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Zapowiada się wyjątkowo gorąca zima!

Tegoroczny sezon zimowy dostarczy nam mocy niezwykłych wrażeń 
i rozgrzeje emocje największych fanów motoryzacji. Inżynierowie 
Volskawagen Samochody Użytkowe stworzyli bowiem dwie propozycje, 
które już zelektryzowały najzagorzalszych fanów aut użytkowych.

Pierwsza premiera dotyczy oczywiście nowego Amaroka, który pokaże 
swój prawdziwy off-roadowy  charakter i zapewni fanom dzikiej jazdy 
niezapomnianą dawkę emocji.

Z kolei profesjonaliści poszukujący sprawdzonych i udoskonalonych 
rozwiązań nie zawiodą się na nowym Crafterze, który oferuje jeszcze 
lepsze warunki transportowe i komfort niż kiedykolwiek wcześniej.  

Zimowe zestawienie Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® to 
unikatowa kompozycja, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz 
wybór to najciekawsze propozycje, dzięki którym sprawisz prezent 
swojemu użytkowemu Volkswagenowi. Polecamy również szeroką 
kolekcję oryginalnych gadżetów, dzięki którym na pewno nie zabraknie 
Tobie inspiracji na świąteczne prezenty.

Zima za pasem... Nie mogliśmy więc zapomnieć o tak ważnym aspekcie 
jak wymiana opon na zimowe. Przekonaj się, jak wielki wpływ na 
bezpieczeństwo w zimowych warunkach ma odpowiedni dobór 
ogumienia. Nasze opony oraz kompletne koła zadbają  
o Twoje bezpieczeństwo.

Już teraz składamy najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, 
wierząc, że zbliżający się czas urlopu okaże się dla Państwa czasem 
spokoju i rodzinnych przeżyć.

Wesołych Świąt!

Zespół VW Samochody Użytkowe

Od redakcji
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Osłona podwozia pod skrzynię biegów
Optymalna ochrona Twojej skrzyni biegów podczas jazdy terenowej. 
Osłona wykonana jest ze szczególnie odpornego na uderzenia materiału. 

Nr kat.: 2H0071619E – model: Amarok (nie dla Amaroka PA)

Cena brutto: 499 zł

Parasol 
Z tym parasolem deszczowe, jesienne dni nikomu nie są straszne! 
Czasza wykonana z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej 
z powodzeniem ochroni przed opadami deszczu czy śniegu.

Nr kat.: 000087600A XW8

Cena brutto: 99 zł
Dostępna również nowa wersja z motywem Volskwagena T6.  
Nr kat.: 7E0087600

Cena brutto: 129 zł

Belki bagażnika
Zabierz w drogę wszystko to, co nie zmieści się już w luku 
bagażowym Twojego użytkowego Volkswagena. Zwiększ możliwości 
transportowe, stosując oryginalne belki bagażnika dachowego 
w konfiguracjach z boksem dachowym czy mocowaniem na narty. 

Nr kat.: 7H0071126 – T6 Nr kat.: 2K0071126 – Caddy
Belki bagażnika do sam. bez szyn  Belki bagażnika do samochodów  
mocujących na dachu bez relingów

Cena brutto: 990 zł  Cena brutto: 990 zł
Nr kat.: 7H7071126 – T6 Nr kat.: 2K5071151B – Caddy
Belki bagażnika  Belki bagażnika do samochodów  
 z relingamiCena brutto: 1 350 zł  
 Cena brutto: 790 zł

Box dachowy 460 l dwustronnie otwierany 
Odpowiednio dobrany box dachowy z powodzeniem pożegna 
problemy z brakiem przestrzeni w Twoim luku bagażowym. 
W sam raz na rodzinny wyjazd na narty!

Nr kat.: 000071200FA – model: Caddy i T6

Cena brutto: 2 549 zł

Nie daj się złej aurze

Wypróbuj nasze propozycje 
i uczyń swoją podróż prostszą 
oraz wygodniejszą. Skorzystaj 
z oryginalnych akcesoriów od marki 
Volkswagen i bądź gotowy na każde 
warunki pogodowe.

Mocowanie nart Komfort
Dłuższy urlop na stoku, a w bagażniku brakuje miejsca? Za pomocą 
oryginalnego uchwytu Volkswagen na narty i deskę snowboardową 
możesz bezpiecznie i komfortowo przewozić na dachu Twojego 
samochodu nawet 6 par nart lub 4 deski snowboardowe. Za 
pomocą dużego przycisku można go obsługiwać nawet w grubych 
rękawiczkach. Idealnie pasuje do oryginalnych belek bagażnika!
 
Nr kat.: 1T0071129

Cena brutto: 669 zł
Kosmetyki zimowe  
Volkswagen – 2 pozycje
Tym razem to Ty zaskocz zimę i wybierz  
kosmetyki samochodowe marki Volkswagen!  
Nigdy więcej skrobania szyb od rana.  
Odmrażacz do szyb w szybki, efektywny  
sposób pozwoli pozbyć się warstwy lodu. Dzieła w trakcie jazdy  
dopełni zimowy koncentrat do spryskiwaczy, który dodatkowo chroni  
i zapewnia odpowiedni poślizg piórom wycieraczek.

Nr kat.: 000096322B – Odmrażacz do szyb, spray 0,5 l

Cena brutto: 34 zł
Nr kat.: 000096319B – Płyn do spryskiwaczy, koncentrat zimowy

Cena brutto: 12 zł

Folie ochronna progów
Progi Twojego auta są szczególnie narażone na zadrapania 
i uszkodzenia zwłaszcza w okresie zimowym. Chroń je stosując 
oryginalną folię ochronną, która zabezpieczy je nie tylko przed 
skutkami pogodowymi, ale również uszkodzeniami mechanicznymi 
powstającymi podczas wsiadania i wysiadania z samochodu!

Nr kat.: 2K0071310 – Folie ochronna progów – 4 szt., model: Caddy

Cena brutto: 329 zł
Nr kat.: 7E0071310 19A – Folie ochronna progów – 2 szt., model: T6

Cena brutto: 159 zł

Listwa ochronna krawędzi bagażnika
Idealnie dopasowana ochronna listwa krawędzi bagażnika w optyce 
stali szlachetnej, nie tylko chroni przed rysami i uszkodzeniami 
krawędzi bagażnika podczas załadunku, ale ponadto nadaje stylowego 
wyglądu.

Nr kat.: 2K5061195 – model: Caddy

Cena brutto: 349 zł
Nr kat.: 7E0061195A – model: T6

Cena brutto: 469 zł

Skrobaczka z miotełką
Nikt nie lubi porannego odśnieżania, ale odśnieżanie auta skrobaczką 
Volkswagen to czysta przyjemność. Bez niej zimą ani rusz!
Posiada wygodny piankowy uchwyt.  

Nr kat.: 000096010A – Skrobaczka standardowa, długość 40 cm

Cena brutto: 37 zł
Nr kat.: 000096010 – Skrobaczka teleskopowa, długość do 90 cm  
(na zdjęciu)

Cena brutto: 57 zł

Mata bagażnika
Ten praktyczny gadżet pomoże Tobie utrzymać porządek we wnętrzu 
bagażnika. Ośnieżone buty narciarskie? A może zabłocone kalosze? 
Połóż je na macie i bez obaw ruszaj w drogę!
Matowy materiał zabezpiecza ładunek przed niekontrolowanym
przesuwaniem, a całość jest idealnie dopasowana do wnętrza bagażnika.

Nr kat.: 7E5061160 – model: Multivan

Cena brutto: 149 zł
Nr kat.: 7H0061160 – model: Caravelle

Cena brutto: 189 zł
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A nawet...
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Kanister 5 l (bezyna/diesel)
Szykujesz długi wyjazd w góry i martwisz się o brak stacji 
benzynowych? Weź ze sobą na wszelki wypadek kanister.  
Może zapewnić Ci bezpieczny powrót do domu. 

Nr kat.: 000093060

Cena brutto: 37 zł

Ochronna kratka zabezpieczająca bagaże 
Zabezpiecz się przed skutkami nagłego hamowania, o które nietrudno 
w zimowej aurze. Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od 
pasażerskiej zabezpieczy zarówno Ciebie, jak i Twoje bagaże w trakcie 
podróży. Szybki montaż, łatwy demontaż - kratka nie wymaga wiercenia!

