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To prawda, że samochody użytkowe Volkswagen 
są niezawodne zarówno w pracy, jak i po pracy. 
Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz 
liczyć na Volkswagena. Dowodzi tego zadowolenie 
setek tysięcy użytkowników na całym świecie. 

Czy można zatem udoskonalić coś, co już jest 
doskonałe? Owszem! Można dodać coś ekst®a. 
Sprawić, by komfort pracy był jeszcze większy, 
oszczędzić czas przy pakowaniu, móc wjechać 
w bardziej grząski teren, zabrać do swojego auta 
cztery górskie rowery i wyjechać za miasto. Albo po 
prostu porozmawiać przez zestaw głośnomówiący takiej 
jakości, jaką może dać tylko Volkswagen. Wreszcie, 
można dodać sobie stylu i wyróżnić się z tłumu.

O tym jest właśnie nasz nowy magazyn – o wszystkich 
ekst®a akcesoriach, w które możesz wyposażyć 
swojego pracowitego użytkowego Volkswagena.

Nasz nowy magazyn to jednak nie tylko Oryginalne 
akcesoria Volkswagen®. Nie zabraknie także 
praktycznych porad dla kierowców, historii z życia 
naszych aut i ich użytkowników oraz pasjonatów 
wspieranych przez Volkswagena. W tym numerze 
między innymi pochwalimy się pierwszymi sukcesami 
drużyny kolarskiej Volkswagen Samochody Użytkowe 
MTB Team.

A na koniec ekst®a wieści dla kierowców: 
przygotowaliśmy dla Was specjalne, ekst®a opłacalne 
pakiety akcesoriów w trzech wersjach: OCHRONA, 
PRACA i KOMFORT, dostępne w atrakcyjnych, 
pakietowych cenach. W numerze piszemy, jakie 
akcesoria wchodzą w skład poszczególnych pakietów, 
dzięki czemu każdy z łatwością wybierze zestaw 
idealnie dopasowany do swoich potrzeb!
 
Odkryj świat Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. 
Twój samochód i Ty zasługujecie na coś ekst®a!

Od redakcjiSPIS treści

Ext®a pakiety na start!   4
Autoregeneracja po zimie   10
Wiosna wkoło, przygotuj koła   14
Amarok Dark Label czarny w modzie!   18
Ekst®a pasja: Kolarstwo górskie spod znaku Volkswagena   20

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



Każda okazja jest dobra, aby dodać 
do swojego Volkswagena coś ekstra! 
Ale tym razem okazja jest naprawdę 
wyjątkowa. Pierwsze wydanie ma-
gazynu to doskonały moment, aby 
zaopatrzyć się w pakiety oryginal-
nych ekstra akcesoriów.
 

Dlaczego warto wybrać oryginalne 
dodatki? Tajemnica Volkswagena 
tkwi w dbałości o szczegóły. Prezen-
towane w pakietach akcesoria speł-
niają najwyższe standardy jakości 
i bezpieczeństwa, a przy tym są ide-
alnie dopasowane do danego mo-

delu samochodu. Oryginalne do-
datki sprawią także, że Twoje auto 
zyska dodatkowe atuty. W zasadni-
czy sposób podniosą komfort pracy 
i jazdy, zapewnią bezpieczeństwo 
i nadadzą styl. 

EXT®A 
PAKIETY NA START!

EKST®A OCHRONA
W PAKIECIE*

Specjalnie dla Twojej wygody podzieliliśmy nasze akcesoria na funkcjonalne, opłacalne pa-
kiety: Ochrona, Praca i Komfort. Kupując akcesoria marki Volkswagen w pakiecie, możesz 
zaoszczędzić nawet do 1400 zł! Sprawdź zawartość poszczególnych pakietów i wybierz odpo-
wiedni do Twoich potrzeb!

Samochody użytkowe Volkswagen nie mają tak lekko, jak 
samochody osobowe. Nie dla nich monotonna jazda po 
mieście! Ciężkie ładunki, codzienna wielogodzinna praca, 
trudne tereny – to warunki, w których Twój Volkswagen 
czuje się jak ryba w wodzie. W wirze pracy czy podczas 
jazdy po bezdrożach nie zwracasz uwagi na każdą rysę, 
która pojawi się na zderzaku, czy nie najlepszy stan dywa-
ników. I teraz nie musisz!
W Pakiecie Ochrona znajdziesz akcesoria, które zadba-
ją o to, by Twoje auto było maksymalnie zabezpieczo-
ne przed otarciami, rysami czy brudem. Osłony, folie 
ochronne czy gumowe dywaniki ochronią Twój samo-
chód w najbardziej ekstremalnych warunkach. A przy 
okazji dodadzą ci stylu, nawet na placu budowy.

EKST®A KOMFORT
W PAKIECIE*

Żaden użytkowy Volkswagen pracy się nie boi 
– przewiezie wszystko na miejsce i na czas, bez 
względu na warunki. Skrzynki pomarańczy, 
stalowe słupki czy meble do sypialni – nieza-
leżnie od tego, w jakiej branży pracuje Twój 
samochód, nie chcesz, aby przewożony ładu-
nek bezwładnie obijał się w bagażniku czy na 
pace.
Teraz nareszcie możesz pracować komfortowo 
i bezstresowo – dzięki akcesoriom, które zapo-
biegają przesuwaniu się dostarczanych mate-
riałów podczas jazdy, a tym samym chronią 
Twój samochód przed uszkodzeniami.
Sprawdź Pakiet Praca przygotowany dla praw-
dziwych profesjonalistów! Specjalnie dla Ciebie 
wybraliśmy najbardziej popularne, niezawod-
ne systemy mocowań i zabezpieczeń ładunku 
o wielkiej wytrzymałości. Aby Twój użytkowy  
Volkswagen mógł przewozić jeszcze więcej 
i jeszcze bezpieczniej.

