
Nr 2, Lato 2016.

MOCARZ O WIELKIM SERCU
Nowy Amarok już  
w sierpniu! S. 16

IDEALNY SAMOCHÓD DLA KIBICA?
NO JASNE, BIAŁO-CZERWONY VOLKSWAGEN!

S. 22

TOP 10 CADDY  
TWÓJ PARTNER  

DO PRACY!
NAJLEPSZE 
AKCESORIA 

I  PATENTY NA LATO
S.  12 

S.  10 

LATO W PEŁNI
MIEJ OKO 

NA NASZE KOLEKCJE

S. 4-5



2 www.vwuzytkowe-sklep.pl

Wydrukowano w Polsce. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian. 
Wszystkie podane w tym magazynie 
ceny są cenami przykładowymi 
i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 
Infolinia: 801 200 600
(koszt połączenia – opłata jak za jednostkę 
połączenia lokalnego)
Internet: www.vwuzytkowe.pl

Spis treści:

Top 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
T1 Summer Edition    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6
Nowości    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8
Lato w pełni. Miej oko na nasze kolekcje!    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10
Kolekcja letnia CALIFORNIA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11
CADDY - Twój partner do pracy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
CADDY totalnie komfortowy! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
TRANSPORTER do zadań specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
TRANSPORTER w wersji rodzinnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15
Mocarz o wielkim sercu - premiera nowego Amaroka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Nie samą pracą Volkswagen żyje! .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20
Idealny samochód dla kibica? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Kultowa CALIFORNIA w letniej odsłonie!   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 23



3www.vwuzytkowe-sklep.pl

Za oknami prawdziwe lato! Czas dalekich podróży i wakacyjnych 
emocji. Wyruszaj w podróż już dziś i zabierz ze sobą nie tylko 
dobry humor i samopoczucie, ale także masę przydatnych 
rzeczy, które przewieziesz dzięki pojemnym modelom marki 
Volkswagen Samochody Użytkowe. 

W tym numerze polecamy przede wszystkim zapowiedź 
nowego, potężnego Amaroka, który swoimi możliwościami 
zachwyci niejednego fana off-roadu. Wraz z jego prezentacją 
przedstawiamy propozycje ciekawych akcesoriów, które uczynią 
z niego jeszcze lepszego kompana dalekich podróży. 

Na łamach tego wydania znajdą Państwo również dziesiątki 
propozycji oryginalnych akcesoriów, które sprawią, że 
podróżowanie stanie się o wiele przyjemniejsze i jeszcze bardziej 
komfortowe. 

Lato to okres wytężonych sportowych emocji, zarówno 
piłkarskich, jak i olimpijskich. Marka Volkswagen Samochody 
Użytkowe też wpisuje się w ten okres swoimi działaniami, 
o których piszemy w niniejszym wydaniu. Dowiedz się, 
jaka przyszłość czeka naszą drużynę kolarską MTB i kto ze 
sportowców wspieranych przez markę Volkswagen Samochody 
Użytkowe będzie walczył o medale w brazylijskim Rio. 

Wierzymy, że magazyn „Ekstra”, który trzymają Państwo 
w rękach, będzie źródłem inspiracji i sprawi, że lato będzie 
wspaniałą okazją do dalekich i komfortowych podróży w gronie 
rodziny i przyjaciół.

Życzymy miłej lektury!
Zespół Volkswagen Samochody Użytkowe

Od redakcji
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Siatka ochronna na tylne szyby - Caddy
Pancerne szyby? Proszę bardzo! Dzięki specjalnej siatce zabezpieczysz  
tylne szyby swojego Caddy  przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie 
załadunku i wyładunku czy transportu w trudnych warunkach 
drogowych. To również świetna metoda na osłonięcie ładunku przed 
ciekawskim wzrokiem potencjalnych złodziei. Do Caddy i Caddy Maxi 
z tylnymi drzwiami skrzydełkowymi. 

Nr kat.: 2K3017200 – model: Caddy, Caddy Maxi

Cena brutto: 849 zł

Fotelik dziecięcy 
Jeśli letnie wycieczki z dziećmi, to tylko z wykorzystaniem oryginalnych 
fotelików marki Volkswagen. To przede wszystkim bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania. Są w pełni dopasowane do potrzeb Twojego 
dziecka. W zależności od modelu zapewniają komfort i bezpieczeństwo 
dla najmłodszych pasażerów od wieku niemowlęcego do 12 lat. 
Foteliki zapewniają pełen komfort dzięki ergonomicznym kształtom, 
natomiast  praktyczne pokrowce można łatwo zdjąć i wyprać 
w przypadku zabrudzenia. 

Nr kat.: 5G0019909A – Fotelik dziecięcy G1 (9-19 kg)

Cena brutto: 1 595 zł
Nr kat.: 5G0019907 – Fotelik dziecięcy G0 Plus (kołyska do 13 kg)

Cena brutto: 1 799 zł

Lodówka podróżna
Nie ma nic lepszego w upalny dzień niż łyk schłodzonego napoju!  
Dzięki lodówce marki Volkswagen Samochody Użytkowe schłodzisz 
nawet 2-litrowe butelki! Wyposażona w gniazdo zasilania na 12 V i 230 V 
będzie działała zarówno w drodze, jak i podłączona do normalnego 
zasilania. Pojemność 25 litrów powinna zadowolić nawet najbardziej 
wymagających podróżników. W zestawie znajduje się dodatkowa, 
wysokiej jakości torba izolacyjna i system ochrony baterii przed 
rozładowaniem. 

Nr kat.: 000065400F

Cena brutto: 610 zł

Uchwyt na 4 rowery 
Montowany na tylnej klapie T6 sprawi, że bez zajmowania przestrzeni 
wewnątrz auta zabierzesz w podróż aż 4 rowery! Zaserwuj sobie 
zdrowy wypoczynek i przemierzaj świat wraz z rodziną lub przyjaciółmi 
na dwóch kółkach. 

Nr kat.: 7E0071104 

Cena brutto: 2 690 zł
Nr kat.: 7E0071104A (wersja limitowana)

Cena brutto: 2 890 zł

Jeśli letnie podróże, to tylko 
i wyłącznie z naszą dziesiątką 
wspaniałych! Poznaj propozycje 
gadżetów i Oryginalnych akcesoriów 
Volkswagen®, które wzbogacą Twój 
styl podróżowania. Podaruj sobie 
komfort i bezpieczeństwo, o jakim 
marzyłeś, i przeżywaj lato z całych sił!

Uchwyty na rower
Rower na dach i w drogę! Uniwersalny uchwyt rowerowy montowany 
jest do belek bagażnika dachowego. To świetna i niedroga alternatywa 
transportowania ukochanych dwóch kółek wszędzie tam, gdzie 
zaprowadzi Cię Twój użytkowy Volkswagen. 