Nr kat.: 2K3017221 – model: Caddy

Cena brutto: 1 390 zł
Nr kat.: 7HB017221 – model: T6 Kombi

Cena brutto: 1 890 zł

dla T6 dostępna również kratka dla modelu Multivan

Dywany gumowe Heavy Duty
Błoto, śnieg czy kałuże nie stanowią już żadnego problemu. Dywaniki 
z serii Heavy Duty to „specjaliści od brudnej roboty” doskonale 
ochronią wnętrze Twojego samochodu przed wilgocią i zabrudzeniem. 

7H1061551D 041 – model: T6

Cena brutto: 149 zł

Lampka LED 
Długie noce, krótkie dnie, tymczasem Twój pasażer chciałby oddać się 
lekturze ulubionej książki lub gazety w trakcie dłuższej podróży. Gdy 
na zewnątrz jest już ciemno, użyj lampki Volkswagen, która dzięki swej 
długości i elastyczności oświetli dokładnie to miejsce w samochodzie, 
na którym Ci zależy. Do podłączenia do gniazda zapalniczki.  

Nr kat.: 000069690G

Cena brutto: 139 zł

Oswoić zimę

Podróżowanie zimą nie musi być 
nieprzyjemnym doświadczeniem. 
Spraw, aby chłód stał się Twoim 
sprzymierzeńcem, i podaj sobie rękę 
z zimową aurą dzięki Oryginalnym 
akcesoriom marki Volkswagen®.

Wanna
Czas na przewóz choinki? Wanna transportowa jak znalazł! Idealnie 
wykończona, z wysokimi burtami, do tego świetnie dopasowana! 
Ochroni wnętrze Twojego bagażnika przed każdym zabrudzeniem! 

Nr kat.: 2K0061170 – model: Caddy Kombi

Cena brutto: 789 zł
Nr kat.: 2K0061172 – model: Caddy Furgon

Cena brutto: 1 089 zł
Nr kat.: 7H0061170 – model: T6 Multivan/Caravelle

Cena brutto: 849 zł

Walizka T1 Summer Edition
Narty w Alpach, a może świąteczna wizyta u rodziny? Ta walizka 
pomieści wszystko, czego potrzebujesz razem z najlepszymi 
wspomnieniami. Stylowa prostota w połączeniu z niezapomnianym 
wzornictwem legendarnego T1 Bulli nadają jej niezwykłego charakteru.

Nr kat.: 231087301 KVQ 

Cena brutto: 439 zł

Bluza Amarok
Na co dzień i od święta. W samochodzie i na stoku.  Stylowa 
i praktyczna bluza Amarok jest świetnym wyborem, zapewni Ci komfort 
w trasie wewnątrz auta, jak i poza nim. Kaptur wyściełany tkaniną 
w kratę, z nadrukiem na piersi i haftowanym napisem Amarok na 
lewym rękawie to idealne uzupełnienie Twojej garderoby.
W wersji dla niej i dla niego.

Materiały: 70% bawełna, 30% poliester.
Rozmiary dla niej (pomarańcz): XS, S, M, L, XL.
Rozmiary dla niego (granat): S, M, L, XL, XXL.

Nr kat.: 2H1084140A-D VSX

Cena brutto: 249 zł
Nr kat.: 2H1084130A-E 287

Cena brutto: 249 zł

Zestaw kurtka Bulli + czapka Bulli
Sprawdzony zestaw na chłodne i deszczowe dni. Nie daj się 
zaskoczyć w drodze. Softshell z białą podszewką z siatki na
tułowiu i ściągaczami w rękawach świetnie chroni Cię w każdych
warunkach, zapewniając komfort i wygodę użytkowania. T1 Bulli na 
kurtce oraz czapce dopełnia oryginalnego efektu!

Materiał zewnętrzny: 92% poliester, 8% elastan.
Podszewka: 100% poliester.
Kolor: granatowy.
Rozmiary unisex: XS–XXXL.

Nr kat.: 211084050-F 274 – kurtka

Cena brutto: 299 zł
Nr kat.: 211084300 274 – czapka

Cena brutto: 59 zł

RMT450N – moduł radiowo-nawigacyjny
Czas na wymianę radia? A może czas na zintegrowaną nawigację, 
która bezpiecznie przeprowadzi Cię przez zimowe szlaki? Rozgrzej 
się gorącymi rytmami i zawsze znajdź odpowiednią trasę z nowym 
systemem nawigacji RMT450N, oferowanym tylko prze oryginalne 
akcesoria Volkswagen®. Wbudowany Bluetooth oraz obsługa 
wszystkich popularnych formatów multimedialnych pozwolą 
zamienić kabinę Twojego samochodu w prawdziwe centrum 
dowodzenia. Wysokiej rozdzielczości 7-calowy wyświetlacz WVGA 
pozwala swobodnie posługiwać się nawigacją czy przeglądać książkę 
kontaktów naszego telefonu. Do samochodów bez fabrycznego  
kodu I7D.

Obsługiwane formaty: DVD, CD-DA, CD-R / -RW, MP3, WMA, FLAC, 
DivX i MP4. 
Zaktualizowane mapy  
dla 47 krajów.

Nr kat.: 5M0051232Q
model Caddy 4, T6

Cena brutto: 4 890 zł

Haki holownicze – T6
Potrzebujesz dodatkowych 
możliwości transportowych i większej 
pojemności ładowania. Zaopatrz się 
w oryginalne akcesoria do holowania.

Nr kat.: 7H0092101B – hak stały, modele z nadwoziem typu VAN 

Cena brutto: 659 zł
Nr kat.: 7E0055204A – wiązka do sam. bez przygotowania fabrycznego

Cena brutto: 859 zł
Nr kat.: 7J0092101B – hak stały, modele z nadwoziem  
typu Skrzynia/Podwozie 

Cena brutto: 929 zł
Nr kat.: 7F1055202A – wiązka do sam. z fabrycznym przygotowaniem

Cena brutto: 329 zł

Do wyczerpania  
zapasów.

Oferta ważna do  
wyczerpania zapasu.
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Kanister 5 l (bezyna/diesel)
Szykujesz długi wyjazd w góry i martwisz się o brak stacji 
benzynowych? Weź ze sobą na wszelki wypadek kanister.  
Może zapewnić Ci bezpieczny powrót do domu. 

Nr kat.: 000093060

Cena brutto: 37 zł

Ochronna kratka zabezpieczająca bagaże 
Zabezpiecz się przed skutkami nagłego hamowania, o które nietrudno 
w zimowej aurze. Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od 
pasażerskiej zabezpieczy zarówno Ciebie, jak i Twoje bagaże w trakcie 
podróży. Szybki montaż, łatwy demontaż - kratka nie wymaga wiercenia!

Nr kat.: 2K3017221 – model: Caddy

Cena brutto: 1 390 zł
Nr kat.: 7HB017221 – model: T6 Kombi

Cena brutto: 1 890 zł

dla T6 dostępna również kratka dla modelu Multivan

Dywany gumowe Heavy Duty
Błoto, śnieg czy kałuże nie stanowią już żadnego problemu. Dywaniki 
z serii Heavy Duty to „specjaliści od brudnej roboty” doskonale 
ochronią wnętrze Twojego samochodu przed wilgocią i zabrudzeniem. 

7H1061551D 041 – model: T6

Cena brutto: 149 zł

Lampka LED 
Długie noce, krótkie dnie, tymczasem Twój pasażer chciałby oddać się 
lekturze ulubionej książki lub gazety w trakcie dłuższej podróży. Gdy 
na zewnątrz jest już ciemno, użyj lampki Volkswagen, która dzięki swej 
długości i elastyczności oświetli dokładnie to miejsce w samochodzie, 
na którym Ci zależy. Do podłączenia do gniazda zapalniczki.  

Nr kat.: 000069690G

Cena brutto: 139 zł

Oswoić zimę

Podróżowanie zimą nie musi być 
nieprzyjemnym doświadczeniem. 
Spraw, aby chłód stał się Twoim 
sprzymierzeńcem, i podaj sobie rękę 
z zimową aurą dzięki Oryginalnym 
akcesoriom marki Volkswagen®.

Wanna
Czas na przewóz choinki? Wanna transportowa jak znalazł! Idealnie 
wykończona, z wysokimi burtami, do tego świetnie dopasowana! 
Ochroni wnętrze Twojego bagażnika przed każdym zabrudzeniem! 

Nr kat.: 2K0061170 – model: Caddy Kombi

Cena brutto: 789 zł
Nr kat.: 2K0061172 – model: Caddy Furgon

Cena brutto: 1 089 zł
Nr kat.: 7H0061170 – model: T6 Multivan/Caravelle

Cena brutto: 849 zł

Walizka T1 Summer Edition
Narty w Alpach, a może świąteczna wizyta u rodziny? Ta walizka 
pomieści wszystko, czego potrzebujesz razem z najlepszymi 
wspomnieniami. Stylowa prostota w połączeniu z niezapomnianym 
wzornictwem legendarnego T1 Bulli nadają jej niezwykłego charakteru.

