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Wiosnę powitaliśmy w pięknym stylu – premierą nowego 
Caddy! Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy go szerszej 
publiczności w Polsce, w Poznaniu, gdzie od 10 lat 
produkowane są modele Transporter oraz Caddy. Jesteśmy 
dumni, bo tym samym nasz kraj staje się dla koncernu 
Volkswagen samochody Użytkowe coraz bardziej 
strategicznym miejscem inwestycji i spotkań branżowych.

Wy też możecie równie miło powitać wiosnę – wystarczy parę 
pozytywnych zmian. Wypucujcie auto na błysk, dodajcie do 
niego parę wiosennych, praktycznych drobiazgów i koniecznie 
wymieńcie opony na letnie. O tym, jak szybko i sprawnie 
przygotować samochód do wiosennego sezonu, przeczytacie 
w tym wydaniu „Ekstra”.

a jeśli wiosna kojarzy Wam się z weekendowymi podróżami 
za miasto, większymi zakupami lub pracami remontowymi, 
przeczytajcie, jak bezpiecznie przewozić nietypowe ładunki.  
Warto zapoznać się z żelaznymi zasadami transportu,  
a już na pewno warto zainwestować w profesjonalne systemy 
transportowe Volkswagen.

Po pracy zróbcie sobie przerwę na zasłużony chillout 
– przeczytajcie o najsympatyczniejszym samochodzie 
dostawczym świata, legendarnym Volkswagenie T1 bulli, który 
skończył 65 lat! Gratulujemy tym, którzy nadal go posiadają... 
i nim podróżują! Choćby na Zlot Miłośników Transporterów, 
który odbył się na Targach Motor show w Poznaniu. Wolisz 
dwa kółka i adrenalinę? Przeczytaj o pasjonującym sporcie 
MTb i sam szykuj rower na trasę. Wszystkim kierowcom  
i rowerzystom życzymy pięknej wiosny i szerokiej drogi! 

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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Oto dziesięć przydatnych wiosennych 
dodatków do Twojego auta. Wybierz 
swoich faworytów i przekonaj się, jak kilka 
drobiazgów potrafi zmienić samochód 
użytkowy w bardziej stylowy.

Model car Bulli niebieski skala 1:18
Postaw na oryginalną wiosenną dekorację salonu lub dziecięcego pokoju: 
model legendarnego T1, który w tym roku obchodzi 65. urodziny!

nr katalogowy: 231099302LRD    Cena: 175 zł 

konsola środkowa 
Zaprowadź w aucie wiosenny porządek, montując dodatkowy schowek, 
idealny do przechowywania drobnych przedmiotów, jak długopisy, 
przekąski czy telefon komórkowy. kolor: antracytowy. 

Multivan, California: 7E0061120  Cena: 2750 zł   3287,96 zł 
Transporter, Caravelle: 7E0061120a  Cena: 2750 zł   3287,96 zł

owiewki 
Przy kapryśnej wiosennej pogodzie przydadzą się praktyczne owiewki 
na drzwi. Ochronią przed promieniami słonecznymi oraz przeciągami, 
a podczas ulewy zatrzymają krople deszczu. 

T5 7H0072193   Cena: 275 zł 
Caddy 2k0072193b  Cena: 275 zł 
Crafter 2E0072193  Cena: 300 zł

siatka oddzielająca przestrzeń 
ładunkową od pasażerskiej 
Wiosenne zakupy? Postaw na bezpieczeństwo. 
Zamontuj metalową siatkę, dzięki której 
ładunki nie przesuwają się ani nie wpadają do 
przestrzeni pasażerskiej. Nie wymaga wiercenia.

Transporter 7HB017221    Cena: 1890 zł 
Caddy 2K3017221    Cena: 1400 zł

listwa ochronna na krawędź pokrywy tylnej
Chromowana listwa na dolną krawędź bagażnika – chroni i nadaje szlachetny, 
elegancki wygląd. Do naklejenia bez użycia narzędzi. 

Caddy, Caddy Maxi: 2k3071360   Cena: 270 zł  319,98 zł 
California, Multivan, Transporter: 7H0071360  Cena: 200 zł  241,87 zł

pokrywa sportcover ii w komplecie  
z orurowaniem proform
Ekstra dodatek do Twojego amaroka: solidna i wytrzymała 
pokrywa abs do powierzchni ładunkowej w wersji Double Cab. 
Dzięki systemowi „Fast Remove” zdemontujesz ją w 2 minuty. 

amarok: Xak6000501  Cena: 6520 zł  7678,28 zł

sportowy spojler krawędzi dachu 
Odmień swoje auto po zimie. Niby drobiazg, ale jaki! Stylowy,  
elegancki spojler dachowy nada mu modny, sportowy wygląd. 

Multivan, Transporter, California: 7E0071645GRU  Cena: 1100 zł   1341 zł

lodówka 
Chłodzi i grzeje dzięki oryginalnemu termoizolacyjnemu pojemnikowi 
o pojemności aż 32 l i mocy 48 W. Doskonała na majówkę  
i dłuższe podróże! 

