432

1,25GG●-7729431

4007 (VU_, VV_)
2007-2013

1,75709,61140055R○-531300

pasuje również do 4WD 1,75708,3140055R○-629500

1,75NMS●-13729494

1,75GGS●-7729493

4008 2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT

1,25809,21700EC-278600 0,75GG●02.1999-7738111

0,75GG●-03.19997738141

406 (8B) 1995-2005

- 1,25GG●-03.19997738151 *
406 Break (8E/F)
1996-2004

1,25759,551900EC07.2008-401500 1,75EB●●07.2008-13738464

1,75GG●●07.2008-7738463

407 (6D_) 2004-
2011

2,25759,51600EC10.2010-496100 **

2,25759,51600EC10.2010-495900

1,75EB●●07.2008-13738464

1,75GG●●07.2008-7738463

1,25GG●●●10.2010-08.20087738433

407 SW (6E_) 2004-
2011

pasuje również do BlueHDi 1,751009,71700EC●-525500

pasuje również do BlueHDi 1,751009,71700EC○-525400

1,25EBD●●09.2010-13738454

1,75GGD●●09.2010-7738453

1,25EBDD●-10.201013738504

1,25GGDD●-10.20107738503

5008 (0U_, 0E_)
2009-2017

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT-Line

nie pasuje do GTi 1,258010180055R○-634300

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT-Line

nie pasuje do GTi 1,258010180055R○-634200

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1DCD○●-13738564 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GGD○●-7738563 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

5008 II 2016-

pasuje również do GT

nie pasuje do RXH
nie pasuje do GT-Line

1,757510,2190055R○-541400 1,25ECDD●-13738484

0,75GGDD●-7738483

508 I (8D_) 2010-
2018
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PEUGEOT
pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT-Line

1,5759,6180055R○-670900

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GT-Line

1,5759,6180055R○-670800

1,25NM○○●-13738594 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25JC○○●-13738584 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25GG○○●-7738593 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25GG○○●-7738583 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

508 II (FB_, FH_, F3_)
2018-

nie pasuje do GT
nie pasuje do Hybride
nie pasuje do RXH
nie pasuje do GT-Line

1,757510,2190055R○-543100

nie pasuje do GT
nie pasuje do Hybride
nie pasuje do RXH
nie pasuje do GT-Line

1,757510,2190055R○-543000

1,25ECDD●-13738484

0,75GGDD●-7738483

508 SW I (8E_) 2010-
2018

pasuje również do GT-Line 1,51800○-673900

pasuje również do GT-Line 1,51800○-673800

1,25NM○○●-13738594 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25JCD○●-13738584 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25GG○○●-7738593 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25GG○○●-7738583 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

508 SW II (FC_, FJ_,
F4_) 2018-

2,75729,81800EC○12.2010-312200 ** 0,75GG●12.2004-7738291607 (9D, 9U) 2000-

1,258010,21900EC○-316600 -806 (221) 1994-2002

1,757611,31900EC○12.2011-365600 1,25GG●10.2005-7705351

1,75EBD●●12.2011-11.200513705604

1,75GGD●●12.2011-11.20057705603

807 (E) 2002-

2,25757,51300EC●-498100

2,25757,51300EC-498000

1,25EB●●-13709372

1,25GG-7709371

BIPPER (AA_) 2008-

2,25757,51300EC●-498100

2,25757,51300EC-498000

1,25EB●●-13709372

1,25GG-7709371

BIPPER Tepee 2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT
nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,5GG●02.2002-7705061BOXER Autobus

(230P) 1994-2002

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,5GG●06.2006-7705331BOXER Autobus
(244, Z_) 2001-

nie pasuje do 4WD 2,2512016,833000EC○-441800

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900

1,75DC●01.2011-13709332

1,75GG●01.2011-7709331

1,75EB●●-02.201113709404

0,75GG●●-02.20117709401

BOXER Autobus
2005-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,5GG●02.2002-7705061BOXER Furgon
(230L) 1994-2005

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,5GG●06.2006-7705331BOXER Furgon (244)
2001-

nie pasuje do 4WD 2,2512016,833000EC○-441800

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900

1,75DC●01.2011-13709332

1,75GG●01.2011-7709331

1,75EB●●-02.201113709404

0,75GG●●-02.20117709401

BOXER Furgon 2006
-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC06.2006-400300 0,75GG●10.2004-7705071BOXER platforma /
podwozie (244)
2001-

nie pasuje do 4WD 1,2512013,32200EC-400300 0,75GG●-7705071BOXER platforma /
podwozie (ZCT_)
1994-2002

nie pasuje do 4WD 2,2514017,23500EC○-481900
zamówić również artykuł 9070819

1GG●●-7709533BOXER platforma /
podwozie 2006-

nie pasuje do 4WD 1,258010,21900EC○-316600 0,5GG●-7705081EXPERT (224_) 1995
-2006

nie pasuje do 4WD 1,258010,21900EC○-316600 0,5GG●-7705081EXPERT Furgon
(222) 1995-2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
na numer OPR 15666

1GGDD●09.2019-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
na numer OPR 15666

EXPERT Furgon (V_)
2016-

1,7512212,22000EC○05.2016-504000 dla pojazdów z regulacją poziomu

1,2512212,22000EC○05.2016-481000 dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC05.2016-504100

pasuje również do L2 1,2512212,22000EC○05.2016-480900
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC○05.2016-503900
dla pojazdów z regulacją poziomu

1,75GMDD●05.2016-13705674

1,75GGDD●05.2016-7705673

EXPERT Furgon
(VF3A_, VF3U_,
VF3X_) 2007-

1,7512212,22000EC○05.2016-504000 dla pojazdów z regulacją poziomu

1,2512212,22000EC○05.2016-481000 dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC05.2016-504100

pasuje również do L2 1,2512212,22000EC○05.2016-480900
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC○05.2016-503900
dla pojazdów z regulacją poziomu

1,75GMDD●05.2016-13705674

1,75GGDD●05.2016-7705673

EXPERT Tepee
(VF3X_) 2007-

1,257071100EC○03.2008-455600 **

1,257071100EC○03.2008-467400

1,257071100EC○03.2008-268600

0,75GG●03.2008-7705011

0,75SC●03.2008-10.200213705314

PARTNER
Combispace (5_, G_)
1996-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT

1,257071100EC○03.2008-455600 **

1,257071100EC○03.2008-467400

1,257071100EC○03.2008-268600

0,75GG●03.2008-7705011

0,75SC●03.2008-10.200213705314

PARTNER Furgon
(5_, G_) 1996-

1748,7145055R-660300 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1748,7145055R-660600 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660400 Krótka (L1)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660700 Długa (L2)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

0,75748,7145055R-660200 Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

0,75748,7145055R-660500 Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1,25NC○○●-13738574 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

1,25GG○○●-7738573 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

PARTNER Furgon
(K9) 2018-

pasuje również do BlueHDi
1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505500

1,25708,71600ECtylko do wersji długiej10.2018-515600

1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505600

pasuje również do BlueHDi
1,25707,831300EC○nadaje się tylko do wersji krótkiej10.2018-505400

1,25708,71600ECtylko do wersji długiej10.2018-515500

1,75GMDD●10.2018-13705674

1,75GGDD●10.2018-7705673

PARTNER Furgon
2008-

pasuje również do BlueHDi
pasuje również do Outdoor

1,25707,831300EC10.2018-505500

pasuje również do BlueHDi
pasuje również do Outdoor

1,25707,831300EC○10.2018-505400

1,75GMDD●10.2018-13705674

1,75GGDD●10.2018-7705673

PARTNER Tepee
2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT
pasuje również do GT-Line 1748,7145055R-660300
Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

pasuje również do GT-Line 1748,7145055R-660600
Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

pasuje również do GT-Line 0,75748,7145055R-660400
Krótka (L1)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

pasuje również do GT-Line 0,75748,7145055R-660700
Długa (L2)
przy niższym położeniu odkuwki
możliwe jest otwarcie drzwi przy
zamontowanej przyczepie

pasuje również do GT-Line 0,75748,7145055R-660200
Krótka (L1)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

pasuje również do GT-Line 0,75748,7145055R-660500
Długa (L2)
Tylne drzwi nie jest otwarta z
przyczepioną przyczepą

1,25NC○○●-13738574 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

1,25GG○○●-7738573 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera

RIFTER 2018-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

PEUGEOT

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

pasuje również do wersji z
automatycznie otwieranymi drzwiami
rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
na numer OPR 15666

1GGDD●09.2019-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
na numer OPR 15666

TRAVELLER (V_)
2016-

PORSCHE

1,2514016,33500EC●07.2017-359000 dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

-CAYENNE (92A)
2010-

1,2514016,33500EC●-359000 dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

-CAYENNE (9PA)
2002-2010

2,2510012,2240055R11.2018-592400 Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera

1,7510012,2240055R11.2018-592300 Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera

2EC○○●11.2018-13740704MACAN (95B) 2014-

RENAULT
pasuje również do 4WD 214016,83350055R-658300
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

0,5NMS●-13732764

0,5GGS●-7732763

ALASKAN 2016-

1,75757,2120055R-590000

1,75757,2120055R-589900

1,25NCS●-13743104

1,25GGS●-7743103

CAPTUR (J5_, H5_)
2013-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT

1,25757,61200EC-500500 1,25DBS●-13742654

1,25GGS●-7742651

CLIO Grandtour
(KR0/1_) 2008-

pasuje również Clio Campus 06-

nie pasuje do Sport-V6
nie pasuje do pojazdu Campus

1,25756,21200EC-255500 0,75GG●-07.20017741051CLIO II (BB_, CB_)
1998-

nie pasuje do Sport-V6
nie pasuje do pojazdu Campus

1,25756,21200EC-255500 0,75GG●-07.20017741051CLIO II Furgon
(SB0/1/2_) 1998-

nie pasuje do RS/GT
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,257571200EC○10.2012-445100 **

nie pasuje do RS/GT
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,257571200EC10.2012-445000

1,25DB●03.2009-13742472

1,25GG●03.2009-7742471

1,25DBS●10.2012-04.200913742654

1,25GGS●10.2012-04.20097742651

CLIO III (BR0/1,
CR0/1) 2005-

nie pasuje do RS/GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do "Initiale Paris"
nie pasuje do pojazdu Intens
nie pasuje do Steel

1,25757,5120055R●08.2019-568500

dla pojazdów bez instalacji gazowej

nie pasuje do RS/GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do "Initiale Paris"
nie pasuje do pojazdu Intens
nie pasuje do Steel

1,25757,5120055R●08.2019-568400

1,5GMS●08.2019-10.201613743024 * dla pojazdów z tylnymi światłami LED

1,5GGS●08.2019-10.20167743023 * dla pojazdów z tylnymi światłami LED

1,25EBS●08.2019-13742844 dla pojazdów bez tylnych świateł LED

1,25GGS●08.2019-7742843 dla pojazdów bez tylnych świateł LED

CLIO IV (BH_) 2012-

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do pojazdu Intens
nie pasuje do Steel

1,25757,6120055R○-574600

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line
nie pasuje do pojazdu Intens
nie pasuje do Steel

1,25757,6120055R-574500

1,25EBS●09.2016-13742844

1,25GGS●09.2016-7742843

1,5GMS●-10.201613743034

1,5GGS●-10.20167743033

CLIO IV Grandtour
(KH_) 2013-

-674400

-674300

1NM●●-13743164 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25NM●●-13743154 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1GG●●-7743163 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25GG●●-7743153 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

CLIO V (BF_) 2019-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT

- 1,25pasuje również do Grand Espace GG●08.1998-7742041 *

1,25pasuje również do Grand Espace GG-09.19987742051 *

ESPACE III (JE0_)
1996-2002

1,758011,32000EC○nadaje się tylko do SWB03.2015-327500 **

1,758011,32000EC○nadaje się tylko do SWB03.2015-327400

1,258011,32000ECnadaje się tylko do Grand Espace-341300 **

1,258011,32000ECnadaje się tylko do Grand Espace-341200

1,25pasuje również do Grand Espace QR●-13742362

1,25pasuje również do Grand Espace GG●-7742361

ESPACE IV (JK0/1_)
2002-

1,58011200055R○-607800 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,58011200055R○-607700 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,58011200055R-607600 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,5EC○●●10.2019-13742964

1,25NC●●-11.201913743174

1,5GG○●●10.2019-7742963

1,25GG●●-11.20197743173

ESPACE V (JR_)
2015-

1,75758,11350EC-512500 1,25GB●●05.2009-13742412

1,25GGS●-7742401

GRAND SCÉNIC II
(JM0/1_) 2004-

pasuje również do 5-miejscowych
pasuje również do 7-miejscowyc

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,75759,1150055R10.2016-518700

pasuje również do 5-miejscowych
pasuje również do 7-miejscowyc

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,75759,1150055R10.2016-518600

1,75NM●●10.2016-13742814

1,75GG●●10.2016-7742813

GRAND SCÉNIC III
(JZ0/1_) 2009-

1,257510,43185055R○-621000

1,257510,43185055R○-620900

1,25EC●○04.2018-13743014

1,25GG●○04.2018-7743013

1,25NC●○-05.201813743124

1,25GG●○-05.20187743123

GRAND SCÉNIC IV
(R9_) 2016-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT

pasuje również do 4x4

nie pasuje do pojazdu AdBlue 1,58510180055R○10.2018-605700 **

pasuje również do 4x4
pasuje również do AdBlue

2,57510180055R○-11.2018668200

pasuje również do 4x4
pasuje również do AdBlue

2,57510180055R-668100

1,5EC●○10.2018-13742974

1GG●○10.2018-7742973

1,25NC●○-11.201813743144

1,25GG●○-11.20187743143

KADJAR (HA_, HL_)
2015-

nie pasuje do Express Grand Volume
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25757,81350EC01.2008-408600

nie pasuje do Express Grand Volume
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,25757,81350EC01.2008-438600

0,5GG●01.2008-7742061KANGOO (KC0/1_)
1997-

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów
nie pasuje do Energy Intens

1,75758,4135055R-566100

1,25758,5135055R04.2013-445900

1,25758,5135055R04.2013-445700

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów
nie pasuje do Energy Intens

2,25758,4135055R○-05.2013566200

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów
nie pasuje do Energy Intens

1,75758,4135055R-05.2013566900

1,25DBS●04.2013-13742574 nie dla samochodów z systemem
Start/Stop dla roczników od 06-12-> 04-
13

1,25GGS●04.2013-7742571 nie dla samochodów z systemem
Start/Stop dla roczników od 06-12-> 04-
13

1,75EBS●-05.201313727594

1,75GGS●-05.20137727593

KANGOO / GRAND
KANGOO (KW0/1_)
2008-

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów

1,75758,4135055R-566100

1,25758,5135055R04.2013-445900

1,25758,5135055R04.2013-445700

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów

2,25758,4135055R○-05.2013566200

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów

1,75758,4135055R-05.2013566900

1,25DBS●04.2013-13742574 nie dla samochodów z systemem
Start/Stop dla roczników od 06-12-> 04-
13