Nr kat.: 231087301 KVQ 

Cena brutto: 439 zł

Bluza Amarok
Na co dzień i od święta. W samochodzie i na stoku.  Stylowa 
i praktyczna bluza Amarok jest świetnym wyborem, zapewni Ci komfort 
w trasie wewnątrz auta, jak i poza nim. Kaptur wyściełany tkaniną 
w kratę, z nadrukiem na piersi i haftowanym napisem Amarok na 
lewym rękawie to idealne uzupełnienie Twojej garderoby.
W wersji dla niej i dla niego.

Materiały: 70% bawełna, 30% poliester.
Rozmiary dla niej (pomarańcz): XS, S, M, L, XL.
Rozmiary dla niego (granat): S, M, L, XL, XXL.

Nr kat.: 2H1084140A-D VSX

Cena brutto: 249 zł
Nr kat.: 2H1084130A-E 287

Cena brutto: 249 zł

Zestaw kurtka Bulli + czapka Bulli
Sprawdzony zestaw na chłodne i deszczowe dni. Nie daj się 
zaskoczyć w drodze. Softshell z białą podszewką z siatki na
tułowiu i ściągaczami w rękawach świetnie chroni Cię w każdych
warunkach, zapewniając komfort i wygodę użytkowania. T1 Bulli na 
kurtce oraz czapce dopełnia oryginalnego efektu!

Materiał zewnętrzny: 92% poliester, 8% elastan.
Podszewka: 100% poliester.
Kolor: granatowy.
Rozmiary unisex: XS–XXXL.

Nr kat.: 211084050-F 274 – kurtka

Cena brutto: 299 zł
Nr kat.: 211084300 274 – czapka

Cena brutto: 59 zł

RMT450N – moduł radiowo-nawigacyjny
Czas na wymianę radia? A może czas na zintegrowaną nawigację, 
która bezpiecznie przeprowadzi Cię przez zimowe szlaki? Rozgrzej 
się gorącymi rytmami i zawsze znajdź odpowiednią trasę z nowym 
systemem nawigacji RMT450N, oferowanym tylko prze oryginalne 
akcesoria Volkswagen®. Wbudowany Bluetooth oraz obsługa 
wszystkich popularnych formatów multimedialnych pozwolą 
zamienić kabinę Twojego samochodu w prawdziwe centrum 
dowodzenia. Wysokiej rozdzielczości 7-calowy wyświetlacz WVGA 
pozwala swobodnie posługiwać się nawigacją czy przeglądać książkę 
kontaktów naszego telefonu. Do samochodów bez fabrycznego  
kodu I7D.

Obsługiwane formaty: DVD, CD-DA, CD-R / -RW, MP3, WMA, FLAC, 
DivX i MP4. 
Zaktualizowane mapy  
dla 47 krajów.

Nr kat.: 5M0051232Q
model Caddy 4, T6

Cena brutto: 4 890 zł

Haki holownicze – T6
Potrzebujesz dodatkowych 
możliwości transportowych i większej 
pojemności ładowania. Zaopatrz się 
w oryginalne akcesoria do holowania.

Nr kat.: 7H0092101B – hak stały, modele z nadwoziem typu VAN 

Cena brutto: 659 zł
Nr kat.: 7E0055204A – wiązka do sam. bez przygotowania fabrycznego

Cena brutto: 859 zł
Nr kat.: 7J0092101B – hak stały, modele z nadwoziem  
typu Skrzynia/Podwozie 

Cena brutto: 929 zł
Nr kat.: 7F1055202A – wiązka do sam. z fabrycznym przygotowaniem

Cena brutto: 329 zł

Więcej informacji na temat pełnej oferty oryginalnych haków holowniczych  
u Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Użytkowe.

Produkt dostępny 
na zamówienie.
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W świątecznym pędzie nie 
zapomnij o swoich pocie-
chach. Niech i one mają 
swoje „brum-brumy”! 
Może i z nich wyrośnie 
urodzony kierowca.

Pluszak T1
Pluszowa imitacja legendarnego busa T1 
Bulli w kolorze granatowo-beżowym  
stanowi idealny prezent dla wszystkich  
milusińskich, którzy cenią sobie komfort 
i wygodę, nie tylko w świąteczne wieczory.
Długość: 29 cm, szerokość: 14 cm,  
wysokość: 17 cm.

Nr kat.: 211087511B

Cena brutto: 129 zł

LEGO Bus–T1 Bulli
Volkswagen kamper z 1962 roku składa się z 1332 
części i posiada otwieraną przednią szybę i podno-
szony dach. Idealny pomysł na prezent i „poukła-
danie” sobie świątecznych wieczorów w rodzinnym 
gronie. 

Nr kat.: 211099320 BL9

Cena brutto: 519 zł

Czapka z daszkiem Multitalent
Multiutalentowanemu maluchowi podaruj wyjątkowy 
prezent w postaci stylowej czapki  z małym motywem 
Multivana z tyłu. Z granatową podszewką i regulacją 
obwodu.

Nr kat.: 7E5084300 530

Cena brutto: 59 zł

T-shirt dziecięcy
Kolorowe i miłe w dotyku koszulki z nadrukiem „Multitalent” 
lub z motywem Bulli z pewnością spodobają się najmłod-
szym fanom motoryzacji. Nadadzą koloru w nawet najbardziej 
ponure, zimowe dni. 

Nr kat.: 7E5084200A-E 1TF – Multitalent, dziecięcy,  
rozmiary 98-152

Cena brutto: 85 zł
Nr kat.: 211084220 -D 060 – Bulli, dziecięcy, rozmiary 98-152

Cena brutto: 79 zł

EKSTRA GADŻETY
IDEALNE PREZENTY NA ŚWIĘTA!

Dla dzieci
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Kolorowanka
Wraz z modelami od kultowego T1 do nowoczesnego 

T6 nadaj koloru zimowym i ponurym dniom z jedyną 
w swoim rodzaju kolorowanką Volkswagen.

Nr kat.: 000087703ED
Cena brutto: 13 zł

Oryginalne gumy do żucia
Dorzuć do prezentu oryginalne gumy do żucia z moty-

wem T6 o pysznym, miętowym smaku.

Nr kat.: 000087703EF
Cena brutto: 9 zł

Namiot dziecięcy T1
Baw się i zwiedzaj w swoim własnym Bulli! Efektow-

ny namiot imitujący kultowy model Volkswagena. 
Zmieści całą drużynę małych podróżników szukających 

przygód. Do wyczerpania zapasów.

Nr kat.: 231069616A

Cena brutto: 299 zł

Modelik T1
Mały model Volkswagena będzie idealnym prezentem 
nawet dla najmłodszych fanów motoryzacji! Napędza-

ny silnikiem sprężynowym.

Nr kat.: 211087511A

Cena brutto: 25 zł

Skarbonka Bulli Flower Power
Daj możliwość oszczędzania już od najmłodszych lat.  

Idealny prezent dla maluchów. Może pewnego dnia 
uda im się uzbierać na swoje pierwsze 4 kółka. 

Nr kat.: 211087709C 18R

Cena brutto: 65 zł
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Bombka T1 
Nudzą Cie pospolite ozdoby na choince? Ręcznie malo-
wana bombka w postaci busa T1 nada koloru i stanie się 
prawdziwą gwiazdą na Twoim świątecznym drzewku  
i to w dwóch kolorach do wyboru.

Nr kat.: 5NL087790B 552 – Bombka czerwona T1
Cena brutto: 29 zł
Nr kat.: 16D087790 – Bombka niebieska T1
Cena brutto: 35 zł

Foremka do ciastek T1
Zaskocz oryginalnymi wypiekami na święta. Foremka do 
ciastek w kształcie legendarnego busa T1 Bulli przy odro-
binie lukrowej fantazji pozwoli cieszyć się słodkościami 
całej rodzinie.

Nr kat.: 16D069660
Cena brutto: 29 zł

Modelik świąteczny Piccolo T1
Legendarny bus T1 Bulli w wyjątkowej świątecznej, 
limitowanej odsłonie na 2016 rok. Wspaniały prezent dla 
wszystkich fanów motoryzacji w każdym wieku.

Nr kat.: 16D099301

Cena brutto: 89 zł

Święta to nie tylko prezenty. 
To magia przygotowań, 
zapach ciasta w kuchni 
i uśmiechy najbliższych. 
Spraw, by te chwile były tak 
wyjątkowe jak nigdy dotąd.