Jazda samochodami użytkowymi marki 
Volkswagen to czysta przyjemność, nawet 
podczas wielogodzinnej podróży w trudnych 
warunkach pogodowych. Wystarczą jednak 
małe, funkcjonalne detale, aby  Twój samo-
chód stał się jeszcze bardziej komfortowy.
Wybierz Pakiet Komfort, a przekonasz się, 
jak wiele zależy od pozornie drobnych szcze-
gółów, takich jak osłony przeciwsłoneczne 
i  przeciwwiatrowe, gumowe dywaniki czy 
haczyki Sneakey. To akcesoria, które nie tylko 
zapewniają wygodę kierowcy i pasażerom, 
ale także pomagają w utrzymaniu czystości 
i  porządku. A Ty możesz czerpać maksymal-
ną radość z jazdy!

*Akcesoria znajdujące się w pakietach mogą nie być dostępne dla wszystkich wersji modelowych. 
W celu dobrania pakietu odpowiedniego do Państwa samochodu prosimy o kontakt z wybranym Partnerem Serwisowym.

EKST®A PRACA
W PAKIECIE*
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EKST®A
TRANSPORTER

Klasyka wśród samochodów użytkowych 
Volkswagen! Solidny, przestronny i komfortowy  
– idealny do pracy i po pracy. Przewiezie ciężki 
ładunek i masywny sprzęt sportowy, 
a z ekstra dodatkami stanie się jeszcze bardziej 
funkcjonalny.

EKST®A
CADDY

Caddy to najmniejszy samochód użytkowy 
Volkswagen, ale jego możliwości są ogromne. 
A mogą być jeszcze większe – wystarczy dodać 
do niego coś ekstra. Ten model świetnie 
sprawdza się zarówno jako samochód do pracy, 
jak i samochód rodzinny.

Pas do mocowania 
z zamkiem zaciskowym  2E0017243

Siatka zabezpieczająca  
ładunek 2K3017230

Folia ochronna 
na zderzak 2K3061197

Folia ochronna  na progi 2K0071310
czarna/srebrna 

Siatka bagażowa 2K3065110

Haczyki Sneakey 00061126A041

Dywaniki gumowe  2K1061500B82V

komplet

PAKIET PRACA PPCA01 PAKIET PRACA PPTR01

PAKIET 
OCHRONA POCA01

PAKIET 
KOMFORT PKCA01

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

1395,00 zł 304,63 zł

455,00 zł

492,00 zł

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

303,00 zł

488,00 zł

99,16 zł

141,86 zł

283,51 zł

65,22 zł

107,28 zł
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EKST®A 
CRAFTER

EKST®A

EKST®A 
AMAROKSamochód, który przetrwa wszystko. Ciężko pracuje 

i możesz na niego liczyć w każdych warunkach – 
zwłaszcza gdy wyposażysz go w ekstra dodatki!

Pas do mocowania
z zamkiem zaciskowym 2E0017243

Siatka zabezpieczająca
ładunek  2E0017230

Ochronna listwa
progowa 2E00713659QM 
Dywaniki gumowe 2E1061501041 

Osłona przeciwsłoneczna 2E0072194

Osłona przeciwwiatrowa
do szyb bocznych 2E0072193

Dywaniki gumowe 2E1061550041
zestaw 3 szt.

PAKIET PRACA PPCR01

PAKIET OCHRONA POCR01

PAKIET KOMFORT PKCR01

1365,00 zł

866,00 zł

1460,00 zł

System szyn 
do mocowania bagażu  2H7071792

Siatka zabezpieczająca 
ładunek  2E0017230

Mocowania 2E0017242

Haczyki Sneakey 00061126A041

Dywaniki gumowe 2H1061500041

komplet
Przykrycie przestrzeni 
bagażowej – roleta  2H7071774C041

PAKIET PRACA  PPAM01

PAKIET OCHRONA A POAM01 A
Osłona skrzyni biegów 2H0071619E

Osłona zderzaka
przedniego bez czujnika  2H0071003

PAKIET OCHRONA B POAM01 B
Osłona skrzyni biegów 2H0071619E

Osłona zderzaka
przedniego z czujnikiem  2H0071003A

PAKIET KOMFORT PKAM01

6649,00 zł

2292,00 zł

2954,00 zł

Wyróżnia się z tłumu i robi wrażenie zarówno na 
placu budowy, jak i w mieście. Najlepiej jednak 
czuje się na bezdrożach – off road to jego żywioł! 
Dodaj do niego coś ekstra, a będzie 
nie do „zdarcia”!

283,51 zł

179,39 zł

305,36 zł

489,37 zł

631,94 zł

1394,26 zł 

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

  Oszczędzasz:

Cena pakietu:

Cena pakietu:

Cena pakietu:
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Szampon z woskiem 250 ml 

Działanie: 
-  łatwo i szybko poprawia wygląd lakieru
-  do lakierów standardowych i metalicznych
-   szybko czyści i konserwuje lakier 
-   usuwa powierzchniowe zadrapania i nadaje 

lakierowi połysk
-   długotrwale chroni przed wpływami 

atmosferycznymi i solą do posypywania ulic
-  woda spływa z lakieru, tworząc krople

-  zawiera naturalny wosk karnauba

Preparat do czyszczenia felg, 
żel 500 ml 

Działanie: 
-  skutecznie czyści, nie niszcząc materiału
-   specjalne środki powierzchniowo czynne 

szybko przenikają nawet największe 
zabrudzenia i ułatwiają ich usunięcie gąbką, 
szczotką lub mocnym strumieniem wody 

-   żelowa konsystencja zapewnia dobrą 
przyczepność do pionowych powierzchni felg

-  zawiera składniki chroniące przed korozją
-   nadaje się do lakierowanych lub powlekanych 

proszkowo felg stalowych, ze stopu metali 
lekkich i kołpaków oraz do wszystkich 
powierzchni szlifowanych na połysk lub 
anodowanych

KROK 1 – Mycie
Solidne mycie samochodu po zimie to 
podstawa pielęgnacji. Jeśli nie chcesz, 
aby na Twoim Volkswagenie pojawił się 
niechlubny napis „brudas”, zafunduj mu 
porządny prysznic z użyciem szamponu, 
a znów będzie wyglądał olśniewająco. Nie 
zapomnij także o umyciu szyb i felg! 