Multivan, California:  7H006540071n  Cena: 1850 zł   2252,22 zł

wanna bagażnika
koniec z brudem w bagażniku! Praktyczna wanna ochroni go przed 
zabrudzeniem, a przewożone w nim towary nie będą się przesuwać. łatwa 
w czyszczeniu i kwasoodporna.

Caddy: 2k0061170   Cena: 790 zł  938 zł 
Caddy Maxi: 2k0061172   Cena: 1090 zł  1299,50 zł

siatka ze stali na tylną szybę
siatka ze stali powlekanej proszkowo na kolor czarny. Chroni tylną szybę 
kabiny pasażerskiej i ułatwia przewożenie bardzo długich przedmiotów, 
także drabiny. ładunki oparte na siatce nie będą się przesuwać ani nie 
porysują dachu. Idealnie sprawdzi się podczas wiosennych remontów. 

amarok:  2H0017203  Cena: 830 zł   1057,69 zł
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auTo na Błysk
z kosmetykami Volkswagen

Pielęgnacja auta po zimie to nie lada wyzwanie. Trzeba dokładnie 
usunąć brud, błoto i resztki soli, aby nie doszło do korozji. 
Podpowiadamy, jak sprawnie i skutecznie wyczyścić samochód,  
by odzyskał blask i znów stał się naszą wizytówką.  
Podstawą są odpowiednie preparaty do pielęgnacji  
– najlepsze będą kosmetyki samochodowe Volkswagen. 

   d l a c z e g o  k o s M e T y k i  V o l k s w a g e n :

są skuteczne, łatwe w użyciu i nie szkodzą materiałom 

są bezpieczne: badamy je w Centralnym Laboratorium Volkswagen

są idealnie dopasowane do potrzeb samochodów użytkowych Volkswagen 

są biodegradowalne i nieszkodliwe dla środowiska 

są dostępne w pełnym asortymencie

Mycie auTa z zewnĄTrz 

Wiosenne porządki zacznij od umycia samochodu 
z zewnątrz. Jeśli tylko masz taką możliwość i czas, 
zrób to samodzielnie. Myjnia może sobie nie 
poradzić z mocnymi zabrudzeniami. Do umycia 
karoserii użyj szamponu z woskiem Volkswagen  
i gąbki, która nie zarysuje powierzchni. Wszystkie 
niezbędne akcesoria znajdziesz w praktycznym 
zestawie pielęgnacyjnym Volkswagen. Po umyciu 
nie czekaj, aż auto samo wyschnie, bo zostaną 
smugi i zacieki. najlepiej użyj ścierki z irchy. 
Możesz dodatkowo nawoskować auto – świetnie 
sprawdzi się Wosk do polerowania nadwozia 
Volkswagen. następnie umyj felgi, opony i szyby. 
Polecamy Środek do czyszczenia felg Volkswagen 
oraz Politurę do szyb Volkswagen – doskonale 
poradzą sobie z uporczywymi zabrudzeniami.

czyszczenie wnĘTrza

Gdy auto z zewnątrz już lśni, pora wejść do środka. 
Gumowe dywaniki umyj ciepłą wodą, a wnętrze 
dokładnie odkurz. Odśwież tapicerkę za pomocą 
środka do czyszczenia tapicerki Volkswagen,  
a kokpit wyczyść specjalnym Preparatem  
do pielęgnacji kokpitu Volkswagen. Jeszcze tylko 
„kropka nad i” – niezawodny przy kapryśnej 
pogodzie Letni płyn do spryskiwaczy Volkswagen 
i Twoje auto może śmiało pokazać się na drodze. 
Życzymy przyjemnych wiosennych podróży! 

000 096 321 b
Płyn do spryskiwaczy letni 

3 l

000 096 315 b
szampon z woskiem  

250 ml

27 zł 42 zł

000 096 301 b
Środek do czyszczenia tapicerki 

500 ml

000 096 304
Środek do czyszczenia felg

żel 500 ml

000 096 311 b
Letni płyn do spryskiwaczy  

koncentrat 1:100

25 zł 31 zł 32 zł

44 zł

000 096 307 b
Preparat do pielęgnacji kokpitu 

500 ml

000 096 300 b
Preparat do usuwania owadów 

500 ml

000 096 317 b
Wosk do polerowania nadwozia 

250 ml  

000 096 324
Politura do szyb 

250 ml

000 096 314 b
Preparat do pielęgnacji 
elementów z tworzywa 

250 ml 

000 096 355 b
Wiosenny zestaw pielęgnacyjny 

 w podręcznej torbie

000 096 166 a
Zestaw pielęgnacyjny gąbki + ściereczka

Zestawy

na wiosnę polecamy

kupuj online na:
www.vwuzytkowe-sklep.pl

36 zł 46 zł

46 zł

29 zł

236 zł

35 zł
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Bagaż wysTaje z przodu 

Gdy przewozisz przedmioty na dachu i mocno wystają poza przód 
samochodu, nie mogą wystawać na więcej niż 0,5 m, licząc od 
przedniej płaszczyzny pojazdu oraz więcej niż 1,5 m od siedzenia 
kierowcy. Tak transportowane ładunki oznacz chorągiewką barwy 
pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami tak, 
aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu. Przy niedostatecznej 
widoczności dodatkowo wymagane jest białe światło umieszczone  
na najbardziej wystającej do przodu części ładunku.  
Ponadto, zgodnie z przepisami, wysokość pojazdu z bagażami nie może 
przekraczać 4 m.