Nr kat.: 6Q0071128A – Caddy, Transporter, Amarok

Cena brutto: 399 zł

Torba Clean Solution
Rewelacyjne rozwiązanie dla kierowców chcących zachować 
bezwzględną czystość we wnętrzu auta. System wspomagający 
utrzymanie czystości podczas długiej podróży to praktyczne połączenie 
dozownika worków i kosza na śmieci. Montowany w zagłówku pomieści 
50 worków na odpady, z których każdy w łatwy sposób usuniemy po 
zapełnieniu.  

Nr kat.: 000061107 – Caddy, Transporter, Amarok

Cena brutto: 120 zł

System zwiększający komfort podróży
Komfortowe podróże jeszcze nigdy nie były tak łatwe. Teraz dzięki 
modułowemu systemowi podróży zapewnisz sobie i swoim pasażerom  
wygodę, o jakiej zawsze marzyłeś. Wykorzystaj multizadaniowy 
system komfortu, który zamontujesz pomiędzy pałąkami zagłówka. 
Dzięki temu uzyskasz praktyczne rozwiązanie, które daje wiele 
możliwości i pozwala wygodniej podróżować. System jest dedykowany 
wszystkim samochodom marki Volkswagen Samochody Użytkowe  bez 
elektrycznie regulowanych zagłówków.

Nr kat.: 000061122 – Moduł bazowy

Cena brutto: 99 zł

Nr kat.: 000061127B – 
Wieszak na odzież

Cena brutto: 279 zł

Namiot T1 Bulli
Zaskocz wszystkich na kempingu!  Namiot w kształcie Volkswagena 
„Ogórka” w skali 1:1! Oddychająca komora podzielona jest na 
dwie dwuosobowe sypialnie, które oddziela się za pomocą zamka 
błyskawicznego.

Nr kat.: 211069616289 – niebieski, oferta wyprzedażowa

Cena brutto: 1 450 zł
Nr kat.: 231069616 – zielony, nowa kolekcja

Cena brutto: 1 690 zł

Zestaw kempingowy Tough Work
Jeśli udajesz się na biwak lub kemping, nie zapomnij o praktycznym 
zestawie składającym się z kubka termicznego oraz latarki. 
Rozświetl noc srebrną, aluminiową latarką LED, która wyposażona 
jest w 18 białych i 6 czerwonych diod. Wykorzystaj praktyczny 
uchwyt magnesowy i przyczep ją gdziekolwiek chcesz. Z kolei 
praktyczny kubek termiczny z wygrawerowanym logo i pokrywą 
ze stali nierdzewnej będzie zawsze z Tobą dzięki wygodnemu 
karabińczykowi. 

Nr kat.: 000069690JKA – latarka Tough Work

Cena brutto: 125 zł
Nr kat.: 000069604J041 – kubek Tough Work

Cena brutto: 69 zł

Zestaw kempingowy T6
Rozszerz możliwości kempingowe swojego T6 i wykorzystaj potencjał 
jego tylnej klapy! Za pomocą specjalnie zaprojektowanego namiotu 
zyskasz zupełnie nową przestrzeń. Możesz na przykład zbudować 
polową kabinę prysznicową, miejsce na toaletę czy chronić się przed 
złą pogodą. To jednak nie wszystko! Wykorzystaj także praktyczny 
zestaw prysznicowy. Znajdziesz w nim wszystko co potrzeba: 
pompę zanurzeniową, słuchawkę z wężem prysznicowym, kanister 
o pojemności 20 l oraz wycieraczkę.

Nr kat.: 7H0069612A – namiot na klapę

Cena brutto: 1 549 zł
Nr kat.: 000069650 – zestaw prysznicowy

Cena brutto: 490 zł
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Bluza T1 „Life’s better” z kapturem
Bluza z kapturem to idealne rozwiązanie na chłodniejsze, letnie wieczory, zarówno dla 
Pań, jak i Panów. Duży nadruk na przodzie bluzy i spora kieszeń nadają jej miejskiego cha-
rakteru. Wykonana z satynowej tkaniny jest niezwykle wygodna w noszeniu. Dyskretne 
logo Volkswagen umieszczone na boku. Dostępna w rozmiarach M–XL. 

Nr kat.: 5DB084130B-D 530

Cena brutto: 249 zł

T-shirt „Drives you happy”
Szarość nadal w modzie! Męski, szaroniebieski T-shirt w dżinso-
wym klimacie i z dużym nadrukowanym motywem na przodzie. 
Świetnie wpisuje się w męski charakter marki Volkswagen Samo-
chody Użytkowe. Dostępne rozmiary: S–XL.

Nr kat.: 5DB084200A-D 8XP

Cena brutto: 99 zł

T-shirt „Think outisde the box”
Modnie skrojony męski T-shirt z kultowym motywem na szarym 
tle.  Nierzucające się w oczy logo z motywem kołpaku VW znajduje 
się na boku koszulki. Dostępne rozmiary: S–XL.

Nr kat.: 5DB084200A-D 530

Cena brutto: 99 zł

Damski T-shirt z motywem T1 Bulli
Obowiązkowa pozycja dla każdej fanki modelu T1! Luźny, damski 
T-shirt uszyty z wysokiej jakości tkaniny. Świetnie sprawdzi się 
w samochodzie, jak i poza nim. Dostępny w rozmiarach XS–XL. 

Nr kat.: 5DB084210-D VRM

Cena brutto: 99 zł

Seria T1 Summer Edition 2016 już  
na pokładzie! Ruszaj w letnią podróż  
w najlepszej stylówce i najlepszym 
nastroju, razem z nową serią ubrań  
i gadżetów z motywem kultowego  
T1 Bulli!

Summer
Edition

T1
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Czapka „Life’s better”, T1 Bulli
Klasycznie skrojona pięciopanelowa czapka baseballowa. Przód 
wykonany jest z ciemnoniebieskiego płótna kontrastującego 
z nadrukowanym motywem T1 Bulli.  Zarówno daszek, jak i pasek 
regulacji z tyłu są w lekkim kontrastowym kolorze. Wielkość jest 
regulowana klamrą z wytłoczonym logo Volkswagen.

Nr kat.: 5DB084300

Cena brutto: 75 zł

Ręcznik „Life’s better”, T1 Bulli
Ręcznik wykonany z wysokiej jakości froty z dużym wyhaftowa-
nym motywem T1 sprawia, że absorbuje wilgoć i z przodu, i z tyłu. 
Wymiary: długość – 100 cm, szerokość – 50 cm.

Nr kat.: 5DB084501

Cena brutto: 59 zł

Torba płócienna z funkcją plecaka
Lekka bawełniana torba płócienna z dużym motywem T1 nadrukowanym 
na samym środku, może być łatwo przeobrażona w torbę naramienną lub 
plecak dzięki odpowiedniej  adaptacji guzików na paskach. 

Nr kat.: 5DB087317

Cena brutto: 95 zł

Brelok do kluczy z motywem T1
Lekki karabińczyk w kształcie Bulli z nierdzewnym kółkiem  
do podwieszania kluczy. Zapinka z logo Volkswagen. 