1,25GGS●04.2013-7742571 nie dla samochodów z systemem
Start/Stop dla roczników od 06-12-> 04-
13

1,75GGS●-05.20137727593

1,75EBS●-05.201313727594

KANGOO BE BOP
(KW0/1_) 2009-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do Rallongé

1,25757,81350EC01.2008-408600

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do Rallongé

1,25757,81350EC01.2008-438600

0,5GG●01.2008-7742061KANGOO Express
(FC0/1_) 1997-

pasuje również (Express) Maxi
pasuje również do Compact

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów
nie pasuje do Energy Intens

1,75758,4135055R-566100

pasuje również (Express) Maxi
pasuje również do Compact

1,25758,5135055R04.2013-445900

pasuje również (Express) Maxi
pasuje również do Compact

1,25758,5135055R04.2013-445700

pasuje również (Express) Maxi
pasuje również do Compact

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów
nie pasuje do Energy Intens

2,25758,4135055R○-05.2013566200

pasuje również (Express) Maxi
pasuje również do Compact

Poza silnikiem benzynowym 1,2 z
automatyczną skrzynią biegów
nie pasuje do Energy Intens

1,75758,4135055R-05.2013566900

1,25DBS●04.2013-13742574 nie dla samochodów z systemem
Start/Stop dla roczników od 06-12-> 04-
13

1,25GGS●04.2013-7742571 nie dla samochodów z systemem
Start/Stop dla roczników od 06-12-> 04-
13

1,75EBS●-05.201313727594

1,75GGS●-05.20137727593

KANGOO Express
(FW0/1_) 2008-

pasuje również do 4WD 1,7510010,52000EC02.2017-505100 1,25DB●02.2017-13742614

1,25GG●02.2017-7742611

KOLEOS I (HY_)
2008-

pasuje również do AdBlue 18010,5230055R○-03.2017643900
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,25EC●○-03.201713743074KOLEOS II (HC_)
2016-

1,25758,51500EC-361200 0,75GG●-7741031LAGUNA II (BG0/1_)
2001-2007

- 0,75GG●-7741041LAGUNA II
Grandtour (KG0/1_)
2001-2007



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT
nie pasuje do GT
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu Coupé

1,25758,81500EC○-509100 1,25DBS●●-13742554

1,25GGS●●-7742553

LAGUNA III (BT0/1)
2007-2015

nie pasuje do GT 1,25758,81500EC○-448700

nie pasuje do GT 1,25758,81500EC○-509300

1,25DBS●●-13742564

1,25DG●-7742561

LAGUNA III
Grandtour (KT0/1)
2007-2015

1,2510014,32300EC03.2010-281800 0,5GG●11.2003-7742101

1,25GG●03.2010-12.20037742421

MASTER II Autobus
(JD) 1998-

1,2510014,32300EC03.2010-281800 0,5GG●11.2003-7742101

1,25GG●03.2010-12.20037742421

MASTER II Furgon
(FD) 1998-

1,7510014,3300055R●nadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-532400

dla pojazdów z i bez stopnia

0,75NMS●-13742764 dla pojazdów z oryginalnym złączem
wtyczki pod zestaw elektryczny

0,75GGS●-7742763 dla pojazdów z oryginalnym złączem
wtyczki pod zestaw elektryczny

0,7510.2012-742769 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

0,75-11.2012742909 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka
dla pojazdów z systemu start/stop

MASTER III Autobus
(JV) 2011-

1,7510014,3300055R●nadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-532400

dla pojazdów z i bez stopnia

0,75NMS●-13742764 dla pojazdów z oryginalnym złączem
wtyczki pod zestaw elektryczny

0,75GGS●-7742763 dla pojazdów z oryginalnym złączem
wtyczki pod zestaw elektryczny

0,7510.2012-742769 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka

0,75-11.2012742909 zestaw rozbudowujący dla pojazdów
bez przygotowanej wiązki kablowej do
zestawu elektrycznego haka
dla pojazdów z systemu start/stop

MASTER III Furgon
(FV) 2010-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT

nie pasuje do L2

1,7510015,8300055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół
nadaje się tylko na przednim napędem

-542800

1,7512017,3350055Rnadaje się tylko do podwójnych kół
dla napędu na tył

-547400

0,75GB●-13742784 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

0,75DB●-13742774 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,75GG●-7742783 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką
Nie pasuje do pojazdów z systemem
Start/Stop

0,75GG●-7742773 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

MASTER III
platforma /
podwozie (EV, HV,
UV) 2010-

1,25657,21300EC-323700 ** 0,75GG●03.1999-7742111

0,75GG●-04.19997742121

MEGANE I (BA0/1_)
1995-2004

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do RS/GT 1,75758,11350EC○-512600

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do RS/GT 1,75758,11350EC-512500

1,25DB●●10.2008-02.200613742494

1,25GG●10.2008-02.20067742491

MEGANE II (BM0/1_,
CM0/1_) 2001-2012

nie pasuje do GT 2,25757,51200EC●-426300 **

dla pojazdów bez systemu park
distance control

0,75QR●-13742454

0,75GG●-7742451

MEGANE II Coupé-
Cabriolet (EM0/1_)
2003-2010

1,5758,2150055R-559300

1,5758,21500EC-523100

1,25DB●-13742392

0,75GG●-7742391

MEGANE II kombi
(KM0/1_) 2003-2012

2,25757,51200EC●10.2012-426300 ** -MEGANE II sedan
(LM0/1_) 2003-

nie pasuje do GT

1,75758,11350EC○nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-512600

nie pasuje do GT

1,75758,11350ECnadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-512500

1,75DBS●09.2012-13742674

1,25EB●●-10.201213742924

1,25GG●●-10.20127742923

MEGANE III coupe
(DZ0/1_) 2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT
nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line

1,5758,2150055R08.2016-559300

od 03-2012 także dla wersji GT-Line

nie pasuje do GT
nie pasuje do GT-Line

1,5758,21500EC○08.2016-523100

od 03-2012 także dla wersji GT-Line

1,75GMS●09.2012-13742684

1,75GGS●09.2012-7742683

1,75NM●●08.2016-10.201213742824

1,75GG●●08.2016-10.20127742823

MEGANE III
Grandtour (KZ0/1)
2008-

nie pasuje do Generation
nie pasuje do RS/GT

1,75758,11350EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

01.2016-512600

nie pasuje do Generation
nie pasuje do RS/GT

1,75758,11350ECnadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

01.2016-512500

1,75DBSD09.2012-13742664

1,75EB●●01.2016-10.201213742834

1,25GGS●01.2016-7742661

MEGANE III liftback
(BZ0/1_) 2008-

pasuje również do GT
pasuje również do GT-Line

1,57510,06185055R○-619100

pasuje również do GT
pasuje również do GT-Line

1,57510,06185055R○-619000

2EC●○●-13743004

2GG●○●-7743003

MEGANE IV
Grandtour
(K9A/M/N_) 2016-

pasuje również do GT-Line

nie pasuje do GT 1,57510185055R○-613100

pasuje również do GT-Line

nie pasuje do GT 1,57510185055R○-613000

1EC●○●-13742994

1GG●○●-7742993

MEGANE IV liftback
(B9A/M/N_) 2015-

- 1,25GG●12.2001-08.19997742141 *

1,25GG●07.1999-7742131 *

MEGANE Scenic
(JA0/1_) 1996-2001

1,25755,77900EC○nadaje się tylko do Modus01.2008-361800
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

1,25756,941200EC○nadaje się tylko do Grand Modus-01.2008501200

1,25755,77900EC○nadaje się tylko do Modus-01.2008480100
dla pojazdów bez standardowo
zamontowanego systemu przewożenia
rowerów

0,75GG●-7742431MODUS / GRAND
MODUS (F/JP0_)
2004-

nie pasuje do RX4 1,757581400EC-10.2000385800 1,25GG●-7742141 *
SCÉNIC I nadwozie
wielkopojemne
(MPV) (JA0/1_,
FA0_) 1999-2005



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT

1,75758,11350EC○06.2009-512600

1,75758,11350EC06.2009-512500

1,25GB●●06.2009-13742412

1,25GGS●06.2009-7742401

SCÉNIC II (JM0/1_)
2003-

pasuje również do XMOD

nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego 1,75759,5150055R10.2016-616100

pasuje również do XMOD

nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego 1,75759,5150055R10.2016-616000

1,75NM●●10.2016-13742814

1,75GG●●10.2016-7742813

SCÉNIC III (JZ0/1_)
2008-

pasuje również do Hybrid Assist 1,257510,43185055R○-621000

pasuje również do Hybrid Assist 1,257510,43185055R○-620900

1,25EC●○04.2018-13743014

1,25GG●○04.2018-7743013

1,25NC●○-05.201813743124

1,25GG●○-05.20187743123

SCÉNIC IV (J9_)
2016-

1,57510,5185055R○-619600 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,57510,5185055R○-619500 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,5EC●○●-10.201513742984

1,5GG●○●-10.20157742983

TALISMAN (L2M_)
2015-

1,57510,5185055R○-619600 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,57510,5185055R○-619500 nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,5EC●○●-13742984

1,5GG●○●-7742983

TALISMAN
Grandtour (KP_)
2016-

1,258012200055R09.2014-560100 0,75GG●09.2006-7735643

0,75NMS●09.2014-10.200613742504

0,75GGS●09.2014-10.20067742501

TRAFIC II Autobus
(JL) 2001-

1,258012200055R09.2014-560100 0,75GG●09.2006-7735643

0,75NMS●09.2014-10.200613742504

0,75GGS●09.2014-10.20067742501

TRAFIC II Furgon
(FL) 2001-

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

0,75NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

TRAFIC III Autobus
(JG_) 2014-

18012,1200055R-573000

18012,1200055R-622000

0,75NCS●-13742934

0,75GGS●-7742933

TRAFIC III Furgon
(FG_) 2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

RENAULT

1,25253,9600EC06.2007-01.1998270300 1,25GG●06.2007-7742251TWINGO I (C06_)
1993-2012

1,25253,9600EC02.2007-01.1998270300 1,25GG●-7742251TWINGO I Furgon
(S06_) 1993-2012

nie pasuje do RS 1,25653,8455055R○08.2014-554000 0,75GB●●12.2011-13742534 *

0,5GGS●12.2011-7742531 *

1,75DB●08.2014-01.201213742794

1,25GG●08.2014-01.20127742791

TWINGO II (CN0_)
2007-

352,5●05.2019-595245 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●●05.2019-13742954 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

TWINGO III (BCM_)
2014-

3,7560●09.2019-06.2018653745 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GGS●09.2019-06.201813743114 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

ZOE (BFM_) 2012-

SAAB

1,25758,51600EC○-224400 -900 II 1993-1999

nie pasuje do Cabrio 1,25758,51600EC○-224400 -900 II coupe 1993-
1999

nie pasuje do Cabrio 1,25758,51600EC○-224400 -9-3 (YS3D) 1998-
2003

nie pasuje do 4WD 1,757591600EC○-427500

nie pasuje do 4WD 1,757591600EC●-377300

0,25FC●D-13745024

0,25GG●D-7745023

9-3 (YS3F, E79, D79,
D75) 2002-2015

1,757591600EC○01.2008-427500 0,25FC●D-13745024

0,25GG●D-7745023

9-3 kabriolet (YS3F)
2003-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SAAB
nie pasuje do 4WD 1,757591600EC○-449300

nie pasuje do 4WD 1,757591600EC○-449200

0,25FC●D-13745024

0,25GG●D-7745023

9-3 kombi (YS3F)
2005-2015

1,25759,91800EC●-269200 dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25759,91800EC○-269100 dla pojazdów bez regulacji poziomu

0,25FC●-13745012 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GG●-7745011 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

9-5 (YS3E) 1997-
2009

- 1,25QR●●●-13709574

1,25GG●●●-7709573

9-5 (YS3G) 2010-
2012

1,25759,91800EC●-269200 dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25759,91800EC○-269100 dla pojazdów bez regulacji poziomu

0,25FC●-13745012 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,25GG●-7745011 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

9-5 kombi (YS3E)
1998-2009

SEAT
nie pasuje do 4WD 2,2510012,4250055R●-537300
osłona zderzaka w komplecie

nie pasuje do 4WD 1,7510012,4250055R●-537200

1,75EB●●●-13756754

1,75GG●●●-7756753

ALHAMBRA (710,
711) 2010-

1,758511,22100EC●04.2000-270200 ** dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4WD 1,258511,22100EC○-05.2000468300

pasuje również do 4WD 1,258511,22100EC-05.2000350000

1,75DB●-13746024

1,25GG●-7746023

1,25GG●-7746021

ALHAMBRA (7V8,
7V9) 1996-2010

pasuje również do FR

nie pasuje do Copa 1,25758,21400EC●12.2009-446700

osłona zderzaka w komplecie

nie pasuje do Copa
nie pasuje do FR

1,75758,21400EC●-01.2010519200

nie pasuje do Copa
nie pasuje do FR

1,25759,11600EC●-446600

od 01-2007 także dla wersji Freetrack

1,25EC○○●-13746254

1,25GG○○●-7746253

ALTEA (5P1) 2004-

nie pasuje do Copa
nie pasuje do FR

1,25758,21400EC●-02.2009519200

nie pasuje do Copa
nie pasuje do FR

1,25759,11600EC●-446600

1,25EC○○●-13746254

1,25GG○○●-7746253

ALTEA XL (5P5, 5P8)
2006-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SEAT
pasuje również do FR 1,5607,5120055R○-646900

pasuje również do FR 1,5607,5120055R-646800

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

ARONA (KJ7) 2017-

1,25505,1800EC●-273700 0,75GG●12.2000-7746031AROSA (6H) 1997-
2004

nie pasuje do FR
nie pasuje do Cupra

110012,6250055R-666100

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

nie pasuje do FR
nie pasuje do Cupra

110012,6250055R-623900

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

0,5pasuje również do X-perience FC●●●-06.201413746324
Pojazdy z przygotowaniem AND OEM
moduł (1D8/1M7)

2EC○D●-13746304 dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

2GG○D●-7746303 dla pojazdów z przygotowaniem bez
hak holowniczy

ATECA (KH7) 2016-

1,25506,41100EC●-01.1996298800 ** Od 01-01-1996 do 31-12-1996 pasuje
również do CLX/GLX/GTi

