
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. 
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe samochody osobowe, a od  1 września 2019 r. wszystkie nowe lekkie samochody dostawcze 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 i emisji CO₂ w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC. 
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.

Wydanie: kwiecień 2021 r.



W drodze
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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



California od wielu pokoleń jest ucieleśnieniem wolności i przygody. Grand California oferuje jeszcze większą niezależność. Dzięki wysokiemu komfortowi jazdy, 

najwyższej jakości 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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Biwakuj, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Z Nowym Caddy California1) jest to zawsze możliwe. Wersja 5-osobowa, odpowiednia do codziennego 

użytku, oferuje wygodne łóżko o podwyższonym komforcie. Zaciemniające zasłony, praktyczne schowki i składany stolik z dwoma składanymi krzesłami 

są wyposażeniem standardowym. Nowością jest minikuchnia3), 4). Kolejnym dodatkiem jest namiot tylny3), 5) z nadmuchiwanym stelażem.

Pełna swoboda podróżowania

Caddy 
California



California  
Coast/Ocean
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,3 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO2: od 193 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 vwdostawcze.pl.

od 189 000 zł netto
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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 kempingowy 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 

19
04

 m
m

4904 mm



California 
Beach
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,4 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO2: od 195 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 vwdostawcze.pl.

od 175 000 zł netto
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Miejsca do podróży: 
max. 1 + 6

Miejsca do spania: 
2 – wnętrze 

Miejsca do spania: 
2 – pod otwieranym 
dachem 

4904 mm

19
04
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m

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 kempingowy i dwa krzesła składane, markiza
– gniazdo 12 V
–  ogrzewanie postojowe
– kuchenka



Grand
California

600
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 vwdostawcze.pl.

od 242 000 zł netto
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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

6000 mm

20
40

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



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 vwdostawcze.pl.

od 242 000 zł netto
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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

6800 mm
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Caddy 
California
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,9 l/100 km do 7,3 l/100 km, emisja CO2: od 129 g/km do 165 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 vwdostawcze.pl.

od 97 000 zł netto
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Wyposażenie:
–  relingi dachowe w kolorze czarnym
–  17-calowe felgi aluminiowe Colombo 

w kolorze czarnym3)

Wnętrze
–  zaciemnienie we wszystkich oknach
–  kieszenie do przechowywania na tylnych 

szybach bocznych
–  szuflady pod przednimi fotelami
–  składane stoliki wraz z uchwytami na kubki 

na oparciach przednich siedzeń
–  oświetlenie LED z możliwością ściemniania 

nad powierzchnią do spania
–  oświetlenie w tylnej klapie
–  gniazdo 12 V i interfejs USB-C

Sprzęt specjalny
–  kratka wentylacyjna z moskitierą dla 

kierowcy i drzwi pasażera
–  rozkładane łóżko dla dwóch osób  

(198 mm x 107 cm), sprężyny talerzowe, 
wygodny wyjmowany materac

–  łatwe w montażu zasłony przyciemniają 
i chronią wnętrze pojazdu

–  stały moduł kuchenny z wysuwaną 
kuchenką gazową 1-palnikową3)

–  szuflady z półkami i pojemnikiem na 
sztućce3)

–  składany stół i dwa krzesła przechowywane 
w pojemniku pod łóżkiem

–  wolno stojący tylny namiot (długość 
ok. 210 cm, 210 cm szerokości, 225 cm 
wysokości) z nadmuchiwanym stelażem5)

Miejsca do podróży:  
5

Miejsca do spania: 
2 

Dostępny również jako Nowy Caddy California Maxi.
Więcej informacji wkrótce.

1) Dostępne w późniejszym terminie. 2) Ze składanych stolików można korzystać tylko podczas postoju pojazdu. 3) Wyposażenie specjalne za dopłatą. 4) Caddy California wyposażony w minikuchnię 
jest rejestrowany jako samochód specjalny kempingowy. 5) Przedstawiony namiot to oferta Oryginalne akcesoria Volkswagen® i może różnić się od wersji seryjnej. Dostępny w późniejszym terminie.