Nr kat.: 5DB087010

Cena brutto: 19 zł
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Scyzoryk wielofunkcyjny T1
Zapakowany w atrakcyjne metalowe opa-
kowanie, wyposażony w mininożyczki oraz 
dwa ostrza – czerwony scyzoryk T1 nie 
zawiedzie Cię w potrzebie! Miej go zawsze 
przy sobie, a bez problemu otworzysz 
butelkę czy konserwę. Na opakowaniu 
znajduje się  motyw T1 Bulli. 

Nr kat.: 231093889A

Cena brutto: 119 zł

Foremki i zabawki do piaskownicy
Wybierasz się z dziećmi na plażę? Umil im czas i podaruj zestaw fo-
remek oraz zabawek z motywem Volkswagen Busa. W komplecie 
znajdują sę 2 foremki, sitko, wiaderko oraz grabki z łopatką.

Nr kat.: 231087703A

Cena brutto: 19 zł

Case do iPhone 6 i 6S
Oto wspaniały pomysł, by urozmaicić wygląd swojego iPhone’a! 
Case wykonany z przyjemnego w dotyku materiału PCV ma piękny 
nadruk z motywem T1.

Nr kat.: 2K0051708

Cena brutto: 45 zł

Szal-komin
Niebanalny i multifunkcyjny gadżet dla każdego.  
Kolorowy szal-komin z dzianiny z motywem T1  
może być noszony jako szalik lub opaska.  
Sprawdzi się nawet w roli lekkiej czapki. 

Nr kat.: 231084303

Cena brutto: 29 zł

Oto najbardziej praktyczna 
kolekcja od marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe. Stworzona 
z myślą o ułatwianiu codziennego 
życia, dedykowana jest wszystkim 
tym, którzy szukają wygodnych 
i użytecznych rozwiązań na każdy 
dzień zarówno za kółkiem, jak 
i poza nim. 

Nowości
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Brelok minimiarka Tough Work
Poręczna i praktyczna minimiarka o długości 0,5 metra to 
wspaniały gadżet dla majsterkowiczów i konstruktorów.  
Kolekcja Tough Work 

Nr kat.: 2K0087013B

Cena brutto: 9 zł

Długopis wielofunkcyjny Tough Work
Metalowy długopis kulkowy z logo Tough Work. Ma aż siedem 
zintegrowanych funkcji, co czyni go wielozadaniowym narzędziem 
pracy. Posiada m.in.: otwieracz butelek, uchwyt do telefonu, gła-
dzik do ekranu, dwa bity do śrubokrętu.

Nr kat.: 2K0087210

Cena brutto: 25 zł

Biała bawełniana torba
Biała bawełniana torba z kultowym motywem T1.  
Szerokość – 380 mm, wysokość – 420 mm.

Nr kat.: 2K0087317

Cena brutto: 15 zł

Latarka wielofunkcyjna Tough Work
Duża wielofunkcyjna latarka  z napisem „Tough Work”. Posiada 
niezwykle silną białą diodę LED z funkcją ściemniania i kilkoma 
programami migania. Dzięki niej zadbasz również o bezpieczeń-
stwo Twoje i najbliższych. Zapewnią to awaryjny młotek do szyb 
oraz nóż do pasów bezpieczeństwa zintegrowane w urządzeniu. 

Nr kat.: 2K0069690

Cena brutto: 79 zł

Czerwony brelok T1
Uroczy podarunek na każdą okazję. Czerwony brelok z motywem 
T1 idealnie zepnie Twoje klucze i nie pozwoli im zaginąć. 

Nr kat.: 2K0087010

Cena brutto: 19 zł
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Walizka T1 Summer Edition
Na wyjazdy bliskie i dalekie idealnie sprawdzi się walizka podróżna na 
czterech kółkach z motywem T1. Stylowa prostota walizki w połączeniu 
z niezapomnianym wzornictwem legendarnego Bulli nadają jej niezwykły 
charakter.

Nr kat.: 231087301KVQ

Cena brutto: 439 zł

Torba plażowa T1 Summer Edition
Jak najszybciej znaleźć się nad wodą – to marzenie każdego z nas! 
Wrzuć do torby wszystko, czego potrzebujesz, i biegnij na plażę. 
Zmieścisz tam zarówno rzeczy małe, jak i duże, bardzo potrzebne 
i te mniej także.

Nr kat.: 000087317Q8XP

Cena brutto: 109 zł

T-shirt Bulli Męski
Nieś ze sobą legendę T1 w każde miejsce na świecie! Przeżywaj 
letnie przygody i prezentuj ukochany motyw wszędzie tam, gdzie 
tego zapragniesz. Dostępny w rozmiarach S–XXL.

Nr kat.: 111084200A-E 084

Cena brutto: 75 zł

Czapka T1 Summer Edition
Dla osób szczególnie wrażliwych na promienie słoneczne, pragną-
cych osłonić głowę w upalne dni, nie ma nic lepszego niż klasyczna 
baseballówka! W połączeniu z wyszywanym emblematem T1 
czapka świetnie wpisuje się w klimat letnich podróży.

Nr kat.: 000084300AG8XP

Cena brutto: 55 zł

Ręcznik T1 Summer Edition
Komplet plażowy bez ręcznika byłby zupełnym nieporozumieniem, 
dlatego weź ze sobą nasz stylowy ręcznik z weluru i nadrukowa-
nym T1, a będziesz mógł zawsze wylegiwać się w pełnym słońcu 
tam, gdzie chcesz.

Nr kat.: 000084500E287

Cena brutto: 109 zł

Kolekcja Summer Edition rozpali 
Twoją wyobraźnię! To seria, którą 
przygotowaliśmy specjalnie dla 
miłośników letnich podróży i wypoczynku.  
Skorzystaj z okazji! Kolekcja 2015  
nadal dostępna. Teraz w obniżonych 
cenach!

Lato w pełni
Miej oko na nasze

kolekcje!
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Czapka z daszkiem California
Słońce, wino i plaża! Nadszedł czas na letnią stylówkę. Już dziś 
wrzuć na głowę czapkę california-style i kieruj daszek w jakąkol-
wiek stronę zechcesz.

Nr kat.: 7E8084300274

Cena brutto: 25 zł

                Smycz Califonia
Lato ma swoje niewątpliwe zalety, ale również i małe wady! Gdy 
brakuje poręcznej kieszeni na klucze, telefon i inne przydatne 
gadżety, skorzystaj z naszej smyczy i trzymaj wszystko wpięte 
w solidne kółko ze stali!

Nr kat.: 7E8087610274

Cena brutto: 69 zł

Ręcznik California
W głowie Ci opalanie? A może orzeźwiajaca 
kąpiel? Nie zapomnij o ręczniku i korzystaj  
z dobrodziejstw lata!

Nr kat.: 7E7084500V36

Cena brutto: 119 zł

Plecak California
Masz dylemat, co zabrać na swoją rajską 
plażę? Weź wszystko! Z tym plecakiem nie 
będziesz musiał podejmować trudnych wy-
borów i wrzucisz do niego wszystko, czego 
tylko zapragniesz. No, prawie.