Bagaż wysTaje z Bagażnika 

Możesz przewieźć ładunek z uchyloną pokrywą bagażnika, ale w taki 
sposób, aby nie zasłonić tablicy rejestracyjnej ani lamp pojazdu.

przewozisz ładunek sypki 

ładunek sypki musisz umieścić w szczelnej skrzyni ładunkowej, 
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami, które 
uniemożliwią wysypywanie się ładunku na drogę.

Bagaż wysTaje z Boku

bagaż, który wystaje poza boczny obrys samochodu,  
możesz umieścić tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość 
auta z ładunkiem nie przekroczyła 2,55 m, a gdy auto ma 
szerokość 2,55 m, całkowita szerokość nie może wynosić 
więcej niż 3 m. Ponadto, ładunek nie może wystawać na 
odległość większą niż 23 cm z jednej strony samochodu, 
mierząc od krawędzi boku auta. Tak przewożony bagaż 
oznacz chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co 
najmniej 50 x 50 cm – umieść ją przy najbardziej wystającej 
krawędzi ładunku. Przy zmniejszonej widoczności (deszcz, mgła) 
dodatkowo oznacz ładunek białym światłem odblaskowym 
skierowanym do przodu i czerwonym światłem odblaskowym 
skierowanym do tyłu.

Bagaż wysTaje z Tyłu 

W tylnej części pojazdu bagaż nie może być wysunięty na 
odległość większą niż 2 m. Gdy wystaje na więcej niż 0,5 m  
w samochodzie osobowym, musisz go oznaczyć chorągiewką 
barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, 
umieszczoną na najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

Zgodnie Z Zasadami kodeksu drogowego,  
przewożone bagaże umieść tak, aby:
- nie naruszały stateczności pojazdu

- nie utrudniały kierowania nim 

- nie zasłaniały drogi

- nie zakrywały świateł ani tablic rejestracyjnych

- nie przekroczyły dopuszczalnej masy całkowitej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym 

- nie przesuwały się samoistnie 

Pamiętaj, że także same urządzenia służące do mocowania ładunku musisz tak zabezpieczyć,  
aby nie poluzowały się, nie zwisały ani nie spadły podczas jazdy! 

TransporT  
pod specjalnyM  

nadzoreM
Meble, panele, duże agd – przewóz tych i podobnych ładunków bywa kłopotliwy. jak 
zabezpieczyć taki niestandardowy bagaż i bezpiecznie dowieźć go na miejsce? wystarczy 
poznać zasady przewozu nietypowych ładunków oraz zaopatrzyć się w odpowiednie 
akcesoria i systemy transportowe Volkswagen.

sysTEMy  
do zadań specjalnych 

Chcesz bezpiecznie i profesjonalnie przewieźć 
nietypowy ładunek? Zamiast kombinować, 
zainwestuj w solidne i niezawodne akcesoria 
oraz systemy transportowe Volkswagen. 

krótki rozstaw, tylne drzwi  
7H1071204  3 100 zł 3 715,41 zł

krótki rozstaw, tylna klapa  
7H1071204a  3 100 zł 3 715,41 zł

długi rozstaw, tylne drzwi  
7H3071204  3 150 zł 3 778,88 zł 

długi rozstaw, tylna klapa  
7H3071204a  3 150 zł 3 778,88 zł 

krótki rozstaw, tylne drzwi   
2k1071204  2 000 zł 2 428,13 zł 

krótki rozstaw, tylna klapa   
2k1071204a  2 000 zł 2 428,13 zł 

długi rozstaw, tylne drzwi   
2k3071254  2 200 zł 2 669,89 zł 

długi rozstaw, tylna klapa   
2k3071254a  2 200 zł 2 638,15 zł  

caddy: 

T5: 

kosz do T5 lub caddy 
Umożliwi przewóz szczególnie obszernych 
przedmiotów na dachu. Maksymalne obciążenie:  
do 101 kg przy T5 i do 70 kg przy Caddy.

