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Nieuwe Silca Afstandsbediening VA2R27  
compatibel met Citroën*, Peugeot* en Toyota*

VA2R27 - Voorkant VA2R27 - Achterkant

Silca presenteert met trots een nieuwe referentie voor het 
dupliceren van afstandsbedieningen die compatibel zijn 
met Citroën*, Peugeot* en Toyota*: de perfecte oplossing 
om kapotte of kwijtgeraakte originele sleutels te vervan-
gen. Of om een reservesleutel te maken voor noodgevallen.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen?
De Silca afstandsbediening voor Citroën*, Peugeot* en Toyota* 
VA2R27 heeft een soortgelijk ontwerp als de originele sleutel en 
wordt programmeerklaar geleverd met de PCB, transponder en 
flip sleutel VA2 voor in geval van nood.
De sleutel heeft twee functieknoppen (vergrendelen, ontgrendelen) 
en kan geprogrammeerd worden met Smart Pro.
De Silca afstandsbediening VA2R27 is per stuk verpakt in een 
handige blister die opgehangen kan worden in een display.

De Silca afstandsbediening VA2R27 wordt geproduceerd in overeen-
stemming met de CE-markering.

* Silca is niet de eigenaar van enige intellectuele eigendomsrechten of licenties met betrekking tot de auto- en transpondermerken of handelsnamen van de fabrikanten die in dit informatiemateriaal worden getoond. Deze handelsmerken en -namen worden 
uitsluitend vermeld om de gebruiksbestemming te illustreren en om het juiste gebruik van het product mogelijk te maken.  /  De illustraties en technische gegevens van de producten vermeld in dit document zijn louter illustratief en derhalve benaderend. Silca 
behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en opportuun acht ter verbetering van de productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke 
volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend de Rechtbank van de plaats waar het bedrijf zijn zetel heeft bevoegd. Alle andere rechtbanken worden uitgesloten.

Merk Model Chassis Van jaar Tot jaar Knoppen Trp ID Frequentie Silca Profiel

Lijst met toepassingen voor VA2R27

Citroën* C1 MY70/CB0 (VF3PM/N) 2005 2014 2 70 433AM VA2

Peugeot* 107 (VF3PM/N) 2005 2014 2 70 433AM VA2

Toyota* Aygo KGB10 2005 2014 2 70 433AM VA2


