
W drodze
jak w domu



California od wielu pokoleń jest ucieleśnieniem wolności i przygody. Grand California oferuje jeszcze większą niezależność. Z wysokim komfortem jazdy, 

najwyższą jakością wykonania i wyposażenia – doskonale sprawdza się w czasie nawet najdłuższych podróży. Dostępna w dwóch wariantach – wyposażonych 

w łazienkę, aneks kuchenny czy tylne łóżko – oznacza nowy wymiar radości z wakacji w każdym miejscu na świecie.

Grand wolność

Grand
California
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California
W codziennym życiu czy w trasie – California to idealny samochód na wyjazdy, który daje Ci możliwość szybkiego 

przemieszczania się i komfort jazdy jak w samochodzie osobowym. Dlatego nowa California stała się prawdziwym 

domem na czterech kołach. Trudno sobie wyobrazić piękniejszą kontynuację legendy „ogórka”. I trudno w lepszy 

sposób wyrazić swoje podejście do życia.

W drodze jak w domu

| 3



Prawdziwy dom na kołach

4

 individual

Nowy Crafter w zabudowie Wind&Water to prawdziwy kompaktowy dom na kołach, wyposażony w kuchnię i łazienkę z WC. Przestronne, wysokie i dobrze 

wykończone wnętrze to gwarancja komfortu w każdej podróży, z możliwością noclegu nawet dla czterech osób. Ogromna liczba wariantów wyposażenia umożliwia 

dopasowanie Craftera do indywidualnych wymagań kupującego.

Crafter
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 individual
Amarok

Z możliwościami Volkswagena Amaroka to Ty wybierasz miejsce, w którym chcesz zatrzymać się na dłużej. Dzięki niezawodnemu napędowi na cztery koła 

4MOTION wszystko staje się dostępne. Wystarczy zboczyć z trasy, by odkryć coś zupełnie niepowtarzalnego. 

Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczyna się prawdziwa przygoda
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 11,4 l/100 km do 11,9 l/100 km, emisja CO₂: od 299 g/km do 309 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.

Grand
California
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Miejsca do podróży: max. 1 + 3
Miejsca do spania:
2 – wnętrze
2 – pod oknem dachowym 
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2.
04

0 
m

m
(b

ez
 lu

st
er

ek
)

Wyposażenie:
–  kompaktowy samochód turystyczny z wielofunkcyjnym wnętrzem
–  łóżko poprzeczne o wymiarach 136 × 193 cm 
–  łóżko pod oknem dachowym o wymiarach 120 × 160–190 cm  

(przedłużana lewa część łóżka)
–  kuchnia z kuchenką, zlewozmywakiem i lodówką o pojemności 70 l
– ogrzewanie wnętrza i podgrzewanie wody
–  liczne gniazda USB, 12 V i 230 V, w części mieszkalnej
–  markiza oraz panel słoneczny 104 W do ładowania akumulatorów
–  łazienka z prysznicem i toaletą
–  zbiornik na czystą i brudną wodę
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Grand
California

680
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 11,5 l/100 km do 12,9 l/100 km, emisja CO₂: od 301 g/km do 339 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.
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Miejsca do podróży:  
max. 1 + 3 – DMC 3,88 t
Miejsca do spania: 2 – wnętrze 

Wyposażenie:
– cztery miejsca siedzące 
–  podłużne łóżko o wymiarach 137 × 200 cm
– dużo schowków i szafek
–  kuchnia z kuchenką, zlewozmywakiem i lodówką o pojemności 70 l
– ogrzewanie wnętrza i podgrzewanie wody
–  liczne gniazda USB, 12 V i 230 V, w części mieszkalnej
–  markiza oraz panel słoneczny 174 W do ładowania akumulatorów
–  łazienka z prysznicem i toaletą
–  zbiornik na czystą i brudną wodę
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California 
Ocean

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO₂: od 205 g/km do 255 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).  
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.



Wyposażenie:
–  do pięciu miejsc do jazdy 

(cztery miejsca w 4MOTION)
–  łóżko dla dwóch osób (120 × 200 cm) pod 

elektrohydraulicznie otwieranym dachem
–  kanapa dwuosobowa z funkcją spania 

(114 × 200 cm)
–  obrotowe przednie fotele
– gniazdo 230 V

–  stolik campingowy i dwa krzesła 
składane, markiza

–  aneks kuchenny (palniki gazowe, lodówka, 
zlewozmywak, szafki)

– szafa na ubrania z lustrem
–  dodatkowy wysuwany stolik 

w przestrzeni pasażerskiej 
–  ogrzewanie postojowe powietrzne 

i trzystrefowa klimatyzacja

Miejsca do podróży: 
max. 1 + 4

Miejsca do spania: 
2 – pod otwieranym 
dachem 

Miejsca do spania: 
2 – wnętrze 

4.904 mm
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,7 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO₂: od 201 g/km do 249 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).  
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.

