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Wreszcie wolność.  
California

Oryginał
California – od ponad 30 lat na rynku i ciągle 
ulepszana. Jeden z najbardziej popularnych 
i odnoszących sukcesy samochodów turystycznych 
swojego rodzaju: Samochód Turystyczny roku 20191).

Wyostrzona stylistyka nadwozia
Całkowicie zmodernizowany przód, nowe obręcze 
ze stopów lekkich2), zmodyfikowana paleta kolorów 
oraz reflektory przednie LED3) i lampy tylne LED3) 
z wyrazistą sygnaturą świateł.

Uniwersalne zastosowanie 
Samochód osobowy funkcjonalny w codziennej 
eksploatacji, bus do użytku w czasie wolnym 
oraz samochód turystyczny w jednym. Dzięki 
kompaktowym wymiarom zewnętrznym oraz 
wysokości pojazdu 1990 mm4) jest przystosowany 
do jazdy po mieście i parkowania na wielu parkingach 
wielopoziomowych. Ma od czterech do siedmiu5) 
miejsc siedzących.

Optymalne przystosowanie 
do jazdy terenowej
Napęd na wszystkie koła 4MOTION2), 6), 
skrzynia dwusprzęgłowa DSG2), 6), asystent 
zjazdu ze wzniesienia2), 7), asystent ruszania 
pod górę i mechaniczna blokada mechanizmu 
różnicowego2), 7).

1) Źródło: Promobil, kategoria „Kompaktowy bus kempingowy”, ostatnie wyróżnienie 03/2019.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    3) Wyposażenie standardowe w Californii Ocean. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach i w Californii Coast.    4) Należy zwrócić uwagę, 
że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.    5) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    6) Niedostępne dla wszystkich silników.    7) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.     
8) W ramach limitu systemu.    9) Kierowca musi być zawsze przygotowany na przejęcie kontroli nad systemem wspomagającym. Nie jest on zwolniony z rozważnego kierowania pojazdem.    10) Dostępne w późniejszym terminie.    11) Dostępny na życzenie także z minikuchnią, drzwiami 



California Beach Camper10)  
i California Beach Tour 
Po raz pierwszy dostępne w dwóch wariantach, 
aby jeszcze bardziej sprostać wymaganiom 
klientów: jako funkcjonalny pojazd kempingowy 
California Beach Camper10) z homologacją jako 
samochód kempingowy, minikuchnią10) oraz 
z czterema lub pięcioma2) miejscami siedzącymi 
oraz jako wyjątkowy funkcjonalny w codziennej 
eksploatacji samochód osobowy California Beach 
Tour z homologacją jako samochód osobowy, 
dwojgiem drzwi przesuwnych11) oraz  
z czterema–siedmioma miejscami siedzącymi2).

Najnowocześniejsze systemy 
wspomagające kierowcę 
Teraz także z rozpoznawaniem znaków drogowych2), 8), 
systemem ochrony (monitorowania) boków pojazdu2), 8), 
asystentem bocznego wiatru8), asystentem utrzymania 
pasa ruchu2), 8), 9), asystentem parkowania2), 8), 
asystentem wyjazdu z miejsca parkowania 2), 8) 
i asystentem cofania z przyczepą2), 8).

Zintegrowane akcesoria
Stolik kempingowy, krzesła kempingowe 
i nieprzezroczyste rolety zaciemniające są 
wbudowane w kompaktowy sposób w poszycie 
wnętrza i w ciągu kilku sekund gotowe do użytku.

Sprawdzona jakość 
Solidna karoseria, trwałe materiały i wysokiej 
jakości wykonanie.

przesuwnymi oraz sześcioma do siedmiu miejsc siedzących. Dostępne w późniejszym terminie.    Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen 
Samochody Dostawcze.



Nowa stylistyka wnętrza
Nowa deska rozdzielcza z lakierowanymi na czarno 
osłonami1) oraz pięknymi listwami dekoracyjnymi1), 
nowe wytrzymałe obicia foteli, zmodernizowane 
szafki do zabudowy2) z nowymi wzorami2) 
oraz diodowe oświetlenie wnętrza 
w wyposażeniu standardowym.

Duży komfort
Ergonomiczne fotele z nieodkształcającą się 
tapicerką Premium, znakomita izolacja akustyczna 
i termoizolacja, zwiększony komfort spania 
dzięki systemowi sprężyn talerzowych 
w łóżku górnym, przedłużenie łóżka z funkcją 
wypoczynkową2) i komfortowy materac3).

Wysoki stopień indywidualizacji
Z funkcjonalnym aneksem kuchennym2), 
rozkładaną minikuchnią4) lub bez kuchni5); 
z czterema do siedmiu miejsc siedzących;  
z jednymi lub dwojgiem5) drzwi przesuwnych.

Najlepsza komunikacja
Kolorowy kokpit cyfrowy3) o wysokiej rozdzielczości, 
nowe systemy radiowe i nawigacyjne z ekranami 
dotykowymi3) o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala), 
usługi mobilne online We Connect7) oraz nowy 
panel sterowania – cyfrowy moduł centralny 
do sterowania funkcjami kampera.

Wnętrze o maksymalnej zmienności
Fotele obrotowe, kanapy w przedziale mieszkalnym, 
z możliwością wygodnego składania, płynnego 
przesuwania i bezpiecznego zamocowania 
w każdym miejscu systemu szynowego. 
Więcej miejsca w bagażniku Californii Beach Camper 
oraz w Californii Beach Tour dzięki składanemu 
i chowanemu przedłużeniu łóżka.

1) Wyposażenie standardowe w Californii Coast i Californii Ocean. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach.    2) Wyposażenie standardowe w Californii Coast i Californii Ocean.    3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    4) Wyposażenie standardowe w Californii Beach Camper. Wyposażenie 
dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    5) Wyposażenie standardowe w Californii Beach Tour.    6) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    7) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba mieć konto użytkownika Volkswagen i zalogować się do We Connect, używając nazwy 

Poznaj Californię w akcji na  
vwdostawcze.pl/pl/modele/california-6-1



użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą Volkswagen AG odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni od momentu odbioru pojazdu na zarejestrowanie go na www.portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały 
uzgodniony okres.    Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour. Na ilustracji pokazano Californię Beach Camper z wyposażeniem dodatkowym dostępnym za dopłatą.    
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Zaczyna się zabawa.
Jazda w Californii Beach

Kiedy tylko wiatr się wzmoże, nastaje odpowiedni czas. Rozpoczyna się 

sezon kitesurfingu. Wraz z nim poszukiwanie najlepszych rewirów. 

Profesjonaliści, tacy jak Alina Kornelli i Florian Gruber, przywożą 

ze sobą w Californii Beach własny obóz surfingowy. Dzięki niemu 

zawsze mają na miejscu kompletny sprzęt i mogą spędzić noc 

nad samym morzem. Niezależnie od tego, czy podróżują 

Californią Beach Camper z minikuchnią, czy Californią Beach Tour 

z siedmioma1) miejscami siedzącymi i dwojgiem drzwi przesuwnych.
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Mapa nawigacyjna znajduje się bezpośrednio 
przed oczami, centralnie na cyfrowym kokpicie1).

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.   2) Wyposażenie standardowe w Californii Coast i Californii Ocean. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach.   Na ilustracjach pokazano Californię Beach Camper 
z wyposażeniem dodatkowym dostępnym za dopłatą.     W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Przestrzeń mieszkalna zmienia się szybko w kabinę 
do przebierania.

Ćwiczenie czyni mistrza kitesurfingu. Właśnie dlatego Alina Kornelli i Florian Gruber podróżują 
w Californii Beach Camper wzdłuż wybrzeży tak często, jak to możliwe. Wysoki komfort jazdy 
i różnorodne opcje wyposażenia sprawiają, że nawet długie podróże stają się przyjemnością. 
Ergonomicznie ukształtowana deska rozdzielcza zapewnia oprócz wielu praktycznych miejsc na 
przedmioty dostateczną ilość miejsca na innowacyjne technologie – na przykład system nawigacyjny 
Discover Pro1) z ekranem dotykowym o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala) i nowy cyfrowy kokpit1). 
Obydwoma systemami można wygodnie sterować podczas jazdy poprzez wielofunkcyjną kierownicę 
obszytą skórą2), dzięki czemu prowadzą one sportowców bezpośrednio do  zaplanowanego celu 
kitesurfingu. Po przybyciu na miejsce California Beach Camper może zostać w ciągu kilku minut 
przekształcona w łatwy sposób w plażową kwaterę z własną minikuchnią. W ten sposób sportowcy 
mogą się posilać według własnych upodobań.



Alina Kornelli, mistrzyni Niemiec w slalomie z 2019 r., i Florian Gruber, 
wielokrotny mistrz Niemiec w racingu.
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1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach.    2) Wyposażenie dodatkowe zależnie od wybranej konfiguracji z pięcioma miejscami siedzącymi, częściowo za dopłatą.    3) Jeżeli zostanie zamówiona półka wielofunkcyjna, zastępuje ona osłonę przestrzeni bagażowej    4) Wyposażenie 
dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    Na ilustracjach pokazano Californię Beach Camper z wyposażeniem dodatkowym dostępnym za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Praktyczny: Składane przedłużenie łóżka dzieli 
bagażnik na dół i górę. System nawigacyjny o przekątnej ekranu 23,4 cm 

(9,2 cala) Discover Pro1) z obsługą głosową.

Najważniejsze cechy 
Californii Beach Camper

Dostępny także: 
California Beach Tour

• Kompaktowy, uniwersalny pojazd z chowaną minikuchnią2) 
• Homologacja jako samochód kempingowy NOWOŚĆ

• Rozkładana minikuchnia NOWOŚĆ

• Do pięciu3) miejsc siedzących
•  2-osobowa kanapa ze składanym i chowanym 

przedłużeniem łóżka NOWOŚĆ

•  3-osobowa kanapa1) z trzema szufladami, funkcją 
leżenia i półką wielofunkcyjną1), 3) z tapicerką

• Drzwi przesuwne z prawej strony
• Panel sterowania kamperem z ekranem dotykowym NOWOŚĆ

•  Komfortowe sprężyny talerzowe w łóżku górnym 
(1200 mm × 2000 mm) NOWOŚĆ

•  Elektrohydrauliczny dach podnoszony z dużym 
przednim oknem1) NOWOŚĆ

•  Kompaktowy uniwersalny pojazd do użytku 
na co dzień i w czasie wolnym

• Homologacja jako samochód osobowy
• Do siedmiu4) miejsc siedzących
•  2-osobowa kanapa ze składanym 

i chowanym przedłużeniem łóżka NOWOŚĆ

•  3-osobowa kanapa1) z trzema szufladami, funkcją 
leżenia i półką wielofunkcyjną1), 3) z tapicerką

• Do dwóch dodatkowych foteli pojedynczych5)

• Drzwi przesuwne z lewej i z prawej strony NOWOŚĆ

• Panel sterowania kamperem z ekranem dotykowym NOWOŚĆ

•  Komfortowe sprężyny talerzowe w łóżku górnym  
(1200 mm x 2000 mm) NOWOŚĆ

•  Elektrohydrauliczny dach podnoszony 
z dużym przednim oknem1) NOWOŚĆ

California Beach Camper 
z homologacją jako 
samochód kempingowy, 
minikuchnią, czterema 
miejscami, schowkami 
i składanym 
przedłużeniem łóżka.