18
55

 m
m

18
55
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m

4878 mm

4501 mm



Transporter 6.1
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 vwdostawcze.pl.

od 137 000 zł netto
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Miejsca do spania: 
2 – pod 
otwieranym 
dachem 

Miejsca do podróży:  
2

Transporter z podnoszonym dachem może 
być zarejestrowany jako samochód specjalny 
kempingowy po uprzednim wykonaniu 
profesjonalnej zabudowy wnętrza. Pojazd 
bazowy dostarczany jest z niekompletną 
homologacją.
Dostępny z krótkim rozstawem osi dla 
modeli z silnikami diesla o mocy 150 KM 
(skrzynia maualna/DSG/4Motion). 
Samochód może być zamawiany 
w wariantach lakierów dostępnych dla 
Californii. 
Przestrzeń bagażowa bez tapicerki, siedzeń 
i wykładziny podłogowej. 
Dostępny do zamówienia przez pakiety ZDA 
dla wersji Furgon lub ZDB dla wersji Kombi.

T6.1 Furgon/Kombi z dachem pod 
zabudowę kamperową

Wyposażenie standardowe:
–  dach manualny z Californii Beach z górnym 

łóżkiem
–  namiot w kolorze Basalat Grey z dwoma 

oknami bocznymi
–  dodatkowy akumulator

Wyposażenie opcjonalne:
–  dach manualny z trzema oknami (przednie 

duże okno otwierane), kolory Basalat Grey, 
Glacier Blue, Strawberry Red

4904 mm

19
04

 m
m

Lista firm zabudowujących znajduje się na stronie vwdostawcze.pl.

https://www.vwdostawcze.pl/pl/kup-volkswagena/zabudowy/firmy-zabudowujace.html


Bagażniki rowerowe

1

Bagażnik rowerowy na tylną klapę bagażnika T6/T6.1
Uchwyt na rowery mocowany na tylnej klapie wykonany jest 
z anodowanych profili aluminiowych i służy do transportu 
maksymalnie czterech rowerów. Występuje w dwóch wersjach: 
dla samochodów z elektryczną klapą i bez. Dzięki przesuwnym 
szynom na rowery oraz ramionom mocującym zdejmowanym 
jedną ręką wkładanie rowerów jest bardzo wygodne. Przesuwne 
stopy mocujące umożliwiają bezpieczne ustawienie rowerów 
w szynach. Wyposażony w zamek z blokadą antykradzieżową. 
Udźwig do 35 kg.

VW T6/T6.1 (samochód z elektryczną klapą) 
Numer katalogowy 7E0071104A

VW T6/T6.1 (samochód bez elektrycznej klapy)
Numer katalogowy 7E0071104A

1.

Bagażnik rowerowy VW na hak, Basic Flex (2 rowery)
Bagażnik montowany na zaczepie do holowania, przeznaczony do  
transportu 2 rowerów. Wyjątkowo duży kąt odchylenia zapewnia 
dostęp do bagażnika zwłaszcza w modelach Caddy i Multivan.
Mechanizm odchylania zostaje uruchomiony po naciśnięciu 
dźwigni nożnej, dzięki czemu można otworzyć bagażnik 
samochodu, nawet gdy rowery są już zamontowane w uchwytach. 
Osobno dostępny zestaw rozszerzający (000071109B) do 
transportu trzeciego roweru.

Numer katalogowy 000071105G

2.

Bagażnik na tylne drzwi Volkswagen Grand California
Bagażnik w kolorze czarnym, który pomieści 2 rowery o łącznej wadze 
do 35 kg. Ma regulowaną wysokość ramy podstawowej, a tylne drzwi 
samochodu można swobodnie otwierać bez zdejmowania rowerów. 
Dzięki zdejmowanym i zamykanym ramionom mocującym bagażnik 
jest łatwy w użytkowaniu.

Numer katalogowy 7C4071104C  

(Produkt dostępny od 22. tygodnia 2021 r.)

3.

A
kc

es
or

ia

2

3

https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/bagaznik-na-rowery-montowany-na-pokrywie-tylnej-t5,203743.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/bagaznik-rowerowy-montowany-na-klapie-tylnej-bagaznika-t6,4218.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/bagaznik-rowerowy-na-hak44-basic-flex-402-rowery41,208165.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/bagaznik-rowerowy-na-tylne-drzwi44-vw-grand-california,208434.html
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Belki bagażnika dachowego VW T6/T6.1 California
Oryginalne belki bagażnika dachowego Volkswagen montowane
na wysuwanym dachu modelu VW California. Belki wykonane 
z aluminiowych profili anodowych stanowią podstawę do montażu
boksów dachowych, uchwytów na rower, narty, deskę surfingową
czy kajak. Belki spełniają normę City Crash. Dostępne także w wersji 
do samochodu bez wysuwanego dachu.