California 
Beach



Wyposażenie:
–  do siedmiu miejsc do jazdy
– łóżko dla dwóch osób (120 × 200 cm) pod otwieranym dachem
–  kanapa dwu- lub trzyosobowa z funkcją spania (150 × 200 cm)
–  obrotowe przednie fotele
– stolik campingowy i dwa krzesła składane, markiza
– gniazdo 12 V
–  ogrzewanie postojowe
– kuchenka

7

Miejsca do podróży: 
max. 1 + 6

Miejsca do spania: 
2 – wnętrze 

Miejsca do spania: 
2 – pod otwieranym 
dachem 

4.904 mm
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California 
Coast
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,7 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO₂: od 203 g/km do 253 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).  
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.



Wyposażenie:
–  do pięciu miejsc do jazdy 

(cztery miejsca w 4MOTION)
–  łóżko dla dwóch osób (120 × 200 cm) 

pod otwieranym dachem
–  kanapa dwuosobowa z funkcją spania 

(114 × 200 cm)
–  obrotowe przednie fotele
– gniazdo 230 V

–  stolik campingowy i dwa krzesła 
składane, markiza

–  aneks kuchenny (palniki gazowe, lodówka, 
zlewozmywak, szafki)

– szafa na ubrania z lustrem
–  dodatkowy wysuwany stolik 

w przestrzeni pasażerskiej
–  ogrzewanie postojowe

Miejsca do podróży: 
max. 1 + 3/4

Miejsca do spania: 
2 – pod otwieranym 
dachem 

Miejsca do spania: 
2 – wnętrze 

4.904 mm
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Crafter
 individual

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,2 l/100 km do 9,1 l/100 km, emisja CO₂: od 187 g/km do 237 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).  
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą NEDC. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.
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Miejsca do podróży: 1 + 3

Miejsca do spania: 2

5.986 mm
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Wyposażenie:
– cztery miejsca do jazdy 
–  kanapa boczna z opcją przekształcenia

w łóżko dwuosobowe
–  kuchnia ze zlewozmywakiem, kuchenką 

gazową, lodówką Indel Webasto 90 l
–  składany duży stół dla czterech osób
–  łazienka z toaletą, prysznicem 

i składaną umywalką
–  ogrzewanie Webasto Dual Top z bojlerem
–  system rozprowadzania ciepłego powietrza
–  oświetlenie LED, gniazda 12 V i 230 V, 

gniazdo prądu
–  izolacja termoakustyczna części mieszkalnej

– system TV
– kuchenka mikrofalowa
– ekspres do kawy
– przetwornica napięcia
–  baterie solarne wraz z panelem odczytu
– roleta dachowa
– oświetlenie LED rolety dachowej
– elektryczny stopień wejściowy
– bagażnik rowerowy (na dwa rowery)
– antena satelitarna
– klimatyzacja
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Amarok
 individual

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,1 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂: od 212 g/km do 229 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). 
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą NEDC. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.



Wyposażenie:
– pięć miejsc do jazdy
–  kuchnia wyposażona w zlewozmywak, 

kuchenkę gazową i lodówkę
– duże łóżko w alkowie
–  łazienka z instalacją ciepłej i zimnej wody 
–  duża składana umywalka, kompakt WC 

i prysznic 
– energooszczędne oświetlenie LED
– markiza zewnętrzna

– bagażnik rowerowy
– dodatkowe baterie słoneczne
–  system Webasto: kaloryfery 

lub ogrzewanie powietrzne
– klimatyzacja
– telewizor
– antena satelitarna
– mikrofalówka
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Miejsca do podróży: 1 + 4

5.998 mm
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Miejsca do spania: 2
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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 Samochody Dostawcze 
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 katalogu są aktualne na dzień publikacji materiału. W celu uzyskania 
najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Wartości WLTP dotyczą samochodów osobowych. Od 1 września 2018 r. 
wszystkie nowe samochody osobowe, wprowadzane do obrotu w  Unii Europejskiej muszą być badane i  homologowane zgodnie z  procedurą WLTP określoną w  Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2017/1151. Wartości NEDC dotyczą nowych lekkich samochodów dostawczych. Od 1 września 2019 r. wszystkie nowe lekkie samochody dostawcze wprowadzone na rynek muszą uzyskać 
homologację typu z wykorzystaniem procedury WLTP. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej 
to tej pory metody NEDC. Samochody osobowe, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
W przypadku pojazdów z końcowej partii produkcji, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ stanowią wartości oparte na NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP. 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 samochodów 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 (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.