California Beach Tour 
z homologacją jako samochód 
osobowy, dwojgiem drzwi 
przesuwnych, siedmioma 
miejscami4) i półką 
wielofunkcyjną1), 3).
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1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) Niedostępne dla wszystkich silników.    3) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.    Na ilustracji pokazano Californię Beach Camper z wyposażeniem dodatkowym dostępnym za dopłatą.     W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego1), 3). 
Jako dodatkowe wsparcie do napędu na wszystkie 
koła 4MOTION1), 2) dostępna jest mechaniczna 
blokada mechanizmu różnicowego dla tylnej osi. 
Ułatwia ona ruszanie w trudnych warunkach, 
poza utwardzonymi drogami, i sprawia, 
że California jest jednym z najbardziej 
przystosowanych do jazdy terenowej 
pojazdów w swojej klasie.

Osłona podwozia1). Optymalną ochronę podczas jazdy 
offroadowej zapewniają wytrzymałe płyty metalowe 
podwozia. Do Californii można zamówić zarówno 
osłonę silnika/skrzyni biegów z blachy aluminiowej, 
jak i dodatkową osłonę mechanizmu różnicowego.

Celem jest droga. Obojętnie jaka.
Napęd na wszystkie koła 4MOTION

Napęd na wszystkie koła 4MOTION1), 2). Poprzez 
sterowane elektronicznie sprzęgło wielotarczowe 
na tylnej osi napęd na wszystkie koła dostosowuje 
automatycznie przenoszenie napędu do danej 
sytuacji na drodze. Niewielka waga systemu 
jest podstawą optymalnych właściwości 
jezdnych i wysokiej dynamiki jazdy.
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1) Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    4) Niedostępne dla wszystkich silników.    Na ilustracji pokazano 
Californię Beach Camper z wyposażeniem dodatkowym dostępnym za dopłatą.     W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Do ostatniego kąta.
Dostatecznie kompaktowy do nowych odkryć
California zalicza się od dziesięcioleci do najlepszych 
i najbardziej przemyślanych samochodów turystycznych. 
Można go użytkować bez ograniczeń nie tylko podczas 
urlopu, ale również na co dzień. Dzięki kompaktowym 
wymiarom zewnętrznym oraz wysokości pojazdu 
1990 mm1) jest przystosowany do parkowania 
na większości parkingów wielopoziomowych. Wąskie 
przejazdy, kręte uliczki i miejskie nawierzchnie 

z brukowca pokonuje tak samo swobodnie jak długie 
trasy po autostradzie. Charakteryzuje się przy tym 
zawsze doskonałym prowadzeniem w stylu samochodu 
osobowego, wysoką pozycją siedzenia i przestrzenią 
pasażerską z maksymalnie siedmioma2) miejscami 
siedzącymi. Właśnie ta wszechstronność uczyniła go 
takim, jakim jest dzisiaj – uniwersalnym pojazdem 
cieszącym się wielką popularnością.



Układ jezdny i skrzynia biegów

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DSG3), 4). Silniki TDI 
o mocy 150 KM i 199 KM można łączyć z adaptacyjną 
7-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Umożliwia 
ona całkowicie automatyczną, łagodną zmianę biegów 
bez przerywania siły pociągowej i dostosowuje się 
do stylu jazdy kierowcy.

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC3). Dostępne są 
profile jazdy Standardowy, Komfortowy, Eco i Sportowy. 
Wybiera się je przyciskiem i można tego dokonać także 
w czasie jazdy. Oprócz tego można ustawić własny profil 
jazdy.
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Wybrane systemy wspomagające  
na vwdostawcze.pl

1) W ramach limitu systemu.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    3) Kierowca musi być zawsze przygotowany na przejęcie kontroli nad systemem wspomagającym. Nie jest on zwolniony z rozważnego kierowania pojazdem.    4) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.    
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

W pełnym relaksie na urlop.
Dziesięć systemów wspomagających kierowcę, które trzeba po prostu mieć

Rozpoznawanie znaków 
drogowych1), 2) NOWOŚĆ 

Rozpoznaje ograniczenia 
prędkości, zakazy 
wyprzedzania oraz 
ograniczenia czasowe 
i wynikające z warunków 
pogodowych za pomocą 
specjalnej kamery 
i przekazuje te informacje 
kierowcy na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym.

Asystent parkowania
Park Assist1), 2) NOWOŚĆ

 
Pomaga w parkowaniu 
równoległym 
i prostopadłym, 
samodzielnie wykonując 
optymalne ruchy kierownicą.

Asystent cofania z przyczepą 
Trailer Assist1), 2) NOWOŚĆ

Ułatwia parkowanie 
prostopadłe zestawu 
z przyczepą oraz precyzyjną 
jazdę do tyłu.

System ochrony 
(monitorowania) boków 
pojazdu1), 2) NOWOŚĆ 

Monitoruje boki pojazdów 
podczas jazdy i pokazuje 
na wyświetlaczu systemu 
Infotainment, że nastąpiło 
krytyczne zbliżenie się 
do słupków lub ścian.

Czujniki ciśnienia 
w oponach1), 2) NOWOŚĆ 

Informuje kierowcę przed jazdą 
i w jej trakcie o bieżącym 
ciśnieniu w oponach i ostrzega 
w przypadku jego spadku. 
W każdym kole znajdują się 
czujniki, które przekazują dane 
o ciśnieniu opon drogą radiową.



Asystent bocznego wiatru1) 
NOWOŚĆ 

System stabilizuje pojazd 
w przypadku wystąpienia 
silnych bocznych podmuchów 
wiatru poprzez automatyczne 
przyhamowanie 
odpowiednich kół.

Aktywny tempomat ACC 
z systemem obserwacji otoczenia
Front Assist z funkcją hamowania 
awaryjnego w mieście1), 2)

Automatycznie dopasowuje 
prędkość do prędkości 
poprzedzającego pojazdu 
i utrzymuje przy tym ustaloną 
przez kierowcę odległość.

Asystent utrzymania pasa 
ruchu Lane Assist1), 2), 3) 

NOWOŚĆ

Dzięki wielofunkcyjnej 
kamerze rozpoznaje pas 
ruchu, po jakim porusza się 
pojazd, i utrzymuje go 
na tym pasie poprzez 
korygowanie toru jazdy.

Asystent wyjazdu z miejsca 
parkingowego1), 2) NOWOŚĆ

Pomaga kierowcy przy 
wyjeździe tyłem z miejsca 
parkowania. Jeżeli kierowca 
nie zareaguje na sygnał 
ostrzegawczy w przypadku 
krytycznego zbliżenia się 
do innego pojazdu, nastąpi 
przyhamowanie.

Asystent zjazdu 
ze wzniesienia1), 2), 4) 

Poprzez obniżenie prędkości 
obrotowej silnika oraz 
ewentualne ingerencje 
w układ hamulcowy zapewnia 
kontrolowane i bezpieczne 
zjeżdżanie ze wzniesień.
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W drodze wszystko smakuje najlepiej. 
Gotowanie w Californii Coast

Natura wzywa. I coraz więcej ludzi idzie za jej głosem. Modne stały się wycieczki 

samochodem po romantycznych dzikich klifach, do ukrytych górskich jezior 

lub przez wielowiekowe krajobrazy przekształcone przez człowieka. Kto chce 

być jeszcze bardziej autentyczny, sięga po regionalne produkty spożywcze 

i sam je przygotowuje. Najlepiej w Californii, na przykład w Californii Coast.

Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Miskę do płukania można wyjąć 
i korzystać z niej na zewnątrz.

Jedno jest pewne: urlop na świeżym powietrzu wzmaga głód. Dlatego model California Coast jest wyposażony 
w pełni funkcjonalną kuchnię, w której zawsze można przygotować coś świeżego. Osoby żywiące się 
we własnym zakresie znajdą jednak wiele innych cech wyposażenia, które ułatwiają życie w dzikiej naturze. 
Na przykład 30-litrowy zbiornik na świeżą wodę, 42-litrową lodówkę sprężarkową lub dwa bezobsługowe 
akumulatory dodatkowe. Wiele można też załatwić po prostu na zewnątrz. Umożliwiają to wyjmowana miska 
do płukania oraz prysznic zewnętrzny*. Dzięki temu nic nie stoi na drodze jedzeniu posiłków pod gołym niebem.

* Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem 
Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Podczas gotowania stolik można w prosty 
sposób przesunąć do tyłu i zamocować 
nad kanapą. Wysokość w kuchni wynosi 
przy złożonym łóżku górnym do 2300 mm1).

1) Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    Na ilustracjach pokazano 
wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.     W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Obydwa krzesła kempingowe oraz stolik 
kempingowy można szybko rozłożyć.

Najważniejsze cechy 
Californii Coast
• Komfortowy samochód turystyczny z obszernym wyposażeniem
• Wielofunkcyjna kierownica skórzana i wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
• Panel sterowania kamperem z ekranem dotykowym NOWOŚĆ

•  Pełnowartościowa kuchnia z kuchenką gazową, zlewozmywakiem  
i 42-litrową lodówką sprężarkową 

• Zmodernizowana stylistyka szafek w imitacji drewna w kolorze Bright Oak NOWOŚĆ

• Z 2-osobową kanapą i dodatkowym fotelem pojedynczym2) 
• Powierzchnia do leżenia z funkcją wypoczynkową (1140 mm x 1950 mm) NOWOŚĆ

• Komfortowe sprężyny talerzowe w łóżku górnym (1200 mm x 2000 mm) NOWOŚĆ

• Elektrohydrauliczny dach podnoszony z dużym przednim oknem2)

• Dwa akumulatory dodatkowe (150 Ah)
• Krzesła kempingowe i stolik kempingowy z możliwością kompaktowego przechowania

California Coast z aneksem kuchennym, jasnymi 
wbudowanymi szafkami, czterema fotelami 
i przedłużeniem łóżka z funkcją wypoczynkową.