-CORDOBA (6K1,
6K2) 1993-2002

1,25506,41100EC●-298800 ** -CORDOBA (6K2)
1999-2002

1,25506,41100EC●-298800 ** -CORDOBA Vario
(6K5) 1996-2002

1,25506,41100EC●-298800 ** 1,25GG●-7746171CORDOBA Vario
(6K5) 1999-2002

1,758010,42000EC●-440400

1,758010,42000EC○-518300

1,75ECD●●-13746274

1,75GGD●●-7746273

EXEO (3R2) 2008-
2013

1,758010,42000EC●-440400

1,758010,42000EC○-518300

1,75ECD●●-13746274

1,75GGD●●-7746273

EXEO ST (3R5) 2009-
2013

nie pasuje do FR 1,255071200EC●-366000
od 2008 także dla wersji Collector

nie pasuje do FR 1,255071200EC●-366300
od 2008 także dla wersji Collector

0,5GG●-7746201IBIZA III (6L1) 2002-
2009
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SEAT

1,25757,7120055R○06.2017-523500 od 01-01-2012 do 06-06-2017 pasuje
również FR

1,75757,7120055R○06.2017-533800 od 01-01-2012 do 06-06-2015 pasuje
również FR

1,75EB○○●05.2015-13748174

1,75GG○○●05.2015-7748173

1,25NMDD●06.2017-06.201513756824

1,25GGDD●06.2017-06.20157756823

IBIZA IV (6J5, 6P1)
2008-

nie pasuje do FR 1,25757,7120055R○-523500
od 01-2012 także dla wersji FR

nie pasuje do FR 1,75757,7120055R○-533800
od 01-2012 także dla wersji FR

1,75EB○○●05.2015-13748174

1,75GG○○●05.2015-7748173

1,25NMDD●-06.201513756824

1,25GGDD●-06.20157756823

IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J1,
6P5) 2008-

1,75757,7120055R○-533900

1,25757,7120055R○-533800

1,75EB○○●05.2015-13748174

1,75GG○○●05.2015-7748173

1,25NMDD●-06.201513756824

1,25GGDD●-06.20157756823

IBIZA IV ST (6J8,
6P8) 2010-

pasuje również do FR

nie pasuje do CNG 1507,1120055R-643500

pasuje również do FR

nie pasuje do CNG 1507,1120055R-643400

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

IBIZA V (KJ1) 2017-

1,25756,31000EC○-313300 0,5GG●-7756271INCA (6K9) 1995-
2003

nie pasuje do FR
nie pasuje do Topsport
nie pasuje do Cupra

1,25758,31500EC●-346800 0,5GG●08.2005-7746121LEON (1M1) 1999-
2006
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SEAT

pasuje również do FR

nie pasuje do Copa
nie pasuje do Cupra
nie pasuje do Sport

1,25758,21400EC●09.2009-446700

osłona zderzaka w komplecie

nie pasuje do Copa
nie pasuje do FR
nie pasuje do Cupra
nie pasuje do Sport

1,75759,231650EC●-01.2010519300

nie pasuje do Copa
nie pasuje do FR
nie pasuje do Cupra
nie pasuje do Sport

1,25759,11600EC●-446600

1,25EC○○●-13746254

1,25GG○○●-7746253

LEON (1P1) 2005-
2013

pasuje również do CNG

nie pasuje do FR
nie pasuje do Cupra

1,25809,9200055R●12.2016-570500 **

osłona zderzaka w komplecie

nie pasuje do Cupra
1,75809,9200055R●nadaje się tylko do FR12.2016-570900

pasuje również do FR

nie pasuje do Cupra 1,25809,9200055R●12.2016-567000

pasuje również do FR 1,258510,3200055R○-01.2017643700

pasuje również do FR

nie pasuje do Cupra 1,258510,3200055R●-606500

Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

0,5FC●●●-06.201413746324 Pojazdy z przygotowaniem AND OEM
moduł (1D8)

2,5NC○○●-02.201313701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-02.20137701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

LEON (5F1) 2012-

pasuje również do FR 1,75809,9200055R●12.2016-570900

pasuje również do FR 1,25809,9200055R●12.2016-567000

pasuje również do FR
pasuje również do FR Edition

1,258510,3200055R○-01.2017643700

pasuje również do FR
pasuje również do FR Edition

1,258510,3200055R●-606500

Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

0,5FC●●●-06.201413746324 Pojazdy z przygotowaniem AND OEM
moduł (1D8)

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

LEON SC (5F5) 2013-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SEAT

pasuje również do FR

nie pasuje do X-Perience 1,258510,3200055R●-606500

do FR, zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera

nie pasuje do Cupra
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do X-Perience

1,258010,2180055R●12.2016-586600

nie pasuje do Cupra
nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do X-Perience

1,258010,2180055R●12.2016-586500

pasuje również do FR
pasuje również do X-perience

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową

1,258510,3200055R○-01.2017643700

0,5pasuje również do X-perience FC●●●-06.201413746324
Pojazdy z przygotowaniem AND OEM
moduł (1D8)

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

LEON ST (5F8) 2013-

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu Electric

3,7552,5-552845

nie dla modeli bez rozwiązania Canbus
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu Electric

GG●D●-13756774

nie dla modeli bez rozwiązania Canbus
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

Mii (KF1) 2011-

18011,5250055R○-666400 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

110012,6250055R-666100 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

110012,6250055R-666000 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

TARRACO (KN2_)
2018-

1,25759,11600EC●-446600 1,25EC○○●-13746254

1,25GG○○●-7746253

TOLEDO III (5P2)
2004-2009



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SEAT

1,25757,8130055R●-571300

1,25757,8130055R●-571200

1,75EB○○●05.2015-13748174

1,75GG○○●05.2015-7748173

1,25NMDD●-06.201513756824

1,25GGDD●-06.20157756823

TOLEDO IV (KG3)
2012-2019

SKODA

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu Electric

3,7552,5-552845

nie dla modeli bez rozwiązania Canbus
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu Electric

GG●D●-13756774

nie dla modeli bez rozwiązania Canbus
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

CITIGO 2011-

nie pasuje do RS 1,25506,2850EC○-330900 0,75GG●-01.20007748061 dla pojazdów bez check control

0,75GG●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-7748021

FABIA I (6Y2) 1999-
2008

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,25507,11200EC○-359600

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,25507,11200EC○-359500

0,75GG●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-7748021

0,75GG●-7748061 dla pojazdów bez check control

FABIA I Combi (6Y5)
2000-2007

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,25507,11200EC○-359600

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,25507,11200EC○-359500

0,75GG●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-7748021

0,75GG●-7748061 dla pojazdów bez check control

FABIA I Praktik (6Y5)
2000-2007

1,25507,11200EC○-359600

1,25507,11200EC○-359500

0,75GG●-01.20007748061 dla pojazdów bez check control

0,75GG●nadaje się tylko do modeli z
checkcontrol

-7748021

FABIA I sedan (6Y3)
1999-2007



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SKODA
nie pasuje do RS
nie pasuje do Monte Carlo

1,75867,2120055R●-625200

Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

nie pasuje do RS
nie pasuje do Monte Carlo

1,25507,11200EC●-489000

1,25DB●05.2010-13748144

1,25GG●05.2010-7748141

1,75EB○○●-06.201013748174

1,75GG○○●-06.20107748173

FABIA II (542) 2006-
2014

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,75867,2120055R●-625200

Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,25507,11200EC●-359600

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS

1,25507,11200EC○-359500

0,5GG●05.2010-7748151

1,25EB●●05.2010-13748154

1,75GG○○●-06.20107748173

1,75EB○○●-06.201013748174

FABIA II Combi (545)
2007-2014

nie pasuje do Monte Carlo 1,75867,2120055R●08.2018-625200
Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

nie pasuje do Monte Carlo 1,5507,2110055R○-09.2018662700

nie pasuje do Monte Carlo 1,25507,2120055R●08.2018-600700

nie pasuje do Monte Carlo 1,25507,2120055R●-600600

1,25NMDD●-13756824

1,25GGDD●-7756823

FABIA III (NJ3) 2014-

nie pasuje do Monte Carlo 1,75867,2120055R●08.2018-625200

nie pasuje do Monte Carlo 1,25507,2120055R●08.2018-600700

nie pasuje do Monte Carlo 1,5507,2110055R○-09.2018662700

nie pasuje do Monte Carlo 1,25507,2120055R●-600600

1,25NMDD●-13756824

1,25GGDD●-7756823

FABIA III kombi
(NJ5) 2014-

- 2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

KAMIQ (NW4) 2019-

1,59010,8200055R○-647500 dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,59010,8200055R○-647400 dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

KAROQ (NU7) 2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SKODA

pasuje również do 4WD

nie pasuje do RS 1,510012,4230055R○-633500

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do 4WD

nie pasuje do RS 1,510012,4230055R○-633400

dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

KODIAQ (NS7, NV7)
2016-

nie pasuje do 4WD 1,25758,31500EC○01.2004-524900 1,25DB●01.2004-13748064

0,75GG●01.2004-7748061 dla pojazdów bez check control

OCTAVIA I (1U2)
1996-2010

nie pasuje do 4WD 1,25758,31500EC○01.2004-524900

1,75608,41500EC●nadaje się tylko do 4WD01.2004-339400

1,25DB●01.2004-13748064

0,75GG●01.2004-7748061 dla pojazdów bez check control

OCTAVIA I Combi
(1U5) 1998-2010

nie pasuje do Greenline
nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

2,251009,51800EC○-452000

nie pasuje do Greenline
nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

2,251009,51800EC○-451400

1,25NC○○●-13748164

1,25GG○○●-7748163

OCTAVIA II (1Z3)
2004-2013

nie pasuje do Greenline
nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

2,251009,51800EC●-452000

nie pasuje do Greenline
nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

2,251009,51800EC○-451400

1,25NC○○●-13748164

1,25GG○○●-7748163

OCTAVIA II Combi
(1Z5) 2004-2013

pasuje również do RS

nie pasuje do 4WD 1,758510,3200055R○-606500

nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

1,258010,2180055R●-586600

nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

1,257510,2180055R○-575400

1,258510,3200055R○nadaje się tylko do RS-643700

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

OCTAVIA III (5E3,
NL3, NR3) 2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SKODA

pasuje również do Greenline
pasuje również do Scout
pasuje również do RS (4x4)

nie pasuje do 4WD 1,758510,3200055R○-606500

od 03-2017 nie pasuje do Scout

pasuje również do Greenline
pasuje również do RS

nie pasuje do Scout
nie pasuje do 4WD

1,258010,2180055R●-586600

pasuje również do Greenline

nie pasuje do Scout
nie pasuje do RS
nie pasuje do 4WD

1,257510,2180055R○-575400

1,258510,3200055R○nadaje się tylko do RS
nadaje się tylko do Scout

-643700

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

OCTAVIA III Combi
(5E5) 2012-

nie pasuje do Spaceback 1,25757,8130055R●-571300

nie pasuje do Spaceback 1,25757,8130055R●-571200

1,75EB○○●05.2015-13748174

1,75GG○○●05.2015-7748173

1,25NMDD●-06.201513756824

1,25GGDD●-06.20157756823

RAPID (NH3) 2012-

nie pasuje do Hatchback 1,75758,5150055R○-584800

nie pasuje do Hatchback 1,75758,5150055R○-584700

1,75EB○○●05.2015-13748174

1,75GG○○●05.2015-7748173

1,25NMDD●-06.201513756824

1,25GGDD●-06.20157756823

RAPID Spaceback
(NH1) 2012-

2,25507,2120055R○-537000 Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

pasuje również do Scout 1,25507,21200EC○-485600

1,25DB●05.2010-13748144

1,25GG●05.2010-7748141

1,75EB○○●-06.201013748174

1,75GG○○●-06.20107748173

ROOMSTER (5J)
2006-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SKODA

2,25507,2120055R○-537000 Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

pasuje również do Scout 1,25507,21200EC○-485600

1,25DB●05.2010-13748144

1,25GG●05.2010-7748141

1,75EB○○●-06.201013748174

1,75GG○○●-06.20107748173

ROOMSTER Praktik
(5J) 2007-2015

-679400

-679300

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

SCALA 2019-

1,258510,32000EC●-432400

1,258510,32000EC-405000

1,25DBD●-13748094SUPERB I (3U4)
2001-2008

pasuje również do 4WD 1,757510180055R○-510900

pasuje również do 4WD 1,75759,581800EC○-510800

1,25NC○○●-13748164

1,25GG○○●-7748163

SUPERB II (3T4)
2008-2015

pasuje również do 4WD 1,757510180055R○-510900

pasuje również do 4WD 1,75759,581800EC○-510800

1,25NC○○●-13748164

1,25GG○○●-7748163

SUPERB II kombi
(3T5) 2009-2015

pasuje również do 4WD

nie pasuje do pojazdu Sportline 1,259011,3220055R○-614700

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

nie pasuje do pojazdu Sportline 1,259011,3220055R○-598500

pasuje również do 4WD
pasuje również do AdBlue

nie pasuje do pojazdu Sportline 1,259011,3220055R○-598400

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

SUPERB III (3V3)
2015-

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu Sportline

1,59011,3220055R○-614700

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu Sportline

1,59011,3220055R○-598500

pasuje również do AdBlue

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu Sportline

1,59011,3220055R○-598400

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

SUPERB III kombi
(3V5) 2015-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SKODA
pasuje również do Outdoor 1,758010,3210055R●-524500
Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

pasuje również do Outdoor 1,758010,3210055R●-524400

1,25NC○○●-13748164

1,25GG○○●-7748163

YETI (5L) 2009-2017

SMART

1,25505750EC-378500 0,75SC●-13745494FORFOUR (454)
2004-2006

SSANGYONG
nie pasuje do pojazdu importować 1,2511712,9250055R-623000 1,5GG●●-03.20077745571ACTYON SPORTS I

(QJ) 2005-

nie pasuje do pojazdu importować 1,2511712,9250055R-623000 1,5GG●●-7745571ACTYON SPORTS II
2012-

nie pasuje do pojazdu importować 1,2510011,55200055R○08.2019-544800

nie pasuje do pojazdu importować 1,2510011,55200055R08.2019-544700

1,25EC●●08.2019-11.201313745584

1,25GG●●08.2019-11.20137745581

KORANDO (CK)
2010-

nie pasuje do pojazdu AdBlue
nie pasuje do pojazdu importować

112514,56350055R-635100 1EB●●●-13745624

1GG●●●-7745623

REXTON (Y400)
2017-

nie pasuje do pojazdu importować 1,2514014,53500EC06.2006-412300

nie pasuje do pojazdu importować 1,2514015,33500EC-07.2006484800

0,75EB●●-13745544

0,75GG●-7745541

REXTON / Rexton II
(GAB_) 2002-

nie pasuje do pojazdu importować 1,2514015,33500EC04.2017-484800 0,75EB●●04.2017-13745544

