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wraz z nadejściem jesieni dni stają się krótsze, a pogoda 
kapryśna. wkrótce czeka nas, kierowców, zmiana opon 
na zimowe, która w niektórych krajach Unii jest już 
obowiązkowa. zachęcamy, aby brać przykład z naszych 
sąsiadów i co roku zakładać „zimówki”. Dlaczego? wyjaśniamy 
w artykule o zmianie kół zimą, gdzie znajdziecie także 
kompletną ofertę kół zimowych do samochodów dostawczych 
Volkswagen. 

Tym natomiast, którzy wspominają jeszcze lato, gorąco polecamy 
lekturę artykułu „Volkswagen na Narodowym”. 
w końcu nie samą pracą Volkswagen żyje – w tym roku wspierał  
zawodników podczas Halowego Pucharu Świata w windsurfingu 
na Stadionie Narodowym w warszawie. z tej okazji miały 
miejsce dwa kluczowe dla marki wydarzenia: zaprezentowaliśmy 
wyjątkowego amaroka Power DJ, a także wręczyliśmy zofii 
klepackiej, naszej wybitnej reprezentantce, kluczyki do Californii.
 
Volkswagen California bazuje na naszym flagowym modelu, 
Transporterze, wprost stworzonym do pracy i po pracy. 
a czy pamiętacie naszego pierwszego Transportera, kultowego 
„ogórka” Bulli? ma już 60 lat! Przez te wszystkie lata, 
od narodzin po swoją ostatnią podróż, zyskał miliony wielbicieli 
na całym świecie, także w Polsce. o ludziach z pasją, którzy 
kochają Bulli, przeczytacie w artykule „60 lat miłości”. 

a dla wszystkich, którzy kochają praktyczne dodatki, 
przygotowaliśmy listę niezbędnych rzeczy na jesień – 
przydadzą się nie tylko w podróży, ale i na co dzień.  
Dla posiadaczy Transportera i amaroka także mamy coś 
ekstra: akcesoria, które ułatwiają pracę oraz stylowe dodatki. 
Na koniec propozycja dla tych, którzy cenią sobie czystość 
i porządek w aucie: doskonałej jakości dywaniki gumowe,  
które nie boją się „brudnej roboty”. 
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od redakcji

wydrukowano w Polsce. 
zastrzegamy sobie prawo do zmian. 
wszystkie podane w tym magazynie 
ceny są przykładowymi cenami brutto 
i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu Cywilnego. 
 
infolinia: 801 200 600
(koszt połączenia – opłata jak za jednostkę 
połączenia lokalnego)
internet: www.vwuzytkowe.pl
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Roleta do przestrzeni bagażowej Amarok
zasłoni i ochroni bagaż przed opadami, pyłem czy brudem. wykonana 
z trwałego, odpornego na różne warunki atmosferyczne aluminium 
pokrytego winylem. zamykana na klucz. kolor: czarny. Niedostępna  
z pałąkiem stylizującym. Pasuje do modelu 
Amarok. 
cena: 7828,14 zł   7150,00 zł  Nr katalogowy: 2H7071774C041

6

Folia ochronna na progi caddy

wytrzymała folia chroni lakier progów z przodu  
i z tyłu przed zarysowaniami i uszkodzeniami.  
wersja 4-drzwiowa. w zestawie 4 sztuki.
cena: 383,87 zł   345,00 zł Nr katalogowy: 2k0071310

owiewki do szyb bocznych

zatrzymują krople wody i redukują odgłosy wiatru. łatwe w montażu.
Transporter, Caravelle, California, Multivan:
cena: 325,50 zł                 Nr katalogowy: 7H0072193
Caddy: 
cena: 325,50 zł                 Nr katalogowy: 2k0072193B
Crafter: 
cena: 362,04 zł 318,00 zł   Nr katalogowy: 2e0072193

wieszak na ubrania

Niezbędny na kurtkę i koszulę do pracy na zmianę. 
mocowany na sworzniach zagłówka za oparciem  
przedniego fotela. Pasuje do modeli:  
Caddy, Transporter, Caravelle, California, Multivan.
cena: 112, 00 zł Nr katalogowy: 00V061127 