Nr kat.: 7E7087322V36

Cena brutto: 69 zł

T-shirt California  
unisex
Aby styl w pełni zgadzał się z aurą,  
wrzuć na plecy koszulkę z kalifornijskim 
klimatem! Dla niej i dla niego  
w rozmiarach S–XL.

Nr kat.: 7E8084200A-D 274

Cena brutto: 109 zł

Prosto z gorącego zachodniego wy-
brzeża USA. Przedstawiamy kolekcję 
letnich  gadżetów z serii California, 
które sprawią, że poczujesz się, jakby 
lato miało trwać wiecznie. Daj porwać 
się czarowi surfingu.

wyprzedaż 
do wyczerpania 

zapasów!

Kolekcja letnia
CALIFORNIA

SUPER 
OFERTA!
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Nr kat. 2K1061502A82V
Cena brutto: 89 zł

Nr kat. 2K1061550041
Cena brutto: 99 zł

Dywaniki gumowe
Oryginalne dywaniki gumowe ułatwią Ci utrzymanie czystości wewnątrz auta. Są wygodne w użyciu i nie przesuwają 

się nawet w trakcie wytężonego użytkowania. W zależności od modelu 2 lub 4 sztuki w zestawie.

Nr kat. 2K3071126041
Cena brutto: 649 zł

Nr kat. 2E0071190
Cena brutto: 289 zł

Kompletny zestaw do przewozu drabiny 
Prawdziwy niezbędnik ekipy remontowej oraz specjalistów pracujących na wysokości. Praktyczny zestaw zawiera 

czworokątne belki bagażnika dachowego oraz uchwyt do mocowania drabiny (4 wsporniki, 2 pasy naciągające,  
1 uchwyt blokujący).

Nr kat. 2K5061197
Cena brutto: 169 zł

Folia ochronna na próg bagażnika
Ta przeźroczysta i dopasowana do wymiarów Caddy 4 folia idealnie chroni zderzak auta przed uszkodzeniami w trakcie 

załadunku i wyładunku. Tylko do modeli z lakierowanym zderzakiem.

Kombi
Nr kat. 2K0061170
Cena brutto: 789 zł

Furgon
Nr kat. 2K0061172

Cena brutto: 1 089 zł

Wanna bagażnika
Ta łatwa w utrzymaniu i praktyczna wanna sprawi, że już nigdy nie zabrudzisz wnętrza bagażnika swojego Caddy. 

Niezwykle wytrzymała, z szerokimi burtami oraz odporna na kwas wanna przeznaczona jest do przewozu wszelkiego 
rodzaju nieczystości.

Nr kat. 2K0065110
Cena brutto: 199 zł

Siatka bagażowa
Porządkuje przestrzeń w bagażniku i ułatwia przewożenie małych przedmiotów, zabezpieczając przed ich 

przesuwaniem.

Kratka poprzeczna
Nr kat. 2K3017221

Cena brutto: 1 390 zł

Kratka wzdłużna
Nr kat. 2K0017222

Cena brutto: 1 150 zł

System kratek do dzielenia przestrzeni
Ułatwia zarządzanie przestrzenią wewnątrz auta. Kratka poprzeczna oddziela część pasażerską od ładunkowej, 

zabezpieczając przed skutkami nagłego hamowania. Kratka wzdłużna (tylko do krótkiego rozstawu osi), dodatkowo 
organizuje przestrzeń bagażową. Nie wymaga wiercenia!
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To auto stworzone z myślą o ludziach 
pracujących. Teraz dzięki garściom na-
szych propozycji jeszcze bardziej dopasu-
jesz jego możliwości do swoich potrzeb.  
Zbuduj swój własny zestaw udogodnień  
i ciesz się z każdego dnia w pracy!

CADDY
Twój partner w pracy

4
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Nr kat. 2K1061270WGK
Cena brutto: 299 zł

4 dywaniki welurowe premium na każdą okazję!
Koniec z przesuwającymi się i fałdującymi dywanikami! Oryginalne dywaniki Volkswagen nie drgną o centymetr nawet 

w trakcie najbardziej wytężonego użytkowania! 

Belki na reling
Nr kat. 2K5071151B
Cena brutto: 790 zł

Boks dachowy, 340 l.
Nr kat. 000071200AA
Cena brutto: 2200 zł

Kompletny zestaw do transportu na dachu 
Oryginalne belki bagażnika to podstawa każdego systemu transportowego na dachu Twojego Caddy. Nie dość, że po-
siadają zabezpieczenie przed kradzieżą, to są na tyle łatwe w montażu, że z pewnością sam je zainstalujesz. Szczegól-

nie, jeśli posiadasz relingi. Do belek bagażnika idealnie pasuje boks dachowy, w którym przewieziesz większe gabaryty, 
nie zajmując miejsca wewnątrz pojazdu.

Nr kat. 2K0061162
Cena brutto: 219 zł

Mata bagażnika
Rewelacyjne rozwiązanie chroniące czystosć we wnętrzu Twojego auta. Mata świetnie chroni przed wilgocią i brudem 

dzięki wysokim, 5-centymetrowym brzegom. Jest idealnie skrojona na potrzeby Caddy, dzięki czemu zabezpiecza 
jeszcze lepiej jego wnętrze. Gdy jej nie potrzebujesz, z powodzeniem możesz ją zwinąć i schować.

Nr kat. 000051409B
Cena brutto: 477 zł

CarStick
To unikatowe rozwiązanie pozwoli Ci stworzyć pełnoprawny mobilny router, dzięki któremu zbudujesz sieć WLAN 
i udostępnisz ją dowolnej liczbie pasażerów. Wystarczy, że włożysz kartę SIM do CarSticka (do zakupienia osobno) 

i podepniesz go do gniazda USB. Urządzenie jest kompatybilne z mobilnymi usługami Volkswagen Car Net.

Nr kat. 2K5061195
Cena brutto: 349 zł

Listwa ochronna na próg bagażnika
Wypróbuj praktyczną, samoprzylepną listwę na próg bagażnika w Twoim Caddy. Listwa jest idealnie dopasowana do 

wymiarów progu. Nie tylko chroni lakier przed uszkodzeniem przy załadunku i rozładunku, lecz stanowi także atrakcyj-
ny akcent stylistyczny. 

Nr kat. 000071105D
Cena brutto: 1 739 zł

Uchwyt rowerowy na hak BASIC II
Ten uchwyt na dwa rowery zamontujesz bezpośrednio na haku holowniczym. Jest specjalnie zaprojektowany, by 

znosić najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Można go złożyć do kompaktowych rozmiarów i bez problemu przewozić 
w bagażniku. Maksymalny udźwig do 60 kg pozwala przewozić praktycznie wszystkie modele rowerów o rozstawie kół 
do maks. 1300 mm, w tym rowery elektryczne. Istnieje możliwość rozbudowania zestawu o dodatkową szynę na trzeci 

rower. 
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Wygoda połączona z praktycznością? Teraz to 
możliwe! Wybierz spośród naszych propozycji 
dodatki, które zmienią wymiar Twojego po-
dróżowania. Podaruj sobie komfort, na jaki za-
sługujesz, i uczyń jazdę jeszcze przyjemniejszą. 