0,75GG●●04.2017-7745541

REXTON W 2012-

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu importować

1,5758,5150055R09.2019-608000 1pasuje również do XLV DCS●09.2019-13745594

0,75pasuje również do XLV GGS●09.2019-7745591

TIVOLI 2015-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SUBARU
nie pasuje do 2L Turbo 1,2585102135EC-482500
dla pojazdów z regulacją poziomu

nie pasuje do 2L Turbo 1,2585102135EC-402300
dla pojazdów z regulacją poziomu

0,75GG●-7750011 dla pojazdów z przygotowaną wtyczkąFORESTER (SF_)
1997-2002

nie pasuje do 2L Turbo 1,2585102135EC12.2007-482500
dla pojazdów z regulacją poziomu

nie pasuje do 2L Turbo 1,2585102135EC12.2007-402300
dla pojazdów z regulacją poziomu

0,75GG●07.2005-7750011 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

0,5GG●12.2007-08.20057750161

FORESTER (SG_)
2002-2012

1,7580102000EC●02.2013-503000

1,7580102000EC●02.2013-502900

1,25SC●02.2013-13750194

0,75GG●02.2013-7750191

FORESTER (SH_)
2007-

2,258010,1215055R●10.2019-03.2013570100

2,258010,1215055R○10.2019-03.2013570200 **

2,258010,1215055R○10.2019-03.2013570000

1,75EB●●10.2019-03.201313750234

1,75GG●●10.2019-03.20137750231

FORESTER (SJ_)
2012-

pasuje również do 4WD
pasuje również do WRX / STI

1,75758,61600EC-353400 -IMPREZA kombi (GF)
1992-2000

pasuje również do 4WD
pasuje również do WRX / STI

1,75758,61600EC-353400 -IMPREZA kombi
(GG) 2000-2008

nie pasuje do WRX 2,25758,71600EC●05.2012-508600 1,5EB●●05.2012-13750184IMPREZA liftback
(GR, GH, G3) 2007-
2014

- 1EB●●-13750264 *

1GG●●-7750263 *

IMPREZA liftback
(GT_) 2016-

pasuje również do 4WD
pasuje również do WRX / STI

1,75758,61600EC-353400 0,75GG●-7750011 dla pojazdów z przygotowaną wtyczkąIMPREZA sedan (GC)
1992-2001

pasuje również do 4WD
pasuje również do WRX / STI

1,75758,61600EC12.2007-353400 0,75GG●12.2007-7750141IMPREZA sedan (GD)
1999-2009

2,25505,4800ECnadaje się tylko do 4WD12.2006-414500 0,5GG●12.2006-7751251JUSTY III (G3X) 2003
-

nie pasuje do 4WD 1,75506,11000EC12.2011-432300 1,25GG●12.2011-7708261JUSTY IV 2007-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SUBARU

1,75759,31800EC●-329200 0,75GG●-7750011 dla pojazdów z przygotowaną wtyczkąLEGACY III kombi
(BH) 1998-2003

1,758510,12000EC○-466500

1,758510,12000EC○-466400

0,75QR●-13750154LEGACY IV kombi
(BP) 2003-2009

1,75809,761800EC●-530600 1,25EB●●-13750214LEGACY V (BM)
2009-

1,75809,761800EC●-530600 1,25EB●●-13750204

1,25GG●●-7750201

LEGACY V kombi
(BR) 2008-2014

1,5909,6150055R●-614900

1,5909,6150055R●-614800

2EBS●-13750244

2GGS●-7750243

LEVORG 2015-

1,758510,12000EC○-466500

1,758510,12000EC○-466400

-OUTBACK (BL, BP)
2003-2010

1,758210,052000EC○02.2015-524700

1,758210,052000EC○02.2015-524600

1,25EB●●02.2015-13750204

1,25GG●●02.2015-7750201

OUTBACK (BR) 2009
-

1,759010,52200055R●-597000

1,759010,52200055R○-596900

1,25EB●●-13750204

1,25GG●●-7750201

OUTBACK (BS) 2014
-

1,25505,685055R-539400 1,25QR●●-13754104

0,75GG●-7754101

TREZIA 2010-

pasuje również do LPG system 1,25758,93160055R○11.2017-554800 1,25EB●●11.2017-13750224XV (_GP_) 2011-

- 1EB●●-13750264 *

1GG●●-7750263 *

XV (GT) 2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SUZUKI

1,75504,2600EC●-516400 0,75EB●-13751314

0,75GG●-7751311

ALTO (GF) 2009-

nie pasuje do Hybride 1,5606100055R○-612300

nie pasuje do Hybride 1,5606100055R○-612200

2EB●●-13751384

2GG●●-7751383

BALENO (FW, EW)
2016-

1,75403,140055R○-596500

1,75403,140055R○-596400

0,75EB●-13751314

0,75GG●-7751311

CELERIO (LF) 2014-

pasuje również do 3 drzwiowego
modelu cabrio
pasuje również do XL-7

1,2575101800EC-435900 0,75DB●-13751172

0,75GG●-7751171

GRAND VITARA I
(FT, HT) 1998-2006

1,25858,851600EC●nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

03.2012-440500

1,258510,52000EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

07.2010-444700

Uwaga! Odległość od kuli haka
holowniczego do zderzaka jest bardzo
duża!

1,258510,52000EC○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-04.2012444700

dla pojazdów z kołem zapasowym na
pokrywie bagażnika

1,75858,85160055R●nadaje się tylko do modeli 3-
drzwiowych

-04.2012541700 **

dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

1,258510,85200055R○nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-08.2010535100

dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

0,75SC●-13751282

0,75GG●-7751281

GRAND VITARA II
(JT, TE, TD) 2005-

nie pasuje do 4WD 1,75505,1800EC-351600 0,75GG●-7751121IGNIS I (FH) 2000-
2005

pasuje również do 4WD
pasuje również do TSM

nie pasuje do Sport 2,25505,4800EC12.2006-414500 0,5GG●12.2006-7751251IGNIS II (MH) 2003-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SUZUKI

pasuje również do Hybrid

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu AllGrip
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1,5505,6100055R-627300

pasuje również do Hybrid

nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu AllGrip
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1,5505,6100055R-627200

1,5EB●-13751394

1,5GG●-7751393

IGNIS III (MF) 2016-

1756,7130055R●-661300

1756,7130055R○-661400

1,25NMS●-13751424

1,25GGS●-7751423

JIMNY samochód
terenowy zamknięty
(A6G) 2018-

pasuje również do cabrio 1,25756,91300EC10.2018-455900 0,75GG●11.2001-7751071 *

0,75GG●10.2018-08.20017751213

JIMNY samochód
terenowy zamknięty
(SN) 1998-

nie pasuje do 4WD 2,25756,91200EC○-438700 ** 0,75GG●-7751221LIANA kombi (ER)
2001-2007

2,75504,2200EC○nadaje się tylko do wersji benzynowej
1,2 litra

-499000

2,75504,2200ECnadaje się tylko do wersji benzynowej
1,2 litra

-498900

0,75EB●-13751314

0,75GG●-7751311

SPLASH (EX) 2008-

nie pasuje do Sport
nie pasuje do 4WD

1,756061000EC○08.2010-484600 0,5GG●08.2010-7751261SWIFT III (MZ, EZ)
2005-

nie pasuje do Sport
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do pojazdu X-ite

2,75606100055R●03.2017-534300 0,75GG●03.2017-7751351

1,25EB●03.2017-13751342

SWIFT IV (FZ, NZ)
2010-

nie pasuje do Sport
nie pasuje do 4WD

1605,8100055R-633000 **

pasuje również do 4WD
pasuje również do Hybrid

nie pasuje do Sport 1605,8100055R-635600

1EB●-13751404

1GG●-7751401

SWIFT V (AZ) 2017-

pasuje również do 4WD 2,25507,11200EC●07.2013-469800

pasuje również do 4WD 2,25507,11200EC●07.2013-469700

0,75EB●07.2013-13751292

0,75GG●07.2013-7751291

SX4 (EY, GY) 2006-

1,75758,3150055R○-580500 1,25NCS●-13751412

1,25GGS●-7751371

SX4 S-Cross (JY)
2013-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

SUZUKI

1,255071200EC○01.2010-495200 ** -SX4 sedan (GY, RW)
2007-

pasuje również do wersji S 2,25758,3150055R●09.2018-601700

1758,3120055R○-10.2018659200

1,25NCS●-13751412

1,25GGS●-7751371

VITARA (LY) 2015-

1,75355,65800EC●-372800 0,5GG●-7751191WAGON R liftback
2002-2012

nie pasuje do 4WD 1,75355,65800EC●08.2008-372800 0,5GG●08.2008-7751191WAGON R+ liftback
(MM) 2000-

1,25556,71310EC-259000 -X-90 (EL) 1995-1997

TESLA

2,7575○-01.2019667445 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●-01.201913752514 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

MODEL 3 (5YJ3)
2017-

2,575●04.2016-597834 ** sprawdź warunki gwarancji dla modeli
Tesla: https://brink.eu/tesla-s
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

2,575●04.2016-597845 sprawdź warunki gwarancji dla modeli
Tesla: https://brink.eu/tesla-s
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●●04.2016-13752504 sprawdź warunki gwarancji dla modeli
Tesla: https://brink.eu/tesla-s
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●●04.2016-13752504 sprawdź warunki gwarancji dla modeli
Tesla: https://brink.eu/tesla-s
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

MODEL S (5YJS)
2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

TOYOTA

357nadaje się tylko do Hybrid-05.2010534745

nie pasuje do Hybride 1,25608,61613EC○-471900

nie pasuje do Hybride 1,75608,61613EC-529900 **

nie pasuje do Hybride 1,75608,61613EC-529800

EB●nadaje się tylko do Hybrid-05.201013754084

1,25EB●-13754084

0,75nie pasuje do Hybride GG●-7753951

AURIS (_E15_) 2006-
2012

nie pasuje do Hybride 1,25758,7165255R○-571800

nie pasuje do Hybride 1,25758,7165255R○-571700

1,2555438555R○nadaje się tylko do Hybrid-581000
dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25ECS●-13754144

1,25GGS●-7754143

AURIS (_E18_) 2012-
2018

nie pasuje do Hybride 1,25758,7164855R●-581300

nie pasuje do Hybride 1,25758,7164855R○-581200

1,2555334555Rnadaje się tylko do Hybrid-581100
dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25ECS●-13754144

1,25GGS●-7754143

AURIS kombi (_E18_)
2013-2018

1,25758,7164855R●-581300

1,25758,7164855R○-581200

1,25ECS●-13754144

1,25GGS●-7754143

AURIS VAN Furgon
(_E18_) 2013-2018

1,25758,31400EC●-310400 1,75GG●-7753011AVENSIS (_T22_)
1997-2003

1,25758,61550ECnadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-438300 0,75GG●-7753861AVENSIS (_T25_)
2003-2008

1,25758,61550EC○-482700

1,25758,61550EC-442600

0,75EB●-13753872

1,25GG●-7753871

AVENSIS kombi
(_T25_) 2003-2008

1,757510,1180055R●-511900

1,757510,1180055R-511800

0,75EBS●-13754002

0,75GGS●-7754001

AVENSIS kombi
(_T27_) 2009-2018

1,25758,31400EC●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-310400 -AVENSIS Liftback
(_T22_) 1997-2003

1,25758,61550EC-438300 0,75GG●-7753851AVENSIS sedan
(_T25_) 2003-2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

TOYOTA

1,757510,11800EC-512000

1,757510,1180055R●-511900

1,757510,1180055R-511800

0,75EBS●-13754002

0,75GGS●-7754001

AVENSIS sedan
(_T27_) 2008-2018

1,75759,71600EC●-358100 1,75GG●-7753761AVENSIS VERSO
(_M2_) 2001-2011

260-516047 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

360-516035 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

EB●-13753994 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●-766001 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

AYGO (_B1_) 2005-
2014

2,555●-591145 dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●●-13705714 dla pojazdów bez zezwolenia do
holowania w dokumentach
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

AYGO (_B4_) 2014-

pasuje również do 4WD
pasuje również do Hybrid

1758,7130055R-627600 1,25ECS●10.2019-13754184

1,25GGS●10.2019-7754183

C-HR (_X1_) 2016-

nie pasuje do 4WD 1,25557,91300EC○-442800 1,25GG●-7753781COROLLA (_E12_)
2001-2007

1,25557,91300EC○-443400 1,25GG●-7753791COROLLA kombi
(_E12_) 2001-2008

pasuje również do Hybrid 1758,61300○-674200

pasuje również do Hybrid 1758,61300○-674100

2NMS●-13754214

2GGS●-7754213

COROLLA kombi
(_E21_) 2019-

pasuje również do Hybrid 1758,5150055R-668800

pasuje również do Hybrid 1758,5150055R-668700

2pasuje również do Hybrid NMS●-13754214

2pasuje również do Hybrid GGS●-7754213

COROLLA liftback
(_E21_) 2018-

1,25557,91300EC○-443400 0,75GG●-7753801COROLLA sedan
(_E12_) 2000-2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

TOYOTA

1,75608,61635EC○04.2012-413300 -COROLLA sedan
(_E15_) 2006-

-680100

-680000

-679900

2NMS●-13754224

2GGS●-7754223

COROLLA sedan
(_E21_) 2019-

1,25558,21400EC-363700 1,25GG●-7753771COROLLA Verso
(_E12_) 2001-2004

1,75608,61400EC●-443800

1,75608,61450EC●-443700

1,25EB●-13753882

0,75GG●-7753881

COROLLA Verso
(ZER_, ZZE12_, R1_)
2004-2009

pasuje również do 4WD

1,257511,92000ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

12.2008-283100

pasuje również do 4WD

1,258012,1200055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-537100

0,75GG●-7753301HIACE / COMMUTER
V (TRH2_, KDH2_)
2004-

pasuje również do 4WD

1,257511,92000ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

12.2008-283100

pasuje również do 4WD

1,258012,1200055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-537100

0,75GG●-7753301HIACE IV Autobus
(_H1_, _H2_) 1995-

pasuje również do 4WD

1,257511,92000ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

12.2008-283100

pasuje również do 4WD

1,258012,1200055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-537100

0,75GG●-7753301HIACE IV Furgon
(LXH1_, RZH1_,
LH1_) 1995-

pasuje również do 4WD

1,257511,92000ECnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

12.2008-283100

pasuje również do 4WD

1,258012,1200055Rnadaje się tylko do SWB
nadaje się tylko do LWB

-537100

0,75GG●-7753301HIACE V Furgon
(TRH2_, KDH2_)
2004-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

TOYOTA

1,2512014,42858ECnadaje się tylko do 4WD04.2015-07.2011522100
dla pojazdów z oryginalną belką
zderzaka

1,2512013,82800ECnadaje się tylko do 4WD04.2015-408100 **

dla pojazdów z płaskim zderzakiem
tylko kula haka holowniczego.
Zamówić również belkę nr 9070086

-HILUX platforma /
podwozie (_N1_,
_N2_) 2005-

1,2512013,82800ECnadaje się tylko do 4WD04.2015-408100 **

dla pojazdów z płaskim zderzakiem
tylko kula haka holowniczego.
Zamówić również belkę nr 9070086