Stabilną osłonę z bezpiecznego szkła można 
wykorzystać jako blat roboczy.
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* Samochód dostarczany jest bez butli gazowej.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Tu się gotuje oczami. 
Nowa stylistyka kuchni w Californii Coast/Ocean

W Californii Coast i Californii Ocean czeka na Ciebie pełnowartościowy aneks kuchenny w nowej stylistyce. 
Podstawą jest niezwykle lekki, ale bardzo solidny kompozyt aluminiowy. Wzory powierzchni 
w Californii Coast są utrzymane w jasnej imitacji drewna, a w Californii Ocean w pięknej imitacji łupka. 
Do wyposażenia podstawowego zaliczają się oprócz kuchenki i zlewozmywaka ze stali szlachetnej 
42-litrowa lodówka sprężarkowa, duża szafka dolna, przesuwany stolik roboczy oraz trzy schowki. 
Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby przygotować menu złożone z trzech potraw.

Kuchenka/zlewozmywak. Pod 2-częściową osłoną 
z bezpiecznego szkła znajduje się z lewej strony 
2-palnikowa kuchenka gazowa (maks. 1800 W) 
z komfortowym piezozapłonem, a po prawej 
stronie zlewozmywak ze stali szlachetnej 
z wyjmowaną miską do płukania.

Przesuwny stolik roboczy. Porusza się na szynie 
i można go rozłożyć, używając rozkładanej nogi, 
mocując przy pomocy załączonej opaski gumowej 
do zagłówka kanapy tylnej, lub po prostu złożyć.

42-litrowa lodówka sprężarkowa. Dostępna 
łatwo od góry 42-litrowa lodówka z koszem 
do zawieszania chłodzona jest przez wbudowaną 
sprężarkę. Dzięki dobrej izolacji i dodatkowemu 
akumulatorowi napoje są przyjemnie chłodne 
także podczas jazdy.

Szafka tylna. Tu umieszczono wszystkie istotne 
komponenty zasilania w energię elektryczną, 
wodę i gaz: wyłącznik różnicowo-prądowy, 
zbiornik na świeżą wodę z wnęką, do której pasuje 
kempingowa butla gazowa* o pojemności 2,8 kg, 
oraz dźwignię spustową świeżej wody.

Schowki. W wąskim oknie nad lodówką sprężarkową 
wbudowano ruchomy moduł zaciemniający z trzema 
schowkami. Nadają się one świetnie 
do przechowywania przypraw. Jeżeli schowki 
przesuniemy do tyłu, będziemy mieli niczym 
nieograniczony widok przez okno na zewnątrz.

Dolna szafka kuchenna. Jest dostępna przez dwoje 
drzwi przesuwnych i można ją otworzyć również 
przy rozłożonym łóżku. Umieszczono w niej  
m.in. wyciągany pojemnik na sztućce, a z tyłu 
zabezpieczony przed mrozem 30-litrowy 
zbiornik na ścieki.
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* Wyposażenie standardowe w Californii Beach Camper. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem 
Volkswagen Samochody Dostawcze.

Minikuchnia* z zawieszanym stolikiem składanym. 
Schowany podczas jazdy bezpiecznie w drzwiach 
przesuwnych uniwersalny stolik składany można 
w razie potrzeby zawiesić w szynie prowadzącej 
rozłożonej minikuchni* i ustawić na dwóch nogach.



Rozkładana minikuchnia*. Jeżeli wsuniemy solidną 
konstrukcję aluminiową z blatem roboczym ze stali 
szlachetnej w poszyciu bocznym, całą szerokość 
Californii Beach można wykorzystać jako 
powierzchnię do leżenia.

Schowek*. Do minikuchni* należy także duża 
przegródka z wysoką krawędzią. Dzięki temu 
naczynia kuchenne, ścierki do naczyń 
i otwieracze do puszek są zawsze pod ręką.

Półka na butlę gazową*. Pod hermetycznie 
zamykaną osłoną można bezpiecznie zamontować 
na klapkach dostępną opcjonalnie kempingową 
butlę gazową o pojemności 2,8 kg i połączyć 
wężykiem gazowym.

Szybka kuchnia wieczorowa.
Nowa minikuchnia w Californii Beach

Jajecznica rano, małe danie z makaronem w międzyczasie lub ciepła zupa 
przed snem: dzięki rozkładanej minikuchni* znajdującej się na wyposażeniu 
standardowym możesz teraz wygodnie przygotowywać proste dania także 
w Californii Beach Camper. Podczas jazdy blat roboczy z 1-palnikową kuchenką 
gazową jest bezpiecznie schowany w poszyciu bocznym. Po przybyciu na 
miejsce wypoczynku kuchenkę można szybko wyciągnąć z poszycia i uruchomić. 
Po zakończeniu gotowania minikuchnię można równie łatwo wyczyścić i złożyć, 
aby w nocy można się było tak jak zwykle wygodnie wyciągnąć. Rozkładana 
minikuchnia* jest dostępna na życzenie także w Californii Beach Tour.

29California – Nowa minikuchnia w Californii Beach



Podnieś klapę w górę i ciesz się widokami. 
Mieszkanie i spanie w Californii Ocean

W najpiękniejszych miejscach na świecie zwykle nie ma 

hoteli. Chyba że posiada się swój własny. Odpowiednio 

zaparkowana California Ocean zapewnia nie tylko 

fantastyczny widok na zapierające dech w piersiach 

otoczenie, ale także – w bezchmurne noce 

– niezapomniany widok na miliony gwiazd.

Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



31California – Mieszkanie i spanie w Californii Ocean



We własnym domu jest najlepiej. Zwłaszcza jeśli można go zabrać ze sobą do najbardziej odległych miejsc. 
California Ocean daje rodzinom taką nieograniczoną swobodę. Rano dzieci budzą się we własnym łóżku górnym 
ze swobodnym widokiem na horyzont. Po południu rodzice mogą rozprostować nogi w kąciku wypoczynkowym 
w pokoju mieszkalnym i pobujać nieco w obłokach. A wieczorami wszyscy wspólnie mogą spędzić czas, 
relaksując się wygodnie w prywatnej kuchni z przyjemnie przyciemnionym diodowym oświetleniem 
ambientowym, zanim cała rodzina wyruszy następnego dnia rano do kolejnego miejsca. W ten sposób 
rodzina doświadcza codziennie czegoś nowego. A mimo to pozostaje zawsze we własnych czterech ścianach.

Przedłużenie łóżka z funkcją wypoczynkową sprawia, 
że powierzchnia do leżenia staje się ulubionym miejscem.

Panoramiczne okno w podnoszonym dachu 
można otworzyć zamkiem błyskawicznym.

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Przyciemniane diodowe ambientowe oświetlenie 
we wnętrzu auta daje nastrojowe i ciepłe światło. 
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* Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Panel sterowania kamperem można 
także obsługiwać z górnego łóżka.

Dzięki sprężynom talerzowym na łóżku 
górnym leży się teraz jeszcze wygodniej.

Na nowym panelu sterowania kamperem można ustawić 
ogrzewanie postojowe na nocny tryb ciągły.

• Elegancki samochód turystyczny z wysokiej jakości wyposażeniem
• Sześć listew chromowanych na osłonie chłodnicy
•  Światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, reflektory przednie LED 

i lampy tylne LED
• Wielofunkcyjna kierownica skórzana i cyfrowe zegary Digital Cockpit* NOWOŚĆ

•  Klimatyzacja Climatronic, powietrzne ogrzewanie postojowe i szyby podwójne 
w przedziale mieszkalnym

• Panel sterowania kamperem z ekranem dotykowym NOWOŚĆ

•  Pełnowartościowa kuchnia z kuchenką gazową, zlewozmywakiem 
i 42-litrową lodówką sprężarkową

• Zmodernizowana stylistyka szafek w imitacji łupka w kolorze Graphite Grey NOWOŚĆ

• Z 2-osobową kanapą i dodatkowym fotelem pojedynczym* 
• Koncepcja oświetlenia Ambiente i diodowe oświetlenie szafek
• Powierzchnia do leżenia z funkcją wypoczynkową (1140 mm x 1950 mm) NOWOŚĆ

• Komfortowe sprężyny talerzowe w łóżku górnym (1200 mm x 2000 mm) NOWOŚĆ

• Elektrohydrauliczny dach podnoszony z dużym przednim oknem
• Krzesła kempingowe i stolik kempingowy z możliwością kompaktowego przechowania

Najważniejsze cechy 
Californii Ocean

California Ocean z aneksem kuchennym, ciemnymi 
wbudowanymi szafkami, czterema fotelami 
i przedłużeniem łóżka z funkcją wypoczynkową.
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* Wyposażenie dodatkowe za dopłatą    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Przytulnie jak nigdy. 
Nowy komfort mieszkania i spania 
w Californii Coast/Ocean

W Californii spędzisz najpiękniejsze dni i noce w roku. Dlatego nowe sprężyny 
talerzowe pod materacem w górnym łóżku zapewniają jeszcze bardziej 
komfortowy sen. W dolnej części podwójne łóżko jest po raz pierwszy 
wyposażone w funkcję wypoczynkową. Zagłówek można ustawić w kilku 
stopniach w górę i zamocować dokładnie tam, gdzie Ci się najbardziej podoba.

Schowek dachowy. Nad oparciem kanapy 
umieszczono zamykany schowek. Ma on pojemność 
ok. 45 l i można go otwierać zarówno z pozycji 
siedzącej, jak i leżącej.

Szuflada pod 2-osobową kanapą. W dużej szufladzie 
o pojemności ok. 60 l można przechować wszelkie 
małe i średnie przybory podróżne, na przykład 
poduszki i koce.

Szafa na ubrania. W tylnej części znajduje się 
2-częściowa wbudowana szafa z lustrem, 
drążkiem na odzież i zamykanym schowkiem* 
na cenne przedmioty. Jej zmodernizowane 
drzwi można łatwo otwierać i zamykać.

Sprężyny talerzowe. Elastyczne sprężyny talerzowe 
dopasowują się dokładnie do śpiącej osoby 
i zwiększają komfort leżenia na łóżku górnym 
o wymiarach 1200 mm x 2000 mm.



Zaciemnienie w kokpicie. Szybę przednią
można zaciemnić przy użyciu dwóch rolet, a okno 
kierowcy i pasażera przy użyciu zasłony na magnes.

Zaciemnienie w przedziale mieszkalnym 
Wbudowane rolety można ściągnąć w dół 
po szynach prowadzących i zamknąć szczelnie 
ze wszystkich stron. Dzięki ich odblaskowej 
powłoce aluminiowej po stronie zewnętrznej 
chronią one dodatkowo przed wysoką temperaturą.
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1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) Jeżeli zostanie zamówiona półka Multiflex, odpada osłona przestrzeni bagażowej.    3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    4) Wyposażenie standardowe w Californii Beach Camper. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii 
Beach Tour.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



6 lub 7 miejsc siedzących3) z rozkładaną minikuchnią4). 
Ten wariant wyposażenia Californii Beach Tour to dwa 
pojazdy w jednym: Van z sześcioma3) lub siedmioma3) 
miejscami siedzącymi do użytku na co dzień oraz 
samochód turystyczny z maksymalnie czterema 
miejscami do spania do użytku w czasie wolnym.