CADDY
totalnie komfortowy!
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2 szt. z serii PLUS
Nr kat. 7H1061551E041

Cena brutto: 109 zł

2 szt. z serii Heavy Duty 
Nr kat. 7H1061551D041

Cena brutto: 149 zł

Dywaniki gumowe do brudnej roboty
Dywaniki z serii PLUS to przystępna cenowo opcja na zabezpieczenie Twojego Transportera przed zabrudzeniem i wil-
gocią. Natomiast dywaniki z serii Heavy Duty to specjaliści od brudnej roboty. Wykonane z solidnej gumy, z grubszym 

rowkami, świetnie sprawdzą się w warunkach wytężonego użytkowania.

Belki bagażnika
Nr kat. 7H0071126
Cena brutto: 990 zł

Wsporniki kątowe 4 szt.
Nr kat. 6K9071190
Cena brutto: 149 zł

Zestaw do przewożenia drabin
Solidny zestaw do przewozu drabin składający się z oryginalnych belek bagażnika dachowego, 4 wsporników kątowych 

oraz prowadnicy rolkowej. Pozycja obowiązkowa dla ekip remontowych i specjalistów pracujących na wysokościach. 

Nr kat. 7E007131019A
Cena brutto: 159 zł

Ochronne folie na progi – 2 szt.
Zabezpieczenie progów przed uszkodzeniami powinno być priorytetem wszystkich, którym zależy na utrzymaniu war-

tości auta. Folie chronią progi przed zniszczeniem i zadrapaniami w trakcie wsiadania i wysiadania. Do kabiny  
kierowcy 2 szt.

Nr kat. 7H0092101A - hak
Cena brutto: 649 zł

Nr kat. 7E0055204A* 
Cena brutto: 859 zł

Hak holowniczy stały i wiązka elektryczna
Holowanie jeszcze nigdy nie było tak proste. Oryginalny zestaw z hakiem holowniczym i wiązką elektryczną znacząco 

zwiększą możliwości transportowe Twojego Volkswagena. Dostępny również w opcji zdejmowanej lub dla samochodu 
w wersji skrzyniowej. Wiązkę elektryczną należy zamówić oddzielnie.

Nr kat. 7H3071204A
Cena brutto: 3 090 zł

Kosz bagażowy T6
Montowany na dachu znacząco zwiększa ładowność auta, umożliwiając przewóz szczególnie obszernych przedmio-
tów. Świetna alternatywa dla małych przyczepek i duża kompatybilność z autem. Maksymalne obciążenie do 101 kg. 

Prezentowana opcja dotyczy samochodu z długim rozstawem osi oraz tylną klapą.

Nr kat. 7HB017221
Cena brutto: 1 890 zł

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej
Wytrzymała kratka oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej. Można ją zamocować i zdjąć w kilku ruchach 
dzięki prostej instalacji. Możliwość montażu za kabiną kierowcy lub pierwszym rzędem siedzeń. Do modelu Kombi, 

tylko krótki rozstaw osi.
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Uczyń ze swojego Transportera praw-
dziwego wielozadaniowca. Rozbuduj 
go o dodatkowe oryginalne elementy  
z naszych propozycji i wykorzystaj  
w pełni jego potencjał. 

Transporter 
do zadań specjalnych

zdjęcie przedstawia 
dywaniki

Heavy Duty

* Wiązka do samochodów bez fabrycznego przygotowania do montażu haka.
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Nr kat. 7E1061275AWGK
Cena brutto: 189 zł

Nr kat. 7E0061273WGK
Cena brutto: 139 zł

Nr kat. 7E0061279WGK
Cena brutto: 139 zł

Dywaniki welurowe
Dywaniki premium dodadzą wnętrzu Twojego Multivana prawdziwej klasy. Już teraz zdecyduj się na najbardziej prak-

tyczne i ekskluzywne rozwiązanie, które oprócz atrakcyjnego wyglądu znacząco ułatwią utrzymanie czystości  
we wnętrzu auta. Ceny prezentowane w kolejności: kabina kierowcy, pierwszy rząd pasażerski, drugi rząd pasażerski.

Belki bagażnika
Nr kat. 7H0071126*  
Cena brutto: 990 zł

Box dachowy
Nr kat: 000071200FA
Cena brutto: 2 589 zł

Belki bagażnika dachowego i box dachowy 
To praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu Twój T6 przewiezie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Superwytrzyma-
łe i testowane w ekstremalnych warunkach belki bagażnika stanowią solidną podstawę systemów transportowych 
na dachu samochodu. Wraz z boksem dachowym stanowią tandem, który swoją ładownością zaskoczy niejednego 

kierowcę.

Nr kat. 7E0072193HU3
Cena brutto: 319 zł

Owiewki do szyb bocznych
Nie możesz skorzystać z klimatyzacji? Skorzystaj z owiewek! Dzięki nim możesz lepiej kontrolować dostęp świeżego 
powietrza i regulować temperaturę wewnątrz samochodu, i to bez przeciągów! Prócz tego owiewki znacznie popra-

wiają komfort podróżowania, redukując hałas w trakcie jazdy z otwartym oknem.

Nr kat. 7E0065400
Cena brutto: 1 829 zł

Lodówka
To świetny przepis na radzenie sobie w trakcie upalnych dni. Ta praktyczna lodówka pomoże Ci schłodzić napoje w każ-

dym miejscu i czasie. Jej dodatkową opcją jest również funkcja utrzymywania temperatury, dzięki czemu zjesz ciepłe 
dania także w drodze. Zastosowanie T6: Multivan oraz California Beach.

Nr kat. 7E5061160
Cena brutto: 149 zł

Mata bagażnika
Mata jest idealnie skrojona pod wymiar bagażnika Twojego T6, dzięki czemu perfekcyjnie chroni podłogę przed 

zabrudzeniem i wilgocią. Jest lekka i giętka, więc bez problemu zwiniesz ją i schowasz, gdy nie będzie potrzebna. Do 
Multivana z krótkim rozstawem osi.

Nr kat. 7E0061195A
Cena brutto: 469 zł

Ochronna listwa progu bagażnika w optyce stali szlachetnej
Zabezpiecz szczególnie wrażliwie elementy auta i zachowaj jego prawdziwy styl. Zamontuj listwę ochronną w kolorze 

stali nierdzewnej i ciesz się nieskazitelnym wyglądem lakieru przez długi czas.
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Uczyń ze swojego T6 wygodną przestrzeń dla  
rodziny. Spraw, by jego wnętrze stało się przy-
jazne dla dzieci i dorosłych. Zapewnij komfort 
rodzinie dzięki Oryginalnym akcesoriom Volkswa-
gen® i ciesz się prawdziwą przyjemnością z jazdy!

Volkswagen
w opcji rodzinnej

* Belki do samochodów bez szyn mocujących na dachu. Do modelu California należy wybrać numer: 7H7071126, cena: 1 350 zł
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Mocarz o wielkim
sercu Volkswagen Amarok z mocnym sześciocylindrowym 

silnikiem już w przedsprzedaży w sierpniu!