KROK  2 – Woskowanie 
Po umyciu czas na pielęgnację i regenera-
cję. Masz wrażenie, że Twój samochód stał 
się matowy, a z daleka widać każdą rysę? 
Bez paniki, wystarczy wypolerować auto 
woskiem, a odzyska swój blask. 

KROK 3 – Pielęgnacja 
kabiny 
Kiedy już Twój samochód będzie wyglądał 
z zewnątrz tak, jakby dopiero wyjechał 
z  salonu Volkswagena, pora wejść do 
środka. Porządnie odkurz kabinę i zadbaj 
o stan kokpitu oraz tapicerki.

KROK 4 – Zmiana płynu 
do spryskiwaczy 
Wraz z końcem zimy i mrozów czas zmienić 
płyn do spryskiwaczy na letni. Jeśli myślisz, 
że każdy płyn jest taki sam, zdziwisz się, jak 
wiele dodatkowych funkcji spełnia dobry, 
markowy płyn, którym spryskujesz szyby. 
Od dziś koniec ze smugami! 

KROK 5 – Preparaty do 
zadań specjalnych 
W pielęgnacji możesz pójść o krok dalej.  
Na ekstra potrzeby powstały ekstra kos-
metyki Volkswagen. Warto je poznać i mieć 
pod ręką w „awaryjnej” sytuacji.

5 KROKÓW DO EKSTRA 
AUTA PO ZIMIE:

Nr katalogowy: 000 096 315 B

Nr katalogowy: 000 096 304

Autoregeneracja po zimie 
Wiosenna promocja kosmetyków Volkswagen

Z kosmetykami do pielęgnacji sa-
mochodu jest jak z kosmetykami do 
pielęgnacji twarzy czy ciała. Na 
rynku jest mnóstwo podobnych pro-
duktów, różnią się jednak składem 
i jakością. Tani szampon może okazać 
się nie tylko nieskuteczny czy wręcz 
szkodliwy, ale także mało wydajny. 
W efekcie na kosmetyki wydasz wię-
cej. Podobnie jest w przypadku ko-
smetyków samochodowych. Możesz 
używać tańszych odpowiedników, 
ale nie masz gwarancji, że będą sku-
tecznie pielęgnować i chronić Twój 
samochód. Oszczędność może za-
tem okazać się pozorna. Jeśli jeździsz 
użytkowym samochodem Volkswagen, 
rozważ zakup kosmetyków marki 
Volkswagen. Jesteśmy przekonani, że 
szybko zobaczysz różnicę. 

Nasze produkty poddajemy bada-
niom Centralnego Laboratorium 
Volkswagena. Dlatego używając ory-
ginalnych kosmetyków Volkswagen, 
masz pewność, że będą skuteczne, 
bezpieczne i nie spowodują uszko-
dzenia materiałów. W ofercie znaj-
dziesz wszystkie niezbędne preparaty 
do pielęgnacji auta, od szamponu 
z  woskiem po preparat do usuwa-
nia owadów. Ponadto kosmetyki 
Volkswagen „nie gryzą się” ze sobą – do-
stosowują się do siebie wzajemnie i uzu-
pełniają swoje właściwości. Są łatwe 
w użyciu, wydajne, a przede wszyst-
kim idealnie dopasowane do potrzeb 
samochodów użytkowych Volkswagen. 

Dlatego dają fantastyczne efekty. 
A ponadto są biodegradowalne 
i nieszkodliwe dla środowiska.

Śnieg, sól, piach, błoto pośniegowe… Twój Volkswagen w zimowe miesiące nie miał lekko. Nic 
dziwnego, że z nadejściem wiosny domaga się regeneracji. Zanim jednak weźmiesz pierwszy 
lepszy preparat z półki, zastanów się, czy nie ryzykujesz. Jeśli chcesz mieć pewność, że wybrany 
przez Ciebie produkt będzie idealny dla Twojego samochodu, lepiej wybierz oryginalne kosmetyki 
samochodowe Volkswagen. 

Dlaczego warto używać 
markowych produktów 
Volkswagen?

Samochodowa odnowa 
na wiosnę 

Wśród kosmetyków Volkswagen 
znajdziesz produkty letnie, zimo-
we oraz całoroczne. Jakie wybrać 
teraz, aby szybko i skutecznie zre-
generować auto po zimie? Uła-
twiliśmy Ci zadanie i wybraliśmy 
10 najlepszych kosmetyków oraz 
2 zestawy, z którymi nie tylko od-
świeżysz swój samochód, ale tak-
że zapewnisz mu ochronę jeszcze 
długo po aplikacji. Zastanów się, 
czego potrzebuje Twoje auto, wy-
bierz odpowiednie produkty i do 
dzieła! 

Politura do szyb 250 ml 

Działanie: 
-   specjalny preparat do czyszczenia przedniej 

szyby
-   eliminuje nawet bardzo trudne do usunięcia 

zabrudzenia przedniej szyby, jak owady, 
żywica, smoła, olej, sadza i pozostałości 
silikonu

-   zapewnia wolną od smug i refl eksów 
powierzchnię szyby

-   eliminuje odgłosy piszczenia i stukania piór 
wycieraczek o szybę

-  zalecany przy wymianie wycieraczek szyby 

Ekstra wskazówka: 

Nadaje się także do czyszczenia płyt 
ceramicznych w kuchenkach elektrycznych! 