Parasol

Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda, dlatego zawsze miej go w samochodzie. 
Ten stylowy granatowy parasol ma wygodną, miękką, plastikową rączkę,  
a na powłoce z poliestru nadruk z motywem samochodów użytkowych Volkswagen.
Długość: 100 cm. Średnica: 130 cm.
cena: 155,50 zł   140,00 zł    Nr katalogowy: 000087600aXw8

mata bagażnika multivan/caddy Kombi 
Pomaga utrzymać bagażnik w czystości. wysokie brzegi po obu stronach  
i z tyłu chronią przed wilgocią i brudem. Pasuje do modeli: 
Multivan, Caddy Kombi (5-miejscowy).  
Dostępna także do Caddy Maxi (wersja 7-miejscowa). 
Multivan:
cena: 345,00 zł,   Nr katalogowy: 7e5061161
Caddy Kombi:
217,06 zł 198,00 zł   Nr katalogowy: 2k0061160 

ochronna listwa progowa
idealnie dopasowana plastikowa listwa ochronna, stylizowana na stal 
szlachetną. Chroni zderzak przed uszkodzeniami podczas załadunku  
i rozładunku. łatwa i szybka w montażu. 

Caddy: 
cena: 427,60 zł    Nr katalogowy: 2k0061195
California, Multivan:  
cena: 473,80 zł    Nr katalogowy: 7e0 061 195 HV9

czujniki parkowania
Jesienna aura nie sprzyja koncentracji, ale cztery zintegrowane w zderzaku 
czujniki rozpoznają każdą przeszkodę, a sygnał dźwiękowy pomaga uniknąć 
kolizji.  
Transporter, Caravelle, California, Multivan:
cena: 1418,93 zł   1300,00 zł Nr katalogowy: 7H0054630 
Caddy: 
cena: 1314,30 zł   Nr katalogowy: 2k3054630

Lista przebojów
na jesień
Coś na chłód i na brud.
Wybraliśmy dla Ciebie i Twojego samochodu
10 rzeczy ekstra, w które warto zaopatrzyć się 
tej jesieni. 

Kurtka męska Volkswagen Samochody Użytkowe

wysokiej jakości funkcjonalna kurtka będzie idealna na jesienne chłody 
i na każdą okazję. kołnierz można podnieść, a z zamykanych na zamek kieszeni 
nic nie wypadnie. Posiada dyskretną, wytłaczaną naszywkę z logo Vw. 
Rozmiary: S – XL 
cena: 481,04 zł   425,00 zł  Nr katalogowy: 2e0084002a-D041

Pokrowce na koła

Nie trzymaj kół „luzem”, tylko przechowuj w estetycznych, solidnych 
pokrowcach Volkswagen.
wykonane z poliestru, mają praktyczny, mocny uchwyt do przenoszenia.
odpowiednie do rozmiaru 18” i szerokości 245 mm, dla obwodu koła 
maksimum 2100 mm. odporne na brud i wilgoć. 
cena: 85,00 zł   Nr katalogowy: 000073900
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Zimno?  
PoRa Na zimowe koła

U naszych czeskich i niemieckich 
sąsiadów obowiązkowe jest 
dopasowanie typu opon do 
warunków atmosferycznych, 
co w praktyce oznacza 
obligatoryjną zmianę kół na 
zimowe, jeśli drogi pokryte są 
lodem czy śniegiem. Warto 
nie tylko pamiętać o tym, gdy 
wybieramy się do tych krajów 
zimą, lecz także brać z nich 
przykład, gdy ruszamy na drogi 
krajowe. Bo choć w Polsce 
zmiana opon jeszcze nie jest 
obowiązkowa, jazda na oponach 
letnich w zimie jest po prostu 
niebezpieczna i nieopłacalna. 

Stworzone  
na jesień i zimę
Gdy kończy się lato, czas pomyśleć 
nie tylko o zmianie garderoby, ale 
i o zmianie opon w samochodzie.  
Jesienią i zimą Twój samochód 
potrzebuje innych „kapci”, aby wozić 
Cię bezpiecznie po oblodzonych 
i zaśnieżonych drogach. zimowe 
koła, w przeciwieństwie do 
letnich czy całorocznych, są 
doskonale przygotowane do 
kapryśnych jesienno-zimowych 
warunkach, ponieważ mają 
zupełnie inne właściwości. koła 
zimowe renomowanych marek 

dla samochodów Użytkowych 
Volkswagen oferują o wiele wyższy 
komfort prowadzenia dzięki 
specjalnie dobranej mieszance 
gumy w oponie oraz jej profilowanej 
formie. zapewniają bezpieczeństwo 
nie tylko w trakcie jazdy na drodze 
pokrytej lodem czy śniegiem, ale 
także w temperaturach do 7°C. 
opony letnie nie są w stanie osiągnąć 
takich właściwości jezdnych jak 
opony zimowe, szczególnie na mokrej 
i ośnieżonej drodze. Podsumowując, 
nie opłaca się jeździć na letnich 
oponach, gdy nadchodzi zima – 
zużywają się, niszczą i narażają 
Ciebie  i Twoich pasażerów na 
niepotrzebne ryzyko.