W ŚWIĄTECZNYM
KLIMACIE
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Model Crafter van
Nr kat.: 2E1099300 647 – Srebrny metallic, skala 1:43

Cena brutto: 109 zł

Model Car Bulli
Nr kat.: 231099302 LRD – Niebieski, skala 1:18

Cena brutto: 169 zł

Model T2b
Nr kat.: 245099300 D5U – Wersja skrzyniowa, skala 1:43

Cena brutto: 149 zł

Model T1a SambaBus
Nr kat.: 231099300E Y3D – Skala 1:43

Cena brutto: 149 zł

Model Fridolin
Nr kat.: 247099300 WS9

Cena brutto: 149 zł

Model T6 Multivan
Nr kat.: 7E5099301B B9A – Biały, skala 1:87

Cena brutto: 75 zł
Nr kat.: 7E5099301B H9C – Czerwono-biały, skala 1:87

Cena brutto: 75 zł

Model T6 California
Nr kat.: 7E5099301C L1S – Żółty

Cena brutto: 75 zł
(bez zdjęcia)

Każdy z kultowych modeli Volkswagenów skrywa 
w sobie niepowtarzalną historię. Wystarczy puścić 
wodze fantazji i w drogę! Koniec z nudą, niech pod 
tegoroczną choinką rozpędzi się Volkswagen! Taki 
prezent sprawi radość nie tylko dzieciom, ale także 
dużym chłopcom.

MODELE
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Dla każdego coś miłego.  
Specjalna kolekcja dedykowana 
miłośnikom i użytkownikom 
Volkswagena Transportera. 

TRANSPORTERA
DLA FANÓW

Toster, T1 Summer Edition 
Prawdziwy hit! Spraw, by Twoje śniadanie już nigdy nie 
było nudne. Toster ze szczotkowanej stali nierdzewnej 
z dyskretnym, stylowym grawerem T1 z przodu oraz z in-
dywidualnie zaprojektowanym logo. Grzanki w zimowe 
poranki nie tylko zachwycą smakiem, ale i stylem.

Toster jest wyposażony w szereg przycisków funkcyjnych:
– przyciski służące do rozmrażania i podgrzewania z czer-
woną lampką kontrolną,
– przycisk do wcześniejszego zakończenia opiekania, 
– automatyczne wyłączanie przy zablokowaniu chleba, 
– zintegrowana dźwignia do podnoszenia chleba.  
Kolor: srebrny.

Nr kat.: 5DB069641
Cena brutto: 279 zł

BLUZY T-SHIRTY I CZAPKI
Stylowo volkswagenowo! Oczaruj wszystkich miłośników 
Transportera ciepłą i unikatową kolekcją w stylistyce 
legendarnego Bulli i najnowszego T6. Na pogodę i niepo-
godę.

Nr kat.: 5DB084130B-E 530 – Bluza z kapturem, unisex, 
ciemnoniebieska, T1 Summer Edition, rozmiary M-XXL
Cena brutto: 249 zł

Nr kat.: 5DB084200A-D 530 – T-shirt Think outisde the 
box, męski, T1 Summer Edition, rozmiary S-XL

Cena brutto: 99 zł

Nr kat.: 5DB084200A-D 8XP – T-shirt Drives you happy, 
męski, szaroniebieski, T1 Summer Edition, rozmiary S-XL

Cena brutto: 99 zł

Nr kat.: 5DB084210 -D VRM – T-shirt, damski, jasnonie-
bieski, T1 Summer Edition, rozmiary XS-XL

Cena brutto: 99 zł

Nr kat.: 5DB084300 – Czapka Life’s better,  
T1 Summer Edition

Cena brutto: 75 zł

Nr kat.: 7E0084200A-F – T-shirt T6, szary z niebieskim 
motywem, rozmiar S-3XL

Cena brutto: 109 zł
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Kosmetyczka T1
Wypad do rodziny? A może świąteczne porządki? Ta 

pojemna kosmetyczka skryje Twoje wszystkie łazienko-
we sekrety... No może prawie wszystkie... Praktyczny, 

stylowy i niezawodny prezent pod choinkę.

Nr kat.: 5DB087317A
Cena brutto: 89 zł

Zapalcznika T1 Samba
Oldschoolowa zapalniczka z popularnym motywem kul-

towego modelu T1a Samba. Rozpali wszystko, co tylko 
zechcesz! Idealna na prezent.

Nr kat.: 231087016B

Cena brutto: 65 zł

Brelok T1 z żetonem
Każdy z nas miewał problemy z brakiem drobnych przy 

wózku sklepowym, w szczególności podczas świątecznych 
zakupów. Zapomnij o tych kłopotach dzięki stylowemu 

breloczkowi z motywem legendarnego busa T1 Bulli z że-
tonem wielkości 1 euro pasującego do większości wózków.

Nr kat.: 231087010B JKA

Cena brutto: 15 zł

Kubek T1, biały, emaliowany
Propozycja dla każdego, kto nie wyobraża sobie życia bez 

swojego Volkswagena Transportera. Biały, emaliowany 
kubek z napisem „I love Bus” to także idealna opcja na 

świąteczne kakao.

Nr kat.: 7E0069601
Cena brutto: 39 zł

Brelok do kluczy T1 

Mały, przydatny upominek, który już nigdy nie pozwoli, 
byś zapomniał o kluczach od domu czy samochodu.

Nr kat.: 5DB087010
Cena brutto: 19 zł
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Tobra płócienna z funkcją plecaka, T1 Summer Edition 

Masz problem ze spakowaniem wszystkich prezentów świątecznych? Torba płó-
cienna z nadrukiem T1 to prawdziwy transformers, dzięki praktycznej adaptacji pa-
sków oraz guzików może zostać łatwo przekształcona w torbę na ramię lub plecak!

Nr kat.: 5DB087317
Cena brutto: 95 zł

10

11

12

13

14

15



14 www.vwuzytkowe-sklep.pl

Okładka Bulli na iPhone 6 oraz 6S 
Sprezentuj najbliższym superobudowę na iPhone’a  
chroniącą przed wodą, kurzem i uderzeniami, a co najważ- 
niejsze – w kształcie ulubionego modelu samochodu!

Nr kat.: 2K0051708
Cena brutto: 45 zł

Pamięć USB
Zatrzymaj świąteczne wspomnienia na dłużej dzięki  
praktycznej pamięci zewnętrznej w kształcie T1 Bulli  
w kolorze czerwonym lub niebieskim. Z pewnością będą  
to niezapomniane święta w volkswagenowym stylu.

Nr kat.: 211087620A 274 – niebieska
Cena brutto: 109 zł
Nr kat.: 211087620A 645 – czerwona
Cena brutto: 109 zł

Koc Piknikowy
W pogodę czy niepogodę. Zostań mistrzem pikników.

Nr kat.: 000084509 XW8
Cena brutto: 99 zł

Magnez T1 Bulli
 Magnes T1 to niezawodny pomocnik w zatrzymaniu wspomnień  
na dłużej. Dzięki niemu świąteczne kartki czy zdjęcia z łatwością   
„przykleisz” na swoją lodówkę.

Nr kat.: 251087703B 8HF
Cena brutto: 5 zł

Namiot T1 Bulli
Prawdziwa gratka dla fanów biwakowania. Spraw komuś radość pre-
zentem, dzięki któremu już nigdy nie zostanie niezauważony na polu 
namiotowym i trafi do swojego namiotu za każdym razem. Nie będzie 
chciał z niego wyjść! 

Nr kat.: 211069616289
Cena brutto: 1 450 zł

Scyzoryk wielofunkcyjny T1
Każdy prawdziwy mężczyzna powinien mieć zawsze przy sobie  
niezbędne narzędzia. Czerwony scyzoryk w kształcie Volkswagen T1 
wyposażony w korkociąg, otwieracz do butelek oraz otwieracz do puszek, 
małe i duże ostrze, mininożyczki przyda się w każdej awaryjnej sytuacji.

Nr kat.: 231093889A
Cena brutto: 119 zł

Parasol kieszonkowy Transporter
Świetny składany parasol na te mniej pogodne dni. Wygodna  
rączka i kompaktowość, dzięki której zmieści się w każdym  
schowku samochodowym.

Nr kat.: 000087600H
Cena brutto: 65 zł
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KOLEKCJA

TOUGH WORK
Latarka Tough Work

Nie daj się zaskoczyć szybko nadchodzącej nocy. Mocna 
latarka z funkcją światła awaryjnego i magnesem umoż-
liwiającym pionowe ustawienie na masce przyda się nie 

tylko przy nieplanowanym postoju.