Powitaj prawdziwe uderzenie energii! Twórcy Amaroka podarowali mu potężne serce, 
które w nowej odsłonie zabije z mocą 224 KM. Mało jest dróg i przeszkód, które są 
w stanie zatrzymać tego pick-upa. Usiądź za jego kierownicą i poczuj, jak pracuje nowy 
silnik do zadań specjalnych.

Amarok Aventure nadchodzi.  To nowe wcielenie Amaroka skrywa 
w sobie potężny, sześciocylindrowy, widlasty motor o pojemno-
ści 3 litrów! To ogromny wzrost w stosunku do poprzedniej wer-
sji, która miała pojemność mniejszą o prawie litr. Jednostka TDI 
nowej generacji osiąga moc 165 kW/224 KM i moment obroto-
wy o wartości 550 Nm.

Silnik na medal

Mocny i niezawodny: nowy diesel V6 spełnia oczekiwania właści-
cieli Amaroka szukających silnika, który zapewnia dużą dynamikę 
już przy niskich obrotach i charakteryzuje się dużą elastycznością. 
Maksymalny moment obrotowy jednostka napędowa oddaje 
do dyspozycji kierowcy już przy 1500 obrotach na minutę. 550 
niutonometrów to o 130 Nm więcej, niż uzyskiwał starszy silnik. 
Takie parametry sprawiają, że nowy V6 zapewnia w każdej sytu-
acji wystarczającą moc i dynamikę.

Długie przełożenia najwyższych biegów podczas jazdy ze stałą 
dużą prędkością w przekładni mechanicznej oraz w 8-stopniowej 
skrzyni automatycznej niezwykle silnie wpływają na zmniejsze-
nie obrotów silnika oraz na niższe zużycie paliwa. Dzięki temu 
zmniejsza się również poziom hałasu w czasie jazdy oraz ilość 
emitowanego dwutlenku węgla. W cyklu mieszanym wg NEDC 
nowy Amarok z silnikiem o mocy 165 kW oraz z 8-stopniowym 
automatem będzie prawdopodobnie zużywał 7,6* litra oleju 
napędowego na 100 km. Oznacza to emisję zaledwie 199 g 
CO₂/km*.

Amarok Aventure oferuje możliwość wyboru wśród trzech wersji 
różniących się mocą: 120 kW/163 KM, 150 kW/204 KM lub 165 
kW/224 KM. Wszystkie spełniają nową normę emisji spalin Euro 
6. Początkowo w sprzedaży znajdzie się najmocniejszy silnik!

Napęd 4x4 i bezpieczeństwo

W zależności od mocy silnika dostępne są też różne rodzaje 
napędów. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy klasycznym napę-
dem na tylne koła, a także z 4MOTION – z napędem na tył i dołą-
czanym napędem przedniej osi (z mechaniczną skrzynią biegów), 
albo ze stałym napędem na cztery koła i z mechanizmem różni-
cowym typu torsen (z 8-stopniową automatyczną skrzynią bie-
gów). Zastosowany po raz pierwszy w Amaroku i dostępny seryj-
nie w Europie układ kierowniczy ze wspomaganiem Servotronic 
sprawia, że samochodem można kierować niezwykle precyzyjnie. 
Nowe, 17-calowe tarcze hamulcowe przy kołach przedniej osi 
224-konnego Amaroka oraz 16-calowe tarcze z tyłu sprawiają, 
że samochód hamuje sprawnie i bezpiecznie. W seryjnym wy-
posażeniu znajdzie się ponadto wielokrotnie nagradzany system 
automatycznego hamowania po kolizji.
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Wnętrze z charakterem

Masywny przód nadwozia i zupełnie nowa tablica rozdzielcza 
nadają Amarokowi szczególnego charakteru. Sprawiają, że wyda-
je się bardziej elegancki, a to wrażenie wzmacniają również nowe 
ergonomiczne fotele; wygląd auta jest zgodny z nową stylistyką 
Volkswagena. Amarok ma nadwozie o długości 5,25 m i szeroko-
ści 2,23 m (włącznie z lusterkami) i spełnia wszelkie wymagania, 
jakie stawia się klasycznym pick-upom.

Sportowy pazur

Nowe lakierowane w kolorze nadwozia sportowe wykończenia 
w przedziale ładunkowym modelu Amarok Aventura, sprawiają, 
że podwójna kabina auta wydaje się dłuższa. Elementy te przy-
krywają niewielką część przedziału ładunkowego, który ma po-
wierzchnię 2,52 m². Na skrzyni ładunkowej Amaroka można za-
montować różne typy orurowania oraz pokrywy, a także zamówić 
różnego rodzaju wykończenia powierzchni skrzyni oraz hardtopy.

Pełnoprawna ciężarówka i ciągnik  

W przedziale ładunkowym czterodrzwiowego Amaroka tradycyj-
nie mieści się standardowa europaleta. Zależnie od wersji wypo-
sażenia samochód może przewieźć ładunek o masie jednej tony. 
W niektórych wersjach Amarok będzie mógł pociągnąć przycze-
pę o masie do 3,5 tony.

Silny i subtelny   

Zwiększono rozmiar kół, dzięki czemu auto wydaje się jeszcze 
bardziej potężne. W Amaroku Aventura zastosowano 20-calowe 
koła z lekkich stopów. Model ten wyposażono również w system 
Park Distance Control wspomagający parkowanie, z kamerą mo-
nitorującą obszar za samochodem. Poza tym Amarok Aventura 
ma biksenonowe reflektory, światła do jazdy dziennej z diodami 
LED i LED-owe oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz progów.

1

1

2

2

3

3

4

4
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Akcesoria do Amaroka
Możesz zmienić wygląd i właściwości swojego Amaroka, 
rozbudowując go o dodatkowe wyposażenie, które zmieni jego 
charakter oraz nada mu nowych funkcjonalności. Zobacz, jakie 
pomysły przygotowaliśmy dla Ciebie, i odkryj świat Oryginalnych 
akcesoriów Volkswagen®.

PAKIET NR 1 - Stylowe orurowanie

Stylizowane pałąki za kabiną pasażerską - czarne

Nr kat.: 2H0071000DNP1

Rura progowa ze stopniem ułatwiającym wsiadanie - czarna

Nr kat.: 2H0071691D041

Prezentowane produkty dostępne również w kolorze srebrnym. 
Cena pakietowa: 5900 zł. Oszczędzasz: 680 zł.

Cena pakietowa: 4 090 zł

OSZCZĘDZASZ

490 zł

PAKIET NR 2 - Szykowna czerń

Boczna okleina samochodu z napisem Amarok - kolor czarny

Nr kat.: 2H006431719A

Felga Aluminiowa R19 „Aragonit” - czarna

Nr kat.: 2H0071499AX1*
* Cena podana jest dla kompletu 4 szt.