Opony zimowe

Opony uniwersalne

Opony letnie

Hamowanie na śniegu: wyniki dla prędkości 50 km/h  
na ośnieżonej drodze.

Hamowanie w deszczu: wyniki dla prędkości 100 km/h  
na mokrej drodze w temperaturze około 5°C

Struktura
Prawie wszystkie nowoczesne opony to opony 
kierunkowe. zaprojektowane promieniowo warstwy 
szkieletu zwiększają odchylenie, a warstwy pasów 
pod bieżnikiem wzmacniają stabilność opony.

Mieszanka gumowa
w zależności od producenta, opona może składać 
się nawet z 16 różnych mieszanek gumy. Jednak 
dokładna kompozycja różnych rodzajów materiału 
pozostaje ścisłą tajemnicą każdego koncernu.

Bieżnik
im mniejsza głębokość bieżnika, tym większe 
prawdopodobieństwo tzw. aquaplaningu, czyli 
utraty kontaktu opony z nawierzchnią na skutek 
wytworzenia się warstwy wody pomiędzy nimi.

Opór toczenia
Przyjmuje się, iż opór toczenia może wpływać na 
zużycie paliwa większe nawet o 20%.

Odpowiednie ciśnienie
Niewłaściwe ciśnienie w oponie może wpływać 
na jej rozgrzanie w trakcie jazdy nawet do 80°C. 
zwiększa to zarówno zużycie paliwa, jak i samej 
opony.

Żywotność
Dobra opona może przejechać nawet 450 000 km,  
w zależności od sposobu jazdy.

Bezpieczeństwo
Na mokrej i śliskiej drodze dobra opona może 
skrócić długość hamowania nawet o 3 metry.

i

Zimowe zakładamy,  
letnie chowamy 

zaleca się, aby założyć opony zimowe, gdy 
średnia dobowa temperatura powietrza 
spadnie poniżej 7°C. Często kierowcy zwlekają 
do ostatniej chwili, kiedy już pojawia się duży 
mróz i pierwszy śnieg, co skutkuje potężnymi 
kolejkami w serwisach. Dlatego warto 
„wyprzedzić” zimę i wybrać się do serwisu nieco 
wcześniej, już jesienią.  
a co zrobić z oponami letnimi? Przechowujemy 
je w ciemnym, ogrzewanym i suchym 
pomieszczeniu (zwykle jest to garaż lub 
piwnica), z dala od substancji chemicznych. 
Najlepiej schować je do specjalnych pokrowców. 
Polecamy praktyczne i estetyczne pokrowce 
Volkswagen, które chronią opony przed 
zniszczeniem, brudem i wilgocią  
(prezentujemy je w artykule „Top 10 – lista 
przebojów na jesień”).
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crafter

caddy, caddy maxi

Amarok

EKStRAKołA 
na jesień i zimę  

w ofercie Volkswagena 
Warto zainwestować w dobre koła zimowe 
renomowanych producentów. odpowiednio  

dopasowane do modelu samochodu zapewnią 
maksymalny komfort i bezpieczeństwo. 

z myślą o komforcie kierowców samochodów użytkowych 
Volkswagen przygotowaliśmy ofertę kompletnych kół zimowych 

najwyższej jakości wraz z kompleksową obsługą. oferujemy 
najlepsze opony wiodących producentów. kompletne koła są 

w pełni złożone i wyważone, a aluminiowe felgi testowane 
w najbardziej ekstremalnych warunkach posiadają specjalną 

powierzchnię uszczelniającą, która chroni przed korozją.  