1,2512014,42858ECnadaje się tylko do 4WD04.2015-07.2011522100
dla pojazdów z oryginalną belką
zderzaka

-HILUX VII pick-up
(_N1_, _N2_, _N3_)
2004-

114017,2350055R-608300 1,5EB●-13754174

1,5GG●-7754171

HILUX VIII pick-up
(_N1_) 2015-

114017,2350055R-608300 1,5EB●-13754174

1,5GG●-7754171

HILUX VIII platforma
/ podwozie (_N1_)
2015-

1,7514017,43500EC○nadaje się tylko do V8-424700

1,7514017,43500EC○nadaje się tylko do V8-424600

1,7514017,43500EC○nadaje się tylko do V8-424500

1,25EC●●-07.200913753974

1,25GG●-07.20097753971

LAND CRUISER 200
(_J2_) 2007-

1,2514014,73500EC12.2002-330100 ** -LAND CRUISER 90
(_J9_) 1995-

1,7514016,33500EC●nadaje się tylko do modeli 5-
drzwiowych

-410400 1,25SC●-13753842

0,75GG●-7753841

LAND CRUISER
PRADO (_J12_)
2002-2010

2,7514015,82350055R●-526100

2,7514015,82350055R●-526000

1,25SC●-13754054

1,25GG●-7754051

LAND CRUISER
PRADO (_J15_)
2009-

360○-520845 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

GG●●-13754044 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

PRIUS (_W3_) 2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

TOYOTA
nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 1,5755,3272555R○12.2018-612500

nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid 1,5755,3272555R○12.2018-612400

1,5nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid EB●11.2018-13754164

1,5nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid GG●11.2018-7754163

PRIUS (_W5_) 2015-

3,560●-517247 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

DA●-13753984 Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

PRIUS liftback
(_W2_) 2003-2009

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GGDD●09.2019-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

PROACE Autobus
(MPY_) 2016-

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 1,510413,9259555R-617500

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-625900

rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

pasuje również do L1, L2, L3

nie pasuje do pojazdu 4x4 110413,9259555R-617400

rozłączenie czujników parkowania
możliwe jedynie w połączeniu z
wiązkami 738553-738554

1LBDD●09.2019-13738554 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1GGDD●09.2019-7738553 ustawienia pdc muszą być zmienione u
dealera
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

PROACE Furgon
(MDZ_) 2016-

1,2512212,22000EC○-481000

pasuje również do L2 1,7512212,22000EC-504100

pasuje również do L2 1,2512212,22000EC○-480900

1,75GMDD●-13705674

1,75GGDD●-7705673

PROACE Furgon /
kombi (MDX_) 2013-
2016

pasuje również FunCruiser 1,257591755EC-214300 -RAV 4 I (_A1_) 1994-
2000
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TOYOTA

1,257591755EC-214300 -RAV 4 I Cabrio
(_A1_) 1997-2000

pasuje również do 4WD 1,25759,81800EC-408900
nie dla pojazdów z oponami 215/70 16
cali

1,25759,81800ECnadaje się tylko do 4WD-328900
dla pojazdów z oponami 215/70 16 cali

1,75DB●-13753714

1,25GG●-7753711

RAV 4 II (_A2_) 2000
-2005

1,759010,42250EC11.2012-475600 pasuje do tablicy rejestracyjnej w
zderzaku

1,759010,42250EC11.2012-475400 Dla motorhome

1,759010,42250EC11.2012-475300 Dla motorhome

1,25GG●04.2010-7753921

1,25EB●11.2012-13753924

RAV 4 III (_A3_) 2005
-2013

pasuje również do PHEV (hybrid) 2,258010,9225555R●12.2018-570400
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do PHEV (hybrid) 2,258010,9222555R●12.2018-570300
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

0,75ECS●12.2018-13754134

0,75GGS●12.2018-7754131

RAV 4 IV (_A4_)
2012-

pasuje również do 4WD
pasuje również do Hybrid

1,58010,9200055R○-663400

Po montażu haka holowniczego nie
można korzystać z fukcji “Smart
opener system”

pasuje również do 4WD
pasuje również do Hybrid

1,58010,9200055R○-663300

Po montażu haka holowniczego nie
można korzystać z fukcji “Smart
opener system”

0,75pasuje również do Hybrid NCS●-13754204

0,75pasuje również do Hybrid GGS●-7754203

RAV 4 V (_A5_) 2018
-

1,25505,55900EC-253800 -STARLET (_P8_)
1989-1996

1,25505,55900EC-253800 -STARLET (_P9_)
1996-1999

1,75609,3150055R-565800

1,75609,3150055R-565700

1,75GB●-13754034

1,75GG●-7754033

VERSO (_R2_) 2009-
2018

1,25505,685055R-539400 1,25QR●●-13754104

0,75GG●-7754101

VERSO S (_P12_)
2010-2016



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

TOYOTA
nie pasuje do TS 1,75506900EC-388900 -YARIS (_P1_) 1999-

2005

nie pasuje do Hybride 1,75506,5105055R-592200

nie pasuje do Hybride 1,75506,5105055R-592100

1,25GG●07.2014-7754111YARIS (_P13_) 2010-

1,7555○nadaje się tylko do Hybrid-07.2014642645

nie pasuje do Hybride 1,75506,5105055R○-592200

nie pasuje do Hybride 1,75506,5105055R-592100

NMS●nadaje się tylko do Hybrid-07.201413754194

0,75NMS●-07.201413754194

0,75GGS●-07.20147754193

YARIS (_P15_) 2013-

nie pasuje do TS 1,25506,81260EC11.2010-465500

nie pasuje do TS 1,25506,81260EC11.2010-465400

1,25EB●11.2010-13753894

1,25GG●-7753891

YARIS (_P9_) 2005-
2014

1,75506,31000EC-301900 1,25GG●-7753421YARIS VERSO (_P2_)
1999-2005

VOLVO

1,75759,51800EC○-346000

1,75759,51800EC-215800

1,25GG●-7759041850 kombi (855)
1992-1997

1,25758,91600EC●-485300 dla pojazdów z homologacją do
holowania w dokumentacji auta

1,25QR●-13759224

1,25GG●-7759221

C30 (533) 2006-
2013

1,75759,51800EC○-346000 0,75FC●-13759113C70 I coupe (872)
1997-2002

1,75759,51800EC○-346000 0,75FC●-13759113C70 I kabriolet (873)
1998-2005

1,75757,91400EC○03.1999-254000

1,25758,51500EC○-04.1999360000

1,75SC●03.1999-13759072

0,75GG●03.1999-7759071

0,75FC●-04.199913759082

0,75GG●-04.19997759081

S40 I (644) 1995-
2004



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VOLVO
nie pasuje do R-Design 1,25758,91600EC○-431400

nie pasuje do R-Design 1,25758,91600EC○-421400

1,75EG●●●-13759204

1,75GG●●●-7759203

S40 II (544) 2003-
2012

pasuje również do 4WD

nie pasuje do CNG 1,75859,11600EC○-334200

pasuje również do 4WD

nie pasuje do CNG 1,75859,11600EC○-334100

0,75DC●06.2004-13759054

0,75GG●06.2004-7759053

0,75SC●-07.200413759194

0,75GG●-07.20047759191

S60 I (384) 2000-
2010

nie pasuje do R-Design
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Cross Country
nie pasuje do Polestar

2,259010180055R●03.2019-604600

nie pasuje do R-Design
nie pasuje do 4WD
nie pasuje do Cross Country
nie pasuje do Polestar

2,259010180055R●03.2019-604500

1,25ECS●03.2019-13759294

1,25GGS●03.2019-7759293

S60 II (134) 2010-

- 1,5NCS●●-04.201913759314

1,5GGS●●-04.20197759313

S60 III (224) 2019-

nie pasuje do 4WD 1,75759,51800EC○-346000

nie pasuje do 4WD 1,75759,51800EC-215800

1,25GG●-7759041S70 (874) 1996-2000

pasuje również do 4WD 1,2590112100EC●-492900
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do 4WD 1,2590112100EC○-485100
dla pojazdów bez regulacji poziomu

pasuje również do 4WD 1,2590112100EC○-626300 **

dla pojazdów z regulacją poziomu

1,25ECS●-13759294

1,25GGS●-7759293

S80 II (124) 2006-

1,511011,3220055R○-622900 1,5NCS●●-13759314

1,5GGS●●-7759313

S90 II (234) 2016-

1,75757,91400EC○03.1999-254000

1,25758,51500EC○-04.1999360000

1,75SC●03.1999-13759072

0,75GG●03.1999-7759071

0,75FC●-04.199913759082

0,75GG●-04.19997759081

V40 kombi (645)
1995-2004



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VOLVO

pasuje również do R-Design

nie pasuje do Cross Country 1759,7150055R●-612900

Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę
zderzaka u dealera.

pasuje również do R-Design

nie pasuje do Cross Country 1759,7150055R●-612800

0,75ECS●●-13759284

0,75GGS●●-7759283

V40 liftback (525,
526) 2012-

pasuje również do R-Design 1,25758,91600EC○-431400

pasuje również do R-Design 1,25758,91600EC○-421400

1,75EG●●●-13759204

1,75GG●●●-7759203

V50 (545) 2003-
2012

pasuje również do 4WD
pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do R-Design
nie pasuje do Cross Country

2,259010180055R●06.2018-604600

pasuje również do 4WD
pasuje również do Plug-in Hybrid

nie pasuje do R-Design
nie pasuje do Cross Country

2,259010180055R●06.2018-604500

1,25ECS●06.2018-13759294

1,25GGS●06.2018-7759293

V60 I (155, 157)
2010-

nie pasuje do Cross Country 110011,3200055R○-664200

nie pasuje do Cross Country 110011,3200055R○-656100

pasuje również do AdBlue
12000○nadaje się tylko do Cross Country-677800

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

nie pasuje do Cross Country 110011,3200055R○-656000

1,5pasuje również do Cross Country NCS●●-13759314

1,5pasuje również do Cross Country GGS●●-7759313

V60 II (225, 227)
2018-

nie pasuje do 4WD 1,75759,51800EC○-346000

nie pasuje do 4WD 1,75759,51800EC-215800

1,25GG●-7759041V70 I (875, 876)
1995-2000

nie pasuje do 4WD 1,757510,32000EC○-469200
dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do 4WD 1,757510,32000EC○-353000
dla pojazdów bez regulacji poziomu

0,75DC●06.2004-13759054

0,75GG●06.2004-7759053

0,75SC●-07.200413759194

0,75GG●-07.20047759191

V70 II (285) 1999-
2008



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VOLVO

1,2590112100EC●-492900 dla pojazdów bez regulacji poziomu
do 12-2010 r nie pasuje do 4WD
do 12-2010 nie pasuje do R-Design
od 01-2011 także dla wersji 4WD
(ekskluzywny R-Design/R-Edition)
od 01-2011 dla 2WD (w tym R-Design/R
-Edition)
do 03-2013 nie pasuje do R-Design

1,2590112100EC○-485100 dla pojazdów bez regulacji poziomu
do 12-2010 r nie pasuje do 4WD
do 12-2010 nie pasuje do R-Design
od 01-2011 także dla wersji 4WD
(ekskluzywny R-Design/R-Edition)
od 01-2011 dla 2WD (w tym R-Design/R
-Edition)
do 03-2013 nie pasuje do R-Design

1,25ECS●-13759294

1,25GGS●-7759293

V70 III (135) 2007-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do R-Design
nie pasuje do Cross Country

1,511011,3220055R○-622900

pasuje również do 4WD

nie pasuje do R-Design
nie pasuje do Cross Country

1,511011,3220055R○-622700

1,5pasuje również do Cross Country NCS●●-13759314

1,5pasuje również do Cross Country GGS●●-7759313

V90 II kombi (235,
236) 2016-

pasuje również do R-Design 111010,7210055R○-651100
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do R-Design 111010,7210055R○-651000
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,5NCS●●-03.201813759314

1,5GGS●●-03.20187759313

XC40 (536) 2017-

nie pasuje do R-Design 2,590112000EC●06.2013-517700

nie pasuje do R-Design 2,2590112000EC●08.2017-517600

2,2590112000EC●08.2017-517500 do 03-2013 nie pasuje do R-Design

1,25ECS●08.2017-13759294

1,25GGS●08.2017-7759293

XC60 (156) 2008-

111012240055R○-648400 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

111012240055R○-648300 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

111012240055R○-648200 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1,5NCS●●-13759314

1,5GGS●●-7759313

XC60 II (246) 2017-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VOLVO
nie pasuje do R-Design 2,259011210055R○-533500
dla pojazdów bez regulacji poziomu

nie pasuje do R-Design 2,259011210055R○-533400
dla pojazdów bez regulacji poziomu

1,25ECS●-13759294

1,25GGS●-7759293

XC70 II (136) 2007-

pasuje również do 4WD

nie pasuje do R-Design 1,759012,22250EC○-404400

pasuje również do 4WD

nie pasuje do R-Design 1,759012,22250EC○-404500

0,75SC●-06.200413759194

0,75GG●-06.20047759191

XC90 I (275) 2002-
2015

pasuje również do PHEV (hybrid) 1,514013,4270055R○-605900
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

pasuje również do PHEV (hybrid) 1,514013,4270055R○-605800
nie dla pojazdów z systemem "smart
opener"

1,5pasuje również do PHEV (hybrid) NCS●●-13759314

1,5pasuje również do PHEV (hybrid) GGS●●-7759313

XC90 II (256) 2014-

VW
pasuje również do 4motion 0,2514016,4350055R-613200
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

pasuje również do 4motion 0,2514016,4350055R-537900
dla pojazdów z wbudowanym stopniem
w zderzaku

1,25EC○●●-13756764

1,25GG●●●-7756763

AMAROK (2HA,
2HB, S1B, S6B, S7A,
S7B) 2010-

nie pasuje do Cabrio 460●-603845
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do Cabrio GG○○●-13756834
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

BEETLE (5C1, 5C2)
2011-2019

nie pasuje do 4WD 1,25758,31500EC○-524900 0,5GG●-7756011BORA (1J2) 1998-
2013

nie pasuje do 4WD 1,25758,31500EC●-261300 0,75EC●-13756022

0,5GG●-7756021

BORA Variant (1J6)
1999-2005

1,25756,31000EC○-313300 0,5GG●-7756271CADDY II Furgon
(9K9A) 1995-2004

1,25756,31000EC○-313300 0,5GG●-7756271CADDY II kombi
(9K9B) 1995-2004



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life) 11/2007
->

-651600

pasuje również do 4motion
pasuje również do Life

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R○-577100

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life) 11/2007
->

-651700

pasuje również do 4motion
pasuje również do Life

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R○-577200

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross

1,25809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life) 11/2007
->

-655000

pasuje również do 4motion
pasuje również do Life

nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R-577000

0,5EC●●●-13756894 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25NCDD●-13756594 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,25GGDD●-7756593 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

