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Składa się ona zarówno z ciekawych tekstyliów – praktycznych i wygodnych – a także 
gadżetów przydatnych na wyprawy czy biwaki. Wszystkie przedmioty z kolekcji 
Heritage wykonane są z wysokiej jakości materiałów, z dbałością o detale i klasyczny 
design. Umieszczone na nich grafiki odwołują się do estetyki retro, wskazując na 
wieloletnią tradycję marki Volkswagen Samochody Dostawcze, która dostarczała wielu 
pokoleniom wspaniałych emocji podczas podróży. A jeśli sama kolekcja Heritage to za 
mało, zapraszamy także do zapoznania się z kolekcją T1 oraz wyjątkowymi produktami 
stworzonymi przy współpracy z LEGO® i Playmobil. 

Życzymy miłej lektury, a następnie udanych zakupów w naszym sklepie 
internetowym pod adresem vwdostawcze-sklep.pl.

Dziedzictwo 
w nowoczesnej formie
Noc pod gołym niebem, przy ognisku albo na tylnym 
siedzeniu kultowego Bulli, cudowne młode lata 
i atmosfera przygody – do tego odwołuje się kolekcja 
Heritage przedstawiona w katalogu, który właśnie 
trzymają Państwo w dłoniach.
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Kurtka męska VW T1 softshell
granatowy

Rozmiar: S – 2XL 
7E9084050A-E D5E

Wybierz swobodę 
w stylu Heritage!
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T-shirt męski VW T2
niebieski

Rozmiar: S – 2XL 
7E9084200A-F D5E

T-shirt męski VW T1
oliwkowy

Rozmiar: S – 2XL 
7E9084200A-E WN3

T-shirt damski VW T1
bordowy

Rozmiar: XS – XL 
7E9084210-D D5E

T-shirty z kolekcji Heritage to wygodna i ekologiczna propozycja dla fanów marki! 
Uszyte w 100% z bawełny organicznej, dają niezwykły komfort noszenia.
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Bluza męska VW T1
oliwkowy

Rozmiar: S – 2XL 
7E90841320A-E WN3

Bluzka dla dzieci VW T1
bordowy

Rozmiar: 116/122 – 152/158  
7E9084152A-D645

Także dla młodszych fanów T1!
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Leżak VW T1 dla dorosłych 
drewniany

Udźwig do 100 kg 
7E9069635

Leżak VW T1 dla dzieci
drewniany 

Udźwig do 40 kg
7E9069635A

Wycieczka na łono natury? Zabierz 
ze sobą nasz poręczny składany 
leżak z motywem kultowego Bulli 
i zrelaksuj się, kiedy tylko chcesz!

Odpoczynek 
dla małych 
i dużych



8

Grill przenośny  
z motywem VW T2

ciemnoczerwony 
7E9069642

Chrrrupnijmy
coś gorącego!

Przygotuj się na sezon grillowy z naszymi akcesoriami! 
Są zaprojektowane z dbałością o szczegóły, stylowe 
i niezbędne każdemu grill masterowi.
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Deska do chleba z nożem 
bambus / stal nierdzewna

7E9069602

Zestaw akcesoriów do grilla
stal nierdzewna / drewno

7E9069607

Rękawice kuchenne, 
ciemnoczerwony

7E9069642A
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Butelka do napojów VW T1
pojemność 0,5 l / metalowa

7E9069604

Termos VW T1 z łyżeczką
pojemność 0,45 l / metalowy 

7E9069604A

Niezbędne 
w plecaku
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Butelka do napojów VW T1
poj. 0,7 l / szkło / jasnoniebieski

1H1087703B

Puszka z motywem VW T2 
zielony 

7E9069649

Czapka VW
oliwkowy

7E9084300A

Jeśli uwielbiasz wędrówki po górach 
i leśnych szlakach, nie zapomnij 
o odpowiednim wyposażeniu! Nasze 
pojemniki do przechowywania 
zimnego i ciepłego prowiantu 
z pewnością uratują każdego 
głodomora! Czapka doskonale 
ochroni przed słońcem.
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Torba podróżna VW T1
ciemnooliwkowy

7E9087300

Składany pojemnik VW T1
do bagażnika

ciemnooliwkowy 
7E9061104

Torba na ramię VW T1 
ciemnooliwkowy

7E9087319

Praktyczne gadżety 
w stylu Heritage
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Kosmetyczka VW T1 
ciemnooliwkowy 

7E9087317A

Ręcznik kąpielowy VW T1
frotte / niebieski

7E9084500

Dobra organizacja podczas podróży to 
podstawa. W zorganizowaniu wnętrza 
bagażnika pomoże Ci składany pojemnik, 
w którym przeniesiesz zawartość ważącą 
do 30 kg. 