PRomocjA
do WycZERPAniA ZAPASóW

transporter, 
caravelle, 
california, 
multivan

16�� 16��

16��
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Sprzęt, który  
robi wrażenie 
w amaroku Power zainstalowano 
wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, 
którego sercem jest mixer allen 
& Heath Xone:92. Jako źródła 
dźwięku zastosowano, cenione przez 
profesjonalistów, wieloformatowe 
odtwarzacze plików cyfrowych 
Pioneer CDJ900NXS. za nagłośnienie 
odpowiedzialne są dwie kolumny VoiD 
aCoUSTiCS impulse 3t o specjalnej, 
opracowanej dla Volkswagena stylistyce. 
z dopasowanym do nich subwooferem 
VoiD aCoUSTiCS Stasys Xair, amarok 
Power staje się mobilnym stanowiskiem 
DJ-a optymalnie przygotowanym do 
odtwarzania także niskich częstotliwości. 
zestawy kolumn VoiD aCoUSTiCS mycro 
6 we własnych obudowach zasilane 
są wzmacniaczami mC2. wszystkie 
elementy zostały tak zaprojektowane, 
aby po złożeniu wypełniały całe 3,5 m2 
powierzchni skrzyni ładunkowej amaroka. 
z takim wyposażeniem porywająca 
zabawa do samego rana gwarantowana! 

Również we wnętrzu amaroka 
Power znajdziemy wysokiej jakości 
elementy: skórę Nappa w kolorze 
czarnym i orange Power, czarną 
alcantarę na kierownicy, fotelach 
kubełkowych oraz w poszyciu drzwi, 
a także skórę Carbon na desce 
rozdzielczej. Volkswagen zadbał 
o każdy, nawet najmniejszy detal, 
co widać na fotelach: w perforacji 
tapicerki został powtórzony motyw 
rombów z osłony chłodnicy, a pod 
zagłówkiem widnieje wyrysowana 
sylwetka amaroka. 

Pięć tysięcy watów mocy 
całkowitej. Przestronna 

skrzynia, która zmieści cały 
sprzęt do nagłośnienia imprez 

plenerowych. elektryzujący 
design. Brzmi dobrze? oto 

najgłośniejsza premiera tego 
roku: Volkswagen amarok 

Power DJ. Ten wyjątkowy pick 
up został zaprezentowany 

szerszej publiczności podczas 
Halowego Pucharu Świata 

 w windsurfingu na Stadionie 
Narodowym w warszawie.

amarok 
    Power dj
Miks stylu i charakteru 
amarok Power DJ to nie tylko mobilne stanowisko dla DJ-a, który może przewieźć 
cały swój nagłaśniający sprzęt. To także wyróżniający się, nowoczesny styl, dosko-
nale zsynchronizowana gra metalicznych, błyszczących i matowych powierzchni. 
Samochód wyróżnia się ciemnopopielatym, metalicznym lakierem Dynamic grey, 
a zastosowanie mikroskopijnych płatków szkła, glass flakes, wprowadza dodat-
kowe refleksy światła. obudowy lusterek i potężne 22-calowe obręcze kół (opony 
295/35) są utrzymane w kolorze Gunmetal. Czarne i pomarańczowe folie na 
drzwiach i progach oraz pomarańczowe zaciski hamulców dodają charakteru. 
wzrok przyciągają także biksenonowe reflektory z chromowanymi aplikacjami 
oraz chromowane podwójne końcówki rur wydechowych. 

Wnętrze pełne  
mocnych akcentów
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moc
dodAtKóW

Akcesoria Amarok
Dzięki oryginalnym dodatkom możesz 
skomponować amaroka innego niż wszystkie. 
Dodatkowe akcesoria dodadzą mu charakteru, 
a wysokiej jakości ubrania z kolekcji amarok 
będą doskonałym uzupełnieniem Twojego stylu. 

Kratka ochronna na tylną szybę

Nr kat.: 2H0017203

cena: 1032,57 zł      990,00 zł

orurowanie (czarne)

Nr kat.: 2H0071000DNP1

cena:  2257,10 zł

orurowanie (srebrne)