CADDY III Furgon
(2KA, 2KH, 2CA,
2CH) 2004-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life) 11/2007
->

-651600

pasuje również do 4motion
pasuje również do Life

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R○-577100

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life) 11/2007
->

-651700

pasuje również do 4motion
pasuje również do Life

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R○-577200

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross

1,25809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life) 11/2007
->

-655000

pasuje również do 4motion
pasuje również do Life

nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego z
instalacją gazową
nie pasuje do Cross
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R○-577000

0,5EC●●●-13756894 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25NCDD●-13756594 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,25GGDD●-7756593 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

CADDY III kombi
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2004-2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion
pasuje również do Maxi

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1,25809,4150055R-606100

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life)-651600

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R-577100

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life)-651700

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R-577200

dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1,25809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life)-655000

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Maxi (Life) 1,25809,4150055R-577000

0,5EC●●●-13756894 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25NCDD●-13756594 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,25GGDD●-7756593 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

CADDY IV Furgon
(SAA, SAH) 2015-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion
pasuje również do Maxi

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1,25809,4150055R-606100

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life)-651600

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R-577100

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life)-651700

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do Maxi (Life)

1,25809,4150055R-577200

dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4motion

nie pasuje do modeli z instalacją
gazową
nie pasuje do pojazdu Alltrack

1,25809,4150055Rnadaje się tylko do Maxi (Life)-655000

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Maxi (Life) 1,25809,4150055R-577000

0,5EC●●●-13756894 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,25NCDD●-13756594 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,25GGDD●-7756593 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

CADDY IV kombi
(SAB, SAJ) 2015-

pasuje również do 4motion 1,259011,3220055R○-558200

pasuje również do 4motion 1,259011,3220055R○-539000

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

CC (358) 2011-2016



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony

-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony
nadaje się tylko do wersji 4,6 ton

-511300

dla pojazdów ze stopniem

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony
nadaje się tylko do wersji 4,6 ton

-511200

dla pojazdów bez stopnia

1,25ECS●●-13727474

1,25GGS●●-7727473

CRAFTER 30-35
Autobus (2E_) 2006-
2016



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony
nadaje się tylko do wersji 4,6 ton

-511300

dla pojazdów ze stopniem

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony
nadaje się tylko do wersji 4,6 ton

-511200

dla pojazdów bez stopnia

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony

-511200

dla pojazdów z i bez stopnia
jeśli to konieczne, w modelach ze
stopniem musi być zmieniona część
zderzaka zamówiona u dealera

1,25ECS●●-13727474

1,25GGS●●-7727473

CRAFTER 30-50
Furgon (2E_) 2006-
2016



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

nie pasuje do 4Motion

1,2515020,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do wersji 5,0 ton

-511400

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3250
mm (SWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony

-511200

nie pasuje do 4Motion

1,2514017,23500ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3665
mm (MWB)
nadaje się tylko do rozstawu kół
4350mm (XL - LWB)
nadaje się tylko do wersji 3,0 tonowej
nadaje się tylko do wersji 3,5 tony
nadaje się tylko do wersji 4,6 ton

-511200

1,25ECS●●-13727474

1,25GGS●●-7727473

CRAFTER 30-50
platforma /
podwozie (2F_) 2006
-2016

115017,5350055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół-633200
dla pojazdów bez stopnia
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

115017,5350055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół-645100
dla pojazdów ze stopniem

0,25GC●●-13756874 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5FC○●●-13756884 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25GG●●-7756873 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5GG○●●-7756883 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

CRAFTER Autobus
(SYI, SYJ) 2016-

115017,5350055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół-633200
dla pojazdów bez stopnia
Uwaga! Czujniki parkowania
wykrywają kulę haka

115017,5350055Rnadaje się tylko do pojedynczych kół-645100
dla pojazdów ze stopniem

0,25GC●●-13756874 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

1,5FC○●●-13756884 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

1,5GG○●●-7756883 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką

0,25GG●●-7756873 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką

CRAFTER Furgon
(SY_, SX_) 2016-

1,25506,71000EC○-478900 0,75QR●-13756664

0,75GG●-7756661

FOX liftback (5Z1,
5Z3, 5Z4) 2003-2015

1,258010,2180055R-586600

1,258010,2180055R-586500

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

GOLF ALLTRACK VII
(BA5, BV5) 2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW
pasuje również do Synchro 1,25758,31500EC●-200400 0,75GG●-7756433GOLF III (1H1) 1991-

1998

1,25758,31500EC●-200400 0,75GG●-7756433GOLF III Cabriolet
(1E7) 1993-1998

pasuje również do Synchro 1,25758,31500EC●-220400 0,75GG●-7756051GOLF III Variant
(1H5) 1993-1999

nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do 4Motion
nie pasuje do R32

1,25758,31500EC○-524900 0,5GG●-7756011GOLF IV (1J1) 1997-
2007

nie pasuje do 4Motion 1,25758,31500EC●-261300 0,75EC●-13756022

0,5GG●-7756021

GOLF IV Variant
(1J5) 1999-2006

pasuje również do 4motion

nie pasuje do Cross 1,25759,71800EC●01.2009-427600

osłona zderzaka w komplecie

pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do Cross 1,251009,41700EC●-02.2009491700

pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do Cross 1,751009,41700EC●-02.2009515100

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do Cross 1,251009,41800EC●-518500

1,25FC○○●-13756904

1,25GG○○●-7756903

GOLF PLUS (5M1,
521) 2004-2013

1,5809,9185055R●-624300 Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera

1,258510,3200055R●-606500

1,258010,2180055R●-586600

1,258010,2180055R●-586500

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

GOLF SPORTSVAN
(AM1, AN1) 2014-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R32
nie pasuje do GT sport
nie pasuje do GTi

1,25759,71800EC●-427600

osłona zderzaka w komplecie

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R32
nie pasuje do GT sport
nie pasuje do GTi

1,251009,41800EC●-518500

1,25FC○○●-13756904

1,25GG○○●-7756903

GOLF V (1K1) 2003-
2009

pasuje również do 4motion 1,751009,31800EC●-527200
Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

pasuje również do 4motion 1,25759,31700EC○-450300
osłona zderzaka w komplecie

pasuje również do 4motion 1,25759,31700EC●-450200

1,25FC○○●-13756904

1,25GG○○●-7756903

GOLF V Variant
(1K5) 2007-2009

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do R 4-motion

1,751009,41700EC●-515100

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do R 4-motion

1,251009,41700EC●-491700

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do Cabrio
nie pasuje do R 4-motion

1,251009,41800EC●-518500

1,25FC○○●-13756904

1,25GG○○●-7756903

GOLF VI (5K1) 2008-
2014

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

1,751009,31800EC●-527200

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

1,25759,31700EC●-450200

1,25FC○○●-13756904

1,25GG○○●-7756903

GOLF VI Variant
(AJ5) 2009-2013



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion
pasuje również do GTE Hybrid

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do R 4-motion
nie pasuje do pojazdu e-Golf

1,5809,9185055R●-624300

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera
nie dla wersji GTE Gybrid z systemem
“smart opener”

pasuje również do 4motion
pasuje również do GTi

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do R 4-motion
nie pasuje do pojazdu Join
nie pasuje do pojazdu e-Golf

1,258510,3200055R○-606500

Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Należy go zamówić u dealera

nie pasuje do pojazdu e-Golf
1,258010,2180055R○nadaje się tylko do GTE Hybrid-586600

nie dla wersji GTE Gybrid z systemem
“smart opener”

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do R 4-motion
nie pasuje do pojazdu GTD
nie pasuje do pojazdu Join
nie pasuje do pojazdu e-Golf

1,25809,9200055R●-567100

pasuje również do 4motion
pasuje również do GTE Hybrid

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do R 4-motion
nie pasuje do pojazdu Join
nie pasuje do pojazdu e-Golf

1,25809,9200055R●-567000

nie dla wersji GTE Gybrid z systemem
“smart opener”

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

GOLF VII (5G1, BQ1,
BE1, BE2) 2012-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do R 4-motion

1,257510,2180055R○03.2017-575500

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do R 4-motion

1,257510,2180055R03.2017-575400

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do R 4-motion

1,258010,1180055R○-633900

w modelach z przygotowaniem pod
hak holowniczy nie jest wymagane
wycięcie w zderzaku

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do R 4-motion

1,258010,2180055R●-586600

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do R 4-motion

1,258010,2180055R●-586500

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

GOLF VII Variant
(BA5, BV5) 2013-

1,751009,31800EC●-527200 Uwaga! Trzeba wymienić spojler.
Spojler należy zamówić u dealera
razem z osłoną zderzaka

1,25759,31700EC○-450300 osłona zderzaka w komplecie

1,25759,31700EC●-450200

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

JETTA III (1K2) 2004-
2010

2,552,5●nadaje się tylko do Hybrid-579944 **

Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

nie pasuje do Hybride 1,25759,3150055R○-541000

NC○○●nadaje się tylko do Hybrid-13756574
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

JETTA IV (162, 163,
AV3, AV2) 2008-



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,75GG●-7727051LT 28-35 II Autobus
(2DB, 2DE, 2DK)
1996-2006

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,0 m-293100
dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do pojedynczych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do rozstawu kół 3,55
m
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m

-293100

dla pojazdów ze stopniem, pod
warunkiem, że nie na całej szerokości
samochodu

1,2512015,32800ECnadaje się tylko do LT46
nadaje się tylko do rozstawu kół 4,02
m
nadaje się tylko do podwójnych kół

-293200

dla pojazdów bez stopnia

1,75GG●-7727051LT 28-46 II Furgon
(2DA, 2DD, 2DH)
1996-2006

16V
nie pasuje do pojazdu 3L

1,25505,1800EC●-273700 0,75GG●-7746031LUPO (6X1, 6E1)
1998-2005



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW
pasuje również do 4motion 1,75120142800EC-468400

pasuje również do 4motion 1,75120142800EC-426900
dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4motion 1,75120142800EC-437100
dla pojazdów bez systemu park
distance control

1EB●●09.2009-13756632

1GG●●09.2009-7756631

1,75EC○○●-10.200913756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

1,75GG○○●-10.20097756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

MULTIVAN V (7HM,
7HN, 7HF, 7EF, 7EM,
7EN) 2003-2015

pasuje również do 4motion 1,512014280055R-606000

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-468400

pasuje również do 4motion 1,75120142800EC-426900

pasuje również do 4motion 1,75120142800EC-437100

1,75EC○○●09.2019-13756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75EC●●●-13756854 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

1,75GG○○●09.2019-7756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75GG●●●-7756853 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

MULTIVAN VI (SGF,
SGM, SGN, SHM,
SHN) 2015-

pasuje również do EcoFuel

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do 4Motion

1,259011,3220055R○-558200

pasuje również do EcoFuel

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do 4Motion

1,259011,3220055R○-539000

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

PASSAT (362) 2010-
2014

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC●-432400

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC-405000

0,5GG●-7756141PASSAT (3B2) 1996-
2001

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC●-432400

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC-405000

0,5GG●-7756401PASSAT (3B3) 2000-
2005

pasuje również do 4motion

nie pasuje do pojazdu R36 1,258511,32200EC●-450600

osłona zderzaka w komplecie

pasuje również do 4motion

nie pasuje do pojazdu R36 1,259011,3220055R●-450500

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

PASSAT (3C2) 2005-
2010



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do GTE Hybrid
pasuje również do R-Line

nie pasuje do 4Motion 1,59011,3220055R○-614700

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do 4motion
pasuje również do AdBlue
pasuje również do GTE Hybrid
pasuje również do R-Line

1,59011,3220055R○-598500

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GTE Hybrid
pasuje również do R-Line

nie pasuje do 4Motion 1,59011,3220055R○-598400

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

2,5pasuje również do GTE Hybrid NC○○●-13701504
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5pasuje również do GTE Hybrid GG○○●-7701503
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

PASSAT (3G2, CB2)
2014-

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line 1,259011,3220055R○-558200

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line 1,259011,3220055R○-539000

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

PASSAT Variant
(365) 2010-2015

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC●-432400

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC-405000

0,5GG●-7756141PASSAT Variant
(3B5) 1997-2001

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC●-432400

nie pasuje do 4Motion 1,258510,32000EC-405000

0,75SC●-13756412

0,5GG●-7756411

PASSAT Variant
(3B6) 2000-2005

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do pojazdu R36 1,258511,32200EC●-450600

osłona zderzaka w komplecie

pasuje również do 4motion
pasuje również do BlueMotion

nie pasuje do pojazdu R36 1,259011,3220055R●-450500

1,25NC○○●-13756574

1,25GG○○●-7756573

PASSAT Variant
(3C5) 2005-2011



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do GTE Hybrid
pasuje również do R-Line

nie pasuje do 4Motion 1,59011,3220055R○-614700

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do 4motion
pasuje również do AdBlue
pasuje również do GTE Hybrid
pasuje również do R-Line

1,59011,3220055R○-598500

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do AdBlue
pasuje również do GTE Hybrid
pasuje również do R-Line

nie pasuje do 4Motion 1,59011,3220055R○-598400

pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

2,5pasuje również do GTE Hybrid NC○○●-13701504
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5pasuje również do GTE Hybrid GG○○●-7701503
dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

PASSAT Variant
(3G5, CB5) 2014-

- 0,5GG-7756331POLO (6N1) 1994-
1999

1,25506,21000EC○-344000 0,75GG●-7756191POLO (6N2) 1999-
2001



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do BlueMotion
pasuje również do BlueMotion
Technology
pasuje również do CrossPolo
pasuje również do GTi

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do WRC
nie pasuje do pojazdu BlueGT

1,75857120055R●09.2017-532000

pasuje również do BlueMotion
pasuje również do BlueMotion
Technology
pasuje również do CrossPolo

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do WRC
nie pasuje do pojazdu BlueGT

1,75857120055R○09.2017-531900

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi
nie pasuje do BlueMotion
nie pasuje do CrossPolo
nie pasuje do BlueMotion Technology
nie pasuje do WRC
nie pasuje do pojazdu BlueGT