Mycie: 

Nr katalogowy: 000 096 324

25,00 zł 
33,69 zł

49,00 zł 
54,11 zł

43,00 zł 
54,11 zł

Cena:

Cena:

Cena:
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Preparat do 
pielęgnacji 
kokpitu 500 ml 

Działanie: 
 -   pielęgnuje i chroni wszystkie 

części kokpitu
-  chroni przed promieniowaniem UV
-   pogłębia kolor i działa 

antystatycznie

Ekstra wskazówka:

Jeśli chcesz uzyskać efekt połysku, użyj 
bawełnianej ściereczki.  Wolisz efekt 
matowy? Użyj ściereczki z mikrofi bry.

Woskowanie:

Wosk do polerowania 
nadwozia 250 ml 

Działanie: 
-   pielęgnuje wszystkie 

rodzaje lakierów 
samochodowych

-   łatwo i szybko przywraca 
połysk zniszczonym lakierom

-  usuwa lekkie zadrapania
-   nadaje lakierowi głęboki 

połysk 
-   zwiększa odporność lakieru 

na wpływy atmosferyczne 
i mycie

-   długotrwale działa i chroni, 
dając efekt spływania wody 
w postaci kropli 
(ok. 6 miesięcy)

Ekstra wskazówka: 

Nadaje się także 
do polerowania felg! 

Pielęgnacja kabiny:

Preparat do czyszczenia 
wnętrza 500 ml
 
Działanie: 
-   intensywnie czyści całe wnętrze, 

nie niszcząc materiału
-   gotowy do zastosowania, łatwy 

w użyciu
-   usuwa warstwy zanieczyszczenia, 

osad nikotyny i plamy
-  ma przyjemny, cytrusowy zapach
-   eliminuje nawet trudne do usunięcia 

zabrudzenia z tapicerki siedzeń, 
delikatnych powierzchni (Alcantara), 
podsufi tki, dywaników, części 
wykonanych z gumy i tworzywa 
sztucznego, powierzchni szklanych 
itp.

Ekstra wskazówka: 

 Bardzo dobrze nadaje się także do mebli 
tapicerowanych. 

Preparat do czyszczenia 
tapicerki skórzanej 
250 ml 

Działanie: 
-   specjalny szampon do tapicerki 

skórzanej ze składnikami 
pielęgnacyjnymi, zapewniający 
dokładne czyszczenie zabrudzeń 
powstających w wyniku 
normalnego użytkowania

-  nie zawiera rozpuszczalników
-   nadaje się do wszystkich skór 

gładkich 
-  delikatnie czyści
-   regularne stosowanie pozwala 

zachować naturalną strukturę 
i kolor skóry

Nr katalogowy: 000 096 317 B
Nr katalogowy: 000 096 307 B

Nr katalogowy: 000 096 323 A
Nr katalogowy: 000 096 301 B

33,00 zł 
41,83 zł

34,00 zł 
37,44 zł

46,00 zł 
49,61 zł

40,00 zł 
42,05 zł

Cena: Cena:

Cena:
Cena:

Preparat do usuwania 
owadów 500 ml

Działanie: 
-   z łatwością usuwa pozostałości 

owadów z delikatnych powierzchni: 
lakieru, chromu, szkła, tworzywa 
sztucznego

-   żelowa konsystencja zapewnia 
dobrą przyczepność do pionowych 
i skośnych powierzchni

-   skuteczna kombinacja środków 
powierzchniowo czynnych otacza 
pozostałości owadów, rozmiękcza 
je i umożliwia łatwe usunięcie 
zanieczyszczeń

-   składniki pielęgnacyjne chronią 
lakier i zachowują jego połysk 

Letni płyn do spryskiwaczy, 
koncentrat 1:100, 250 ml

Działanie: 
-   koncentrat z dodatkami czyszczącymi 

o dużej skuteczności
-   dokładnie czyści szyby, nie 

pozostawia smug i zapewnia zawsze 
dobrą widoczność

-   błyskawicznie usuwa typowe dla 
ciepłej pory roku zabrudzenia: 
owady, pyłki kwiatów, odchody 
ptaków, kurz, tłuste spaliny silników 
wysokoprężnych itp.

-  redukuje zjawisko oślepiania
-  z praktycznym dozownikiem
-   rozcieńczony może być mieszany 

z zimowym płynem do spryskiwaczy 
Volkswagen

-   bardzo dobra tolerancja z różnymi 
materiałami

-  nadaje się do dysz wachlarzowych

Ekstra zestawy 
na wiosnę:
Wiosenny zestaw pielęgnacyjny Volkswagen*
zawiera:
-  preparat to czyszczenia felg, żel, 500 ml
-  preparat do pielęgnacji kokpitu, 500 ml
-  preparat do usuwania owadów, 500 ml
-  szczotkę do czyszczenia felg
-  ściereczkę z mikrofi bry

* Do wyczerpania zapasów

Zmiana płynu: 

Zestaw pielęgnacyjny Volkswagen
zawiera:
-   gąbkę samochodową
-  gąbkę do usuwania owadów
-  uniwersalną gąbkę do mycia karoserii
-  ściereczkę do szyb

Preparaty do zadań
specjalnych: 

Nr katalogowy: 000 096 311 B

Nr katalogowy: 000 096 300 B Nr katalogowy: 000 096 314 B

Nr katalogowy: 
000 096 166 A

Nr katalogowy: 
000 096 355 B

25,00 zł 
33,69 zł

Cena:

33,00 zł 
41,83 zł

Cena: 37,00 zł 
41,83 zł

Cena:

49,00 zł 
54,69 zł

Cena:

243,00 zł 
306,12 zł

Cena:

Preparat do pielęgnacji 
elementów 
z tworzywa 250 ml

Działanie: 
-   do elementów wewnątrz i na 

zewnątrz samochodu
-   pielęgnuje i odświeża części 

z tworzywa sztucznego
-  działa antystatycznie
-  chroni przed promieniowaniem UV
-  pogłębia kolor
-   odporny na mycie przez okres 

ok. ½ roku
-   hydrofobowy, tworzy równomierną, 

bardzo wytrzymałą warstwę 
odpychającą wodę

Ekstra wskazówka: 

Świetnie nadaje się także do pielęgnacji 
mebli ogrodowych z tworzywa sztucznego. 
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Wraz z nadejściem wiosny należy 
pomyśleć o wymianie opon na letnie. 
Kierowcy samochodów użytkowych 
znajdą w ofercie akcesoriów zarów-
no kompletne koła, jak i opony, które 
zapewnią podczas jazdy maksymal-
ny komfort i bezpieczeństwo.  

