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Modele  
bazowe1

rozstaw 
osi  

[mm]

wysokość 
pojazdu 

[mm]

długość 
pojazdu 

[mm]

Dopuszczalna 
masa  całkowita  

[kg]

silnik moc  
[kW/KM]

skrzynia 
biegów

układ 
siedzeń 

liczba 
łóżek

cena PLN 
bez VAT

cena PLN 
z VAT

VW Grand California 600

3640 3094 5986 3500 2.0 TDI 130/177
automatyczna 

8-biegowa
2+2 2 289 330 355 876

VW Grand California 680

4490 2967 6836 3880* 2.0 TDI 130/177
automatyczna 

8-biegowa
2+2 1 289 950 356 639

Wszystkie silniki z normą Euro 6d ISC-FCM.
Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, 
kamizelkę, transport i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. 
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

* Do kierowania wersjami Grand Californii o dopuszczalnej masie całkowitej 3880 kg wymagane jest prawo jazdy kategorii C!

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów dostawczych Volkswagen.

Grand California 600 Grand California 680
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Wyposażenie
standardowe2

NADWOZIE
Volkswagen Safe+ - 60 miesiecy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, piąty rok z maksymalnym całkowitym przebiegiem 100 000 km

Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami

Drzwi przesuwne po prawej stronie 

Drzwi tylne dwuskrzydłowe

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, wypukłe

Osłona chłodnicy (grill), lakierowany, z trzema chromowanymi listwami ozdobnymi 

Przedni zderzak szary nielakierowany, z lakierownym w kolorze nadwozia panelem ozdobnym

Szyba przednia termoizolacyjna

Zawiasy w tylnych drzwiach standardowe 

Zbiornik paliwa 75 l

PODWOZIE / KOŁA
4 stalowe obręcze 6.5J x 16, srebrne

Opony letnie 235/65 R16, o zmniejszonym oporze toczenia 

Małe kołpaki

Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg (dla Grand California 600) lub 3880 kg (dla Grand California 680)

Napęd przedni

Standardowe zawieszenie i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory 

Zestaw naprawczy (kompresor ze środkiem uszczelniającym)

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

Blokada przed otwarciem od środka drzwi przesuwnych

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

Hamulce tarczowe z przodu (16-calowy układ jezdny, średnica tarcz hamulcowych 303 mm)

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

Immobiliser

Lusterko wsteczne wewnętrzne

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera 

Reflektory przednie podwójne (żarówki halogenowe)

Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego 

Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy)

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza standard

Fotel kierowcy obrotowy z regulacją wysokości, pochylenia siedziska, odcinka lędźwiowego, z dwoma podłokietnikami

Fotel pasażera obrotowy z regulacją wysokości, pochylenia siedziska, odcinka lędźwiowego, z dwoma podłokietnikami

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową

Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, elektryczny czujnik styku w klamrze pasa

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

Tkanina Valley

WYPOSAŻENIE KEMPINGOWE
Ogrzewanie powietrzne Truma Combi 6 kW z bojlerem cieplej wody (10 l), zasilane gazem

Lodówka kompresorowa 70 l 12 V, z zamrażarką. Dostęp do lodówki z zewnątrz i wewnątrz

Kuchenka gazowa 2-palnikowa ze szklaną pokrywą 

Zlew kuchenny ze składaną armaturą i szklaną pokrywą

Zbiornik na czystą wodę 110 l

Zbiornik na brudną wodę 90 l

Szuflady do naczyń, liczne półki
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Moskitiery i zasłony zaciemniające na okna

Podłączenie do prysznica zewnętrznego, wąż i słuchawka prysznicowa

Oświetlenie zewnętrzne LED nad drzwiami przesuwnymi 

Okno dachowe 700 mm x 600 mm 

Gniazda:  12 V, USB, 230 V

Stół jadalny 1160 mm x 550 mm, demontowalny

Dwuczęściowa, składana moskitiera w otworze drzwi przesuwnych

Ławka dla 2 osób z 3-punktowymi pasami, Isofix i Topteather 

Przyłącze zewnętrzne 230 V z funkcją ładowania akumulatorów

Centralny panel sterowania z ekranem dotykowym 

Sterowanie oświetleniem za pomocą przycisku lub/i centralnego wyświetlacza

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej

Prysznic z ciepłą wodą

Toaleta chemiczna

Składany zlew

Półki i wieszaki na 4 ręczniki

Oświetlenie łazienki z czujnikiem ruchu

Markiza po prawej stronie pojazdu, biała

2 składane krzesła turystyczne i stół kempingowy, umieszczone w tylnych drzwiach

Panel solarny na dachu, moc 104 W dla Grand California 600, moc 174 W dla Grand California 680

System wentylacji ssącej SOG do toalety chemicznej, z filtrem węglowym

Elektrycznie wysuwany stopień pod progiem drzwi przesuwnych

Wysuwane łóżko nad jadalnią, drabinka, oświetlenie, okno dachowe – tylko dla Grand Californii 600

Miejsce na dwie butle gazowe 11 kg w szafce pod łóżkiem, z reduktorami i zaworami – samochód dostarczany jest bez butli gazowych
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Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody 
Użytkowe, Volkswagen, SEAT i Skoda. 
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.

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
2 gniazda w kabinie kierowcy (na desce rozdzielczej)

2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane 

Akumulator 520 A (92 Ah) 

Alternator 180 A

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Drugi akumulator (AGM) z przekaźnikiem rozłączającym i funkcją monitorowania 92 Ah / 520 A 

Gniazdo zewnętrze 230 V z funkcją ładowania akumulatorów

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic

Norma emisji spalin Euro 6d ISC-FCM z systemem podwójnego wtrysku AdBlue

Radio Composition Color 6.5” z 4 głośnikami

System start – stop z funkcją odzyskiwania energii podczas hamowania

Tempomat 

Wycieraczki przedniej szyby 

Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS

Zestaw wskaźników (km/h), wyświetlanie prędkości, przebiegu, prędkości obrotowej, poziomu paliwa, zegarek

Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth

eCall – system powiadamiania ratunkowego

Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN oraz lampka do czytania 

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+ 

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 29.11.2022 r. do odwołania, dotyczy 
aut z roku modelowego 2023 wyprodukowanych w 2023 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 do stosowanej to tej pory metody NEDC. 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii, emisja CO₂ i ewentualnie zasięg zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. 
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 10,9 l/100 km do 12,2 l/100 km, emisja CO₂ od 285 g/km do 319 g/km.

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 przentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.
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