Nr kat.: 2H0071000C72

cena:  3807,20 zł

Skrzynia narzędziowa

Nr kat.: 2H0071171

cena: 2206,09 zł     2060,00 zł

HARdtoP RH3 SPEciAL

Nr kat.: Xak600101

cena: 9865,83 zł     9072,40 zł

męska koszulka polo AmARoK

Nr kat.: 2H1084230a-e287

cena: 209,72 zł     184,00 zł

PoKRyWA ABS SPoRtLid ii

Nr kat.: Xak6000199

cena: 6844,80 zł     6295,00 zł
Wyłożenie

przestrzeni bagażowej

Nr kat.: 2H7061162

cena: 1307,18 zł   1200,00 zł

damska koszulka polo

amarok

Nr kat.: 2H1084240a-e530

cena: 209,72 zł   184,00 zł

czapka patrolówka

Nr kat.: 2H1084300287

cena: 89,38 zł   78,00 zł

Dywaniki  
od brudnej roboty 

Polecamy wysokogatunkowe firmowe 
dywaniki do samochodów użytkowych 
Volkswagen, które doskonale 
wykonują swoją „brudną robotę”. 
Chronią podłogę w aucie przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami, 
nie przesuwają się i nie ślizgają, 
a jazda i praca w terenie staje się 
czystą przyjemnością.

Dobrej jakości dywaniki gumowe docenisz właśnie 
teraz – jesienią i zimą – kiedy brud,  

błoto pośniegowe i wilgoć dosłownie  
wchodzą do samochodu.

dywaniki  
gumowe 
Amarok

Z tłoczonym napisem 
„Amarok”. Posiadają 

seryjne punkty 
mocujące, które 

zabezpieczają przed 
przesuwaniem. 

dywaniki 
gumowe 

caddy
Z tłoczonym napisem 

„Volkswagen”  
i punktami mocującymi. 

Kolor: czarny.

dywaniki 
gumowe 

crafter
Dywaniki gumowe na 

przód, z tłoczonym 
napisem „Crafter”.

Dywaniki 
gumowe 
„Heavy Duty” 
do Transportera  

dywaniki 
gumowe 

Transporter

Przód (1 zestaw = 2 sztuki)
2H1 061 501 041

Cena: 120,00 zł  
zamiast 132,64 zł

Komplet 
2k1 061 500 B 82V 

Cena: 295,00 zł  
zamiast 335,32 zł

Komplet 
2e1 061 501 041 

Cena: 249,30 zł
zamiast 281,85 zł

Zestaw dywaników 
gumowych na przód, do 
pojedynczych siedzeń.  
1 zestaw = 2 sztuki.
7H1 061 502 82V

Cena: 175,00 zł 
zamiast 182,68 zł

Zestaw dywaników 
gumowych na przód,  
z matą środkową.  

7H0 061 580 82V

Cena: 110,00 zł 
zamiast 120,54 zł

7H1 061 551 A 041

Cena: 160,00 zł 
zamiast 172,47 zł

tył (1 zestaw = 2 sztuki) 
2H0 061 511 041

Cena: 105,00 zł  
zamiast 113,46 zł

Przód
2k1 061 502 a 82V

Cena: 175,00 zł

tył
2k0 061 512  82V

Cena: 135,00 zł 
zamiast 146,92 zł

Dopasowane w formie, z głębokimi, profilowanymi  
rowkami i podwyższonym progiem. Seryjne punkty  
mocujące zabezpieczają przed ich przesuwaniem.  
Z napisem „Volkswagen”. Do przednich, pojedynczych 
siedzeń (1 zestaw = 2 sztuki) 
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Volkswagen udostępnił organizatorom 
zawodów sześć wyjątkowych samo-
chodów użytkowych. Nasza surfin-
gowa przygoda zaczęła się na Helu, 
gdzie przez miesiąc trzy nasze modele 
Amarok, Cross Caddy oraz Multivan 
promowały wydarzenie. Następnie do-
łączyły do nich trzy kolejne samochody, 
które wspierały organizację zawodów 
na Stadionie Narodowym. 

Przygotowania  
do widowiska 
Z okazji zawodów stadion zamienił się 
w gigantyczny basen o długości 90 m 
i szerokości 33 m. Wypełnianie go 
trzema tysiącami metrów sześciennych 
wody trwało ponad dwa dni. Po jednej 
ze stron zbiornika ustawiono ponad 30 
olbrzymich wiatraków, które wytwarzały 
sztuczny wiatr wiejący z prędkością bli-
sko 70 km/h. Wiatr pozwolił windsurfe-
rom rozpędzać się i walczyć o medale 
w trzech konkurencjach. Najbardziej 
widowiskową z nich była konkurencja 
wave & jump, w której zawodnicy na-

jeżdżają na rampę, skaczą i wykonują 
akrobacje. Pełen emocji był również 
slalom, w którym na polu w kształcie 
„ósemki” ścigało się czterech surferów. 
Jednak najbardziej kreatywna okazała 
się ostatnia konkurencja – freestyle,  
w której wygrywa ten, kto swoimi tric-
kami zyska największe uznanie wśród 
sędziów.