 2-osobowa kanapa z bocznym schowkiem. 
Ten wariant wyposażenia jest polecany dla par 
lub małych rodzin, które nie potrzebują wielu miejsc 
siedzących, ale za to muszą mieć więcej miejsca na 
bagaż. Można go połączyć z rozkładaną 
minikuchnią4).

Dach podnoszony manualnie. Można go łatwo 
odblokować przy otworze wyjściowym i pchnąć 
do góry. Na życzenie California Beach jest po raz 
pierwszy dostępna także z elektrohydraulicznym 
dachem podnoszonym wraz z panoramicznym 
oknem przednim1).

Zostać obudzonym przez fale wczesnym rankiem na plaży – praktycznie  
w żadnym innym pojeździe nie jest to tak prawdopodobne jak w Californii Beach.  
Całe jego wnętrze jest zaprojektowane tak, aby móc wyruszyć spontanicznie 
w podróż i rozłożyć jego markizę1), tam gdzie nam się najbardziej podoba. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy wybierzesz standardowy pojazd 4-osobowy, 
czy jeden z opcjonalnych pojazdów 5-, 6- lub 7-osobowych: wszystkie warianty są 
wyposażone w nowe składane przedłużenie łóżka oraz w półkę wielofunkcyjną1), 2), 
nieprzezroczyste rolety zaciemniające w przedziale mieszkalnym oraz osłony 
z tkanin w kokpicie. 

Twój dom nad morzem. 
Nowy komfort mieszkania i spania 
w Californii Beach
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Cel przed oczami. 
Podróż w cyfrowy świat

Auta stają się coraz bardziej inteligentne. Także w Californii znajduje się 

dzisiaj wiele nowych technologii, które sprawiają, że jazda i kempingowanie 

są bardziej komfortowe. Na przykład cyfrowe zegary Digital Cockpit 

o wysokiej rozdzielczości1) z mapą nawigacyjną. Lub nowy panel sterowania 

kamperem, dzięki któremu można sterować wszystkimi istotnymi 

funkcjami kampera. Lub Volkswagen We Connect2): liczne usługi, które 

zamieniają smartfona w pilota do auta. A to dopiero początek.

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba mieć konto użytkownika Volkswagen i zalogować się do We Connect, używając nazwy użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą Volkswagen AG odrębną umowę We Connect lub We Connect 
Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni od momentu odbioru pojazdu na zarejestrowanie go na www.portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres.    Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Druga mapa nawigacyjna w trybie 3D o wysokiej rozdzielczości1)

W Californii możesz teraz doświadczyć postępu cyfrowego. Najnowocześniejsze systemy Infotainment o dużej 
pojemności pamięci oraz cyfrowe zegary Digital Cockpit2) oferują wiele nowych funkcji. Ten ostatni przekonuje 
do siebie wyświetlaczem o przekątnej 26 cm (10,25 cala), intensywnymi kolorami oraz jasnym i kontrastowym 
obrazem. Cyfrowy kokpit2) obsługuje się poprzez wyświetlacz dotykowy systemu Infotainment oraz 
wielofunkcyjną kierownicę skórzaną3). Przy pomocy przycisków można wygodnie przewijać playlistę utworów 
wakacyjnych lub ustawić bezpieczną odległość aktywnego tempomatu ACC2), 4) z uwzględnieniem zalecanych 
ram prawnych. Jeszcze więcej możliwości można uzyskać, łącząc cyfrowy kokpit2) z systemem nawigacyjnym 
Discover Pro2) o przekątnej ekranu 23,4 cm (9,2 cala). Dzięki temu drugą mapę nawigacyjną można wyświetlać 
w większym formacie na cyfrowym kokpicie.

1) Dostępne tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym Discover Pro.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    3) Wyposażenie standardowe w Californii Coast 
i Californii Ocean. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach.    4) W ramach limitu systemu.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne 
za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Cyfrowy kokpit



Playlista ze smartfona

Rozpoznawanie znaków drogowych2), 4)

Przegląd danych podróży
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Kontrola zasilania w energię elektryczną i świeżą wodę

Wskaźnik pochylenia pojazdu

Sterowanie elektrohydraulicznym dachem podnoszonym1)

Panel sterowania 
kamperem

1) Wyposażenie standardowe w Californii Ocean. Wyposażenie dodatkowe w Californii Beach i Californii Coast.    2) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba mieć konto użytkownika Volkswagen i zalogować się 
do We Connect, używając nazwy użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą Volkswagen AG odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni 
od momentu odbioru pojazdu na zarejestrowanie go na www.portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres.    3) Przy aktywnym przedłużeniu od drugiego roku 
za dopłatą.    4) W połączeniu z dodatkowym ogrzewaniem wodnym i programowaną funkcją ogrzewania postojowego.    5) Usługi są dostępne tylko na podstawie aktualnej lub zawieranej odrębnie umowy 
z operatorem telefonii komórkowej i tylko w ramach zasięgu danej sieci komórkowej.    6) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    7) Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z Apple CarPlay od systemu 
Infotainment Discover Media.    8) Dostępne tylko w połączeniu z pakietem Streaming i Internet.    9) Usługa Blokowanie i odblokowanie jest istotna dla bezpieczeństwa i zakłada sprawdzenie tożsamości poprzez 
procedurę identyfikacji Volkswagen. Twoja tożsamość zostanie sprawdzona przez Partnera Volkswagen lub poprzez wideochat. Funkcja dostępna tylko dla samochodów z roku modelowego 2020.    Zakresy usług 
We Connect i We Connect Plus mogą się zmieniać i być dostępne w późniejszym terminie.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji 
na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

We Connect Plus2), 3): Ogrzewanie postojowe online



We Connect2) 
oraz We Connect Plus2), 3)

Dzięki panelowi sterowania kamperem masz teraz do dyspozycji cyfrowy moduł centralny, za 
pomocą którego możesz wygodnie sterować licznymi funkcjami Californii. Punkty menu wybierasz 
przy tym intuicyjnie na ekranie dotykowym. Wbudowane odbiorniki możesz następnie uruchomić 
za pomocą przycisków z pokrętłami. Niektóre systemy pokładowe, na przykład ogrzewanie 
postojowe4), możesz teraz po raz pierwszy uruchomić ze smartfona. W tym celu wystarczy ściągnąć 
na swojego smartfona aplikację We Connect, zarejestrować się w usłudze We Connect Plus2), 3) 
i połączyć się ze swoim pojazdem. California jest online dzięki wbudowanej karcie SIM5). Oczywiście 
We Connect Plus2), 3) obejmuje wiele innych usług, które sprawiają, że urlop staje się jeszcze bardziej 
relaksujący i przyjemny, takich jak system alarmowy online, dzięki któremu czujesz się bezpieczniej 
na obcym terenie, lub informacje o ruchu drogowym online, dzięki którym system nawigacyjny 
pozostaje zawsze aktualny. Także bezpłatna usługa We Connect2) ma liczne użyteczne narzędzia, 
na przykład numer zgłaszania awarii oraz funkcję znajdowania miejsca parkowania. 
Zarejestruj się już teraz w We Connect2) i skorzystaj z dużej różnorodności naszych usług.

Indukcyjna stacja ładowania6)

We Connect2): Miejsce parkowania

We Connect Plus2), 3): System alarmowy online

Bezprzewodowa App-Connect6), 7)
Volkswagen Samochody Dostawcze – możemy 
jeszcze więcej! Przekonaj się: vwdostawcze.pl

We Connect2) 

Numer zgłaszania awarii NOWOŚĆ

Numer informacyjny
Miejsce parkowania
Automatyczne powiadamianie o wypadkach drogowych NOWOŚĆ

Status pojazdu
Drzwi i światła
Raport o stanie pojazdu 
Dane podróży
Planowanie terminów serwisu

We Connect Plus2), 3)

Informacje o ruchu drogowym online NOWOŚĆ

Wyszukiwanie celu specjalnego online 
Aktualizacja map online NOWOŚĆ

Obsługa głosowa online NOWOŚĆ

Streaming mediów8) NOWOŚĆ

Powiadomienie o obszarze
System alarmowy online
Ogrzewanie postojowe online4)

Blokowanie i odblokowanie9)

Radio internetowe8) NOWOŚĆ

Hotspot WLAN8) NOWOŚĆ

Powiadomienie o prędkości
Trąbienie i miganie
Obliczanie trasy online
Stacje benzynowe i stacje ładowania
Parkingi
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Pytanie o typ.  
Porównanie linii 
wyposażenia

W Californii Ocean czeka Cię najlepsze, co może 
zaoferować kamper: maksymalny wypoczynek.  
Ciemne wykończenie wnętrza w przestrzeni  
mieszkalnej, nastrojowe oświetlenie ambientowe oraz 
elektrohydrauliczny dach podnoszony z dużym oknem 
panoramicznym sprawią, że każda podróż będzie 
fantastycznym urlopem. Reflektory przednie LED i lampy 
tylne LED podkreślają dodatkowo stylistykę zewnętrzną.

Dla wymagających. 
California Ocean

1) Wyposażenie standardowe w Californii Beach Camper.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour. Nie ma możliwości zainstalowania drugich drzwi przesuwnych.    Na ilustracji pokazano wyposażenie dodat-
kowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



California Coast to idealna baza wypadowa 
dla wszystkich, których często ciągnie na łono 
dzikiej przyrody. Solidny i wytrzymały z zewnątrz 
w środku zapewnia wszystko, czego potrzeba, 
aby być samowystarczalnym – między innymi 
pełnowartościową kuchnię, duży zbiornik 
na świeżą wodę oraz dużo miejsca na bagaże.

Dla globtroterów. 
California Coast

Obojętnie, czy wybierasz się na wędrówkę w góry, 
czy posurfować nad morzem: California Beach Camper 
to wszechstronne auto, które zapewnia wszystko, 
czego potrzebujesz na wakacjach. Znajdujące się 
na wyposażeniu standardowym minikuchnia1), schowek 
oraz cztery lub opcjonalnie pięć miejsc siedzących 
podkreślają niezwykłe cechy kampera i pozwalają uznać 
auto za samochód kempingowy.