Nr kat.: 000069690 JKA
Cena brutto: 125 zł

Kubek termiczny Tough Work
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima nie jest zła! A na pew-
no nie z kubkiem termicznym wypełnionym rozgrzewa-

jącą herbatką! Daj bliskim odrobinę ciepła.

Nr kat.: 000069604J 041
Cena brutto: 69 zł

Miarka z aplikacją VWSU 

Podstawowe narzędzie pracy wielu użytkowników 
Samochodów Użytkowych marki Volkswagen. I to jesz-

cze w kompaktowej, składanej formie umożliwiającej 
rozłożenie aż do 3 m długości. Dzięki niej zmierzysz się 

z każdym wyzwaniem.

Nr kat.: 000087703BD084
Cena brutto: 49 zł

Breloczek Tough Work
Znowu nie widzisz, gdzie są Twoje kluczyki do samocho-

du? Ze stylowym brelokiem Tough Work raz na zawsze 
zażegnasz ten problem. Doskonały pomysł na prezent!

Nr kat.: 000087013AA041
Cena brutto: 45 zł

Latarka Wielofunkcyjna Tough Work 
Jasna, „wszystkomająca” latarka z niezbędnymi akce-
soriami. Tnij, otwieraj, wybijaj i dokręcaj, a przy okazji 

zyskaj możliwość bezpiecznego oświetlenia na drodze. 
Posiada też wbudowany nożyk do przecięcia pasów bez-

pieczeństwa i młotek ratunkowy. Przyda się każdemu.

Nr kat.: 2K0069690
Cena brutto: 79 zł

Brelok minimiarka Tough Work (0,5 m) 
Najlepsze prezenty to te praktyczne. Właśnie dlatego, 

wybierając świąteczny drobiazg dla Pana Złota Rączka, 
warto pomyśleć o breloczku, który posłuży mu również 

jako minipoziomica.

Nr kat.: 2K0087013B
Cena brutto: 9 zł

Długopis wielofunckyjny Tough Work 

Co łączy otwieracz do butelek, rysik do telefonu i śru-
bokręt? Najnowszy długopis wielofunkcyjny Tough 
Work! Idealny prezent dla każdego majsterkowicza 

i miłośnika gadżetów.

Nr kat.: 2K0087210 
Cena brutto: 25 zł

Niezbędnik  
dla wszystkich  
tytanów pracy
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Ostatnie sztuki

Ostatnie sztuki

Ograniczona dostępność
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Prawie siedem lat po premierze Volkswagen Amarok doczekał się no-
wej odsłony, która przypadnie do gustu prawdziwym poszukiwaczom 
mocnych wrażeń. Nowy Amarok to przede wszystkim potężne rozwią-
zania dedykowane prawdziwym bezdrożom, gdzie liczą się wytrzy-
małość, precyzja i komfort jazdy. Spójrz w oczy maszynie, która swój 
charakter czerpie z pojazdów pokonujących najcięższe rajdy świata, 
w tym Paryż – Dakar. 

Został stworzony z myślą o ekstremalnie trudnych warunkach jazdy, przewożeniu ciężkich ładun-
ków i docieraniu tam, gdzie zwykłe pick-upy nie miałyby szans dotrzeć. Nowy Amarok kusi do 
podejmowania wyzwań i pokonywania coraz trudniejszych przeszkód. Jego możliwości zachwycą 
nawet najbardziej wymagających kierowców, a filozofia jazdy w każdych warunkach zapewni 
niezwykłe wrażenia.

Jest niezwykle uniwersalny, z powodzeniem wjedzie na wzniesienia o nachyleniu do 45° przy 
pełnym obciążeniu. Świetnie poradzi sobie również w trakcie jazdy równoległej do zbocza o mak-
symalnym nachyleniu do  49.7°. Jego najmocniejsza wersja silnika rozpędza się do 100 km/h 
w 7,9 s, a od 80 do 120 km/h w 6,5 s lub 5,5 s z włączoną opcją Overboost.

V6 bez kompromisów 

Sercem nowego Amaroka jest potężny, widlasty 6-cylindrowy silnik, stosowany do tej pory mię-
dzy innymi w Audi A6 i A7. To przetestowane i sprawdzone rozwiązanie, które z sukcesem za-
adaptowano na potrzeby tego niezwykłego pick-upa, jednocześnie wzbogacając je o dodatkowe 
możliwości zapewniające niezwykle osiągi podczas szczególnie trudnych warunków terenowych.

Porównanie silników
Cecha Amarok Nowy Amarok
Pojemność 2.0 3.0
Liczba cylindrów 4 6
Układ cylindrów Rzędowy Widlasty
Moc Do 132 kW/180 KM Do 165 kW/ 225 KM
Moment obrotowy Do 429 Nm Do 550 Nm
Norma emisji spalin Euro5 Euro6

Silnik dostosowano do potrzeb wymagającego kierowcy, któremu w pełni oddano decyzyjność 
w kwestii rozporządzania ponadprzeciętnym zapasem mocy. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu 
Overboost, kierujący ma teraz możliwość skorzystania z ponadprzeciętnego poziomu dynamiki, 
generując wzrost mocy, przez maksymalnie 10 sekund po wciśnięciu pedału gazu powyżej 70% 
pełnego zakresu. To aż 15 kW w wersji dla najmocniejszego silnika! 

Przykładowo: w czasie jazdy modelem wyposażonym  w silnik o mocy 165 kW (225 KM) w trakcie 
wyprzedzania kierowca może zadecydować o wykorzystaniu rezerwy mocy, czasowo zwiększając 
moc silnika do 180kW (245 KM), przy jednoczesnym wzroście momentu obrotowego o 30–40 Nm! 
Opcja ta dostępna jest w trakcie jazdy w przedziale prędkości 50–120 km/h i najlepiej sprawdza się 
na 3. lub 4. przełożeniu. 

Siła i dynamika są tu na pierwszym miejscu, dlatego nowe diesle nawet przy niskich obrotach 
poniżej 1500 jednostek zapewniają wysoki moment obrotowy. I tak w zależności od wybranego 
modelu możemy liczyć na następujące parametry:

• 120 kW/163 KM – 400 Nm
• 150 kW/204 KM – 500 Nm
• 165 kW/225 KM – 550 Nm

Dodatkowo silnik wspierany jest przez nowy model turbosprężarki VTG jeszcze lepiej reagującej 
na dynamikę posługiwania się pedałem gazu. Z kolei najnowocześniejszy system w trysku com-
mon-rail zapewnia cichszą i bardziej ekonomiczną pracę silnika. 

Z kolei specjalna technologia pokrycia cylindrów silnika zapewnia niespotykanie wysoką kulturę 
pracy, zmniejszając wewnętrzne tarcie  aż o 10%. Całość chłodzona jest innowacyjnym systemem, 
znacząco skracającym czas rozgrzewania, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. 

z off-roadową bestią!
Oko w oko 
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Napęd do zadań specjalnych

W zależności od potrzeb nowy Amarok dostępny jest z różnymi typami  
napędu:

• Napęd na tylną oś 
Ta wersja przeznaczona jest dla użytkowników korzystających z załadowa-
nej skrzyni transportowej pick-upa przeważnie na utwardzanych drogach 
o niskim stopniu utrudnień. Dostępne tylko z silnikiem 120 kW/163 KM. 

• 4 Motion z napędem na tylną oś i dołączanym napędem na oś przednią 
To wspaniała opcja dla kierowców poszukujących sprawdzonego rozwiąza-
nia zarówno na tereny płaskie, jak i te o znaczących nierównościach. Opcja 
4 x 4 aktywowana jest przyciskiem i umożliwia wolniejsze poruszanie przy 
adekwatnej do normalnej jazdy kultury posługiwania się pedałem gazu. 

• 4 Motion ze stałym napędem na wszystkie koła i mechanizmem 
różnicującym  typu torsen  
Stały, inteligentny system napędu dostosowujący się sam do warunków 
jazdy. Świetnie sprawdza się i w drodze, i w trakcie pokonywania przełajów.

Przełożenie, które pokochasz
Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji i ciesz się precyzyjną kontro-
lą dynamiki jazdy w każdych warunkach. Volkswagen Amarok w wersji 
manualnej to 6 biegów dla wersji 120 kW/163 KM i 150kW/204 KM – 
500 Nm oraz 8 w wersji automatycznej dla modeli 150kW/204 KM oraz 
165kW/225KM. Skrzynie biegów zostały zaprojektowane między innymi 
z myślą o ruszaniu pod wysokie wzniesienia przy pełnym obciążeniu.