Surferzy na fali  
sukcesów 
W zawodach wzięło udział ok. 40 
zawodników z czołówki rankingu PWA, 
na czele z dziewięciokrotnym mistrzem 
świata, Australijczykiem Stevem Al-
lenem. O zwycięstwo walczyli także 
Polacy. Marka Volkswagen Samochody 
Użytkowe od lat wspiera wybitnych 
polskich sportowców, dlatego „pod 
swoje skrzydła” wzięła Zofię Klepacką, 
która również uczestniczyła w zawodach 
na Stadionie Narodowym. Zosia jest 
reprezentantką Polski w windsurfingu, 
brązową medalistką XXX Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie (2012), mistrzy-
nią (2007) i dwukrotną wicemistrzynią 
świata (2011, 2012) w olimpijskiej klasie 
RS:X. W ramach współpracy z marką 
korzysta ze specjalnie dla niej przygoto-
wanego Volkswagena T5, który gwa-
rantuje niezawodne dotarcie na zawody 
w wielu krajach. W tym roku wspólnie 
cieszyliśmy się z kolejnego sukcesu 
zawodniczki, która zdobyła brązowy 
medal mistrzostw Europy u wybrzeży 
Turcji.

California  
dla sportowca 
Oprócz widowiskowych konkurencji 
podczas Halowego Pucharu Świata  
w Windsurfingu na Stadionie Narodo-
wym miało miejsce jeszcze jedno waż-
ne dla nas wydarzenie. Zofia Klepacka 
otrzymała z rąk dyrektora marki, Piotra 
Łakomego, kluczyki do Volkswagena 
California. Jesteśmy pewni, że model 
ten pozwoli naszej zawodniczce na 
bezpieczne i przyjemne dotarcie do 
wodnych akwenów, na których będzie 
przygotowywać się do startów. Ale 
California Beach to nie tylko samochód 
na dalekie trasy. Znakomicie sprawdza 
się również podczas wykonywania 
codziennych zadań. To wszechstronny 
pojazd stworzony dla wymagają-
cych osób, uprawiających sporty na 
wolnym powietrzu i potrzebujących 
przestronnego vana ze zintegrowanymi 
miejscami do spania. Dzięki temu, że 
w standardzie posiada podnoszony 
dach oraz bogato wyposażone wnę-
trze, daje dużą niezależność podczas 
wyjazdów. 

W ramach współpracy z marką Zofia 
Klepacka będzie miała samochód do 
swojej dyspozycji aż do Igrzysk Olim-
pijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. 

„Jest mi ogromnie miło, że mogę 
przekazać kluczyki do Volkswage-
na Californii Zofii Klepackiej. Nasza 
współpraca rozpoczęła się dokładnie 
rok temu. Od tego momentu Zofia 
jest bogatsza o kilka nowych tytułów 
mistrzowskich i, co ważne, o kilkadzie-
siąt tysięcy kilometrów, które pokonała 
samodzielnie za kierownicą jej pierw-
szego samochodu, Volkswagena Ca-
ravelle. Dla nas to ogromny powód do 
dumy, że sportowiec tej klasy wybrał 
nasze samochody do bezpiecznego 
podróżowania po Polsce i całej Euro-
pie. Liczymy, że California dostarczy 
Zofii nowych wrażeń i spełni jej wszyst-
kie oczekiwania. Trzymamy kciuki 
za występ na najbliższych 
mistrzostwach świata  
w Santander 
i życzymy oczywiście 
złotego medalu!”  
– podsumował 
Piotr Łakomy,  
dyrektor marki Volkswagen  
Samochody Użytkowe.

Z dumą przekazaliśmy kluczyki do Californii wybitnej windsurferce, Zofii Klepackiej. 
Jesteśmy pewni, że ten wszechstronny model spełni wszystkie jej oczekiwania.  
Trzymamy kciuki za kolejne medale przywiezione z zawodów.