Wykonane z recyklingowanego 
poliestru torby i kosmetyczka ułatwią 
Ci przewożenie rzeczy osobistych. 
Koniecznie uzupełnij zestaw o duży 
ręcznik kąpielowy o gramaturze 450 g/m2.
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Szalik/apaszka VW T1
czerwony

7E9084331A645

Poduszka na siedzisko VW T1 
niebieski 

7E9069691

Czas na biwak
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Śpiwór VW T1
granatowy

7E9069621

Koc piknikowy VW T1 
niebieski

7E9084509

Idealnym towarzyszem będzie praktyczny śpiwór z kolekcji Heritage, z funkcją spięcia 
dwóch sztuk w jeden dwuosobowy śpiwór! Fanom spędzania czasu na świeżym 
powietrzu polecamy również koc piknikowy z wodoodpornym spodem oraz poduszkę 
z motywem VW T1, dzięki którym każde miejsce będzie dobre, by wygodnie przysiąść. 
Apaszka z kolekcji Heritage doda każdemu biwakowego looku!
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Sportowy worek VW T2 
jasnoniebieski
7E9087318

Parasol VW T1 
stal / włókno szklane

niebieski 
7E9087600

Zestaw dwóch kubków 
emaliowanych VW T1/Beetle

żółty / niebieski
7E9069601
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Brelok skórzany 
z motywem VW T1

czarny
7E0087013

Brelok do kluczy z aniołem
srebrny

7E9087010

Brelok do kluczy z sercem
srebrny

7E9087010A

Zawsze blisko 
Ciebie

Klasyka zachwyca w każdej sytuacji i o każdej porze. Kubki z motywami 
Beetle i Bulli to dowód na to, jak efektownie można czerpać z tradycji, 
pozostając wiernym aktualnym trendom. Chcesz podkreślić swoją 
oryginalność? Postaw też na inne gadżety ze stylowej kolekcji, np. parasol 
ze stali i włókna szklanego z elegancko wkomponowanym motywem Bulli, 
sportowy worek lub jeden z naszych breloków do kluczy.
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Skarbonka VW T1
ceramika / kolorowy

7E908770918R

Podstawka na jajko VW T1
ceramika / kolorowy

7E9069644 

Bulli od rana do nocy
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Wkłady chłodzące VW T1
niebieski

7E9065403

Pluszak VW T1
bordowy 

7E9087511

Marzysz o legendarnej podróży? Zacznij od oszczędzania w dobrym stylu. 
Design skarbonki Bulli z pewnością podziała motywująco. Przed startem 
zadbaj o wyjątkowe śniadanie. W pozytywny nastrój wprowadzi Cię kolorowa 
podstawka na jajko VW T1 z wmontowaną solniczką. Gdy już ruszysz przed 
siebie, nie zapomnij zabrać pluszowego Bullika. Doskonale sprawdzi się na 
długich trasach jako poduszka lub rolka pod szyję. A co jeśli zrobi się naprawdę 
gorąco? Wkłady chłodzące w kształcie T1 trzymają zimno nawet do 12 h.





Kolekcja T1
dostępna do wyczerpania zapasów
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Każda praca domowa...

Czystą radość z posiłku gwarantuje fartuch uszyty w 100% 
z bawełny z regulowanym paskiem na szyję. Spragnionym 
klasyki i nietuzinkowego stylu polecamy również kubek 
z motywem VW T2.

Kubek VW T2
pojemność 0,5 l / emalia

1H2069601

Fartuch z motywem VW T2
ciemnoczerwony

7E9084600
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Piórnik dla dzieci z motywem VW T1  
Camper Beach
1H3087703D

Dziecięca czapka VW T1 
niebieski 

1H1084300A

będzie wspaniałą przygodą!

Plecak dla dzieci z motywem VW T1 
Camper Beach

1H3087325

Przywołaj wakacyjne wspomnienia nawet po dzwonku. Wybierz dla 
dziecka solidny plecak z legendarnym Bulikiem, z poręcznymi kieszeniami 
i schowkami na szkolne akcesoria – na przykład na trzykomorowy piórnik 
czy czapkę z motywem Bulli, która doda stylu małemu podróżnikowi.
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Przygoda i wygoda 
każdego dnia

Zegar ścienny VW T1 
 Time to get out

1H2050810

Termometr z motywem VW T1
metalowy

1H2087703 

Toster z motywem VW T1 
metalowy

7E9069641
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Ty też odliczasz czas do weekendowych wyjazdów? Mamy dla Ciebie zegar, który dzięki wyjątkowemu 
designowi nastroi Cię na tę przygodę. Dzień wyprawy zacznij ze smakiem. Pomocny będzie elegancki 
toster ze stali nierdzewnej. Wyposażony jest m.in. w funkcję rozmrażania. Przed opuszczeniem domu 
sprawdź temperaturę na równie stylowym co zegar termometrze. Na chłodne noce polecamy śpiwór 
z motywem Bulli, a na wypadek deszczu parasol „The Originals”. 