Najlepszym rozwiązaniem dla osób chcących użytkować 
Californię głównie w domu jest California Beach Tour.  
Ma on homologację jako samochód osobowy, 
a po raz pierwszy na wyposażeniu standardowym dwoje 
drzwi przesuwnych i może zostać na życzenie wyposażony 
w maksymalnie siedem2) miejsc siedzących. Dostępna jest 
również rozkładana minikuchnia3) i elektrohydrauliczny 
dach podnoszony2). Dzięki temu każda spontaniczna 
wycieczka staje się małym urlopem.

Dla początkujących kamperowiczów.
California Beach Camper

Dla codziennych użytkowników.
California Beach Tour
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01
Lakiery

Ilustracje na tych stronach są poglądowe, ponieważ w druku kolory mogą nie zostać oddane zgodnie z rzeczywistością.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem 
Volkswagen Samochody Dostawcze.

Lakier z efektem perłowym Lakiery dwukolorowe

02

05

03

06

04

07

08



Lakiery niemetalizowane

16

09

12

15

17

10

13

18

11

14

• Wyposażenie standardowe     • Wyposażenie dodatkowe – Niedostępne

Lakiery Beach 
Tour

Beach 
Camper

Coast Ocean

Lakiery dwukolorowe

01 Srebrny Reflex / czerwony 
Fortana NOWOŚĆ

● ● ● ●

02 Srebrny Reflex / szary Indium  
NOWOŚĆ

● ● ● ●

03 Srebrny Reflex / granatowy 
Starlight NOWOŚĆ

● ● ● ●

04 Biały Candy / brązowy Copper 
NOWOŚĆ

● ● ● ●

05 Biały Candy / zielony Bay Leaf 
NOWOŚĆ

● ● ● ●

06 Biały Candy / szary Ascot NOWOŚĆ ● ● ● ●

07 Beżowy Mojave / czarny Deep 
NOWOŚĆ

● ● ● ●

Lakier z efektem perłowym

08 Czarny Deep perłowy ● ● ● ●

Lakiery metalizowane

09 Srebrny Reflex ● ● ● ●

10 Szary Indium ● ● ● ●

11 Granatowy Starlight ● ● ● ●

12 Beżowy Mojave ● ● ● ●

13 Brązowy Copper NOWOŚĆ ● ● ● ●

14 Czerwony Fortana NOWOŚĆ ● ● ● ●

15 Zielony Bay Leaf NOWOŚĆ ● ● ● ●

Lakiery niemetalizowane

16 Biały Candy ● ● ● ●

17 Szary Ascot NOWOŚĆ ● ● ● ●

18 Czerwony Kirsch ● ● ● ●

Lakiery metalizowane
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Koła

18"

16"
03 04 0605 07

1009 11

1) W zależności od zestawu silnik – skrzynia biegów.     2) Dostępne tylko dla Californii Edition.    Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

01



02

08

12 13

• Wyposażenie standardowe     • Wyposażenie dodatkowe — Niedostępne

Koła Beach
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Koła 16-calowe

01   Koła stalowe z kołpakiem maskującym1) NOWOŚĆ 6,5 J x 16.  
Z oponami 215/65 R 16

● ● ● ●

02  Obręcze ze stopów lekkich Clayton 6,5 J x 16.  
W kolorze srebrnym. Z oponami 215/65 R 16

● ● ●  ●1)

Koła 17-calowe

03   Koła stalowe z dekielkami obręczy kół1) 7 J x 17.  
Z oponami 235/55 R 17

● ● ● ●

04  Obręcze ze stopów lekkich Devonport 7 J x 17.  
W kolorze srebrnym. Z oponami 235/55 R 17

● ● ●  ●1)

05  Obręcze ze stopów lekkich Aracaju NOWOŚĆ 7 J x 17.  
W kolorze srebrnym. Z oponami 235/55 R 17

● ● ● ●

06  Obręcze ze stopów lekkich Aracaju NOWOŚĆ 7 J x 17.  
W kolorze czarnym, elementy polerowane2).  
Z oponami 235/55 R 17

●

● ● ●

07  Obręcze ze stopów lekkich Woodstock 7 J x 17.  
W kolorze czarnym, powierzchnia frezowana.  
Z oponami 235/55 R 17

●

● ● ●

08  Obręcze ze stopów lekkich Posada NOWOŚĆ 7 J x 17. 
W kolorze czarnym, powierzchnia frezowana.  
Z oponami 235/55 R 17

● ● ● ●

Koła 18-calowe

09  Obręcze ze stopów lekkich Springfield 8 J x 18. 
W kolorze srebrnym. Z oponami 255/45 R 18

● ● ● ●

10  Obręcze ze stopów lekkich Springfield 8 J x 18.  
W kolorze czarnym.2) Z oponami 255/45 R 18

● ● ● ●

11  Obręcze ze stopów lekkich Palmerston 8 J x 18.  
W kolorze czarnym, elementy polerowane.  
Z oponami 255/45 R 18

●

● ● ●

12  Obręcze ze stopów lekkich Teresina NOWOŚĆ 8 J x 18. 
W kolorze czarnym, elementy polerowane.  
Z oponami 255/45 R 18

●

● ● ●

13  Obręcze ze stopów lekkich Valdivia NOWOŚĆ 8 J x 18.  
W kolorze czarnym, elementy polerowane.  
Z oponami 255/45 R 18

● ● ● ●

17"
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Tapicerki, kolory wnętrza i dachy

01 06 08 | 11

0702

04

03

05

1) Dostępne tylko w połączeniu z 3-osobową kanapą.    2) Niedostępne dla wszystkich lakierów.    Ilustracje na tych stronach są poglądowe, ponieważ w druku kolory mogą nie zostać oddane zgodnie z rzeczywistością.    Na ilustracji 08 pokazano Multivana. Na ilustracjach 09 i 10 pokazano Caravelle.    
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

09 | 12



13

14

15

• Wyposażenie standardowe     • Wyposażenie dodatkowe — Niedostępne

Tapicerki i wzory szafek Beach
Tour

Beach 
Camper

Coast Ocean

Tapicerki

01  Tapicerka materiałowa Mixed Dots w kolorze Palladium 
NOWOŚĆ

● ● ● —

02 Tapicerka materiałowa Circuit w kolorze Palladium NOWOŚĆ — — ● ●

03  Tapicerka materiałowa Quadratic1) w kolorze czarnym  
Titan NOWOŚĆ

● ● — —

04  Tapicerka z mikrofibry ArtVelours, dwukolorowa, 
w kolorze Palladium / czarnym Titan NOWOŚĆ

● ● — —

05  Tapicerka z mikrofibry ArtVelours w kolorze Palladium 
NOWOŚĆ

— — ● ●

Wzory szafek

06 Imitacja drewna w kolorze Bright Oak NOWOŚĆ — — ● ●

07 Imitacja łupka w kolorze szarym Graphite NOWOŚĆ — — — ●

Listwy dekoracyjne, kolory wnętrza i dachy Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Listwy dekoracyjne

08 w kolorze Bright Brushed Grey NOWOŚĆ ● ● ● ●

09 w kolorze Pewter Wave Grey NOWOŚĆ — — — ●

Kolory wnętrza

10 Czarny Titan / czarny Titan NOWOŚĆ ● ●  — —
11 Czarny Titan / Palladium NOWOŚĆ ● ● ● ●

Dachy podnoszone 

12 Materiał dachu w kolorze czerwonym Strawberry2) ● ● ● ●

13 Materiał dachu w kolorze niebieskim Glacier 2) ● ● ● ●

14 Materiał dachu w kolorze szarym Basalt NOWOŚĆ ● ● ● ●
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Wyposażenie
01

02

03

04

01 Listwy dekoracyjne. Sześć listew chromowanych 
tworzy błyszczące akcenty na atrapie chłodnicy 
Californii Ocean.

01 Reflektory przednie LED. Nadają pojazdowi 
atrakcyjną sygnaturę świateł przy jednoczesnym 
dużym zasięgu i wysokim natężeniu światła 
o barwie zbliżonej do światła dziennego. 

02 Elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane 
lusterka zewnętrzne. Składają się automatycznie 
po zamknięciu samochodu kluczykiem automatycznie.

03 Emblemat „BULLI”. Logo w imitacji chromu 
znajduje się obok kierunkowskazu bocznego.

04 Elektryczna, 12-kierunkowa regulacja fotela 
Indywidualne dostosowanie i zapisywanie w pamięci 
regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 
pochylenia oparcia fotela, wysokości siedzenia, 
pochylenia siedziska i przesunięcia wzdłużnego 
siedziska. Fotel sterowany elektrycznie 
nie jest obrotowy.

1) Dostępny na życzenie także z DAB+ i komfortowym systemem telefonicznym.    2) Wyposażenie standardowe w Californii Beach.    3) Wyposażenie standardowe w Californii Coast i Californii Ocean.    4) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba mieć konto użytkownika Volkswagen i zalogować się do We Connect, 
używając nazwy użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą Volkswagen AG odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni od momentu odbioru pojazdu na zarejestrowanie go na www.portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie 
z usług przez cały uzgodniony okres.    5) Przy aktywnym przedłużeniu od drugiego roku za dopłatą.    6) Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z Apple CarPlay od systemu nawigacyjnego Discover Media.    7) Dostępny na życzenie także z komfortowym systemem telefonicznym.    8) Wyposażenie 
dodatkowe za dopłatą.    Na ilustracjach 02 i 03 pokazano Multivana.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wyposażenie Beach
Tour

Beach
Camper 

Coast Ocean

Stylistyka

Zderzaki w kolorze nadwozia ● ● ● ●

 Obudowa lusterek zewnętrznych, klamki drzwi i pokrywy 
bagażnika bez powłoki lakierniczej

● ● ● —

 Obudowa lusterek zewnętrznych, klamki drzwi i pokrywy 
bagażnika w kolorze nadwozia

● ● ● ●

Osłona chłodnicy z dwoma chromowanymi listwami ● ● ● —
Osłona chłodnicy z powłoką lakierniczą w kolorze czarnym, 
z pięcioma chromowanymi listwami

— — — ●

Listwa chromowana na dolnej osłonie chłodnicy — — — ●

Reflektory przednie H7 (str. 11) ● ● ● —
Reflektory przednie LED ● ● ● ●

Lampy tylne LED ● ● ● ●

Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne ● ● ● ●

Elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane lusterka zewnętrzne ● ● ● ●

Emblemat „California” ● ● ● ●

Emblemat „BULLI” ● ● ● ●

Kokpit

Deska rozdzielcza z otwartymi schowkami, uchwytami na kubki 
i zamykanym schowkiem na rękawiczki NOWOŚĆ

● ● ● ●

Deska rozdzielcza z aplikacjami w imitacji chromu 
i lakierowanymi na czarno osłonami NOWOŚĆ

● ● ● ●

Deska rozdzielcza z listwami dekoracyjnymi w kolorze szarym 
Bright Brushed Grey NOWOŚĆ 

●  ● ● ●

Deska rozdzielcza z listwami dekoracyjnymi w kolorze szarym 
Pewter Wave (str. 5) NOWOŚĆ

— — — ●

Panel sterowania kamperem NOWOŚĆ ● ● ● ●

Fotele obrotowe z podłokietnikami i regulacją podparcia odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa

● ● ● ●

Elektryczna 12-kierunkowa regulacja fotela ● ● ● ●

Kierownica z regulacją wysokości i długości ● ● — —
Wielofunkcyjna kierownica skórzana, z regulacją wysokości i długości ● ● ● ●

Elektryczne podnośniki szyb ● ● ● ●



05 System radiowy Composition Colour1). System 
ma kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 
16,5 cm (6,5 cala), moc 4 x 20 W oraz cztery2) 
lub sześć3) głośników, port kart SD, dwa zewnętrzne 
złącza USB i jedno złącze Bluetooth oraz obsługuje 
podstawowe usługi We Connect4), a także wybrane 
usługi We Connect Plus4), 5).