Jazda przez cały rok na jednym kom-
plecie „zimówek” mija się z celem. 
Opony zimowe mają bowiem zupełnie 
inną budowę bieżnika niż opony letnie 
i zbudowane są z odmiennych miesza-
nek gumy, a podczas jazdy na rozgrza-
nym asfalcie tracą swoje właściwości 

trakcyjne i wydłużają hamowanie. Dla-
tego tak ważna jest ich wymiana. Zale-
ca się założyć letnie opony, gdy śred-
nia temperatura dobowa przekracza 
7°C. Ale pogoda na przełomie marca 
i kwietnia bywa kapryśna, dlatego naj-
lepiej poczekać, aż się ustabilizuje (gdy 
przez tydzień-dwa temperatura będzie 
się utrzymywać na podobnym pozio-
mie). Do samochodów użytkowych 
przeznaczone są inne opony niż do 
osobowych. Wybierając opony, należy 
wziąć pod uwagę zalecenia producen-
ta i wybierać opony z homologacją, 
które współgrają z parametrami tech-

nicznymi konkretnego modelu: Caddy, 
Transportera, Craftera i Amaroka. Od-
powiednio dopasowane koła będą nie 
tylko idealnie współgrały z modelem 
auta, ale także zapewnią maksymal-
ną przyczepność i bezpieczeństwo na 
drodze.
Montaż kół najlepiej powierzyć spraw-
dzonym autoryzowanym serwisom 
Volkswagen Samochody Użytkowe.   
Listę partnerów znajdziesz na stronie 
www.vwuzytkowe.pl.

Życzymy szerokiej drogi i udanych 
wiosennych wojaży.

WIOSNA WKOŁO, 
PRZYGOTUJ KOŁA

Kompletne koło letnie 245/70 R16 111H XL, 
Pirelli Scorpion ATR, Amazonit, kolor srebrny

Kompletne koło letnie 235/55 R17 103W XL, 
Michelin Primacy Hp, Suez, kolor srebrny

Kompletne koło letnie 235/50 R18 101Y XL, 
Pirelli PZero Rosso Simmetrico, Dakar, kolor czarny

Kompletne koło letnie 255/55 R19 111V XL, 
Bridgestone Dueller H_P Sport, Aragonit, kolor czarny Numer części: 2H0 073 146 A 8Z8 

Numer części: 7H0 073 117 A 8Z8

Numer części: 7H5 073 148 AX1 

Numer części: 2H0 073 169 AX1 

Nadaje się do następujących modeli:
Multivan (T5) 2003-2009 | Transporter (T5) 2003–2009 | California (T5) 2003-2009 | Multivan Startline (T5) 2007-2009 | Caravelle 
(T5) 2003-2009 | Multivan (T5-GP) 2010 → | California (T5-GP) 2010 → | Caravelle (T5-GP) 2010 → | Transporter (T5-GP) 2010 →

UE emisja hałasu [dB]: 73
UE klasa emisji hałasu: 2
UE przyczepność na mokrej powierzchni: B 
UE opór toczenia: E 
Nazwa obręczy: Amazonit 
Kolor: srebrny 
Rozmiar felgi: 6,5J x 16 
Rozstaw otworów [mm]/liczba otworów: 120/5
Głębokość osadzenia [mm]: 62 
Producent: Pirelli 
Model opony: letnie – bez kierunkowego bieżnika
Rozmiar opony: 245/70 R16 111H XL 
Nazwa opony: Scorpion ATR 
Sezon: 2014 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi [kg]: 1,860 

UE emisja hałasu [dB]: 70
UE klasa emisji hałasu: 2
UE przyczepność na mokrej powierzchni: B 
UE opór toczenia: C 
Nazwa obręczy: Suez 
Kolor: srebrny 
Rozmiar felgi: 7,5J x 17 
Rozstaw otworów [mm]/liczba otworów: 120/5 
Głębokość osadzenia [mm]: 55
Producent: Michelin 
Model opony: letnie – bez kierunkowego bieżnika 
Rozmiar opony: 235/55 R 17 103W XL 
Nazwa opony: Primacy 
Sezon: 2014 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi [kg]: 1,750

UE emisja hałasu [dB]: 72 
UE klasa emisji hałasu: 2
UE przyczepność na mokrej powierzchni: B  
UE opór toczenia: E 
Nazwa obręczy: Dakar
Kolor: czarny 
Rozmiar felgi: 8,0J x 18 
Rozstaw otworów [mm]/liczba otworów: 120/5 
Głębokość osadzenia [mm]: 53
Producent: Pirelli 
Model opony: letnie – bez kierunkowego bieżnika  
Rozmiar opony: 235/50 R 18 101Y XL 
Nazwa opony: Pzero Rosso Asimmetrico 
Sezon: 2014 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi [kg]: 1,650

UE opór toczenia: E 
UE przyczepność na mokrej powierzchni: B 
UE emisja hałasu [dB]: 72 
UE klasa emisji hałasu: 2
Nazwa obręczy: Aragonit 
Kolor: czarny 
Rozmiar felgi: 8J x 19 
Rozstaw otworów [mm]/liczba otworów:120/5 
Głębokość osadzenia [mm]: 43
Producent opon: Bridgestone 
Rodzaj opony: letnie – bez kierunkowego bieżnika 
Rozmiar opony: 255/55 R 19 111V XL 
Nazwa opony: Dueler H_P Sport 
Sezon: 2014 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi [kg]: 2,180 

relli Scorpion ATR, Amazonit, kolor srebrn

Michelin Primacy Hp, Suez, kolor srebrny

elli PZero Rosso Simmetrico, Dakar, kolor c

daje się do następujących modeli:

g _ p , g ,

Nadaje się do następujących modeli:
Amarok DC 2010 →

Odpowiednie do następujących modeli:
Amarok DC 2010 → Amarok SC 2010 →

Nadaje się do następujących modeli:
Multivan (T5) 2003-2009 | Transporter (T5) 2003-2009 | California (T5) 2003-2009 | Multivan Startline (T5) 2007-2009 | Caravelle 
(T5) 2003-2009 | Multivan (T5-GP) 2010 → | California (T5-GP) 2010 → | Caravelle (T5-GP) 2010 | Transporter (T5-GP) 2010 →