Volkswagen 
na naroDowym

//////////////////////////////////////////

Trzy tysiące metrów 
sześciennych wody, wiatr 
dochodzący do 70 km/h 
i najlepsi windsurferzy 

na świecie na… 
Stadionie Narodowym. 
Na tak spektakularnym 
wydarzeniu nie mogło 

zabraknąć marki 
Volkswagen Samochody 

Użytkowe! 

//////////////////////////////////////////

jesienią nabraliśmy wiatru  
w żagle: Volkswagen Samochody 
Użytkowe został partnerem 
Halowego Pucharu świata  
w Windsurfingu. Zawody odbyły 
się w dniach 5-7 września 
na Stadionie narodowym 
w Warszawie i były częścią 
prestiżowego cyklu PWA 
World tour. nasze samochody 
zapewniły organizatorom 
wsparcie od deski do deski. 
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60 lat miłości. transporter ten jedyny!
Większością pojazdów po prostu się jeździ. jego od 60 lat się kocha. dlaczego?  Zapytaliśmy tych, 
którzy na towarzysza podróży wybrali właśnie jego – wyjątkowego Volkswagena transportera. 

co powie Bulli?
klasyczny Volkswagen Transporter to dla jego fanów po prostu Bulli. Jest jak 
kumpel, który nigdy nie zawiedzie. Choć czasy i ludzie się zmieniają, on zawsze 
jest przy Tobie, gotowy na wspólną podróż. Sporo wie o Tobie, bo wiele razem 
przeżyliście. ale sam też ma wiele do opowiedzenia, dlatego postanowił po-
dzielić się swoją historią w niezwykłej autobiografii. Dosłownie. Nasz kultowy 
samochód sam opowiada o swoim życiu, od narodzin w fabryce po ostatnią po-
dróż, w filmie „kombi Last wishes”. kiedy Bulli dowiaduje się, że już nie będzie 

produkowany, postanawia godnie pożegnać się ze swoimi wielbi-
cielami. Nie może przecież tak po prostu odejść bez słowa! Dlate-
go do najbliższych mu ludzi na całym świecie rozsyła wyjątkowe 
podarunki. wyznaje też, że ma jeszcze jedno, ostatnie życzenie… 
i wyrusza w swoją ostatnią podróż, by zobaczyć się ze swoim 
„bratem” – synem człowieka, który stworzył model Transportera. 

Kochasz Bulli? Pokochasz te akcesoria! 
Dla prawdziwych fanów kultowego Transportera mamy nie lada gratkę: jedyne w swoim rodzaju akcesoria, 

które przypomną najwspanialsze chwile spędzone z tym legendarnym samochodem.  
zakochasz się w nich jak w Bulli!

Jazda Transporterem sprawia, że uśmiech pojawia się 
nie tylko na twarzach osób, które nim podróżują, ale 
wszystkich, którzy go widzą!  Piotr 

moja żona zakochała się w nim. Samochód usypia nawet 
moje dzieci. Transporter jest ważną częścią naszego życia. 

Rafał  

Jest domem, samochodem, Volkswagenem, ale tak  
naprawdę przyjacielem, który wiernie nam pomaga  
w realizacji naszych pasji.  Jacek 

Naszym busikiem przejechaliśmy już 
41 państw na 4 kontynentach i dalej 
jedziemy nim przez świat! karol 

Nasza miłość do Transporterów nigdy nie wygaśnie, tato 
kupuje już piąte auto i nadal jest ono idealnym pojaz-
dem na wszelkie festiwale.  Honorata

211099320BL9 LEGo 
Bus – t1 Bull 
z tego Transportera  
to niezły model!  
Teraz możesz stworzyć 
własny  
– z klocków LeGo! 

211084300274
czapka z daszkiem Bulli
miłość do Bulli czasem 
trudno ubrać w słowa. 
załóż czapkę z daszkiem, 
a nikt nie będzie miał 
cienia wątpliwości, czyim 
wielbicielem jesteś. 

211084050A-F274
Kurtka soft shell unisex  
t1 Bulli
Przyda się na wyjazdy 
samochodem w plener  
i sprawi, że będziesz 
miał z nich zawsze ciepłe 
wspomnienia. 

251087703B8HF
magnes t1 Bulli
Ten śliczny i praktyczny 
magnesik-busik 
przyciągnie wzrok innych, 
ozdobi Twoją lodówkę  
i przypomni  
Ci o wszystkim. 