Ładowność, jakiej potrzebujesz! 

Nowy Amarok to potężne narzędzie pracy. Pozwala przewozić ładunki nie 
tylko ciężkie, ale także przestrzenne. Jako jedyny pick-up umożliwia przewo-
żenie na skrzyni ładunkowej europalety w poprzek, pomiędzy nadkolami! 
Całkowita powierzchnia skrzyni to 2,52 m²  specjalnie dla Twoich potrzeb. 
W zależności od wersji umożliwia przewożenie ładunków o wadze  
806 –1040 kg.
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Okazja tkwi w pakietach
OSZCZĘDNOŚĆ W PAKIECIE:

OSZCZĘDNOŚĆ W PAKIECIE:

OSZCZĘDNOŚĆ W PAKIECIE:

OSZCZĘDNOŚĆ W PAKIECIE:

490 zł

790 zł

869 zł

490 zł

Stylowe orurowanie – wersja czarna
• stylizowane pałąki za kabiną pasażerską
• rury progowe ze stopniem ułatwiającym wsiadanie
kolor: czarny, stal lakierowana proszkowo

NR DO ZAMÓWIENIA – AKC AM 01

Numery katalogowe
2H0071000E NP1
2H0071691D 041

Cena: 4 090 zł

Czarny w modzie
• obręcze kół ze stopu metali lekkich „Aragonit”,  

8,0 J x 19”, ET 43 – KOMPLET 4 szt.
• czarna okleina z napisem Amarok – 2 szt.

NR DO ZAMÓWIENIA – AKC AM 03

Numery katalogowe
2H0071499 AX1
2H0064317 19A

Cena: 7 290 zł

Stylowe orurowanie – wersja srebrna
• stylizowane pałąki za kabiną pasażerską
• rury progowe ze stopniem ułatwiającym wsiadanie
kolor: srebrny, stal polerowana

NR DO ZAMÓWIENIA – AKC AM 02

Numery katalogowe
2H0071000C 72A
2H0071691E 72A

Cena: 5 790 zł

Ochrona i Transport
• hak holowniczy sztywny – ładowność przyczepy  

do 3,5 t
• wiązka elektryczna haka holowniczego
• metalowa osłona tylnej szyby
• szyny zabezpieczenia bagażu – montaż na burtach
• siatka do przewozu elementów drobnych - montaż  

do szyn

NR DO ZAMÓWIENIA – AKC AM 04

Numery katalogowe
2H6092101
2H5055202A
2H7071793
2H0017203A
2H0017230

Cena: 3 390 zł
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W zimowych warunkach nie łatwo jest utrzymać wnętrze przestrzeni 
ładunkowej w idealnym porządku. Jeśli Twój Amarok potrzebuje zabu-
dowy, która ochroni „pakę” przed wpływem złej aury to rozwiązanie 
jest tylko jedno i nazywa się Road Ranger. Autoryzowany producent 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu i statusie Premium Partnera marki 
Volkswagen Samochody Użytkowe, dostarcza zabudowy nie tylko bez-
pieczne, ale i w pełni dopasowane do potrzeb każdego Klienta. Spójrz, 
jakie propozycje w specjalnych cenach, przygotowaliśmy na ten sezon. 

Twoja skrzynia 
w nowej zabudowie!

Hardtop RH03 Special
 Jakość i elegancja to synonimy zabudowy 
RH03 Special. Pełna integracja z oryginalną 
konstrukcją auta. Szybki montaż na  
6 klamer. Lakier w kolorze nadwozia. 

Nr kat.: XAK600101

Promocja:  9 866  8 990 zł brutto

ROLL-N-LOCK CANYON
Wodoodporna roleta z winylu zamykana na klucz. Niezwykle efektowna, 
wygodna i mobilna metoda ochrony skrzyni ładunkowej w modelach  
z orurowaniem typu Canyon (czarnym lub srebrnym).

Nr kat.: XAK6000132

Promocja:  6 742  6 390 zł brutto

Sport Cover 1
Piękne zamknięcie skrzyni Twojego Ama-
roka wyposażonego w oryginalne pałąki 
z kabiną pasażerską. System Fast Remove 
zapewnia szybki demontaż zawsze wtedy, 
kiedy potrzebujesz pełnego wykorzystania 
przestrzeni bagażowej.

Nr kat.: XAK6000101

Promocja:  5 835  5 390 zł brutto

Platforma wysuwana
Ekspresowy dostęp do ładunku po wysu-
nięciu ze skrzyni. Udźwig do 500 kg w po-
zycji transportowej i 200 kg w otwartej. 
Pełna zgodność z normami bezpieczeństwa 
UE. Integracja z dodatkowymi akcesoria-
mi – stojakami rowerowymi, uchwytami, 
skrzyniami itp.

Nr kat.: XAK401800

Promocja:  2 891  2 590 zł brutto
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Już w grudniu rozpocznie się polska przedsprzedaż nowego Craftera. Model, 
który pojawi się w ofercie marki Volkswagen Samochody Użytkowe nawią-
zuje stylistyką do współczesnego „mniejszego brata”, Transportera szóstej 
generacji. Nowy Crafter opracowany został całkowicie od podstaw zgodnie 
z życzeniami i potrzebami użytkowników. Wyposażony został w liczne inno-
wacyjne rozwiązania oraz w bogaty zestaw systemów asystujących. Model 
ten już zjednał sobie wielu zwolenników. To właśnie on wyprzedził swoich 
dostawczych konkurentów i zachwycił międzynarodowe jury. Co przekonało 
ekspertów z 24 krajów? Innowacyjne wzornictwo, doskonałe właściwości 
jezdne w warunkach miejskich, ponad 15 systemów wspomagania kierow-
cy oraz szeroki wybór układów napędowych. I dlatego to właśnie nowemu 
Crafterowi eksperci przyznali tytuł „International Van of the Year 2017”.

Nowy Crafter 
z nagrodą i polskimi korzeniami
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Nowy Crafter jest ekonomiczny, funkcjonalny i niezawodny jak nigdy do-
tąd. Ma olbrzymie możliwości, ładowność z możliwą dopuszczalną masą 
całkowitą do 5,5 tony i ogromną przestrzeń ładunkową wynoszącą aż 18,4 
m3. Jego twórcom przyświecała przede wszystkim chęć dostarczenia auta 
w pełni odpowiadającego oczekiwaniom współczesnego klienta.

„W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że 
cała koncepcja pojazdu została zaprojektowana od podstaw 
– zgodnie z życzeniami klientów. Rozwój nowego Craftera był 
wyjątkową okazją, aby uniknąć kompromisów i zaprojektować 
model, w pełni wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie 
w tym segmencie rynku. Nowy Crafter stanowi unikalne po-
łączenie potrzeb użytkownika oraz producenta. Innymi słowy 
pojazd ten został opracowany z uwzględnieniem życzeń klien-
tów” - dr Eckhard Scholz, Prezes Zarządu marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe.

Rozmiar ma znaczenie

Auto będzie oferowane w wielu wersjach, również o bardzo dużym tonażu. 
W wersji furgon i kombi nowy Crafter dostępny będzie z nadwoziem o dłu-
gości 5986 mm, 6836 mm lub 7391 mm i wysokości 2355 mm,  
2590 mm lub 2798 mm. Do tego dochodzą wersje z nadwoziem z poje-
dynczą lub podwójną kabiną o różnych długościach.

Jego rozmiary stwarzają ogromne możliwości transportowe. W wersji 
z napędem na przednią oś jego maksymalna przestrzeń ładunkowa wynosi 
18,4 m3, a dopuszczalna masa całkowita zamyka się w przedziale od 3 do 
4 ton. Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami wynosi  
1380 mm, a maksymalna długość przedziału ładunkowego może mieć 
4855 mm, co daje nowemu Crafterowi najlepszy wynik w klasie. 

Zapas mocy i oszczędność, o jakiej marzyłeś

Silniki nowego Craftera są oszczędne i przystosowane zarówno do pracy na 
długich trasach, jak i do jazdy w miejskich warunkach. Specjalnie na potrze-
by nowego Craftera zaprojektowano nowy silnik Diesla spełniający wyśru-
bowane wymagania normy emisji spalin EU6. Silnik 2.0 TDI serii „EA288 
Commercial” dostępny będzie w trzech wariantach mocy: 75 kW (102 KM), 
103 kW (140 KM) oraz w wersji BiTurbo o mocy 130 kW (177 KM). Wszyst-
kie jednostki wykazują się o 15% niższym spalaniem w porównaniu do 
modeli poprzedniej generacji. Niski koszt serwisowy oraz zoptymalizowane 
koszty eksploatacyjne znakomicie przekładają  się na ogólny wynik całkowi-
tego kosztu posiadania pojazdu (TCO).