EKST®AEKST®A 1716 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl

Opony letnie

Opony zimowe

Opony letnie

Opony zimoweŹródło: Pirelli

Hamowanie na suchej nawierzchni (prędkość 100 km/h, > 15° C)

Hamowanie na mokrej nawierzchni (prędkość 100 km/h, > 15° C)

44,1 m36,6 m

51,3 m

57,3 m

Droga hamowania przy 
100 km/h – opony letnie 
na suchej i mokrej 
nawierzchni

Krótka droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni dzięki specjalnym mieszankom i bieżnikom

Znacznie większa stateczność ruchu podczas jazdy na zakrętach

Mniejsze zużycie paliwa

Dłuższa żywotność opon przy temperaturach powyżej 10°C dzięki specjalnym komponentom mieszanki

Tam, gdzie najwyższa wydajność spotyka się z wysoką 
wytrzymałością, powstają najlepsze opony. 

Przeciętna opona pokonuje dystans równy podróży dookoła świata, dlatego jej wy-
soka jakość jest tak ważna. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami opon, 
Volkswagen Samochody Użytkowe może zaoferować swoim klientom opony bezkon-
kurencyjnej jakości. Zapraszamy do salonów! 

Regularnie kontroluj 
głębokość bieżnika

Głębokość bieżnika w nowych oponach wynosi ok. 8 mm, 
co zapewnia minimalną drogę hamowania i cichy od-
głos toczenia. Najważniejszym zadaniem bieżnika 
jest rozprowadzanie wody w głównych i poprzecznych 
rowkach, która po opadach często pojawia się na dro-
gach i ogranicza styczność opony z nawierzchnią. Przy 
większych prędkościach lub gdy na jezdni jest większa 
warstwa wody, opona nie może już przyjąć więcej wody 
i ślizga się. Dochodzi do poślizgu na warstwie wody 
(aquaplaning), nie można już sterować samochodem.

+

+

+

+

Nasze zalecenia odnośnie bezpieczeństwa:
• co najmniej 3,5 mm bezpiecznej głębokości 
 bieżnika w oponach letnich,
•  co najmniej 4,0 mm bezpiecznej głębokości 

bieżnika w oponach zimowych,

ponieważ przepisy prawne nie wspominają 
o żadnej rezerwie bezpieczeństwa!

Powody, dla których latem warto stosować opony letnie:

Marka/Model Kod Rozmiar Bieżnik LI SI

Barum 15404060000 195/65 R 15 XL BRILLANTIS 2 95 T

Barum 04430460000 215/65 R 16 C VANIS 2 109/107 R

Bridgestone 79352 205/65 R16 C R630 107 T

Firestone 3956 235/65 R16 C VANHAWK 115 R

Goodyear 557110 215/65 R16 C Cargo Marathon 106/104 T

Fulda 518673 195/65 R15 XL Ecocontrol 95 T

Pełna oferta opon w atrakcyjnych cenach dostępna u Partnerów Serwisowych Volkswagen Samochody Użytkowe

*Opona Barum 195/65 R15 XL 95 T BRILLANTIS 2

Opony do Twojego samochodu użytkowego już od 240 PLN brutto*

Barum VANIS 2Barum BRILLANTIS 2 Bridgestone R630

Goodyear Cargo-MarathonFirestone VANHAWK Fulda Ecocontrol

8,0 mm

3,5 mm

~54 m

Zalecana bezpieczna 
głębokość bieżnika

+ 5% względem nowej opony

Źródło: Pirelli

Droga hamowania przy 100 km/h
Opony letnie na mokrej nawierzchni

Głębokość bieżnika 
w nowych oponach 

Minimalna głębokość bieżnika 
zgodna z przepisami

~51 m

~67 m
+ 30% względem nowej opony
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DIABEŁ TKWI W CZARNYCH 
SZCZEGÓŁACH
Wnętrze Amaroka Dark Label utrzymane jest 
w wyrafi nowanej ciemnej tonacji. Siedzenia pokryte 
są najwyższej jakości materiałem Alcantara w kolorze antra-
cytowym, a dywaniki welurowe z napisem „Dark Label” pre-
zentują się niezwykle stylowo. Luksusowy wizerunek Amaroka 
uzupełniają ciemne detale zewnętrzne: polakierowane na 
czarno obudowy lusterek, czarne klamki, orurowanie, czarny 
lakierowany zderzak tylny, pokryte czarną folią słupki nadwo-
zia oraz specjalnie dopasowane ekskluzywne pasy wzdłuż sa-
mochodu z napisem „Dark Label”. Klasy dodają mu wykonane 
z lekkich stopów aluminium czarne felgi, a efektowne wykoń-
czenie pojazdu zapewniają przyciemniane tylne światła.

STWÓRZ SWOJEGO 
AMAROKA DARK LABEL
Teraz także Twój Amarok może zyskać nowe, intrygujące 
oblicze. Aby nadać mu charakter „Dark Label”, dobierz 
do niego ekskluzywne czarne akcesoria. Dodatkowo, 
podkreśl swój styl ubraniami i akcesoriami z wyjątkowej 
kolekcji Amarok. Bo kto powiedział, że w terenie 
nie można prezentować się z klasą?