Wersja dla samochodów bez szyn mocujących na dachu
Numer katalogowy 7H0071126

Wersja dla samochodów z szynami mocującymi na dachu
Numer katalogowy 7H0071126A

1.

Belki bagażnika dachowego VW Caddy 5
Oryginalne belki bagażnika dachowego do modelu Caddy 5. 
Produkt najwyższej jakości, wykonany z aluminiowych profili 
anodowych. Dzięki niemu z łatwością zamontujesz box dachowy, 
a także uchwyty na wiele innych sprzętów: narty, deskę 
surfingową oraz kajak. Belki spełniają normę City Crash.

Wersja dla samochodów bez relingu dachowego
Numer katalogowy 2K7071126

Wersja dla samochodów z relingiem dachowym
Numer katalogowy 2K7071151

(Produkty dostępne od 22. tygodnia 2021 r.)

2.

Belki bagażnika dachowego

1

2

Produkty dostępne w e-sklepie pod adresem vwdostawcze-sklep.pl.

https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/belki-bagaznika-dachowego-dla-samochodow-bez-szyn-mocujacych-na-dachu,3687.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/belki-bagaznika-dachowego-vw-t647t6461-california,208335.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/belki-bagaznika44-vw-caddy-544-2szt,208402.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/belki-bagaznika-dachowego-vw-caddy-544-do-montazu-na-relingach44-2-szt46,208403.html
http://vwdostawcze-sklep.pl
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Boxy dachowe
Box dachowy VW, czarny z połyskiem
Oryginalny box dachowy typu Komfort o objętości ok. 340 l. Ma 
aerodynamiczną konstrukcję, która minimalizuje odgłosy wiatru 
podczas jazdy. Innowacyjny system DuoLift umożliwia wygodne 
otwieranie z obydwu stron, co ułatwia załadunek i wyładunek. 
Jest wyposażony w 3-punktowy centralny zamek.

Wersja 340 l 
Numer katalogowy 000071200AD

Wersja 460 l
Numer katalogowy 000071200AE

1.

Bagażnik dachowy VW, Basic 340 l, czarny matowy
Box dachowy z serii Basic o objętości ok. 340 l. Ma 
aerodynamiczną konstrukcję, która minimalizuje odgłosy 
wiatru podczas jazdy. Otwierany z jednej strony, wyposażony 
w 2-punktowy system zamykania.

Numer katalogowy 71200

2.

Lodówka samochodowa VW 12/230 V
Oryginalna lodówka Volkswagena zapewni chłodne napoje 
lub ciepły posiłek w podróży, ponieważ ma także funkcję 
podgrzewania. Pojemność ok. 25 l, z możliwością transportu 
butelek 2-litrowych. Gwarancja utrzymania stałej temperatury 
dzięki zasilaniu 12 V w samochodzie lub 230 V w domu czy 
hotelu. Ochrona przed rozładowaniem baterii oraz dodatkowa 
torba termoizolacyjna z regulowanym paskiem zapewnią 
bezpieczeństwo oraz najwyższy możliwy komfort użytkowania. 
W zestawie dodatkowa pokrywa izolacyjna.

Numer katalogowy 000065400F

3.

https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/pdf/product/206995/Nr_katalogowy_000071200AD
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/pdf/product/206993/Nr_katalogowy_000071200AE
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/pdf/product/206992/Nr_katalogowy_71200
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/lodowka-samochodowa-vw-1247230v,2810.html
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Lifestyle
Mata piknikowa T1, 200 x 160 cm
Niebieska mata piknikowa Volkswagen T1 z wodoodpornym 
spodem. Mata przedstawia kultowy model T1 na niebieskim tle, 
a mały metalowy kołpaczek Volkswagen w rogu stanowi idealne 
uzupełnienie całości. Matę można zwinąć i przenieść za poręczny 
uchwyt. Wymiary maty: 200 cm (długość) i 160 cm (szerokość).

Numer katalogowy 7E0084509

1.

Kubek T1, biały, emaliowany
Oryginalny emaliowany biały kubek w oldschoolowym stylu 
z czarno-czerwonym napisem „I love bus”. W ulubionym 
kontraście, gdzie krawędź kubka jest czarna, a uchwyt biały. 
Pojemność – 0,25 l.