Bezpieczeństwo i komfort w parze z technologią

Systemy wspomagające kierowcę dostępne dla nowego Craftera zapew-
niają dodatkową wygodę oraz zwiększają komfort i bezpieczeństwo podró-
żowania. Teraz kierowca ma okazję skorzystania z całej palety funkcji wspo-
magających na czele z asystentem pasa ruchu, parkowania z przyczepą, 
kontroli oświetlenia czy też aktywnego tempomatu ACC z funkcją „Follow to 
stop” . W jego standardzie znajdzie się również system awaryjnego hamo-
wania w mieście oraz asystent bocznego wiatru.

Twórcy Crafetera wyposażyli go ponadto w pasywne systemy bezpieczeń-
stwa, zawierające takie elementy, jak: przednie, boczne oraz kurtynowe 
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kamerę cofania „Rear Assist”, 
system „Rear Traffic Alert” oraz specjalnie dla niego zaprojektowany system 
czujników bocznych.

Ergonomia miejsca pracy kierowcy na celowniku

Ergonomia miejsca pracy kierowcy została znacząco zoptymalizowana. Od 
teraz można wyposażyć nowego Craftera w jeden z trzech rodzajów fotela 
kierowcy, w tym model z certyfikatem AGR (Kampania na rzecz Zdrowego 
Kręgosłupa) z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i funkcją masażu. 
Dodatkowo nowy Crafter posiada w standardzie elektrycznie sterowane 
szyby, centralny zamek z pilotem zdalnego sterowania, a także mnóstwo 
schowków i uchwytów, w których można bezpiecznie przewieźć telefon 
komórkowy, laptopa czy tablet, rękawice robocze i wiele innych rzeczy.

Prestiżowa nagroda International Van of the Year 2017 
dla nowego Craftera

Międzynarodowe jury złożone z dziennikarzy z 24 krajów zajmujących się 
tematyką samochodów użytkowych uznało nowego Craftera za najlepszy 
samochód dostawczy 2017 roku! Prezes Zarządu marki Volkswagen Samo-
chody Użytkowe, dr Eckhard Scholz, odebrał odznaczenie z rąk przewod-
niczącego jury Jarlatha Sweeneya podczas Wystawy Samochodów Użyt-
kowych IAA w Hanowerze. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane 
Crafterowi, jeszcze nim pierwszy egzemplarz opuścił fabrykę.

Nowy Crafter wprost z polskiej fabryki? Bardzo proszę

Najnowocześniejsza fabryka Volkswagena znajduje się w podpoznańskiej 
Wrześni. Zatrudnia 1600 pracowników, z celem zwiększenia tej liczby do 
3000 osób. Cała inwestycja pochłonęła około 800 milionów euro!

24 października 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej fabryki, w której 
wzięło udział prawie 1000 przedstawicieli świata polityki i gospodarki. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków załogi oraz związków 
zawodowych z Polski i Niemiec. 

Zespół obiektów, który powstał specjalnie na potrzeby produkcji nowego 
Craftera, jest najnowocześniejszym tego typu w Europie i powstał w rekor-
dowym czasie 24 miesięcy.

Obiekt jest niezwykle wydajny i nowoczesny. Zaplanowany roczny wolumen 
dostarczanych aut wynosi aż 100 000 sztuk! To niezwykle ambitne przed-
sięwzięcie projektowe sprawia, że marka Volkswagen Samochody Użytko-
we uzyskuje bardzo mocną pozycję na rynku oraz względem konkurencji. 

Podczas tworzenia koncepcji zakładu, jego budowy, wyposażenia oraz 
wdrażania procesów produkcyjnych oprócz aspektów ekologicznych konse-
kwentnie oraz długofalowo uwzględnia się aspekty społeczne oraz kulturo-
we tego przedsięwzięcia. 

W nowym zakładzie produkcyjnym zatrudnionych zostanie 3000 pracow-
ników. Poprzez rozwój sieci dostawców oraz sektora usług, w otoczeniu za-
kładu powstają liczne nowe miejsca pracy. Nakłady finansowe w wysokości 
800 milionów euro przeznaczone na budowę fabryki oraz wyposażenie jej 
w urządzenia produkcyjne powodują, że zakład we Wrześni jest największą 
dotychczasową inwestycją zagraniczną w Polsce.
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Fabryka Craftera 

Wielkość zakładu:  

Obszary produkcyjne:  

Planowana wielkość produkcji:

17 samochodów na godzinę  
ok. 380 samochodów na dobę

12 boisk piłki nożnej; z czego na powierzchni 9 boisk, 
czyli na 64 227 m2 odbywa się produkcja; liczba punk-
tów spawalniczych wynosi ponad 5000 na pojazd.

około 10 boisk piłkarskich, z czego 57 869 m2 stanowi 
powierzchnia produkcyjna, co odpowiada ponad  
8 boiskom piłkarskim; długość lakierni to 422 m,  
szerokość 136 m, wysokość – 34 m.

powierzchnia dwóch boisk do piłki nożnej. W jej skład wchodzą stanowiska do wykonywania prac 
adaptacyjnych mających na celu przystosowanie typowych samochodów do celów specjalnych  
(np. samochody policyjne i wojskowe, dla służby zdrowia oraz firm logistycznych, warsztatowe,  
ze specjalnym oprzyrządowaniem lub ze specjalistyczną zabudową).

powierzchnia 13 boisk do piłki nożnej, z czego na  
8 boiskach, czyli powierzchni około 57 300 m2, odbywa 
się produkcja. Hala ma długość 850 m, a w najszerszym 
punkcie 250 m. Długość systemów transportujących 
karoserię po montażu to 2,8 km.  
Na tej drodze ustawilibyśmy ponad 400 wyprodukowa-
nych w zakładzie samochodów.

220 ha (2,2 km2)

Hala Budowy Karoserii (92 800 m2) 

Lakiernia (70 420 m2)

Hala Zabudów Specjalnych (13 493 m2) 

Park Dostawców (34 560 m2)

Hala Montażu (107 000 m2) 

100 000 rocznie 

w liczbach



23www.vwuzytkowe-sklep.pl

Długie wyjazdy w niekoniecznie znanych 
kierunkach już nigdy nie przysporzą 
Tobie żadnego problemu. Z aktualnymi 
mapami nawigacyjnymi Volkswagen 
zawsze znajdziesz drogę do celu. Nie 
tylko określą najbardziej optymalną trasę, 
ale pokażą również gdzie dobrze zjeść, 
wypocząć czy zatankować, a w razie 
potrzeby pomogą znaleźć najbliższy 
punkt serwisowy Volkswagena. Miliony 
kilometrów aktualnych tras nie mają przed 
Tobą żadnych tajemnic. Odwagi i ruszaj 
na podbój stoków! Bez obaw, czy uda się 
dotrzeć na czas i we właściwe miejsce.

Dobra mapa
Twoim partnerem w podróży

Mapy nawigacyjne krajów  
Europy Zachodniej 
(V14)
RNS 510

Nr kat.: 1T0051859AM – DVD

Cena brutto: 499 zł

Mapy nawigacyjne krajów  
Europy Wschodniej 
(V13)
RNS 510

Nr kat.: 1T0051859AL – DVD

Cena brutto: 499 zł

Mapy nawigacyjne krajów  
Europy Zachodniej 
(V8)
RNS 310

Nr kat.: 3C8051884CS – SD

Cena brutto: 529 zł

Mapy nawigacyjne krajów  
Europy Wschodniej 
(V8)
RNS 310

Nr kat.: 3C8051884CT – SD

Cena brutto: 619 zł

Mapy nawigacyjne krajów  
Europy Zachodniej 
(V9)
RNS 315

Nr kat.: 3AA051866AM – SD

Cena brutto: 559 zł

Mapy nawigacyjne krajów  
Europy Wschodniej 
(V8)
RNS 315

Nr kat.: 3AA051866AJ – SD

Cena brutto: 619 zł
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To ostatni dzwonek, by nie dać zaskoczyć się zimie!  
Pamiętaj, że nadchodząca aura może mieć ogromny 
wpływ na bezpieczeństwo Twojej jazdy i już teraz za-
planuj wymianę opon na zimowe. Skorzystaj z naszego 
krótkiego przewodnika, w którym w sposób komplek-
sowy prezentujemy, jak ważne jest podejście do kwestii 
ogumienia zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 
Bądź odpowiedzialny i w pełni kontroluj swój pojazd, 
zapewniając sobie wysoką przyczepność nawet w nie-
sprzyjających warunkach drogowych.