Wytrzymały jak pick-up, niepokorny jak czarny fi lmowy 
charakter. Niezwykłe połączenie siły, elegancji i tempera-
mentu, dzięki ekskluzywnym czarnym dodatkom. Przed-
stawiamy najbardziej pożądany samochód terenowy tego 
roku: Amarok Dark Label.
 
Nowy Amarok to więcej niż samochód użytkowy. Dzięki 
czarnym elementom wykończenia wnętrza Amarok Dark 
Label zyskuje niepowtarzalny charakter. Aury tajemni-
czości dodają mu również czarne elementy zewnętrzne. 
I choć prezentuje się nadzwyczaj elegancko jak na samo-
chód terenowy, nadal jest to niezawodny pick-up 
z wytrzymałym podwoziem, wydajnymi silnikami TDI 
oraz dużą ładownością.
 

WYŁOŻENIE 
PRZESTRZENI 
BAGAŻOWEJ

 2H7061162

OKLEINA 
BOCZNA

2H006431719A

2H0071691D041

RS13754

MĘSKA 
KOSZULKA 
POLO 
AMAROK
2H1084230A-E287

RS13754

CZAPKA 
PATROLÓWKA
2H1084300287

ORUROWANIE
2H0071000DNP1

ROLETA
 2H7071774C041

YCH 

okryte

AMAROK 
DARK LABEL

CZARNY 
W MODZIE!

RURA 
PROGOWA 

ZE STOPNIEM

POKRYWA 
PRZESTRZENI 
BAGAŻOWEJ 

2H7071779GGRU

wykoń-
ne światła.

ygujące 
obierz 
wo, 
kowej 

MĘSKA 
KOSZULKA 
ĘĘ

POLO 
AMAROK
2H1084230A-E287

RS137RS137RS13RRS137RS13RS137RS13RRS13RS13RRRS137RS1SRS1RS1RS13RS137S13RS1371RS137RS137RS13RS13RS137RS137RSRRRS1SSRS111RS1377RS137RRSSRS13737RS1377RRS137RS13RS13RS13RS13RRS1RS137RS1RS131RS13RS137S133SRS13RS1337RRS1RS137S1SSSRS1 5454545545454554545545455545454545454444

FELGA
2H0071499AX1

MĘSKA BLUZA 
Z KAPTUREM 
AMAROK
2H1084130A-E287

339 ZŁ

 172,00 ZŁ
207,97 ZŁ

89,38 ZŁ

2000,00 ZŁ
2251,69 ZŁ

9720,86 ZŁ2755,15 ZŁ

517,47 ZŁ

7118,00 ZŁ 

2257,09 ZŁ

1307,18 ZŁ

386,74 ZŁ 

7770,6 zł
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EKST®A pasja: 
Kolarstwo górskie 
spod znaku Volkswagena

Maratony pokonywane przez kolarzy MTB (z ang. mountain biking) 

to często ekstremalnie trudne trasy, niedostępne dla jakichkolwiek 

dwuśladów. Jak znalazła się tam marka Volkswagen Samochody 

Użytkowe? Postanowiliśmy pomóc tym, dla których nie ma rzeczy 

niemożliwych, którzy nie znają wyrażenia „tego się nie da zrobić”, 

którzy w życiu chcą robić coś absolutnie… ekstra!

Silna reprezentacja Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team: Wojciech Wiktor (od lewej), Gerard Wlekły, Zbigniew Wiktor i Maciej Zabłocki.

Od pomysłu na team 
do pierwszych medali
 

Volkswagen Samochody Użyt-
kowe wspiera pasjonatów, a ko-
larze MTB podbili nas swoim 
entuzjazmem. Pomyśleliśmy, że 
warto zebrać tych niebanalnych 
ludzi i dać im środki do działania. 
Sezon 2013 był pierwszym 
sprawdzianem grupy nazwanej 
Volkswagen Samochody Użytko-
we MTB Team.

Działalnia grupy skupiają się 
na dwóch ligach. Pierwsza 
to seria maratonów MTB 
MARATHON, która zyskała sła-
wę dzięki wyjątkowo trudnym tra-
som. Zawodnicy startują głównie 
na królewskim dystansie „giga” 
i skupiają się na zdobyciu jak naj-
wyższego miejsca w klasyfi kacji 
teamowej i wysokich miejscach 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 

Druga to rosnąca w siłę i zawsze mocno obsadzo-
na regionalna liga Kaczmarek Electric MTB. Na 
każdych zawodach pojawia się 500-700 uczest-
ników, więc konkurencja jest naprawdę duża.

 

Jak wyglądał pierwszy sezon Volkswagen 
Samochody Użytkowe MTB Team? Kolarze wie-
lokrotnie stawali na podium, zdobywali także 
wysokie miejsca w drużynowych oraz indywidual-
nych klasyfi kacjach generalnych. Grupa pnie się 
w rankingach, staje się także coraz bardziej wi-
doczna i rozpoznawalna. 

Skład teamu:
Joanna Kurmanow
Mateusz Niedbała
Damian Pertek
Jarosław Płończak
Piotr Schondelmeyer
Adriana Urbanowicz
Gerard Wlekły
Wojciech Wiktor
Zbigniew Wiktor
Jacek Zabłocki
Maciej Zabłocki
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Zwycięskie walki 
o podium
 
Dobra passa drużyny rozpoczęła się 
od maratonu MTB Kaczmarek w Olej-
nicy, gdzie zawodnicy wygrali kilka 
kategorii wiekowych, a w kilku innych 
zajęli drugie i trzecie miejsca na po-
dium. Podobną, bardzo satysfakcjo-
nującą tendencję kolarze utrzymali 
na inauguracji ligi MTB MARATHON 
w Murowanej Goślinie, gdzie Gerard 
Wlekły wygrał w swojej kategorii, co 
stało się normą w dalszej części sezo-
nu. Bardzo wysoką formę od począt-
ku sezonu utrzymują bracia Wojtek 
i Zbyszek Wiktor, którzy regularnie 
stają na podium w swojej kategorii 
oraz uzyskują bardzo wysokie lokaty 
open. Potwierdzeniem bardzo dobrej 
formy była wygrana Wojtka w zawo-
dach cyklu Grand Prix Wielkopolski 
w Suchym Lesie. 