Parasol VW „The Originals” 
stal / włókno szklane / czarny

1H2087600

Śpiwór z motywem VW T1
biały / niebieski 

1H1069621
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Wszystko w najlepszym porządku

Składany pojemnik  
do bagażnika VW T1

niebieski 
1H1061104

Torba weekendowa VW T1
szary 

1H1087300

Poduszka podróżna na tablet
niebieski 

1H4087703B
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Podczas podróży korzystasz z tabletu? Dla własnej wygody użyj do niego poduszki. Nasza torba weekendowa 
sprawdzi się zarówno na dalsze, jak i mniej odległe trasy, np. na trening – ma wodoodporną wewnętrzną powłokę 
i boczną kieszeń na mokre ubrania lub buty. Do przewożenia rzeczy w bagażniku wybierz wytrzymały pojemnik, 
który może służyć także jako torba. A jeśli jesteś Bullimaniakiem dbającym o każdy szczegół – koniecznie sięgnij 
po zapalniczkę lub jeden z breloków z motywem Bulli. 

Brelok VW T1 z otwieraczem 
różne kolory 

1H2087010A

Brelok minimodelik VW T1 
niebieski

1H2087010B

Zapalniczka z motywem VW T1
czerwony 

1H3087016





Playmobil T1 / LEGO® T1 / Modeliki
dostępne do wyczerpania zapasów
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Zestaw Playmobil, Kamper VW T1
czerwony / biały

7E9087511A

Mały Bulli w wielkim stylu! 
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W pełni wyposażony i gotowy do podróży. Kultowy 
samochód kempingowy od Playmobil to doskonała 
okazja, by obudzić ducha przygody – wśród młodszych 
i starszych. Prawdziwego Bulli odwzorowano z wyjątkowo 
dużą dbałością o detale. W środku auta znajdują się 
składane meble jak stolik i tylne siedzenia, minilodówka, 
zlewozmywak, kanapa... Charakteru dodaje też bagażnik 
dachowy retro. Wszystko, by zdobyć hippisowski szlak.
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Zestaw LEGO®, Kamper VW T2
biały / niebieski / pomarańczowy

7E9099320

Z tego się nie wyrasta!
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Zabawka dla kolekcjonerów mobilnych przygód. Legendarny 
samochód kempingowy w zestawie od LEGO®. Dopracowany 
w każdym calu, z bogato wyposażonym wnętrzem kampera 
utrzymanym w stylu lat 60. W pełni gotowy, by zdobywać fale 
– na pokładzie kultowego Volkswagena T2 znajduje się deska 
surfingowa retro, a także leżaki oraz dach sypialny z tkaniny.
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Modelik zabawka VW T1 z silniczkiem sprężynowym
Wymiary: 150 x 67 x 70 mm

211087511A

Model VW T1, skala 1:18 
Wymiary: 330 x 160 x 140 mm

231099302ALRD

Czas na  
sentymentalną podróż
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Model samochodu VW T3 Multivan
Skala 1:18

255099302645
Model VW T1a Samba Bus

Skala 1:43
231099300EY3D

Wiernie odwzorowane modele kultowych wersji Volkswagenów T1 i T2 urzekają detalami 
i perfekcyjnie oddają oryginalny charakter pojazdów – z zewnątrz i wewnątrz. Wzbogacą 
kolekcję każdego fana motoryzacji jako perełki z różnych roczników, które na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat budowały legendę podróży.
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Modelik VW T1 Pickup z plandeką, skala 1:24
Wymiary: 175 x 75 x 95 mm

211099303AA11

Modelik VW T1 Pickup z przyczepą
Skala 1:24

211099303BL9

Stwórz  
unikatową kolekcję
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Modelik VW T1 Furgon, Ersatzteile
Skala 1:24

1H2099303A

Modelik VW T1 straż pożarna
Skala 1:24

1H2099303B
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Miejsce na Twoje notatki 



Miejsce na pieczątkę dealera

Treść zawarta w broszurze ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich 
zakupu uzyskują Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze.  Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Przedstawione ceny są rekomendowanymi 
cenami brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką informację. Oferta ważna do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.



I
VW

KOSMETYKIHAKI HOLOWNICZE

KOMFORT I OCHRONA DYWANIKI
MATY BAGAŻNIKA

KOŁA ZIMOWE
FELGI

BAGAŻNIKI

Koniec naszego katalogu
to początek Twoich zakupów

Kolekcję Heritage, a także wiele innych oryginalnych, licencjonowanych produktów dla miłośników dostawczych  
Volkswagenów znajdziesz w naszym sklepie internetowym. W ofercie także akcesoria do Twojego modelu  
samochodu, kosmetyki samochodowe i wiele nowości.

vwdostawcze-sklep.pl