EksTRa PROMOCJa
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Zestaw belek z mocowaniem drabiny do Caddy 

Praktyczny zestaw do transportu drabiny. Zawiera belki bagażnika 
dachowego oraz uchwyt do mocowania drabiny  
(4 wsporniki, 2 pasy naciągające, 1 uchwyt blokujący).

belki: nr katalogowy 2k3071126041 

Mocowanie drabiny  

nr katalogowy 2E0071190          Cena zestawu: 900 zł   1099 zł

belka bagażnika dachowego  – do wszystkich modeli  
Do bezpiecznego przewozu ponadgabarytowych i nietypowych przedmiotów na dachu. 

amarok Xak180aMaROk Cena: 890 zł Caddy bez relingów 2k0071126 Cena: 1150 zł

Caddy z relingami 2k5071151a Cena: 1140 zł

T5 z szynami mocującymi 7H0071126a Cena: 1450 zł Crafter 2E0071126 Cena: 1450 zł

T5 bez szyn mocujących 7H0071126 Cena: 1300 zł

wspornik kątowy do mocowania drabiny  
– do Caddy i t5 

Do transportu drabiny bez ryzyka zarysowania lakieru. Uchwyt można 
zamontować na belce bagażnika dachowego lub koszu bagażowym. 
Przeznaczony do belek z rowkiem w kształcie T.

nr katalogowy 6k9071190          Cena: 140 zł

pas zaciskowy z grzechotką – do wszystkich modeli 

Pozwoli stabilnie i bezpiecznie zamocować ładunek  
przy szynach mocujących. 

nr katalogowy 2E0017244    Cena: 190 zł

Siatka bagażowa Crafter 

Gwarantuje bezpieczny transport przedmiotów w przestrzeni 
bagażowej. ładunek mocuje się za pomocą grzechotki.

nr katalogowy 2E0017230   Cena: 1350 zł

pas mocujący z klamrą napinającą 2,5 lub 5 m, 
do belek bagażnika – do wszystkich modeli

Do uniwersalnego mocowania elementów bagażu i ładunków, także  
na dachu auta jako element zabezpieczający ładunki montowane na 
belkach bagażnika lub koszu bagażowym.  
kolor: czarny.

Pas 5 m: nr katalogowy 000071289a   Cena: 58 zł

Pas 2,5 m: nr katalogowy 000071289b   Cena: 70 zł

zestaw do mocowania bagażu do Craftera i t5 

srebrnoszara, utwardzona walizka wyposażona  
w pasy napinające zaciskowe i pasy mocujące, gumy ochraniające 
kanty i maty antypoślizgowe. W zestawie ulotka  
z praktycznymi przykładami bezpiecznego transportu ładunków! 
Zawartość: 
– pas z grzechotką, 4 sztuki 
– uchwyt z drutu stalowego  
– wąż ochronny do krawędzi, 8 sztuk 
– mata przeciwpoślizgowa, 21 sztuk 
– pas mocujący (końcówka zapinająca, 2 sztuki) 

nr katalogowy 000017233          Cena: 1650 zł

sysTEMy  
do zadań specjalnych 
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wielka preMiera 
nowego caddy

Błyski fleszy, setki dziennikarzy z całego świata, mnóstwo VIP-ów i jedna gwiazda – nowy 
Volkswagen Caddy. Tym razem międzynarodowy koncern na światową premierę swojego  

najnowszego modelu wybrał Polskę, gdzie od lat prowadzi swoje inwestycje. 

Światowa premiera nowego Caddy to bez wątpienia 
jedno z największych wydarzeń w historii polskiej 
motoryzacji. Po raz pierwszy koncern Volkswagen 
wybrał nasz kraj na miejsce prezentacji nowego 
modelu swojego samochodu. Ta wyjątkowa 
impreza branżowa odbyła się 4 lutego 2015 roku  
w Poznaniu. Miejsce premiery nie zostało wybrane 
przypadkowo – w stolicy Wielkopolski od 10 lat 
produkowane są modele Volkswagena Caddy na 
cały świat. Fabryka w antoninku to jedyne miejsce 

na świecie, gdzie będzie produkowany nowy model 
tego lekkiego samochodu dostawczego Volkswagena. 
„Organizacja tak ważnego dla marki Volkswagen 
samochody Użytkowe wydarzenia w Polsce  
pokazuje – jak strategicznym rynkiem dla koncernu 
jest rynek polski” – powiedział Piotr łakomy, 
dyrektor marki Volkswagen samochody Użytkowe  
w Polsce. Produkcja nowego Caddy ruszy już w maju.  
Do polskich salonów auta trafią w trzecim kwartale 
2015 roku.

nowe Caddy ma szansę stać się kolejnym bestselle-
rem wśród samochodów użytkowych Volkswagena. 
Trzecia generacja sprzedała się w liczbie około 1,5 
miliona egzemplarzy. Czwarta kontynuuje i rozwija 
to, co w Caddy najlepsze oraz wprowadza wiele cie-
kawych innowacji. Z zewnątrz ten samochód użytko-
wy zachwyca designem, a w środku kryje nowoczesne 
komponenty. spełnia najwyższą normę emisji spalin, 
Euro 6, a przy tym jest bardzo wydajny. „Zadowalając 
się mniejszą ilością paliwa niż 4 litry na 100 km, nowe 
Caddy wyznacza nowe standardy” – stwierdził  

dr Eckhard scholz, prezes zarządu Volkswagen samo-
chody Użytkowe. nowy model może się pochwalić nie 
tylko większą mocą, ale też mniejszym zużyciem paliwa – 
aż o 28% od poprzednika! Zyskał też na funkcjonalności 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, jak system monitoro-
wania otoczenia Front assist czy wielokrotnie nagradza-
ny innowacyjny system hamulcowy. ale nowe Caddy jest 
nie tylko doskonałym samochodem użytkowym, gotowym 
na wszelkie wyzwania. Ten kompaktowy furgon dzięki 
efektownym detalom i pięknej linii nadwozia zyskał także 
niepowtarzalny charakter. 