 

Nowy sezon – nowe cele
 
Drużyna już szykuje się do nowego sezonu. 
Rok 2014 będzie po brzegi wypełniony za-
wodami. Terminy maratonów w górach prze-
platają starty w Wielkopolsce. Każdy wyścig 
ma wpływ na ostateczne wyniki w poszcze-
gólnych klasyfi kacjach. Bez względu na po-
godę, mniejsze i większe kontuzje oraz sto-
pień trudności trasy możemy być pewni, że 
kolarze dadzą z siebie wszystko!  

Kobiety na rowery!
 
Volkswagen Samochody Użytkowe 
MTB Team to także silna żeńska re-
prezentacja. Joanna Kurmanow nie-
mal w każdym maratonie zajmuje 
w swojej kategorii miejsce na po-
dium, zarówno na bardziej płaskich 
terenach w Wielkopolsce, jak i na 
najtrudniejszych górskich odcinkach. 
Domeną Adriany Urbanowicz są 
w tym sezonie regionalne marato-
ny MTB Kaczmarek (pierwsze miej-
sce wśród kobiet na dystansie mini 
 w Olejnicy).

Również startując w górach w naj-
trudniejszych maratonach cyklu 
MTB MARATHON, grupa notuje bar-
dzo dobre wyniki. Maratony takie jak 
w Karpaczu (drugie miejsce Gerar-
da) czy Piwnicznej (drugie miejsce 
Macieja Zabłockiego) to wydarzenia, 
o których z racji ich trudności jest gło-
śno w środowisku MTB.

           

Zespół wziął również udział w trudnym 
międzynarodowym wyścigu etapowym 
MTB Trophy, gdzie drużynowo zajął 
wysokie szóste miejsce (czwarte wśród 
polskich zespołów).

 

Działania grupy możecie śledzić 

na Facebooku: 

www.facebook.com/vw.mtb

BAGAŻNIK NA ROWERY MONTOWANY NA POKRYWIE TYLNEJ DO T5NR KATALOGOWY: 7H0071104

BAGAŻNIK NA ROWERY MONTOWANY 

NA POKRYWIE TYLNEJ – DO CADDY

NR KATALOGOWY: 2K0071104A 

UCHWYT NA ROWERY MONTOWANY NA HAKU HOLOWNICZYM – DO AMAROKA I CRAFTERA
NR KATALOGOWY: 3C0071105B 
 

Cena:  2920,38 zł*

UCHWYT NA ROWER – DO CADDY, 

AMAROK, T5 

NR KATALOGOWY: 6Q0071128A

 

* Ze względu na wahania kursowe 
ceny mogą ulec zmianie.

Podane ceny są cenami brutto.

Rowery to także Twoja pasja?
Wybierz ekstra akcesoria do 
transportu rowerów i ciesz się 
jazdą w terenie na czterech 
i na dwóch kółkach!

Bracia Wojtek i Zbyszek Wiktor 

na podium Kaczmarek Electric. 

Podsumowanie sezonu 
przez zawodników:

Chcecie usłyszeć, że w sezonie 
2013 stawaliśmy wiele razy na 
podium w kilku kategoriach w kil-
kunastu cyklach maratonów? 
Chcecie usłyszeć, że w pierwszym 
sezonie zajęliśmy wysokie miejsce 
w klasyfi kacji drużynowej bardzo 
medialnego cyklu?

A może ucieszy Was wiadomość, 
że był to dla nas bardzo nieuda-
ny sezon? Bo był. Na każdych 
zawodach musieliśmy zostawać 
do końca dekoracji, pstrykać fotki 
naszym zawodnikom na podium,
gratulować, dziękować i odbierać 
nagrody, zamiast spokojnie udać 
się do domu i zjeść niedzielnego 
schabowego. Dramat  ;)

A tak na poważnie, jest su-
per!!! Tworzymy zgraną pakę 
15 osób lekko zakręconych na 
wiadomym punkcie. Dzięki sa-
mochodom użytkowym Volks-
wagen możemy brać udział 
w niezliczonych zawodach we 
wszystkich zakątkach Polski. Cho-
ciaż z wiadomych względów 
spotkać można nas najczęściej w 
górach. W końcu słowo MTB zobo-
wiązuje. Nie opuszczamy również 
lokalnych super zorganizowanych 
zawodów, które z naszej płaskiej 
jak wycieraczka Wielkopolski „wy-
ciskają” wszystko, co najlepsze.

 
 
UCHWYT NA ROWERY MONTOWANY W BAGAŻNIKU

NR KATALOGOWY: 2K0071134A

Cena: 2366,09 zł*

Cena:  3089,00 zł
3555,47 zł

PROMOCJA

Cena:  451,00 zł 

 
525,73 zł

PROMOCJA

Cena:  2002,00 zł
2329,76 zł

PROMOCJA



Zadbaj o serce
swojego Volkswagena.
W trosce o stan techniczny Państwa samochodów użytkowych marki Volkswagen,
zarówno tych nowych jak i starszych, przygotowaliśmy specjalną ofertę wymiany 
rozrz du w promocyjnej cenie.
Pakiet obejmuje zestaw  naprawczy rozrządu (w tym pasek rozrządu, napinacz paska, 
rolkę prowadzącą pasek rozrządu) i pompę wody w połączeniu z usługą montażu 
w atrakcyjnej cenie.
 
Z doświadczenia wiemy, że już pierwsze objawy nieprawidłowego działania 
poszczególnych elementów układu rozrządu mogą prowadzić do poważnej awarii 
lub nawet zniszczenia  silnika. Dlatego nie zwlekaj!

Czas na wymian  rozrz du!

Cena pakietu ju  od

779 z
dla VW Caddy