1,758571200EC●04.2014-523000

1,75EB○○●04.2014-13748174

1,75GG○○●04.2014-7748173

1,25NMDD●09.2017-05.201413756824

1,25GGDD●09.2017-05.20147756823

POLO (6R1, 6C1)
2009-

nie pasuje do FUN
nie pasuje do BlueMotion
nie pasuje do CrossPolo

1,25506,91200EC●06.2009-392300

nie pasuje do FUN
nie pasuje do BlueMotion
nie pasuje do CrossPolo

1,25506,91200EC●06.2009-392000

0,5GG●04.2005-7756451

1,25SC●06.2009-05.200513756544

1,25GG●●06.2009-05.20057756621

POLO (9N_) 2001-
2014

-677200

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi

1507,1120055R-643500

nie pasuje do R-Line
nie pasuje do GTi

1507,1120055R-643400

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

POLO (AW1, BZ1)
2017-

1,25506,41100EC●01.2000-298800 ** 0,5GG01.2000-7756331POLO CLASSIC (6V2)
1995-2009

1,25506,41100EC●-298800 ** -POLO Variant (6V5)
1997-2001



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

1,758511,22100EC●04.2000-270200 ** dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4motion 1,258511,22100EC○-05.2000468300

pasuje również do 4motion 1,258511,22100EC-05.2000350000

1,25GG●04.2000-7746021 dla pojazdów bez check control

1,75DB●-13746024

1,25GG●-7746023

SHARAN (7M8, 7M9,
7M6) 1995-2010

pasuje również do 4motion 2,2510012,4250055R●-537300
osłona zderzaka w komplecie dla
pojazdów bez przygotowaniem na hak
holowniczy
dla pojazdów z przygotowaniem z i bez
hak holowniczy

pasuje również do 4motion 1,7510012,4250055R●-537200

1,75EB●●●-13756754

1,75GG●●●-7756753

SHARAN (7N1, 7N2)
2010-

pasuje również do R-Line 1557,3120055R○-670700

pasuje również do R-Line 1557,3120055R○-670600

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

T-CROSS (C11_)
2018-

pasuje również do 4motion

nie pasuje do R-Line 1,25100122500EC●12.2015-493300

pasuje również do 4motion
pasuje również do R-Line

1,2510012,6250055R○12.2015-666100

pasuje również do 4motion
pasuje również do R-Line

1,25100122500EC○12.2015-491300

1,75EC○○●12.2015-13756694

1,75GG○○●12.2015-7756693

TIGUAN (5N_) 2007-
2018

pasuje również do R-Line 1,2510012,6250055R○12.2018-618800

pasuje również do R-Line 1,2510012,6250055R-666100
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

pasuje również do R-Line 1,2510012,6250055R-666000
pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

1EC○○●-13756844 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1GG○○●-7756843 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

TIGUAN (AD1) 2016-

1,2510012,6250055R○-618800

1,2510012,6250055R-666100

1,2510012,6250055R-666000

1EC○●-13756844 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1GG○●-7756843 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

TIGUAN ALLSPACE
(BW2) 2017-

1,2514016,33500EC●11.2004-359000 dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

1,2514016,33500EC●-12.2004449000 dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

1,2514016,43500EC-469100 dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

1,75EC●●-13756614TOUAREG (7LA, 7L6,
7L7) 2002-2013



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW
nie pasuje do R-Line 1,2514016,43500EC●-469100
dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

nie pasuje do R-Line 1,2514016,33500EC●-449000
dla pojazdów bez koła zapasowego na
pokrywie bagażnika

1,75ECDD●-13756794TOUAREG (7P5, 7P6)
2010-2018

114016,4350055R●-655800 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

114016,4350055R○-660100 pasuje również do pojazdów z
systemem "smart opener"

0,75EC●D●-13701514 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

0,75GG●D●-7701513 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

TOUAREG (CR7)
2017-

pasuje również do LPG system 1,2575101800EC●09.2006-456700
osłona zderzaka w komplecie

pasuje również do LPG system 1,257510180055R○-10.2006622400

pasuje również do LPG system 1,2575101800EC●-10.2006480600

pasuje również do LPG system 1,25758,91500EC●-356600

1,75NC○●●-13756744

1,75GG○●●-7756743

TOURAN (1T1, 1T2)
2003-2010

pasuje również do LPG system
pasuje również do BlueMotion
pasuje również do Cross

1,257510180055R○-622400

pasuje również do LPG system
pasuje również do BlueMotion
pasuje również do Cross

1,2575101800EC●-480600

pasuje również do LPG system
pasuje również do BlueMotion
pasuje również do Cross

1,25758,91500EC●-356600

1,75NC○●●-13756744

1,75GG○●●-7756743

TOURAN (1T3) 2010
-2015

nie pasuje do R-Line 1,258010180055R-608800

1,258010180055R-608700

1EC○○●-13756844 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1GG○○●-7756843 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

TOURAN (5T1) 2015
-

pasuje również do 4motion

nie pasuje do V6 1,25100132500EC-01.1996266900 1,25QR●-13756422

1,25GG●-7756421

TRANSPORTER IV
Autobus (70B, 70C,
7DB, 7DK, 70J, 70K,
7DC, 7 1990-2004

pasuje również do 4motion

nie pasuje do V6 1,25100132500EC-01.1996266900 1,25QR●-13756422

1,25GG●-7756421

TRANSPORTER IV
Furgon (70A, 70H,
7DA, 7DH) 1990-
2003



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW
pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,512014280055R-07.2011606000

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-468400

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-426900

dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-437100

dla pojazdów bez systemu park
distance control

1EB●●09.2009-13756632

1GG●●09.2009-7756631

0,75EC●●●-07.201113756854 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

1,75EC○○●-10.200913756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

1,75GG○○●-10.20097756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75GG●●●-07.20117756853 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

TRANSPORTER V
Autobus (7HB, 7HJ,
7EB, 7EJ, 7EF, 7EG,
7HF, 7E 2003-2015

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,512014280055R-07.2011606000

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-468400

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-426900

dla pojazdów bez systemu park
distance control

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-437100

dla pojazdów bez systemu park
distance control

1EB●●09.2009-13756632

1GG●●09.2009-7756631

0,75EC●●●-07.201113756854 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

1,75EC○○●-10.200913756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

1,75GG○○●-10.20097756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75GG●●●-07.20117756853 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

TRANSPORTER V
Furgon (7HA, 7HH,
7EA, 7EH) 2003-

pasuje również do 4motion 1,25120142800EC-404200 0,75GG●08.2009-7756651

1,75EC○○●-09.200913756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

1,75GG○○●-09.20097756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

TRANSPORTER V
platforma /
podwozie (7JD, 7JE,
7JL, 7JY, 7JZ, 2003-
2015



Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW
pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,512014280055R-606000

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-468400

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-426900

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-437100

1,75EC○○●09.2019-13756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75EC●●●-13756854 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

1,75GG○○●09.2019-7756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75GG●●●-7756853 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

TRANSPORTER VI
Autobus (SGB, SGG,
SGJ, SGC, SHB, SHJ,
SHC) 2015-

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,512014280055R-606000

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-468400

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-426900

pasuje również do 4motion
pasuje również do California
pasuje również do Caravelle

1,75120142800EC-437100

0,75EC●●●-13756854 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

1,75EC○○●09.2019-13756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

1,75GG○○●09.2019-7756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

0,75GG●●●-7756853 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką,
PR kod : 1D8

TRANSPORTER VI
Furgon (SGA, SGH,
SHA, SHH) 2015-

pasuje również do 4motion 1,25120142800EC-404200 1,75EC○○●09.2019-13756734 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

1,75GG○○●09.2019-7756733 dla pojazdów bez przygotowaną
wtyczką, PR kod : 1D0

TRANSPORTER VI
platforma /
podwozie (SFD, SFE,
SFL, SFZ, SJD 2015-

1809,7190055R○-647300

1809,7190055R-647200

2,5NC○○●-13701504 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

1,5GG○○●-7701503 dla pojazdów z przygotowaną wtyczką
dla zestawu kabli lub bez

T-ROC (A11) 2017-
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Modele samochodów Specyfikacja haków holowniczych Specyfikacja zestawów elektrycznych

VW

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu e-up

3,552,5-552845

nie dla modeli bez rozwiązania Canbus
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

pasuje również do modeli 5
drzwiowych
pasuje również do modeli 3
drzwiowych

nie pasuje do Ecofuel
nie pasuje do pojazdu e-up

GG●D●-13756774

nie dla modeli bez rozwiązania Canbus
Nie wszystkie bagażniki na rowery
pasują do tego haka holowniczego.
Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić,
czy produkt pasuje do bagażnika na
rowery!

UP (121, 122, BL1,
BL2) 2011-



CLAUSE 1. APPLICABILITY

1.1	 	These	General	Conditions	shall	apply	to	all	inquiries,	offers	and	

Agreements	in	which	one	or	more	of	the	subsidiaries	and/or	

participations	of	Brink	Towing	Systems	B.V.	(hereinafter	called	“Brink”)	

act or acts as a seller of goods.

1.2	 Variations	to	these	General	Conditions	may	only	be	agreed	upon	in	writing.

1.3	 	Any	other	general	conditions,	irrespective	of	the	name	given	thereto,	of	

the	contracting	party	of	Brink	(hereinafter	called	“the	Other	Party”)	shall	

not apply.

CLAUSE 2. OFFERS

2.1	 	Offers	by	Brink,	as	well	as	other	information	contained	in	price	lists	and	

other	documentation	materials,	such	as	prices,	dimensions,	colours	and	

other	specifications,	shall	be	without	engagement	and	shall	be	subject	to	

changes,	unless	the	contrary	shows	from	the	relative	documents.

2.2	 	In	the	event	that	the	Other	Party	does	not	accept	an	offer	of	Brink,	

it	shall	forthwith	return	to	Brink	the	offer	and	all	accompanying	

documentation.

2.3	 	Brink	shall	be	entitled	to	charge	to	the	Other	Party	the	expenses	

involved	with	(the	making	of)	an	offer,	provided	that	Brink	has	notified	

the	Other	Party	thereof	in	writing	in	advance.

CLAUSE 3. AGREEMENTS

3.1	 	If	the	Other	Party	on	the	basis	of	an	irrevocable	offer	of	Brink	places	a	

written	order,	the	Agreement	shall	be	concluded	at	the	moment	the	

order	is	received	by	Brink.

3.2	 	In	the	event	that	a	written	order	by	the	Other	Party	is	not	preceded	by	an	

offer	of	Brink,	or	follows	an	offer	of	Brink	that	is	without	engagement,	

then the Agreement is concluded at the moment that either the 

written	confirmation	of	order	is	sent	by	Brink,	or	Brink	commences	the	

performance of the Agreement.

3.3	 	If	and	in	so	far	as	the	procedure	as	referred	to	in	the	paragraphs	1	and	2	

of	this	Clause	takes	place	by	means	of	EDI	(Electronic	Data	Interchange)	

or	fax,	the	EDI	and	fax	messages	shall	be	deemed	equal	to	written	

documents.

3.4	 	When	agreement	is	reached	as	described	in	the	subclause	above,	this	

implies	that	the	other	party	waives	any	right	to	apply	its	own	terms	and	

conditions. 

CLAUSE 4. PRICES

4.1	 	The	prices	shall	be	stated	in	Euro’s,	exclusive	of	VAT,	and	shall	be	based	

on	the	delivery	condition	laid	down	in	Clause	5	paragraph	2	hereof.

4.2	 	If	there	is	an	increase	of	one	or	more	factors	that	determine	the	price,	

such	as	purchase	prices,	prices	of	materials	or	parts,	labour	costs,	

charges,	taxes,	currency	exchange	rates	and	the	like	after	the	conclusion	

of	the	Agreement	but	before	delivery,	Brink	shall	be	entitled	to	adapt	

the sales prices accordingly.

4.3	 	Brink	shall	notify	the	Other	Party	as	soon	as	possible	in	writing	of	the	

prices	adapted	pursuant	to	paragraph	2	of	this	Clause.

4.4	 	If	the	increase	in	price	amounts	to	more	than	10%	of	the	original	

price,	the	Other	Party	shall	be	entitled	to	terminate	the	Agreement	

in	writing	within	seven	days	after	receipt	of	the	aforementioned	

notification,	unless	this	would	be	obviously	unreasonable	in	view	of	the	

circumstances.		 	Termination	of	the	Agreement	pursuant	to	

this	Clause	shall	give	none	of	the	parties	the	

right to claim reimbursement of any damage 

suffered.

CLAUSE 5. DELIVERY

5.1	 	The	interpretation	of	the	delivery	conditions	shall	be	governed	by	the	

“Incoterms”,	1990	edition,	as	issued	by	the	International	Chamber	of	

Commerce	in	Paris.

5.2	 Delivery	shall	be	made	ex	works,	unless	otherwise	agreed.

5.3	 	The	agreed	periods	of	delivery	shall	under	no	circumstances	be	

considered as being of the essence to the Agreement.

5.4	 	Brink	shall	do	all	that	is	reasonably	possible	to	realize	the	delivery	within	

the	agreed	term	of	delivery.	As	soon	as	Brink	has	knowledge	of	facts	

and/or	circumstances	that	render	the	delivery	within	the	agreed	term	

impossible,	it	shall	as	soon	as	possible	notify	the	Other	Party	thereof	

while	stating	the	prospective	new	term	of	delivery.

5.5	 	If	the	obstruction	of	the	performance	as	referred	to	in	the	previous	

paragraph continues for a period longer than three months after the 

term	of	delivery	originally	agreed,	the	Other	Party	shall	be	entitled	to	

terminate	the	Agreement	by	means	of	a	registered	letter,	without	the	

parties being held toward each other to pay any damages.

5.6	 	If	Brink	for	the	purposes	of	execution	of	the	Agreement	needs	

information	and/or	documentation	of	the	Other	Party	and/or	

third	parties,	or	if	certain	formalities	are	to	be	fulfilled,	the	term	of	

delivery	shall	start	to	run	at	the	moment	that	all	information	and/or	

documentation	is	in	the	possession	of	Brink	and/or	all	formalities	have	

been	fulfilled.

5.7	 Brink	shall	have	the	right	to	make	deliveries	in	parts.

5.8	 	If	the	Other	Party	fails	to	receive	the	goods	at	the	time	agreed,	the	risk	

with	respect	to	the	goods	shall	devolve	from	Brink	upon	the	Other	Party	

at	the	moment	that	the	Other	Party	is	in	default,	and	Brink	shall	store	

and	insure	the	goods	for	a	reasonable	period	thereafter,	all	this	at	the	

expense	and	at	the	risk	of	the	Other	Party.

CLAUSE 6. OWNERSHIP

6.1	 	The	ownership	of	the	goods	shall	devolve	from	Brink	upon	the	Other	

Party	only	after	the	Other	Party	shall	have	paid	to	Brink	the	purchase	

price and all that the Other Party shall be due to Brink under any 

purchase	Agreement,	as	well	as	pursuant	to	claims	(if	any)	resulting	from	

its	failure	to	perform	its	obligations	under	such	Agreement(s).

6.2	 	The	Other	Party	shall	not	be	allowed	to	alienate,	encumber,	or	establish	

any	restricted	right	on	the	goods	delivered	to	it	under	the	retention	of	

ownership,	nor	shall	it	in	any	other	way	dispose	thereof	in	violation	of	

the	ownership	retention,	other	than	within	the	framework	of	its	normal	

conduct of business.