Jak dobrać
koła
na ciężkie warunki?

Dlaczego wymiana kół jest tak istotna?

Do zimy jeszcze daleko, a pogoda już potrafi spłatać nam figla. 
Przywitaj nową porę roku bez stresu i niekontrolowanych pośli-
zgów. To właśnie odpowiednio dobrane koła z oponami zimowymi 
pomogą przejść ten trudny drogowy okres bezboleśnie.

Zimowe koła zapewniają bezpieczne i komfortowe prowadzenie 
na mokrych i zamarzniętych drogach. Specjalnie dobrana mieszan-
ka gumy, profilowana forma oraz w pełni automatyczny montaż 

zapewniają maksymalną precyzję wykonania, dzięki czemu koła 
charakteryzują się doskonałą przyczepnością – droga hamowania 
diametralnie się skraca nie tylko podczas jazdy na śniegu czy lo-
dzie, ale również w temperaturach dodatnich (do 7°C). W takich 
warunkach nie poradzą sobie żadne z opon uniwersalnych, a tym 
bardziej letnie!

Kompletne koła zimowe z oferty Oryginalnych akcesoriów  
Volkswagen® przeprowadzą Cię przez zimę bez poślizgu! Zaufaj 
doświadczeniu i pozostaw zmartwienia specjalistom.

Doświadczenie połączone z technologią

Montaż kół jest w pełni automatyczny, odbywa się z zastosowa-
niem najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych – dzięki któ-
rym felga i opona łączone są w wysokiej jakości całość.

Precyzyjna produkcja gwarantuje niezmienną jakość, zapewniając: 
• optymalny pomiar wyważenia statycznego i dynamicznego dla 
każdego koła, 
• kontrolę resztkowej siły niewyważenia, 
• właściwe składowanie kompletnych kół do momentu dostarcze-
nia do klienta.

Każdy z modeli oryginalnych kół dedykowany do danego modelu 
samochodu użytkowego Volkswagen jest szyty na miarę przez 
sztab doświadczonych konstruktorów. To właśnie dzięki temu 
spełniają najwyższe wymagania marki dotyczące jakości i bezpie-
czeństwa.

Jakość poparta badaniami

Każdego dnia na drodze koła narażone są na szereg czynników, 
które nie pozostawiają miejsca na najmniejszy błąd. Dlatego tak 
ważne jest wcześniejsze przetestowanie produktu, od którego 
w głównej mierze zależy nasze bezpieczeństwo.

• Testy wytrzymałości sprawdzają obciążenia kół przy przeciąże-
niach, uderzeniach i podczas pokonywania zakrętów. 
• Materiał i powierzchnię badamy pod względem wytrzymałości 
na rozciąganie oraz odporności na zadrapania i korozję. Daje to 
pewność, że w codziennym użytkowaniu Cię nie zawiodą. 
• Testy całego pojazdu na torze testowym sprawdzają zachowanie 
się kompletnych kół w trudnych warunkach. 
• Test długotrwały na dwuosiowym stanowisku do testowania kół 
symuluje duże obciążenia.

Dopiero po osiągnięciu najwyższych ocen w testach koło trafia na 
taśmę produkcyjną, a później do Ciebie, byś mógł spokojnie funk-
cjonować każdego dnia w swoim samochodzie z kołami zimowy-
mi z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®.

Ekstrapatent na ekstremalne warunki 
Dzięki łańcuchom śniegowym zapewnisz sobie bezpieczną i płynną jazdę. System Snox 
reguluje napinanie w pełni automatycznie. Najnowsza generacja z opatentowanym 
systemem „Quick Release” zapewnia jeszcze szybsze zdejmowanie łańcucha z koła. 
Z torbą w zestawie.

Nr kat.:
000091387AB – do rozmiaru 195/65 R15, 205/60 R16

Cena brutto: 635 zł

000091387AC – do rozmiaru 215/65 R16, 215/60 R17

Cena brutto: 645 zł

000091387AG - łańcuchy servo SUV - do rozmiaru 215/65 R17 (T6)

Cena brutto: 793 zł
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Crafter

Felga Opona Rozmiar Nr katalogowy Cena 
brutto

Stalowa srebrna
6,5J x 16

Kormoran 
VanPro Winter

235/65 R16 115/113R 2E0073206A 03C 859 zł

Amarok

Felga Opona Rozmiar Nr katalogowy Cena 
brutto

Aspen
6,5J x 16

Bridgestone
Blizzak LM80 

EVO
245/70 R16 111T XL

2H0073566D 8Z8 prawe
2H0073666D 8Z8 lewe 1 389 zł

Transporter, Caravelle, California, Multivan

Felga Opona Rozmiar Nr katalogowy Cena 
brutto

Stalowa srebrna
6,5J x 16

Carrier Winter 215/65 R16 109/106R 7H0073246E 091 989 zł

Devonport
7J x 17

Dunlop SP  
Winter Sport 3D

215/60 R17 C 104/102H
7E0073537A 88Z prawe
7E0073637A 88Z lewe 1 689 zł

Stalowa srebrna
7J x 17

VanContact 
Winter

215/60 R17 104 H
7E0073527 091 prawe
7E0073627 091 lewe 1 389 zł

Caddy

Felga Opona Rozmiar Nr katalogowy Cena 
brutto

Sima
6,5J x 15

Bridgestone 
Blizzak LM001

195/65 R15 95T XL
1T1 073 565 8Z8 prawe
1T1 073 665 8Z8 lewe 859 zł

Caddy, Caddy Maxi

Felga Opona Rozmiar Nr katalogowy Cena 
brutto

Stalowa srebrna
6J x 15

Bridgestone 
Blizzak LM001

195/65 R15 95T XL
2K0073565B 091 prawe
2K0073665B 091 lewe 569 zł

Dostępność oraz pełna oferta dostępna u Partnerów Serwisowych Volkswagen Samochody Użytkowe.

WYPRZEDAŻ

WYPRZEDAŻ
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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.

Opony zimowe 31 m

65 m

42 m

71 m + 6 m

+ 11 m

62 m

69 m + 4 m

+ 31 m

Opony zimowe

Opony uniwersalne

Opony uniwersalne

Opony letnie

Opony letnie

ochrona opon!

na czas

Trzyletnia

Zatrzymaj się W zależności od warunków pogodowych, 
jakie zastaniesz podczas jazdy, droga hamo-
wania Twojego auta może być diametralnie 
różna. Dowiedz się, jaki wpływ na gwałtow-
ne zatrzymywanie ma jakość ogumienia,  
którego używasz.

UBEZPIECZENIE KOMPLETU OPON DO 36 MIESIĘCY ZA 1 ZŁ!

Ubezpieczenie opon Volkswagen Samochody Użytkowe pomaga w następujących przypadkach:

– Uszkodzenie opon spowodowane przez przebicie ostrymi przedmiotami podczas jazdy.

– Uszkodzenie opon spowodowane przez jasno zidentyfikowane uderzenie w krawężnik.

– Wandalizm, czyli celowe uszkodzenie opon przez osoby trzecie.

Miesiące od zakupu 1–12 13–24 25–36

Rekompensata
100% 50% 25%

Kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT.
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Oferta opon zimowych
Nr Model  

zastosowania Rozmiar Nazwa  
producenta Bieżnik Numer  

katalogowy
Opór  

toczenia

Przyczep-
ność na 

mokrej na-
wierzchni

Poziom 
hałasu

Klasa 
hałasu

Cena  
brutto

1 Amarok 255/60 R18 Nokian WR SUV 3 ZTW256608HNW30 C C 73 2 622 zł

2 T5/T6 205/65 R16 Barum SnoVanis 2 ZTW209656TLS20 E C 73 2 396 zł

3 T5/T6 205/65 R16 Uniroyal Snow Max 2 ZTW209656TQX20 E C 73 2 438 zł

4 T5/T6 215/65 R16 Barum SnoVanis 2 ZTW219656RLS20 E C 73 2 402 zł

5 Caddy 195/65 R15 Pirelli
Snowcontrol 

Serie 3
ZTW195655TP330 E B 71 2 236 zł

6 Caddy
205/55  

R16 94H XL 
Continental

WinterContact 
TS 860

ZTW206556HCS80 C B 72 2 428 zł

7 Crafter 235/65 R16 Pirelli
Scorpion 
Winter

ZTW236657HPSW0 C C 72 2 588 zł

Oferta ważna do 31.12.2016 lub do wyczerpania zapasów

1

5

2

6

3

7

4
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