Cena pakietowa: 7 290 zł

OSZCZĘDZASZ

869 zł
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PAKIET NR 3 - Niezawodna ochrona

Osłona podwozia pod skrzynię biegów

Nr kat.: 2H0071619E*

Osłona podwozia pod zbiornik paliwa  
(tylko dla samochodów z silnikiem Diesla)

Nr kat.: 2H0071619F*

* Prezentowane numery katalogowe  
  dostępne tylko dla aktualnej wersji  
  modelowej, nie dla Amaroka PA.

Cena pakietowa: 2 190 zł

OSZCZĘDZASZ

290 zł
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żyje! 
Nie samą pracą Volkswagen

Poznajcie drużynę kolarską

Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team.

Miniony sezon kolarski dla drużyny Volkswagen Samochody 
Użytkowe był bardzo udany. Sukcesy takie jak Mistrzostwo 
Polski XCM Michaliny Ziółkowskiej oraz jej zwycięstwo 
w maratonie Rocd’Azuri nad jeziorem Garda, wygrana 
i pobity rekord wjazdu na Śnieżkę Michała Ficka oraz wygrane 
klasyfikacje drużynowe cykli Kaczmarek Electric i Bikemaraton 
budzą respekt i uznanie. Ale drużyna nie zamierza spoczywać 
na laurach. Obecny sezon kolarski z nowymi zawodnikami 
w składzie również zapowiada się bardzo owocnie, o czym 
świadczą dotychczasowe sukcesy. 

Michalina Ziółkowska zajęła 3. miejsce w wyścigu etapowym 
Volcat w Hiszpanii i 2. lokatę w Bike Maratonie w Miękini, zaś 
rywalizację nad jeziorem Garda ukończyła na 4. pozycji, zajmu-
jąc najwyższe miejsce wśród Polek. Katarzyna Solus-Miśkowicz, 
po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, także nie 
próżnuje i we wszystkich zawodach, w jakich bierze udział, 
zajmuje czołowe lokaty. Kilka tygodni temu uzyskała powołanie 
do kadry narodowej i wzięła udział w mistrzostwach Europy, 
które ukończyła na 14. pozycji. W chorwackich zawodach  
Kamenjak Rocky Trails 2016 zajęła 3. lokatę, a zaraz za nią 
uplasowała się Michalina Ziółkowska. 

W kwietniu wraz z trenerem Bogdanem Czarnotą Kasia starto-
wała w zawodach Cross Country na Węgrzech w wyścigu XCO 
kategorii UCI C1 w miejscowości Pilisszanto. Na zawodach tych 
reprezentantka Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team 
przekroczyła linię mety jako druga. Kilka tygodni wcześniej Ka-
sia triumfowała w Pucharze Słowacji w Turčianskich Teplicach. 
Ostatnim zwycięstwem młodej matki jest Puchar Polski XCO 
w Białej, który odbył się 15 maja. Walki o punkty nie odpuszcza 
również najmłodszy zawodnik kolarskiego teamu, Michał Ficek, 
który w trzecią niedzielę maja wygrał VII Polkowicki Maraton 
Rowerowy MTB. Michał zameldował się również jako pierwszy 
na mecie drugiego etapu Bike Maratonu w Polanicy-Zdroju 
oraz zajął 7. pozycję w klasyfikacji Pucharu Polski w Miękini. 

Sezon kolarski 2016 dopiero się rozkręca, ale jak widać z po-
wyższych rezultatów razem z nim rozkręcają się również człon-
kowie ekipy Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team, 
którzy zajmują coraz wyższe lokaty w klasyfikacji generalnej. 

Poznaj naszych czołowych zawodników!

Bogdan Czarnota – mentor zawodników z 17-letnią praktyką 
w kolarstwie górskim. Przejechał wiele tysięcy kilometrów, 
wygrał dziesiątki wyścigów Cross Country i maratonów, zdoby-
wając tym samym cenne doświadczenie. Aktualnie przekazuje 
swoją wiedzę zawodnikom, którzy swoją ciężką pracą pod jego 
trenerskim okiem osiągają wymarzone wyniki. 

Michalina Ziółkowska – mistrzyni Polski w Maratonie MTB 
oraz zwyciężczyni maratonu Rocd’Azuri nad jeziorem Garda. 
Michalina, jak sama mówi, jest najbardziej dumna ze swojego 
debiutu na Mistrzostwach Świata w Maratonie MTB w 2013 r. 
w austriackim Kirchbergu, który ukończyła na 8. miejscu w Eli-
cie Kobiet. 

Michał Ficek – mimo młodego wieku posiada już spore do-
świadczenie zarówno w kolarstwie górskim, jak i szosowym, 
z większymi i mniejszymi sukcesami, do których z pewnością 
należą regularne czołowe pozycje na najdłuższych trasach 
maratonów MTB w Polsce. Michał jest też rekordzistą wjazdu 
na Śnieżkę oraz jednym z liderów ubiegłorocznych cykli Bike 
Maraton, Kaczmarek Electric MTB oraz Bike Atelier. 

Katarzyna Solus-Miśkowicz – akademicka mistrzyni świata 
w kolarstwie górskim i akademicka wicemistrzyni świata na 
szosie z 2014 r. Wielokrotnie zdobywała mistrzowskie tytuły 
także w konkurencjach XCO, XCE i XCM. Aktualnie powróciła do 
wyczynowego kolarstwa po urlopie macierzyńskim i dostała 
kolejne powołanie do kadry narodowej. 

Anna Sadowska – pierwsza Polka, która wygrała najtrudniej-
szy maraton w Europie, Salzkammergut, na dystansie 209 km. 
Jest zwyciężczynią Pucharu Polski MTB, reprezentantką kadry 
narodowej na mistrzostwach Świata w 2009 r. oraz wielokrot-
ną zdobywczynią podium na wyścigach etapowych, takich jak 
Trans Carpatia, Bike Challange i MTB Trophy. 
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O drużynie kolarskiej Volkswagen 
Samochody Użytkowe MTB Team

http://www.vwuzytkowe-mtb.pl/
https://www.facebook.com/vw.mtb

Bądź na bieżąco!

Marka Volkswagen Samochody Użytkowe 
rozpoczęła swoje zaangażowanie na rzecz 
promocji kolarstwa górskiego w 2014 r. Od 2 
lat wspiera drużynę Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team, w skład której wchodzą 
zarówno profesjonalni kolarze, jak i zawodnicy 
amatorzy. Obecny skład ekipy liczy 19 osób. 
Przeważającą część teamu stanowią mężczyźni, 
ale w barwach Volkswagena jeżdżą również 
4 utytułowane zawodniczki: Michalina Ziół-
kowska, Katarzyna Solus-Miśkowicz, Anna Sa-
dowska i Adriana Niedbała. Trenerem drużyny 
i jednocześnie jej zawodnikiem jest Bogdan 
Czarnota. Pozostali członkowie to: Michał Ficek, 
Radosław Lonka, Marek Witkiewicz, Zbigniew 
Wiktor, Gerard Wlekły, Tomasz Jakubowski, 
Jerzy Kaźmierczak, Piotr Schondelmeyer, Jacek 
Zabłocki, Damian Pertek, Przemysław Łysiak, 
Sławomir Bączyk, Mateusz Niedbała oraz me-
nedżer i zawodnik w jednej osobie: Maciej 
Zabłocki.