6.3	 	In	the	event	that	the	Other	Party	fails	to	perform	its	obligations	under	

the	Agreement,	it	shall	by	force	of	law	be	in	default,	and	Brink	shall	-	

without	prejudice	to	the	provisions	laid	down	in	Clause	14	-	be	entitled	

without	any	further	notification	of	default	being	required,	to	take	back	

all goods on which an ownership retention rests.

	 	The	Other	Party	shall	give	Brink	the	opportunity	to	do	the	same,	and	

shall	grant	Brink	access	to	the	place(s)	where	the	goods	are	located.

CLAUSE 7. PAYMENT

7.1	 	Payment	shall	at	the	option	of	Brink	either	be	made	cash	on	delivery,	or	

within	30	days	after	delivery.

7.2	 	The	payments	made	by	the	Other	Party	shall	in	the	first	place	be	used	to	

pay	any	expenses	and	interests	due,	and	secondly	to	pay	the	outstanding	

invoices	that	are	overdue	the	longest	(if	any),	even	in	the	event	that	the	

Other	Party	states	that	the	payment	relates	to	an	invoice	of	a	later	date.

7.3	 	In	the	event	that	the	Other	Party	fails	to	pay	in	time,	it	shall	by	force	

of	law	be	in	default	without	any	further	notification	of	default	being	

required,	and	it	shall	be	held	to	pay	the	statutory	interest	increased	with	

2	%	over	the	amount	due	for	the	duration	of	the	default.

7.4	 	All	in	and	out	of	court	expenses	that	Brink	has	to	make	in	order	to	

recover	its	claim(s)	on	the	Other	Party	shall	completely	be	at	the	expense	

of	the	Other	Party.	The	out	of	court	expenses	shall	be	established	at	15	

%	of	the	outstanding	amount	with	a	minimum	of	Euro	250.--.

7.5	 	Brink	shall	be	entitled	in	cases	to	be	determined	in	its	discretion,	by	way	

of security for the performance of the obligations of the Other Party 

under	the	Agreement:

	 -	 to	deliver	the	goods	cash	on	delivery	exclusively;

	 -	 to	demand	advance	payment	in	full	or	in	part;

  -  to demand that the Other Party shall arrange that a credit institution 

that	is	acceptable	for	Brink	grants	an	irrevocable	and	unconditional	

bank guarantee.

Warunki Dostaw
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7.6	 	The	expenses	to	be	made	in	respect	of	the	provisions	laid	down	in	

paragraph	5	of	this	Clause	shall	be	borne	by	the	Other	Party.

7.7	 	The	Other	Party	shall	not	be	allowed	to	set	off	claims	it	has	on	Brink	

with	claims	Brink	has	on	the	Other	Party	and/or	to	suspend	payment	

obligations.

CLAUSE 8. ANCILLARY MATERIALS

8.1	 	The	estimates,	catalogues,	pictures,	drawings,	specifications	and	other	

documents	given	at	the	disposal	of	the	Other	Party	by	Brink,	as	well	as	all	

models,	moulds,	matrices,	stamps,	tools	and	other	ancillary	materials	used	

by	Brink	in	carrying	out	the	Agreement,	including	the	ancillary	materials	

that are bought or manufactured by Brink especially on behalf of the 

delivery	to	the	Other	Party,	shall	at	all	times	remain	the	property	of	Brink.

8.2	 	The	Other	Party	shall	with	respect	to	the	documents	and	ancillary	

materials	given	at	its	disposal	be	obliged	at	its	own	expense:

	 -	 to	mark	the	same	as	the	recognizable	property	of	Brink;

	 -	 to	keep	them	in	a	good	condition;

 -  to insure them against all risks as long as it shall act as the custodian of 

the	said	ancillary	materials;

	 -	 to	give	them	at	the	disposal	of	Brink	at	its	first	request.

8.3	 	The	Other	Party	shall	refrain	from	multiplying	or	copying	the	

aforementioned	documents	or	ancillary	materials,	from	giving	them	at	

the	disposal	of	third	parties	for	inspection	purposes,	from	handing	the	

same	over	to	third	parties,	from	using	them	or	having	them	used	by	or	

on	behalf	of	and	from	transferring	them	to	third	parties,	whether	or	not	

as	a	security,	except	with	the	previous	consent	in	writing	of	Brink.

CLAUSE 9. TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

	 	Brink	reserves	the	right	to	contract	out	to	third	parties	the	performance	

of its obligations under the Agreement entirely or in part.

CLAUSE 10. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

10.1	 	If	the	Other	Party	has	prescribed	a	specific	construction,	kind	of	material	or	

working	method,	the	Other	Party	shall	indemnify	Brink	from	and	against	

any	rights	of	third	parties	with	respect	to	such	construction,	kind	of	

material	or	working	method,	and	it	shall	reimburse	the	damage	suffered	

by	Brink	and/or	third	parties	as	a	result	thereof.

10.2	 	Brink	herewith	reserves	all	intellectual	and	industrial	property	rights	

with	respect	to	the	delivered	goods	-	also	in	the	event	that	these	have	

been	developed	in	cooperation	with	the	Other	Party	-	as	well	as	with	

respect	to	the	documents	and	ancillary	materials	described	in	Clause	8	

paragraph	1.

10.3	 	At	the	first	request	of	Brink,	the	Other	Party	shall	provide	its	

cooperation	with	respect	to	formalities	that	are	required	to	establish	

and/or	to	confirm	the	property	rights	referred	to	in	the	previous	

paragraph.

CLAUSE 11. SECRECY

11.1	 	The	Other	Party	guarantees	that	it	shall	keep	secret	towards	third	

parties	all	business	information	coming	from	Brink,	that	in	any	way	

whatsoever	has	come	or	has	been	brought	to	its	knowledge.

11.2	 	The	business	agreement	reached	as	a	result	of	combined	developments	

by	Brink	and	the	other	party	may	not,	without	written	permission	by	

Brink,	be	used	for	the	purposes	of	any	third	party.

CLAUSE 12. GUARANTEE

12.1	 	Brink	guarantees	that	the	delivered	goods	or	parts	thereof	shall	for	the	

duration	of	a	period	of	12	months	after	delivery	be	free	from	defects	

that	are	the	direct	result	of	faulty	materials,	faulty	construction	or	of	

manufacturing errors.

12.2	 	In	contravention	to	the	provisions	laid	down	in	paragraph	1	of	the	present	

Clause,	the	guarantee	for	goods	bought	by	Brink	from	third	parties	or	that	

were	developed	and/or	manufactured	by	third	parties	as	ordered	by	Brink,	

shall be limited to the guarantee that Brink shall be able to realize with 

these third parties.

12.3	 	An	invocation	of	the	guarantee	shall	only	be	considered	by	Brink	if	this	is	

submitted	to	Brink	in	writing	either	within	14	days	after	the	defect	has	

been	detected,	or	within	14	days	after	the	defect	could	reasonably	have	

been detected.

12.4	 All	claims	with	respect	to	guarantees	shall	lapse	if:

 -  the Other Party without the prior consent of Brink makes alterations 

to	or	repairs	the	delivered	goods	or	lets	third	parties	do	the	same;

	 -	 	the	delivered	goods	are	injudiciously	used	and/or	used	for	other	

purposes	than	the	original,	normal	purposes;

	 -	 	the	user	manual,	or	the	mounting	or	assembly	instructions	have	not	

strictly	been	adhered	to;

	 -	 	with	the	mounting	or	assembly	other	parts	than	the	original	(and	

delivered)	Brink	parts	have	been	used;

	 -	 	the	defect	is	the	result	of	other	causes	than	faulty	materials,	faulty	

construction	or	manufacturing	errors;

	 -	 	delivery	of	used	(second	hand)	materials,	parts	or	goods	has	been	

agreed;

 -  the Other Party fails to perform obligations arising from the 

Agreement;

	 -	 	there	are	prescribed	constructions,	materials	or	working	methods	that	

have	been	provided	for	or	prescribed	by	the	Other	Party;

	 -	 there	is	insufficient	or	incorrect	maintenance,	or	no	maintenance	at	all;

 - the defect is caused by normal wear.

12.5	 	Minor	deviations	as	to	measure,	colour,	weight	or	number	shall	

constitute	no	reason	for	an	invocation	of	guarantee.

12.6	 	The	expenses	with	respect	to	repairs	to	the	delivered	goods	carried	out	 

without the prior consent of Brink by the Other Party itself or carried 

out	by	third	parties	at	the	order	of	the	Other	Party,	shall	under	no	

circumstances be borne by Brink.

12.7	 	Brink	under	its	obligations	of	guarantee	shall	only	be	held	to	repair	or	

replace	at	its	expense	the	goods	delivered	by	it	or	parts	thereof	within	

The	Netherlands.	Brink	reserves	the	right	to	charge	any	additional	

costs,	such	as	travelling	and	lodging	expenses,	labour	costs,	shipment	

expenses	and	(dis)assembly	costs	to	the	Other	Party.

12.8	 	If	Brink	for	the	purposes	of	performing	its	guarantee	obligation	delivers	

goods	or	parts	thereof	anew,	the	replaced	goods	or	parts	shall	become	

the property of Brink at the moment of replacement.

12.9	 	Returned	shipments	shall	exclusively	be	accepted	after	the	prior	consent	

in	writing	by	Brink.	The	returning	of	shipments	shall	take	place	at	the	

expense	and	risk	of	the	Other	Party.

CLAUSE 13. LIABILITY

13.1	 	Brink	shall	exclusively	be	liable	for	damage	on	the	part	of	the	Other	

Party	and/or	third	parties	if	and	in	so	far	as	the	damage	is	the	direct	and	

immediate	consequence	of	the	execution	of	the	Agreement	by	Brink.

13.2	 	Brink	shall	in	no	way	whatsoever	be	liable	towards	the	Other	Party	and/

or	third	parties	for	any	form	of	indirect	damage,	including	(without	

limitation)	loss	of	profits	or	income,	the	suffering	of	losses	including	loss	

of	production,	expenses	of	stagnation	or	delay,	penalties	or	deductions	

and all payments to third parties.

	13.3	 	The	liability	of	Brink	pursuant	to	the	present	Clause	shall	be	limited	to	

the	amount	for	which	Brink	has	covered	its	liability	by	insurances	at	the	

most,	unless	the	Other	Party	proves	that	the	damage	is	the	result	of	

gross	culpability,	gross	negligence,	or	malice	on	the	part	of	Brink.

13.4	 	Brink	is	in	no	respect	liable	for	products	that	are	directly	or	indirectly	

sold	and/or	used	in	the	United	States	and/or	Canada.

13.5	 	The	Other	Party	shall	indemnify	Brink	from	and	against	all	claims	of	

third parties for reimbursement of damages for which Brink is not liable 

under	the	preceding	paragraphs	of	the	present	Clause.

13.6	 	The	Other	Party	shall	inform	Brink	as	soon	as	possible	in	writing	of	claims	

for	damages	as	described	in	the	present	Clause.
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13.7	 	Brink	is	not	responsible	for	damages	directly	or	indirectly	resulting	

from	incorrect	assembly,	which	is	understood	to	mean	the	use	of	

inappropriate	tools,	methods	of	assembly	other	than	those	prescribed	

and	the	incorrect	interpretation	of	the	assembly	instructions	provided.

CLAUSE 14. CANCELLATION

14.1	 	In	the	event	of	a	failure	on	the	part	of	the	Other	Party	to	perform	its	

obligations arising from the Agreement or from any Agreements arising 

therefrom,	as	well	as	in	the	event	of	its	bankruptcy,	if	it	is	granted	a	

suspension	of	payments	(or	if	it	has	lodged	an	application	thereto),	

and	in	the	event	of	closing	down,	liquidation	or	take	over	of,	or	any	

comparable circumstance with respect to the enterprise of the Other 

Party,	it	shall	be	in	default	by	force	of	the	law.	In	that	event	Brink	shall	

have	the	right	unilaterally	and	completely	or	partially	to	cancel	the	

Agreement	without	any	notification	of	default	being	required	and	

without	interference	of	the	court,	by	means	of	a	registered	letter	

to	the	Other	Party,	and/or	to	suspend	its	obligations	under	the	

Agreement,	without	Brink	being	held	to	pay	any	damages,	and	without	

prejudice	to	any	further	rights	accruing	to	Brink,	including	the	right	of	

Brink	on	full	reimbursement	of	damages	suffered.

14.2	 	All	claims	that	Brink	in	these	events	may	have	on	the	Other	Party	or	may	

have	on	the	Other	Party	in	the	future	shall	immediately	and	completely	

be due en payable.

CLAUSE 15. GOVERNING LAW, DISPUTES

15.1	 	The	Agreement	and	any	further	Agreements	arising	therefrom	shall	

exclusively	be	governed	by	the	laws	of	The	Netherlands.	The	United	

Nations	Convention	on	Contracts	for	the	International	Sale	of	Goods	

(the	so-called	Vienna	Sales	Convention	of	1980)	shall	not	apply	to	the	

aforementioned Agreements.

15.2	 	Any	disputes	(including	such	that	are	considered	to	be	disputes	by	one	

of	the	parties	only)	arising	in	connection	with	this	Agreement	or	the	

Agreements arising therefrom between the parties shall at the option 

of	Brink	either	be	submitted	for	settlement	to	arbitrators,	appointed	

and	giving	awards	in	compliance	with	the	Arbitration	Rules	of	The	

Netherlands	Arbitration	Institute	(Reglement	van	het	Nederlands	

Arbitrage	Instituut	(N.A.I.))	in	Rotterdam	(The	Netherlands),	or	be	

submitted	for	settlement	to	the	competent	court	in	the	District	of	

Zwolle	(The	Netherlands).

15.3	 Arbitration	shall	take	place	subject	to	the	following	provisions.

	 -	 The	arbitral	tribunal	shall	consist	of	three	arbitrators.

	 -	 The	arbitration	shall	take	place	in	Zwolle	(The	Netherlands).

	 -	 The	proceedings	shall	be	conducted	in	the	Dutch	language.

CLAUSE 16. FINAL PROVISIONS

16.1	 	If	and	in	so	far	as	the	Agreement	(also)	includes	the	performance	of	

installation	or	mounting	activities	by	Brink,	the	General	Conditions	for	

Installation	Companies	(Algemene	Voorwaarden	Installerende	Bedrijven	

(ALIB	‘92))	shall	apply,	with	the	exclusion	of	the	present	General	

Conditions.

16.2	 	The	present	General	Conditions	originally	were	drawn	up	in	the	Dutch	

language.	In	the	event	of	any	unclarities	or	differences	in	interpretation	

and/or	explanation	of	a	translated	version	of	these	General	Conditions,	

the	Dutch	text	shall	at	all	times	prevail.

These	general	terms	of	sale,	delivery	and	payment	have	been	filed	at	the	

Chamber	of	Commerce	and	Industry	in	Zwolle	in	July	2000.
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