Numer katalogowy 7E0069601

2.

Parasol przeciwsłoneczny VW T1
Parasol przeciwsłoneczny z motywem kultowego modelu 
Volkswagena T1. Ochroni przed deszczem oraz słońcem 
całą rodzinę. Średnica parasola ma ok. 2 m, składa się on 
z 8 segmentów wykonanych z wysokiej jakości poliestru. 
Parasol jest odporny na wodę, wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia. Parasol w zestawie zawiera metalową rurę 
o rozmiarach 22/25 mm.

Dostawa nie obejmuje podstawy.

Numer katalogowy 7E0087605

3.
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Produkty dostępne w e-sklepie pod adresem vwdostawcze-sklep.pl.

https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/koc-piknikowy-t1-bulli-nowa-kolekcja,208190.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/kubek-t144-bialy44-emaliowany,208158.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/parasol-przeciwsloneczny-t1,208252.html
http://vwdostawcze-sklep.pl
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Krzesło kempingowe T1, składane
Składane krzesło kempingowe T1 sprawdzi się podczas niejednej
wakacyjnej przygody. Siedzisko wykonane zostało z tkaniny
poliestrowej i umocowane na metalowych składanych prętach.
Średnica prętu wynosi 16 mm, dzięki czemu krzesło jest stabilne 
i wytrzymałe. Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.

Numer katalogowy 1H1069635

1.

Torba termiczna T1
Ciepły dzień, a w drodze ochota na coś zimnego? Przewóz 
produktów potrzebujących schłodzenia zapewni torba 
termiczna z motywem T1. Torba – stworzona w limitowanej 
edycji – zamykana na zamek błyskawiczny, z dużą przestrzenią 
wewnętrzną. Dzięki przenośnemu paskowi na ramię oraz 
małemu uchwytowi na górze umożliwia łatwe przenoszenie.  
Jej wymiary wynoszą odpowiednio: 35 cm (długość), 28 cm 
(szerokość), 36 cm (wysokość).

Numer katalogowy 1H1087311

2.

Składany pojemnik do bagażnika T1
Nowość! Pojemnik do bagażnika nawiązuje kształtem 
do kultowego Volkswagena T1. Produkt jest wytrzymały, wykonany 
z materiału wodoodpornego odpornego na rozdarcia i zabrudzenia. 
Przeznaczony do przewożenia rzeczy w bagażniku, ale też 
przenoszenia czy przechowywania, może utrzymać do 30 kg.  
Jego wymiary wynoszą odpowiednio: 50 cm (długość), 
27,5 cm (szerokość), 32 cm (wysokość).

Numer katalogowy 1H1061104

3.
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https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/krzeslo-kempingowe-vw-t144-skladane,208329.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/torba-termiczna-vw-t1,208332.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/skladany-pojemnik-do-bagaznika-t1,208353.html
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Materac wodny T1 Bulli
Oryginalny dmuchany materac z wytłaczanymi konturami
samochodu T1. Materac ma nadruk na górze, na dole jest
jednokolorowy – biały. Z pewnością przyda się podczas 
letnich dni nad wodą.

Numer katalogowy 1H3069620

1.

Metalowy lunchbox z frontem T1
Niepowtarzalny metalowy lunchbox w kształcie frontu T1, 
z nadrukiem. Produkt dostępny jedynie w kolorze widocznym 
na zdjęciu. Jedzenie zapakowane w tak ciekawie zaprojektowane 
pudełko z pewnością umili posiłek każdego kierowcy i fana 
Volkswagena.

Numer katalogowy 1H1069649

2.

Śpiwór T1
Przydatny podczas wakacji i wszelkich wyjazdów śpiwór 
z motywem T1. Produkt wykonano w 100% z poliestru 
i dostarczany jest w opakowaniu kompresyjnym. Zawsze 
chciałeś spędzić noc w kultowym Bulli? Teraz – w pewnym 
sensie – będzie to możliwe.

Numer katalogowy 1H1069621

3.
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Wszystkie produkty wymienione w katalogu akcesoriów 
są dostępne w e-sklepie. Przejdziesz do niego, klikając 
w dany numer katalogowy oznaczony na niebiesko.

https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/materac-wodny-t1-bulli,208305.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/lunchbox-t1,208319.html
https://vwdostawcze-sklep.pl/katalog/1/spiwor-vw-t1,208328.html