Rewolucja wśród samochodów dostawczych

Nowe VW Caddy wyjadą z Polski
I N N O W A C J E  N O W E G O  C A D D Y

FronT assisT – system monitorowania otoczenia

Kurtynowe poduszki powietrzne

sysTeM haMulcowy – automatycznie hamuje przed przeszkodą

Kamera monitorująca obszar za pojazdem

acc – automatyczny system monitorujący odległość od pojazdu poprzedzającego

park assisT – asystent parkowania

lighT assisT – inteligentny mechanizm sterowania światłami

discoVer Media – nowoczesny system radiowo-nawigacyjny
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skarBonka 
211087709B2K2 – czerwona
211087709C18R – żółta

Oryginalna skarbonka w stylu „hippie”  
w kształcie legendarnego T1 bulli.  
Pod spodem umieszczony jest korek do  
otwierania skarbonki. Wymiary: długość 
220 mm, szerokość 90 mm, wysokość 110 mm.

Cena: 99 zł

Model T1 samba Bus 
231099300EY3D

nawet w skali 1:43 widać skalę ta-
lentu konstruktorów, którzy stworzyli 
ten legendarny model, nieoficjalnie 
nazwany samba bus. Gratka dla 
koneserów Transporterów!
Cena: 175 zł

Moc legendy zamknięta
w akcesoriach

Uwielbiasz Volkswagena T1? My też, dlatego mamy zestaw gadżetów, dzięki którym nie 
będziesz musiał rozstawać się ze swoim bulli ani na chwilę. Teraz może być z Tobą wszę-

dzie – w formie stylowych akcesoriów.

lego 
211099320BL9

stwórz swój własny model T1  
Camping bus – z 1334 elementów, 
z legendarną dzieloną przednią 
szybą i podnoszonym dachem! Wy-
jątkowa rozrywka dla całej rodziny 
gwarantowana.

Cena: 620 zł

pluszak T1 
211087511032

Mięciutki pluszowy bulli T1, 
imitacja busa samba. Umili 
sen – także pasażerom w po-
dróży!

Cena: 129 zł

pendriVe 
211087620A274 – niebieski 
211087620A645 – czerwony

Zachowaj 8 Gb wspomnień na ory-
ginalnym Usb w kształcie T1 bus. 
Z diodowym reflektorkiem, który 
świeci podczas pracy.

Cena: 136 zł

koc piknikowy 
000084509XW8

stylowy, solidny koc, 
niezastąpiony na majówce, 
pikniku czy plenerowym 
festiwalu. Z wyhaftowanym 
logo bulli.

Cena: 115 zł

Magnes 
251087703B8HF

kopia oryginalnego 
„Ogórka” w formie 
magnesu 3D.  
Ozdobi lodówkę 
i przyciągnie…  
uwagę innych.

Cena: 5 zł

naMioT T1 Bulli 
211069616289

Postaw swojego bulli na kempingu, jak dawniej! 
Oryginalny namiot w skali 1:1 pomieści nawet czte-
ry osoby. Posiada dwie oddzielne sypialnie, a drzwi 
otwierają się jak w oryginale!

Cena: 1750 zł

naMioT T1 dzieciĘcy 
211069616A645

namiot w kształcie T1 bulli. 
Gwarantuje dzieciom odjazdową 
zabawę na podwórku, na plaży lub 
nad jeziorem. kolor czerwony.  
Wymiary: długość 1650 mm, sze-
rokość 540 mm, wysokość 770 mm.

Cena: 310 zł

ochronna folia bagażnika
samoprzylepna  
i przezroczysta.  

Chroni lakier i zderzak  
przed uszkodzeniami.

nr katalogowy: 2k3061197
cena: 150,00 zł   

175,59 zł

ochronna listwa progu 
bagażnika w optyce stali 

szlachetnej
Wyjątkowo mocna, plastikowa 

listwa, która nie tylko chroni 
zderzak przed uszkodzeniami, 

ale także zwiększa atrakcyjność 
samochodu.

nr katalogowy: 2k0061195
cena: 295,00 zł  

354,20 zł

siatka bagażowa caddy 
– 4 lub 6 punktów 

mocujących
szybki i łatwy sposób założenia. 

Dzięki niej wszystko, co 
przewozisz, zawsze pozostanie 

na swoim miejscu.

Z 4 punktami mocującymi  
nr katalogowy: 2k0065110

cena: 200,00 zł  
235,94 zł

Z 6 punktami mocującymi  
nr katalogowy: 2k3065110

cena: 205,00 zł  
240,81 zł

listwy progowe
Chroń swój samochód przed 

uszkodzeniami, nie rezygnując przy 
tym z eleganckiego wyglądu.