211087620A274
Pamięć USB (niebieska)
211087620A645
Pamięć USB (czerwona)
w tym wdzięcznym busiku zmieszczą się 
wszystkie najcenniejsze wspomnienia  
związane z Transporterem Bulli i nie tylko.

000084509XW8
Koc piknikowy
Na pikniki, festyny i festiwale. Jedź z Bulli, rozłóż koc i baw się wyśmienicie!  

714,29 zł
620,00 zł89,38 zł

80,00 zł

5,00 zł

149,42 zł    136,00 zł
129,26 zł    114,00 zł

481,04 zł
425,00 zł

i miejsce – aleksander Jackowiak ii miejsce – Bartłomiej Sławiński

iii miejsce – maciej Jurgasz

mój transporter i ja
z okazji okrągłych urodzin naszego kultowego samo-
chodu stworzyliśmy w internecie miejsce dla jego wiel-
bicieli oraz zorganizowaliśmy konkurs z wyjątkowymi, 
jak nasz model, nagrodami. Powstała strona, na której 
fani mogli podzielić się z innymi swoimi wspomnienia-
mi związanymi z Transporterem. kierowcy multivana, 
miłośnicy Transportera, właściciele Californii i  sym-
patycy Caravelle mogli wyznać swoją miłość 
i opowiedzieć o niej słowami, na filmie i na 
zdjęciach. Powstała niezwykle barwna, wzru-
szająca i  pasjonująca opowieść o  ludziach 
nie tylko zakochanych w swoim Transporterze, 
ale o tym, jak ważną część ich życia stanowił 
ten jedyny w swoim rodzaju model. Poznajcie 
wszystkie historie na stronie: 

http://lovetheoriginal.com/pl/pl  
Uwaga! To może być miłość  

od pierwszego zajrzenia!

zeskanuj kod  
i zobacz fascynującą  

historię Transportera Bulli.
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Volkswagen Transporter 
doczekał się wielu 

wersji. Kultowy Bulli, 
pracowity furgon i kombi, 
wszechstronna California, 

Caravelle i Multivan – każdy 
z nich ma swoich miłośników 

i… swoje akcesoria. 
Posiadasz model T4 lub T5? 

Ekstra! Zobacz, co jeszcze 
możesz do niego dodać. 

PAKiEt PRAcA PPTr01

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

Pas do mocowania 
 z zamkiem zaciskowym   2E0017243

Siatka zabezpieczająca  
 ładunek  2E0017230

 

Folia ochronna   
na zderzak 7H0061197

Folia ochronna  na progi 7E007131019A 

Siatka bagażowa 7H0065110

Haczyki Sneakey 00061126A041

Dywaniki gumowe 7H1061500A82V

3 szt. z częścią centralną 

PakieT  
ocHRonA PoTr01

PakieT  
komforT PkTr01

1365,00 zł

488,00 zł

283,51 zł

107,28 zł

TransPorTer 
jESt EKStRA!

dyWAniKi GUmoWE 
Dzięki oryginalnym gumowym dywanikom 
Volkswagen wilgoć i brud nie zaszkodzą 
Twojemu samochodowi. Idealnie  
dopasowane do modelu, nie przesuwają 
się i są łatwe do czyszczenia. 

Kolor: czarny 
Rodzaj maty: pojedyncza mata

eksTra T4 

ZesTaw  
żARóWEK 

ZEStAWy BELEK 
BAGAżniKA 
dAcHoWEGo 

Uniwersalny zestaw 
żarówek, niezbędny 
w awaryjnej sytuacji.  
Tylko do samochodów  
z żarówkami H7 i H1. 

Czy Transporter może być jeszcze 
lepiej przygotowany do transportu? 
Tak! Wystarczy wyposażyć go 
w oryginalną belkę bagażnika 
Volkswagen. Dzięki niej zamocujesz  
uchwyt na deskę snowboardową, 
rower czy deskę windsurfingową  
lub zamocujesz praktyczny bagażnik 
dachowy na narty.

                            017 045 130

Cena:  91,00 zł
101,55 zł

Środek:               701 071 126

Cena:  645,00 zł
738,30 zł

EKStRA t5

Środek:          701 061 510 041 

Cena:  62,00 zł
70,39 zł

Tył:                 701 061 511 041

Cena:  39,00 zł
44,91 zł

Przód:          701 061 501 A 041

Cena:  110,00 zł
122,54 zł

303,00 zł 65,22 zł
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