06 System nawigacyjny Discover Media1). System ma 
kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 20,3 cm 
(8 cali) z czujnikami zbliżeniowymi, moc 4 × 20 W, 
sześć głośników, hybrydową nawigację, wybór 
najróżniejszych opcji map, bezpłatną aktualizację map 
przez internet, pamięć 32 GB, dwa zewnętrzne złącza 
USB i jedno złącze Bluetooth, hybrydową obsługę 
głosową i radio internetowe. System obsługuje 
bezprzewodową App Connect6), We Connect4) i We 
Connect Plus4), 5).

07 System nawigacyjny Discover Pro7). Oprócz 
funkcji systemu nawigacyjnego Discover Media 
system ten dysponuje kolorowym wyświetlaczem 
dotykowym o przekątnej ekranu 23,4 cm (9,2 cala) 
z czujnikami zbliżeniowymi, jednoczesnym 
wyświetlaniem mapy nawigacyjnej na cyfrowym 
kokpicie8) i ekranie systemu nawigacyjnego, pamięcią 
64 GB oraz DAB+.

Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium 
Wyświetla istotne informacje dot. podróży 
i pojazdu w 3D i kolorze.

Obsługa głosowa. Obsługuje głosowo liczne 
funkcje telefonu, nawigacji i audio.

Złącze telefonu komórkowego Comfort 
z funkcją ładowania indukcyjnego. Polepsza 
odbiór i ładuje bezprzewodowo baterie 
kompatybilnych smartfonów.

05
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• Wyposażenie standardowe     • Wyposażenie dodatkowe — Niedostępne

Wyposażenie Beach
Tour

Beach 
Camper

Coast Ocean

Kokpit (cd.)

Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus ● ● — —
Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium — — ● ●

Cyfrowy kokpit (str. 42) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Podłoga z wykładziny dywanowej w kolorze Palladium ● ● ● ●

Podłoga z wykładziny dywanowej w kolorze czarnym Titan ● ● — —
Dywaniki z wykładziny dywanowej ● ● ● ●

Oświetlenie diodowe (str. 5) ● ● ● ●

Gniazdo 230 V (przy podstawie fotela kierowcy) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Gniazdo 12 V (str. 5) ● ● ● ●

Podwójne gniazdo ładowania USB-C przy fotelu pasażera ● ● ● ●

Pakiet szyb izolacyjnych ● ● ● ●

Uchwyty ułatwiające wsiadanie po stronie kierowcy i pasażera 
(str. 5)

● ● ● ●

Infotainment i łączność

System radiowy Composition Colour NOWOŚĆ ● ● ● ●

System nawigacyjny Discover Media NOWOŚĆ ● ● ● ●

System nawigacyjny Discover Pro NOWOŚĆ ● ● ● ●

Obsługa głosowa ● ● ● ●

Zestaw głośnomówiący Bluetooth ● ● ● ●

Złącze telefonu komórkowego Comfort z funkcją indukcyjnego 
ładowania NOWOŚĆ

● ● ● ●

Volkswagen Media Control ● ● ● ●

Przestrzeń mieszkalna i sypialna / przestrzeń pasażerska

Drzwi przesuwne z prawej strony (str. 31) ● ● ● ●

Drzwi przesuwne z lewej strony NOWOŚĆ ● — — —
Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przesuwnych ● ● ● ●

Elektryczne drzwi przesuwne ● ● ● ●

Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem ● ● ● ●

System szynowy ● ● ● ●

Podłoga z tworzywa sztucznego w kolorze Palladium (str. 28) ● ● ● ●

Podłoga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym Titan ● ● — —
Wykładzina podłogowa w kolorze szafek Bright Oak (str. 37) NOWOŚĆ — — ● ●

Wykładzina podłogowa w kolorze szafek Graphite Grey (str. 33) NOWOŚĆ — — — ●

Szafa na ubrania z wbudowanym lustrem (str. 36) — — ● ●

Oświetlenie diodowe w szafie na ubrania (str. 36) — — ● ●

Schowek dachowy (str. 36) — — ● ●
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01 Okno panoramiczne w elektrohydraulicznym 
dachu podnoszonym. Aby być tak blisko natury, 
jak to możliwe, całe okno przednie można 
otworzyć w prosty sposób do wewnątrz. 

02 Oświetlenie wewnętrzne Ambiente. Diodowy pas 
świetlny LED na aneksie kuchennym zapewnia 
nastrojowe pośrednie oświetlenie w przedziale 
mieszkalnym.

Górne łóżko z materacem i sprężynami talerzowymi. 
Elastyczne sprężyny talerzowe dopasowują się 
dokładnie do śpiącej osoby i zwiększają komfort 
leżenia na łóżku o wymiarach 1200 mm x 2000 mm. 

03 Przedłużenie łóżka z funkcją wypoczynkową. 
Zagłówek dolnej powierzchni do leżenia można ustawiać 
płynnie w górę i bezpiecznie blokować. Po całkowitym 
złożeniu uzyskuje się pojemne miejsce na bagaż.

04 Gniazdo 230 V i podwójne gniazdo ładowania 
USB-C. Na czołowej stronie szafki kuchennej znajdują 
się łatwo dostępne gniazdo wtykowe 230 V 
i dwa gniazda wtykowe USB. Te ostatnie są zasilane 
akumulatorem dodatkowym i można z nich korzystać 
także w czasie jazdy.
Latarka z magnesem. Przyczepia się do powierzchni 
metalowych i dysponuje dwoma stopniami 
natężenia światła.

01 03

04

02

1) Dostępne w późniejszym terminie.    2) Jeżeli zostanie zamówiona półka wielofunkcyjna, zastępuje ona osłonę przestrzeni bagażowej.    3) Dopuszczalna masa przyczepy różni się w zależności od silnika.    Na ilustracji 05 pokazano Mulitivana.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 
wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wyposażenie Beach
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Przestrzeń mieszkalna i sypialna / przestrzeń pasażerska (cd.)

2-osobowa kanapa, składana, przesuwna i wyjmowana, z dużą 
szufladą

● ● ● ●

Przedłużenie łóżka, składane i chowane, do 2-osobowej kanapy ● ● — —
Przedłużenie łóżka z funkcją wypoczynkową do 2-osobowej 
kanapy (str. 37) NOWOŚĆ 

— — ● ●

Komfortowy materac ● ● ● ●

3-osobowa kanapa, składana, przesuwna i wyjmowana, z trzema 
szufladami (str. 39)

● ● — —

Fotel pojedynczy, obrotowy, składany, przesuwny i wyjmowany ● ● ● ●

Dwa fotele pojedyncze, obrotowe, składane, przesuwne i wyjmowane ● — — —
Dach podnoszony ręcznie z oknami bocznymi (str. 39) ● ● ● —
Dach podnoszony ręcznie z oknami bocznymi, oknem przednim 
i otwieranym frontem (str. 11) NOWOŚĆ 

● ● ● —

Elektrohydrauliczny dach podnoszony z bocznymi oknami, 
oknem przednim i  otwieranym frontem (str. 34) NOWOŚĆ

● ● ● ●

Górna powierzchnia do leżenia z materacem i sprężynami 
talerzowymi (str. 35) NOWOŚĆ

● ● ● ●

Wejście do górnej powierzchni do leżenia, zamykane roletą 
lamelową (str. 35)

● ● ● ●

Kieszeń z  siatki w  otworze wejściowym ● ● ● ●

Oświetlenie diodowe, włączane z panelu sterowania kamperem NOWOŚĆ ● ● ● ●

Oświetlenie diodowe w dachu podnoszonym, przyciemniane 
(str. 35)

● ● ● ●

Oświetlenie wnętrza Camper, przyciemniane ● ● ● ●

Oświetlenie Ambiente, przyciemniane (str. 33) — — ● ●

Latarka z magnesem ● ● ● ●

Lampka diodowa z elastyczną szyjką (12 V) ● ● ● ●

Diodowa minilampka do czytania ● ● ● ●

Kuchnia

Minikuchnia1), rozkładana (str. 28) ● ● — —
Kuchenka/zlewozmywak (str. 26) — — ● ●

Lodówka sprężarkowa (str. 26) — — ● ●

Dolna szafka kuchenna z odrębnym 30-litrowym zbiornikiem na ścieki — — ● ●

Oświetlenie diodowe w szafce dolnej, przyciemniane — — ● ●

Elastyczny blat roboczy (str. 27) — — ● ●

Poszycie okien z trzema schowkami (str. 26) — — ● ●

Gniazdo wtykowe 230 V ● ● ● ●

Gniazdo wtykowe 12 V ● ● — —
Podwójne gniazdo ładowania USB-C — — ● ●



05 07

06 08

05 Bagażnik na rowery mocowany na pokrywie 
bagażnika. Zapewnia miejsce na cztery rowery, 
obciążenie maksymalne 60 kg. Lekki bagażnik 
wykonany z aluminium.

06 Prysznic zewnętrzny z przyłączem  
Wąż o długości ok. 2 m można łatwo połączyć 
z wbudowanym zbiornikiem na wodę dzięki 
mechanizmowi zatrzaskowemu. Prysznic włącza się 
następnie włącznikiem. Wąż i prysznic ręczny można 
po zakończeniu użytkowania schować w szafce tylnej.

07 Bagażnik na rowery Premium mocowany na haku 
holowniczym. Nasuwa się go od góry na główkę 
kulową, umożliwia transport z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą dwóch rowerów o łącznej wadze 
maksymalnej 60 kg. W celu otwarcia pokrywy 
bagażnika wystarczy go złożyć dźwignią nożną. 
W przypadku nieużytkowania bagażnik na rowery 
można łatwo złożyć do kompaktowych wymiarów.