W zestawie po dwie folie na progi 
drzwi przednich i na dwoje drzwi 

przesuwnych z tyłu.
nr katalogowy: 2k0071310

cena: 330 zł   
395,73 zł

 
komplet dywaników

gumowych
Świetnie dopasowane do Twojego

Caddy, antypoślizgowe, trudno
ścieralne – doskonale chronią

przed brudem i wilgocią.  
w zestawie 4 sztuki (przód i tył)
nr katalogowy: 2k1061500b82V

cena: 285,00 zł
344,42 zł

Mata bagażnika 
Lekka, elastyczna i przyjazna dla 

środowiska, idealnie dopasowana 
do modelu Caddy.

Do kombi 5-os. nr katalogowy: 
2k0061160

cena: 198,00 zł  
217,06 zł

Do startline, Trendline, 
Comfortline, 5-os.  

nr katalogowy: 2k0061162

cena: 220,00 zł  
257,57 zł

caddy jak nowe 
Masz już swoje caddy? To ekstra – teraz  

dodaj do niego praktyczne akcesoria, dzięki  
którym jeszcze bardziej zyska  

na funkcjonalności. 
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od T1 do T6
Produkcja seryjna ruszyła…  
Popyt był ogromny, a niezwykłe auto 
szybko stało się hitem. Transportery 
przewoziły wszystko, od gruzu po 
bułki. Wkrótce zaprezentowano mo-
del bulli w wersji kempingowej i tak 
Transporter stał się symbolem wol-
ności. Jeździli nim i dostawcy, i hipisi. 
ale zakłady Volkswagena, obciążone 
produkcją Garbusa, nie nadążały już 
z produkcją Transportera, dlatego 

w 1955 roku w Hanowerze otwarto 
dla niego osobną fabrykę. Do dziś na 
świecie wyprodukowano 11 milionów 
Volkswagenów serii T, należących do 
pięciu generacji. Produkcja szóstej 
generacji, T6, rusza w tym roku!

przyjechali dla Bulli
każdy, kto miał lub nadal ma swojego 
bulli, ma swoją historię, która się z nim 
wiąże. Wiele modeli T1 i T2, obda-
rzonych ogromną miłością właścicieli 

i czule pielęgnowanych, jeździ do dziś. 
Te najwspanialsze i najlepiej zacho-
wane można było podziwiać podczas 
wyjątkowego Zlotu Miłośników Trans-
porterów na tegorocznych targach 
Motor show w Poznaniu.  a przy oka-
zji powspominać cudowne lata z tym 
niezwykłym Volkswagenem w specjal-
nej, urządzonej w surferskim klimacie, 
strefie Love The Original. Dziękujemy 
za tę wspólną sentymentalną podróż 
w czasie!

Wiele modeli T1 
i T2, obdarzonych 
ogromną miłością 
właścicieli i czule 
pielęgnowanych, 
jeździ do dziś. 

„

„

65
LAT

TRANSPORTE
RA

MIłOŚNICY 
TRANSPORTERA 
W JEDNYM MIEJSCU

narodziny legendy
Historia bulli zaczęła się w 1947 
roku, kiedy ben Pon, zajmujący 
się importem samochodów do 
Holandii, zobaczył w zakładach 
Volkswagena prostą platformę na 
kołach. Zainspirowany, naszkicował 

na kartce projekt Transportera. Dwa 
lata później w fabryce Volkswagena 
w Wolfsburgu powstały cztery 
prototypy: dwa furgony, kombi 
i minibus. konstruktorzy wykorzystali 
silnik i osie Garbusa. bus wyposażono 
w nadwozie samonośne. Pojemność 

silnika wynosiła 1131 cm3, a jego 
moc 18 kW przy 3300 obr./min. bus 
mógł przewieźć osiem osób, a żeby 
stworzyć przestrzeń do przewozu 
ładunku o masie 750 kg, wystarczało 
wymontować siedzenia z dwóch 
tylnych rzędów.

Wiele jest samochodów użytkowych, ale wśród nich jest jeden naprawdę wyjątkowy.  
To bulli, kultowy model Volkswagena Transportera, który ma już 65 lat! Z tej okazji Volkswagen  
samochody Użytkowe zaprosił wszystkich jego fanów na Zlot Miłośników Transporterów  
podczas targów Motor show w Poznaniu.

Pierwszy szkic Volkswagena T1 autorstwa bena Pona.
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Opony letnie muszą być gotowe na 
wszystko: na ulewne deszcze i na 
upały. W gorące dni asfalt, z którym 
się stykają, może mieć temperaturę 
nawet powyżej 50°C. W takich wa-
runkach opony zimowe do niczego 
się nie nadają, dlatego koniecznie 
trzeba je zmienić na letnie. Opony 
letnie wytwarzane są ze specjal-
nej mieszanki gumowej, która nie  

mięknie nawet przy wysokich tempe-
raturach. Ponadto są mniej elastycz-
ne i twardsze niż zimowe, dlatego 
zapewniają dobrą przyczepność 
do podłoża także podczas upałów, 
skracają drogę hamowania i zapew-
niają wysoką stabilność toru jazdy, co 
poprawia bezpieczeństwo na zakrę-
tach. Dzięki specjalnej rzeźbie bież-
nika opony nie tracą na przyczep-

ności nawet na mokrej nawierzchni.  
Trzeba jednak regularnie kontrolo-
wać jego głębokość. W wielu krajach 
przepisy określają minimalną głębo-
kość bieżnika na 1,6 mm. Jednak ze 
względów bezpieczeństwa Volkswa-
gen Group Polska zaleca wymianę 
opon, gdy rowki bieżnika osiągną 
głębokość mniejszą niż 3,5 mm.

