
Rok modelowy 2022
Rok produkcji 2022 

Cennik obowiązuje od 15.01.2022.

e-Crafter Furgon
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Modele  
bazowe1

Silnik / napęd Moc kW/KM Skrzynia biegów Liczba miejsc Cena PLN bez VAT Cena PLN z VAT

e-Crafter, rozstaw osi 3640 mm, wysoki dach

elektryczny 100/136
automatyczna 

jednostopniowa
3 266 170 327 389

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, transport 
i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów dostawczych Volkswagen.
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Wyposażenie
standardowe2

Nadwozie
Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami

Drzwi przesuwne po prawej stronie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, z jedną chromowaną listwą ozdobną

Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem 

Szyba przednia termoizolacyjna, ogrzewana z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi

Uchwyt holowniczy z przodu

Zawiasy w tylnych drzwiach standardowe

Przedni zderzak szary nielakierowany z lakierowanym w kolorze nadwozia panelem ozdobnym

Światła boczne pozycyjne

Podwozie / koła
4 stalowe obręcze 6,5J x 16, 1050 kg, srebrne

Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

Małe kołpaki

Opony 235/65 R16 C115/113 R, o zmniejszonym oporze toczenia 

Opony letnie

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Zawieszenie standardowe

Zestaw narzędzi

Bezpieczeństwo
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz elektryczny napinacz pasów z przodu 

Automatyczne włączanie reflektorów Leaving Home i manualne Coming Home

Elektroniczny dźwięk silnika, skrzynka dźwiękowa bez dezaktywacji (typ 1)

Cross Wind Assist – asystent bocznego wiatru

ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem dezaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę

Front Assist z funkcją City Emergency Braking, monitorowanie odległości od poprzedzającego pojazdu

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Immobiliser

Kamera cofania

Klin pod koło

Lane Assist – asystent utrzymania pasa ruchu

Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera (dźwiękowa + lampka kontrolna)

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED

Uchwyty do mocowania ładunku

Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego

Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
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Wyposażenie wewnętrzne
4 lampy typu LED w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej

Bez wyłożenia podłogi w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej

Bez wyłożenia ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej

Fotel kierowcy komfortowy PLUS z pełną regulacją i podłokietnikiem po obu stronach

Oświetlany schowek podręczny (po stronie pasażera), zamykany na klucz

Pakiet Chrom

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową

Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, ze stolikiem pod środkowym oparciem

Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem

Tkanina Austin

Uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej

Uchwyty wejściowe na słupkach D, z tyłu po lewej i prawej stronie

Ściana działowa bez okna

Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane

4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzielczej i 1 w obudowie fotela kierowcy) 

4 głośniki

Akumulator 520 A (92 Ah) 

Brak pakietu dla palących

Brak układu wydechowego / systemu oczyszczania spalin

Car-Net App-Connect: Mirror Link, Android Auto, Apple CarPlay, podłączenie smartfona poprzez złącze USB

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Czujnik deszczu/zmierzchu i wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania

Czujnik zmęczenia kierowcy

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz system monitorowania boków pojazdu

Dwa gniazda 12 V w przestrzeni ładunkowej (jedno na słupku C i jedno na słupku D) 

Funkcja sterowania głosem

Gniazdko 230 V (300 W) w kabinie kierowcy

Gniazdo ładowania CCS Combo 2 – do stacji szybkiego ładowania

Homologacja ciężarowa kategorii N1 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t włącznie)

Klimatyzacja automatyczna Climatronic

Light Assist – asystent świateł drogowych

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+ 

Ogrzewanie fotela lewego i prawego w kabinie kierowcy z niezależną regulacją

Ostrzegawczy sygnał cofania z możliwością dezaktywacji

Pompa ciepła

Przewód do ładowania w domu z gniazdka 230 V. Na jednym końcu jest złącze TYP 2, na drugim końcu jest złącze do gniazdka

Przyłącze elektryczne (wtyczka) i urządz. ster. funkcj. 2 (program. sterownik ster. funk. spec. z oprog. prod. zabudów)

Radio Composition Media z 8-calowym dotykowym wyświetlaczem

Spryskiwacze reflektorów przednich, wskaźnik poziomu płynu, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

System radia i nawigacji Discover Media z 8-calowym dotykowym wyświetlaczem 

Tempomat

Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium kolorowy

Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth

Złącze USB (z obsługą iPod/iPhone/iPad) oraz złącze AUX-IN (formaty obsługiwane przez złącze USB: MP3, WAV, WMA)
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Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody 
Dostawcze, Volkswagen, SEAT i Škoda. 
Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwdostawcze.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Więcej informacji na stronie www.vwdostawcze.pl/Konfigurator.

Wyposażenie inne
Ogranicznik prędkości do 90 km/h 

Przewód do ładowania TYP 2, z gniazdka 230 V 

Przewód do ładowania TYP 2, do publicznych stacji ładowania AC typu Wall Box – wyposażenie minimalne zawarte w rozszerzeniu

Wtyczka do ładowania DC (prąd stały) CCS Combo 2

Wtyczka do ładowania AC (prąd przemienny) TYP 2

Gwarancja 4 lata (2 lata bez limitu kilometrów, kolejne 2 lata do maksymalnego całkowitego przebiegu 120 000 km)

Pakiet przeglądów 48 miesięcy z limitem 160 000 km

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. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia 
i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i 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 cenniku są aktualne na dzień publikacji materiału.
Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi netto (nie obejmują podatku VAT 23%).
Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale 
mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. 

Czas promocji i  liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia 
standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 15.01.2022 r. do 
odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2022 wyprodukowanych w 2022 roku. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen 
Samochody Dostawcze.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem 
możliwości odzysku i  recyklingu wymagania 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 samochodówVolkswagen 
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. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/
wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą 
WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości 
zużycia paliwa/energii i emisji CO2 w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii, emisja CO2 i ewentualnie zasięg zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w  pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po 
pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu. W zależności od wyposażenia zużycie energii elektrycznej w cyklu łączonym od 29,1 kWh/100 km 
do 29,5kWh/100 km, emisja CO2 0 g/km

https://www.vwdostawcze.pl/pl/modele/e-crafter.html
http://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-
http://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-