08 Półka wielofunkcyjna2). Stabilna półka z nakładką 
tapicerską dzieli bagażnik, stwarza dodatkową półkę 
i zwiększa powierzchnię do leżenia przy rozłożonej 
3-osobowej kanapie do 1500 mm x 1830 mm.

• Wyposażenie standardowe     • Wyposażenie dodatkowe — Niedostępne

Wyposażenie Beach 
Tour

Beach
Camper 

Coast Ocean

Bagażnik

Półka wielofunkcyjna2) (str. 13) ● ● — —
Szafka tylna ze zbiornikiem na świeżą wodę, miejscem na butlę 
gazową i wyłącznikami różnicowo-prądowymi

— — ● ●

Gniazdo zewnętrzne 230 V z funkcją ładowania akumulatorów ● ● ● ●

Dodatkowy akumulator (75 Ah) ● ● ● ●

Drugi dodatkowy akumulator (75 Ah) — — ● ●

Otwór wlewowy zbiornika świeżej wody — — ● ●

Prysznic zewnętrzny z przyłączem (str. 22) — — ● ●

Elektryczne wspomaganie zamykania pokrywy bagażnika ● ● ● ●

Oświetlenie diodowe w pokrywie bagażnika, przyciemniane ● ● ● ●

Stolik kempingowy i krzesła kempingowe (str. 25) ● ● ● ●

Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej do zderzaka tylnego ● ● ● ●

Przygotowanie do montażu haka holowniczego ● ● ● ●

Hak holowniczy, sztywny, do 2,5 t masy przyczepy3) ● ● ● ●

Hak holowniczy, zdejmowany, do 2,5 t masy przyczepy 
ze stabilizacją zestawu pojazdu z przyczepą3)

● ● ● ●

Bagażnik na rowery do pokrywy bagażnika ● ● ● ●

Bagażnik na rowery Premium mocowany na haku holowniczym NOWOŚĆ  ● ● ● ●

Oświetlenie w przedziale mieszkalnym ● ● ● ●

Bagażnik na rowery Basic Flex do haka holowniczego ● ● ● ●

Rozbudowa bagażnika na rowery do Basic Flex ● ● ● ●

Szyna najazdowa do bagażnika na rowery ● ● ● ●

Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna

Klimatyzacja w kabinie kierowcy z regulacją elektroniczną ● ● ● —
3- strefowa klimatyzacja Climatronic (str. 05) ● ● ● ●

Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera (str. 05) ● ● ● ●

Ogrzewanie szyby przedniej ● ● ● ●

Ogrzewanie szyby tylnej ● ● ● —
Ogrzewanie dodatkowe do przestrzeni mieszkalnej i sypialnej ● ● ● ●

Powietrzne ogrzewanie postojowe ● ● ● ●

Wodne ogrzewanie dodatkowe z funkcją ogrzewania postojowego ● ● ● ●

Okna przesuwne z lewej strony (str. 27) ● ● ● ●

Okna przesuwne z prawej strony ● ● ● ●

Siatka chroniąca przed owadami do okna przesuwnego po prawej ● ● ● ●

Szyby termoizolacyjne w przedziale mieszkalnym ● ● ● ●
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01 Szyby podwójne w przedziale mieszkalnym (A). 
Izoluje odczuwalnie wnętrze. Szyby przyciemniane 
(B). Ciemne szyby w przedziale pasażerskim 
zapewniają wysoki poziom dyskrecji. W powiązaniu 
z szybami Privacy daje prawie nieprzezroczystą 
z zewnątrz powierzchnię.

02 Markiza. Solidna konstrukcja aluminiowa 
z trwałym materiałem markiz tworzy mały obszar 
osłonięty od słońca bezpośrednio przed drzwiami 
przesuwnymi. Zamontowana na stałe listwa 
mocująca markizę jest dostępna w kolorze 
czarnym lub srebrnym.

Zaciemnienie w kokpicie. W Californii Coast 
i Californii Ocean szyby przednie można zaciemnić 
przy użyciu dwóch rolet, a szyby boczne przy użyciu 
zasłon na magnes. W Californii Beach funkcję tę 
przejmują osłony materiałowe. 

Zaciemnienie w przedziale mieszkalnym. Rolety 
wysuwane z poszycia ramy dachu przylegają 
do słupków okien i szczelnie je zasłaniają.

1) W ramach limitu systemu.    2) Kierowca musi być zawsze gotowy do obejścia systemu wspomagającego kierowcę i nie będzie zwolniony z obowiązku rozważnego kierowania pojazdem.    3) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.    4) W zależności od zestawu silnik 
+ skrzynia biegów.    5) Niedostępne dla wszystkich silników.    6) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Californii Beach Tour.    7) Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.    Na ilustracjach 01 i 03 pokazano Multivana.    
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Wyposażenie Beach 
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna (cd.)

Szyby podwójne w przestrzeni mieszkalnej ● ● — ●

Szyby Privacy w przestrzeni mieszkalnej ● ● ● ●

Zaciemnienie w przestrzeni mieszkalnej (str. 33) ● ● ● ●

Zaciemnienie w kokpicie (str. 37) ● ● ● ●

Szyny markiz po lewej i po prawej ● ● ● ●

Markiza ● ● ● ●

Systemy wspomagające kierowcę

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego NOWOŚĆ ● ● ● ●

Aktywny tempomat ACC z systemem obserwacji otoczenia  
Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego w mieście1)

● ● ● ●

System obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją hamowania 
awaryjnego w mieście1)

● ● ● ●

Rozpoznawanie znaków drogowych1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Układ utrzymywania prędkości z ogranicznikiem prędkości1) ● ● ● ●

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist1) ● ● ● ●

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist1), 2) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Asystent bocznego wiatru1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Stabilizacja zestawu pojazdu z przyczepą1) ● ● ● ●

Asystent hamowania1) ● ● ● ●

ParkPilot1) z przodu i z tyłu ● ● ● ●

Kamera cofania Rear View1) ● ● ● ●

Asystent parkowania Park Assist1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

System ochrony (monitorowania) boków pojazdu1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Asystent wyjazdu z miejsca parkowania1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Asystent cofania z przyczepą Trailer Assist1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Światła dzienne ● ● ● ●

Pakiet Light & Vision1) ● ● ● ●

Reflektory przeciwmgielne z zintegrowaną funkcją doświetlania zakrętów1) ● ● ● ●

System regulacji świateł drogowych Light Assist1) ● ● ● ●

System rozpoznawania zmęczenia kierowcy1) ● ● ● ●

Wskaźnik ciśnienia w oponach1) ● ● ● ●

Czujniki ciśnienia w oponach (TPMS)1) NOWOŚĆ ● ● ● ●

Asystent ruszania pod górę1) ● ● ● ●

Asystent zjazdu ze wzniesienia1), 3) ● ● ● ●

A B



Wymiary w mm7) Wymiary w mm7)

03 eCall. Po wypadku przekazuje automatycznie czas, 
pozycję i liczbę pasażerów do centrali alarmowej 
i nawiązuje połączenie głosowe. System aktywowany 
jest czujnikiem zderzenia lub ręcznie przyciskiem 
połączenia alarmowego.

Osłony podwozia dla silnika i skrzyni biegów 
Wytrzymałe płyty metalowe chronią podwozie 
podczas jazdy na nieutwardzonych drogach.

04 Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją 
obsługi z wnętrza. W zależności od wyposażenia 
pojazdu także dwoje6) elektrycznych drzwi 
przesuwnych można otwierać i zamykać niezależnie 
od siebie przy użyciu przyporządkowanych do nich 
przycisków.

ISOFIX i Top Tether. Umożliwiają szybkie i bezpieczne 
zamocowanie znormalizowanych systemów 
fotelików dziecięcych.

03 04

• Wyposażenie standardowe     • Wyposażenie dodatkowe — Niedostępne

Wyposażenie Beach
Tour

Beach
Camper 

Coast Ocean

Systemy bezpieczeństwa i zabezpieczające (cd.)

Elektryczne zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed dziećmi NOWOŚĆ ● ● ● ●

System powiadamiania ratunkowego eCall NOWOŚĆ ● ● ● ●

Hamulec multikolizyjny1) ● ● ● ●

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy1) ● ● ● ●

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) ● ● ● ●

System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych (ASR) ● ● ● ●

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS) ● ● ● ●

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera ● ● ● ●

Poduszki powietrzne boczne i chroniące głowę dla kierowcy i pasażera ● ● ● ●

Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa ● ● ● ●

ISOFIX i Top Tether ● ● ● ●

Elektroniczny immobilizer ● ● ● ●

System alarmowy z funkcją Safe, monitorowania wnętrza 
i zabezpieczeniem przed odholowaniem

● ● ● ●

Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją obsługi z wnętrza ● ● ● ●

Układ jezdny i wyposażenie offroadowe

Dynamiczny układ jezdny ● ● ● ●

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC ● ● ● ●

17-calowy układ jezdny z układem hamulcowym dostosowanym 
do kół o minimalnym rozmiarze 17 cali4)

● ● ● ●

Napęd na wszystkie koła 4MOTION5) ● ● ● ●

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego na osi tylnej3) ● ● ● ●

Osłony podwozia dla silnika i skrzyni biegów ● ● ● ●

Osłony podwozia dla mechanizmu różnicowego3) ● ● ● ●
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03 Uchwyty na narty i snowboard1). 
Zamykany na zamek uchwyt na sześć par 
nart, cztery deski snowboardowe lub deskę 
wakeboardową można z łatwością 
zamontować do belek bagażnika 
dachowego. Duże przyciski do otwierania 
oraz wygodna funkcja wysuwania ułatwiają 
wkładanie i zdejmowanie nart lub desek 
także w grubych rękawicach.      
| BE | CO | OC |

02 Belki bagażnika dachowego1). Dla nowej 
Californii dostępne są zamykane na zamek, 
mające certyfikat City Crash belki 
z anodowanych profili aluminiowych. 
Ich nośność wynosi 45 kg i mogą być 
połączone z różnymi systemami 
transportowymi.     | BE | CO | OC |

01 Namiot mocowany do tylnej pokrywy. Wykonany z odpornego na wilgoć 
i niepalnego materiału namiot można szybko i wygodnie zamontować 
do otwartej tylnej pokrywy. Ma on wiele zastosowań – na przykład jako 
powiększenie przestrzeni mieszkalnej, miejsce na toaletę, osłona przed złą 
pogodą lub do lepszej wentylacji sypialni latem. Zdejmowany tunel wejściowy  
ma okno z siatką chroniącą przed owadami.     | BE | CO | OC |

04 Pojemnik dachowy1). Dzięki systemowi 
szybkiego mocowania na belkach bagażnika 
dachowego można łatwo zamontować 
pojemnik o pojemności 340 lub 460 l  
(kolor: tytanowy metalik). Pojemnik ma 
system DuoLift – umożliwiający otwieranie 
z dwóch stron – oraz 3-punktowy zamek 
centralny.     | BE | CO | OC |

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

01 02 03 04

Nowa California jest wygodnym, a jednocześnie sprawdzającym się w codziennej 

eksploatacji kamperem i samochodem przeznaczonym do długich podróży – który 

zasadniczo spełnia wszystkie oczekiwania stawiane tego typu pojazdom. Oryginalne 

akcesoria Volkswagen® umożliwiają rozszerzenie funkcji i możliwości Volkswagena 

Californii oraz dostosowanie go do swoich indywidualnych potrzeb. Dodatkowe elementy 

wyposażenia powstają w ścisłej współpracy z naszym działem projektowania samochodów 

i są dostępne wyłącznie u Partnerów Volkswagena. Aby wszystko do wszystkiego pasowało.



1)  Zdjęcie przedstawia Multivana. Oryginalne akcesoria Volkswagen® oferowane są przez Akcesoria Volkswagen® i dostępne wyłącznie w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena oraz w sklepie https://vwdostawcze-sklep.pl/. Więcej akcesoriów przedstawionych jest 
w zbiorczym katalogu akcesoriów, dostępnym w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

05 Owiewki1). Skutecznie redukują 
odgłosy wiatru, chronią przed bocznym 
słońcem i umożliwiają jazdę z uchylonymi 
szybami także podczas deszczu. Owiewki 
są dokładnie dopasowane do kształtu 
bocznych okien i mogą być zamontowane 
bez wiercenia otworów i klejenia.     
| BE | CO | OC |

07 Fotelik dla niemowląt G0 Plus ISOFIX. Fotelik 
zapewnia niemowlętom i małym dzieciom do 
piętnastego miesiąca życia (lub do 13 kg) wysoki 
komfort i optymalną ochronę. Podstawka montowana 
jest na stałe do samochodu za pomocą punktów 
do mocowania ISOFIX. Dzięki indywidualnym 
możliwościom ustawienia oraz pięciopunktowym 
pasom z regulacją wysokości fotelik gwarantuje 
stabilną pozycję dziecka. Zdejmowany daszek chroni 
przed słońcem, a regulowany uchwyt umożliwia 
noszenie fotelika poza samochodem. Poszycie 
można zdejmować i prać.     | BE | CO | OC |

08 Fotelik dziecięcy G1 ISOFIX DUO Plus Top Tether. 
Komfortowy fotelik dla dzieci między ósmym 
miesiącem a czwartym rokiem życia (od 9 do 18 kg) 
gwarantuje stabilną pozycję. Ma indywidualną 
regulację położenia fotelika oraz wysokości pasów 
bezpieczeństwa. Fotelik mocowany jest do zaczepów 
ISOFIX oraz do dodatkowych uchwytów na tylnej 
kanapie (Top Tether).     | BE | CO | OC |

09 Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT. Komfortowy fotelik 
zapewnia dzieciom w wieku od trzech do dwunastu lat  
(od 15 do 36 kg) idealną pozycję siedzącą. Specjalna 
konstrukcja boków gwarantuje maksymalną ochronę.  
Fotelik mocowany jest do punktów ISOFIX. Dzięki 
indywidualnej regulacji fotelika dziecko jest 
optymalnie chronione trzypunktowym pasem 
bezpieczeństwa. Poszycie można z łatwością zdjąć 
i wyprać.      
| BE | CO | OC |

05 07 08 09
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EDITION
Dokądkolwiek zmierzasz w Californii Edition, będzie ona sportowo 

–dynamiczna. Starannie wybrane lakiery kontrastują z czarnymi 

błyszczącymi powierzchniami i nowymi okleinami dekoracyjnymi 

„EDITION”1) z czerwoną linią akcentującą. Ekskluzywne 17- calowe 

obręcze kół ze stopów lekkich Aracaju w kolorze czarnym 

z powierzchnią polerowaną, szyby przyciemniane w przestrzeni 

mieszkalnej i przyciemniane lampy tylne LED podkreślają dodatkowo 

wyrazisty wygląd. Także wnętrze pokazuje sportowy charakter 

w formie listw dekoracyjnych w kolorze Dark Silver Brushed. 

California Edition jest dostępna we wszystkich trzech liniach 

wyposażenia – jako model podstawowy California Beach Edition, 

California Coast Edition z wbudowanymi jasnymi szafkami 

imitującymi drewno oraz California Ocean Edition z wysokiej jakości 

wnętrzem w imitacji łupka.

1) Po upływie jednego do trzech lat lub w bardzo gorącym klimacie już w ciągu jednego roku folie dekoracyjne mogą wykazywać oznaki użytkowania i starzenia, zwłaszcza w przypadku bezpośredniego nasłonecznienia. Jeżeli folia dekoracyjna pozostaje na pojeździe przez dłuższy czas, mogą 
występować różnice wizualne między obszarem lakieru zabezpieczonym folią dekoracyjną a obszarem niepokrytym folią.    2) Wyposażenie standardowe w Californii Coast Edition i Californii Ocean Edition.    3) Dodatkowe wyposażenie standardowe w Californii Beach Edition.    4) Wyposażenie 
dodatkowe za dopłatą.    Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

California 6.1



Czerwony Kirsch

Srebrny Reflex

Brązowy Copper 
NOWOŚĆ

Czerwony Fortana 
NOWOŚĆ

Lakiery niemetalizowane

Lakiery metalizowane4)

Biały Candy

Szary Pure 
NOWOŚĆ

Szary Indium

Wyposażenie standardowe
we wszystkich modelach Edition

Stylistyka

17- calowe obręcze kół ze stopów lekkich Aracaju 
w kolorze czarnym, elementy polerowane NOWOŚĆ

Osłona chłodnicy z powłoką lakierniczą w kolorze 
czarnym, z pięcioma listwami chromowanymi NOWOŚĆ

Reflektory przednie LED i przyciemniane lampy 
tylne LED NOWOŚĆ

Światła przeciwmgłowe z zintegrowaną funkcją 
doświetlania zakrętów
Zmodernizowana deska rozdzielcza z aplikacjami 
w imitacji chromu, lakierowane na czarno osłony 
i listwy dekoracyjne w kolorze Dark Silver Brushed
Dach i obudowy lusterek zewnętrznych 
w błyszczącym czarnym kolorze
Słupki B w błyszczącym czarnym kolorze
Czarna szyna markizy
Zderzak, klamki drzwi i pokrywy bagażnika
 w kolorze nadwozia
Okleina dekoracyjna1) z napisem „EDITION” 
na progach bocznych i na tyle nadwozia NOWOŚĆ

Infotainment i łączność

System radiowy Composition Colour 
z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 16,5 cm 
(6,5 cala) i sześcioma głośnikami NOWOŚĆ 

Przestrzeń mieszkalna i sypialna/przestrzeń pasażerska

Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem 
„EDITION“
Materac komfortowy2)

Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna

3-strefowa klimatyzacja Climatronic3) 

Szyby przyciemniane w przedziale pasażerskim
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Podbija ulice
i serca od 1950 r.
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California 6.1

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie 
stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone 
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, 
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień składania materiału 
do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
Wszystkie prezentowane pojazdy marki Volkswagen Samochody Dostawcze uzyskały homologację zgodnie z procedurą WLTP. 
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa oraz emisji CO2 i może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji 
pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod 
względem możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi 
wg Dyrektywy 2005/64/WE. 
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen Samochody 
Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.

California 6.1:
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 7,7 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO2 od 201 g/km do 255 g/km 
(określone zgodnie z procedurą WLTP). Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

DSG® i 4MOTION® są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Volkswagen AG oraz innych przedsiębiorstw grupy Volkswagen w Niemczech 
i innych krajach. Faktu, że nazwy te nie mają w treści tego dokumentu znaku ®, nie należy rozumieć, że nie są one zarejestrowanym znakiem i/lub 
że nazw tych można używać bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Volkswagen AG. Volkswagen zapewnia odbiór i utylizację starych pojazdów. 
Wszystkie Volkswageny mogą być zutylizowane i nieodpłatnie zwracane pod warunkiem spełnienia przepisów ustawowych. Bliższych informacji w tym 
zakresie udzielą Państwu Partnerzy Volkswagena, można je też znaleźć w internecie na www.vwdostawcze.pl lub też uzyskać pod bezpłatnym numerem 
telefonu 801 200 600 w Polsce.

Korzystanie z mobilnych usług online We Connect jest możliwe poprzez zintegrowane połączenie internetowe. Związane z tym koszty transmisji danych 
wewnątrz Unii Europejskiej ponosi Volkswagen AG w ramach zasięgu sieci, z wyjątkiem usług Streaming & Internet. W przypadku korzystania z usług 
Streaming & Internet oraz hotspotu WLAN płatne pakiety danych można uzyskać za pośrednictwem zewnętrznego partnera telefonii komórkowej  
Cubic Telecom i wykorzystać w obszarze zasięgu sieci w wielu krajach europejskich. Informacje na temat cen i obsługiwanych krajów można znaleźć 
na vw.cubictelecom.com.
Alternatywnie istnieje możliwość korzystania z radia internetowego, radia hybrydowego i streamingu mediów poprzez przenośne urządzenie końcowe 
(np. smartfon) mogące funkcjonować jako hotspot WLAN. W tym wypadku odpowiednie usługi dostępne są tylko na podstawie aktualnej lub zawieranej 
odrębnie umowy z operatorem telefonii komórkowej i tylko w ramach zasięgu danej sieci komórkowej. W zależności od taryfy operatora telefonii 
komórkowej korzystanie z internetowej transmisji danych może być związane z dodatkowymi kosztami, zwłaszcza za granicą (opłaty za roaming). 
Do korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect konieczny jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz kartą SIM z opcją 
transmisji danych na podstawie aktualnej lub zawieranej odrębnie umowy z operatorem telefonii komórkowej. Dostępność poszczególnych, opisanych 
w pakietach usług We Connect oraz We Connect Plus może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez uzgodniony okres 
obowiązywania umowy, a ich treść może w tym czasie ulegać zmianom. Bliższe informacje znajdują się na vwdostawcze.pl lub udzieli ich Partner 
Volkswagen Samochody Dostawcze. Informacji o taryfach telefonii komórkowych udzielają operatorzy sieci.

Wydanie: maj 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

vwdostawcze.pl

Twój Partner Volkswagen Samochody Dostawcze

Rozszerzona gwarancja do pięciu lat 
lub 150 tys. przejechanych kilometrów! 
Więcej informacji można znaleźć na vwdostawcze.pl

Korzystne i kompleksowe ubezpieczenie 
dzięki Volkswagen Financial Services
Więcej informacji można znaleźć na vwdostawcze.pl