leTnie opony zapewniajĄ: 

→   krótsze drogi hamowania na suchej i mokrej nawierzchni 
dzięki specjalnej mieszance gumowej i rzeźbie bieżnika

→ Wyraźnie większą stabilność na zakrętach

→ Mniejsze zużycie paliwa

→  Dłuższą żywotność przy temp. powyżej 7°C dzięki  
specjalnym składnikom mieszanki gumowej

Zimę przejechałeś na oponach zimowych. Teraz czas zmienić je na  
letnie – bo także wiosną i latem właściwe ogumienie ma znaczenie.

wiosenna zMiana opon drogi hamowania z prędkości 100 km/h do zatrzymania – opony letnie na mokrej nawierzchni

Źródło: pirelli

Opony nowe – głębokość bieżnika 8 mm

Zalecana głębokość bezpieczna – 3,5 mm + 5% w porównaniu 
z oponami nowymi

+ 30% w porównaniu 
z oponami nowymiMocno zużyte opony – głębokość bieżnika 1,6 mm

drogi hamowania na oponach letnich przy zmniejszającej się głębokości bieżnika

1 2 3 4 5

wielka piątka 
 oto najlepsze opony letnie dla Twojego użytkowego Volkswagena 

“
“

Kiedy czas na letnie? 
Najprościej trzymać się 

„zasady 7°C”: gdy na 
zewnątrz przez dłuższy czas 

utrzymuje się temperatura 
powyżej 7°C, możesz już 

wymienić opony na letnie. 

nr 
opony

opÓr 
Tocze-

nia

przyczep- 
nośĆ na  

Mokrej po- 
wierzchni

pozioM 
hałasu

klasa 
hałasu opis produkTu nuMer  

producenTa
cena 

BruTTo

1 C B 71 2 215/65 R16 102H XL s-VERD 1987700 467 zł

2 C C 69 1 195/65 R15 95T XL P1cint 2096400 297 zł

3 C B 70 2 205/55 R16 T001 91V TL 4755 266 zł

4 e e 72 3 245/70 R16 107H WRL HP 
(aLL WEaTHER)FP 558168 479 zł

5 e C 72 2 205/65 R16C 107/105T TL  
Vanis 2 4430360000 375 zł
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Ten rok należy
              do MTB!

już trzeci rok marka Volkswagen 
samochody użytkowe wspiera 
miłośników kolarstwa górskiego. 
nasza drużyna Volkswagen 
samochody użytkowe MTB Team, 
która powstała zaledwie dwa 
lata temu, nie zwalnia tempa. Ten 
rok będzie przełomowy, bo MTB 
Team zmienia się w profesjonalną 
drużynę kolarstwa górskiego 
i będzie przecierać szlaki 
w międzynarodowych zawodach.

Dwa lata temu wystartowali w gra-
natowych barwach po raz pierwszy, 
a już dziś szykują się do między-
narodowych startów. Członkowie 
Volkswagen samochody Użytkowe 
MTb Team są przykładem na to, 
jak z pomocą innych można roz-
wijać swoją pasję. Ostatni rok był 
dla nich naprawdę pracowity, ale 
owocem tego wysiłku były liczne 
sukcesy w krajowych zmaganiach 
w kolarstwie górskim. Zaangażowa-

nie naszych kolarzy, ich wyniki oraz 
rosnąca popularność tej dyscypliny 
sportu w Polsce przyczyniły się do 
tego, że z amatorskiego zespołu po-
stanowiliśmy stworzyć profesjonalnie 
zorganizowaną drużynę kolarstwa 
górskiego.

nabieramy rozpędu  
za granicą…  
nawiązaliśmy współpracę z praw-
dziwą legendą polskiego MTb, 

wieloletnim zawodnikiem i trenerem 
– bogdanem Czarnotą. Do teamu 
dołączyła także Michalina Ziółkow-
ska, obecnie jedna z najlepszych 
polskich zawodniczek, specjalizująca 
się w górskich maratonach. W czerw-
cu tego roku Michalina wystartuje na 
mistrzostwach świata w maratonie 
MTb w Val Gardena we Włoszech, 
a pod okiem bogdana planowane 
są starty w innych maratonach za 
granicą, między innymi nad jeziorem 

Garda we Włoszech w długi week-
end majowy. Do MTb Team dołączył 
również Michał Ficek – młody i per-
spektywiczny zawodnik, który mimo 
krótkiego stażu ma już na koncie 
wiele wygranych zawodów.