20., najpotężniejszym zawodnikiem drużyny, jest Volkswa-
gen Crafter. To oszczędne i efektywne auto, które pokonuje 
z kolarzami nawet najcięższe trasy. Podobnie jak zawod-
nikom niestraszne są mu serpentyny, podjazdy i górskie 
wymagające drogi. Cechuje go wysoki komfort jazdy i no-
woczesne inteligentne rozwiązania dające kierowcy pełną 
kontrolę nad sytuacją. Imponująco pakowny, bez problemu 
mieści rowery i pozostały sprzęt zawodników. 

20. zawodnik –  
VOLKSWAGEN CRAFTER
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No jasne, 
biało-czerwony

Volkswagen!

Idealny samochód 
dla kibica?

Partnerem akcji był

Facebook

Obejrzyj relację z Gdańska!

Marka Volkswagen Samochody Użytkowe wspierała kibiców 
podczas towarzyskiego spotkania Polska – Holandia, które było 
ostatnim etapem przygotowań drużyny biało-czerwonych przed 
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej we Francji. Mecz odbył się  
1 czerwca na Stadionie Energa Gdańsk.

Cztery duże vany Volkswagena – trzy Caravelle i jeden Multivan – 
oklejone w barwy narodowe, kursowały na trasie Dworzec Gdańsk 
Główny - Stadion Energa Gdańsk, aby ułatwić kibicom przemiesz-
czanie się między dworcem PKP a stadionem. Pierwszego czerwca 

na trybunach gdańskiego stadionu zasiadł komplet ponad  
41 tysięcy kibiców, więc 9-osobowe Caravelle i 7-osobowy Mul-
tivan miały sporo pracy, aby dowieźć na stadion kibiców, którzy 
przyjechali do Gdańska pociągiem.

Aby dojechać do stadionu w komfortowych warunkach, wystarczy-
ło okazać bilet na mecz, zrobić zdjęcie z samochodem i umieścić 
je na Facebooku. Nasze samochody ani na moment się nie zatrzy-
mały, przewoziły kibiców, a każdemu kursowi towarzyszył doping 
pełną piersią, barwy narodowe, szaliki, wuwuzele i wiele innych! 

YouTube
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Kultowa California już niedługo pojawi się w nowych wersjach kolorystycznych i z jeszcze bar-
dziej ekskluzywnym wyposażeniem. Modele specjalne Ocean Red, Ocean Blue oraz Ocean Grey, 
stworzone w oparciu o Californię Ocean, spodobają się miłośnikom caravaningu także dzięki bo-
gatszemu wyposażeniu – LED-owym reflektorom i przyciemnianym tylnym lampom, pakietowi 
chromowanych elementów, 17-calowym obręczom kół „Devenport” z lekkich stopów, przyciem-
nianym szybom, pakietowi komfortowego oświetlenia, fotelom z tapicerką z alcantary, dzięki 
podłodze imitującej drewno dopasowanej do wyposażenia oraz licznym innym dodatkom.

Nowe modele specjalne Californii – Ocean Red, Ocean 
Blue i Ocean Grey – pozwalają biwakować w naprawdę 
dobrym stylu, bo od kół po dach wzbogacono je kolorowy-
mi akcentami i wyposażono w szlachetne dodatki. Głów-
nym elementem nowej stylistyki jest barwny stelaż pod-
noszonego dachu. Może on mieć kolor „Strawberry red” 
(w modelu Ocean Red), „Glacier blue (w Ocean Blue) lub 
klasyczny „Alpin grey” w Californii Ocean Grey. Grę w ko-
lory można kontynuować, stosując opcjonalne elementy – 
wybrać można auto w wersji z dwubarwnym nadwoziem, 
a kultowy styl Californii wzbogacić nowoczesnym wyposa-
żeniem. W wyposażeniu seryjnym nowych modeli specjal-
nych znajdują się: ogrzewanie postojowe, automatyczna 
klimatyzacja „Climatronic”, pakiet elementów chromowa-
nych, pakiet „Światło i Widoczność”, podwójne izolowane 
szyby oraz mechanizm elektrycznego domykania pokrywy 
bagażnika i przesuwanych drzwi.

Wśród innych stylistycznych wyróżników znajdują się: 
diodowe reflektory, przyciemnione tylne lampy, naklejka 
z nazwą modelu specjalnego i dopiskiem „Red”, „Blue” 
lub „Grey”, dedykowane lampy oświetlające wnętrze przy 
wsiadaniu z nazwą odpowiedniego modelu specjalnego 
oraz inne stylistyczne dodatki.

Zupełnie nową atmosferę we wnętrzu tworzy podłoga 
imitująca drewno, zastosowana przez Volkswagena w Cali-
fornii po raz pierwszy. Do wyboru są odmiany White Wood 
oraz Dark Wood – każda dobrana ze smakiem do aluminio-

wych mebli również pokrytych imitacją drewna. Komforto-
we oświetlenie oraz przyciemniane diody LED umieszczo-
ne w podnoszonym dachu sprawiają, że to wysmakowane 
wnętrze z fotelami tapicerowanymi alcantarą zapewnia 
niezwykle przyjemną atmosferę.  

Poza wymienionym elementami dodatkowego wyposa-
żenia California ma seryjne wyposażenie, bez którego nie 
sposób wyobrazić sobie kempingowego samochodu – ob-
rotowe przednie fotele oraz rolety służące do zabezpiecze-
nia wnętrza przed promieniami słońca. Pamiętać trzeba też 
o kempingowych patentach marki Volkswagen Samocho-
dy Użytkowe, czyli przenośnym stoliku chowanym w po-
szyciu przesuwanych drzwi oraz o składanych krzesełkach 
umieszczonych w pokrywie bagażnika. I stolik, i krzesełka 
pozwalają biwakować zarówno w czasie krótkich wycie-
czek, jak i dalekich wojaży. W tym drugim wypadku osoby 
podróżujące każdą z wersji Californii Ocean z pewnością 
docenią wyposażenie kuchenne, w którego skład wchodzą 
zlew ze stali szlachetnej, 42-litrowa chłodziarka, gazowa 
kuchenka dwupalnikowa oraz wiele schowków i półek.  

Znakiem rozpoznawczym modeli spod znaku California, 
obok funkcjonalnego wnętrza z bogatym wyposażeniem, 
nadal jest rozkładane podwójne łóżko „na piętrze”. Elek-
tro-hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszcza-
nia dachu uruchamia się jednym przyciskiem. Pod nim 
znajduje się wygodne łóżko o wymiarach 1,20 x 2,00 m. 
Dodatkowym miejscem do spania jest ława z tyłu kabiny, 
którą w razie potrzeby można rozłożyć. Wysokość wnętrza 
wszystkich modeli California nadal wynosi 1,99 m, co za-
pewnia dużą wygodę podczas jej użytkowania.

Kultowa California 
w letniej odsłonie
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