…i w kraju
nasi zawodnicy będą widoczni także 
w Polsce. Zespołu MTb Team nie 
zabraknie na imprezie bike Mara-
ton 2015, gdzie kolarze powalczą 

zarówno o sukcesy drużynowe, jak 
i indywidualne. W obecnym sezonie 
będziecie mogli nas spotkać także 
podczas zawodów ligi kaczmarek 
Electric. Pojawimy się też na mi-
strzostwach Polski w maratonie MTb 
oraz Mistrzostwach Polski XC, a nasi 
wybrani zawodnicy wezmą udział 
w bardzo medialnych zawodach 
skandia Maraton. nie mamy wątpli-
wości, że szykuje się dla nas ekstra 
rok!

2120 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl



Jazda rowerem w trudnym terenie jest ekstra, ale jego transport 
możesz sobie ułatwić. Skorzystaj z okazji, bo teraz rowerowe uchwyty 
Volkswagen kupisz nawet 25% taniej.

Uchwyt na 3 rowery monto-

wany na haku holowniczym 

do Craftera i Amaroka
Cena: 2990 zł  3559,08 zł

nr katalogowy: 3C0071105C
kompaktowy bagażnik aż na trzy 

rowery. Lekki i wygodny w użytkowaniu.

Uchwyt na rowery do Caddy, 
Amaroka, T5
Cena: 399 zł   544,72 zł

nr katalogowy: 6Q0071128a  

Oryginalny uchwyt do transportu rowe-
rów na dachu auta. Do zamontowania 
bez użycia narzędzi i z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą.

Uchwyt na rowery monto-

wany na pokrywie tylnej do 

Caddy  

Cena: 2000 zł  2408,50 zł

nr katalogowy: 2k0071104a

Wygodnie przewieziesz na nim nawet 

trzy rowery i nikt ich nie ukradnie dzięki 

solidnym zabezpieczeniom.

Uchwyt na rowery montowa-

ny na pokrywie tylnej do T5

Cena: 3050 zł   3693,36 zł

nr katalogowy: 7H0071104

Jeden uchwyt na… cztery rowery! 

Przewieź cały sprzęt na tylnej klapie 

Transportera, a w środku przewieź całą 

rodzinę i znajomych.

Uchwyt na 2 rowery monto-
wany na haku holowniczym 
do Craftera i AmarokaCena: 2500 zł  2994,79 złnr katalogowy: 3C0071105bnajlżejszy, najmniejszy i najbardziej 

kompaktowy bagażnik w swojej klasie 

montowany na haku holowniczym. Prze-

wiezie dwa rowery. składany i niezwy-

kle praktyczny.

Wygodna, stylowa i niezawodna – odzież sygnowana marką Volkswagen jest taka,  
jakie są nasze samochody. Sprawdź sam i bądź trendy na wiosnę!

1  kurTka soFTshell uniseX T1 Bulli Wiosna potrafi zaskoczyć nagłą zmianą pogody, ale nie tych, którzy ubiorą tę ciepłą, stylową kurtkę • 
211084050a-F274 Rozmiary: s-XXL Cena: 425 zł  

2  T-shirT Bulli Teraz legendarnego Volkswagena bulli możesz nosić nie tylko w sercu, ale też na sercu. Wyjątkowe T-shirty z T1 dla każdego – 
w wersji męskiej, damskiej lub dziecięcej • 211084200a-F060 T-shirt męski, rozmiary: s-XXXL Cena: 115 zł 211084210e-j060 • T-shirt damski, 
rozmiary: Xs-XL Cena: 150 zł • 211084220-D060 T-shirt dziecięcy, rozmiary: 98-152 Cena: 95 zł  

3  kurTka MĘska Vw su Zapewni Ci niezawodną ochronę przed wiatrem i deszczem, gdy wyjdziesz na zewnątrz auta, a do tego będziesz w niej 
świetnie wyglądał • 2E0084002a-E041 Rozmiary: s-XXXL Cena: 410 zł  

4  czapka z daszkieM Czasem słońce, czasem deszcz… Dlatego warto mieć czym osłonić głowę. Idealnie nada się do tego jedna z naszych 
czapek.  Do wyboru aż cztery modele: VW sU, Multitalent, amarok i bulli, dla miłośników wszystkich modeli Volkswagena  
• Czapka z daszkiem VW sU 2E0084300287 Cena: 75 zł • Czapka z daszkiem Multitalent 7E5084300530 Cena: 75 zł • Czapka patrolówka 
amarok 2H1084300287 Cena: 75 zł • Czapka z daszkiem bulli 211084300274 Cena: 75 zł  

5   Bluza aMarok Jeśli ruszać ku przygodzie, to tylko w amaroku – i w bluzie amaroka! Poczujesz się w niej tak swobodnie, jak w swoim  
Volkswagenie • 2H1084130a-E287 bluza męska, rozmiary: s-XXL Cena: 330 zł • 2H1084140-DVsX bluza damska, rozmiary: Xs-XL Cena: 330 zł  

wiosenna kolekcja
             Volkswagena

chwytaj rower i okazję

1 2 3

4 5

2322 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl




