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CRAFTER DRIVING 

EXPERIENCE

Poznaj Californię Beach, Coast i Ocean

W podróży wszędzie 
czujemy się jak w domu

BULLI SUMMER FESTIVAL
LETNIE OFERTY, 

NOWOŚCI, WYPRZEDAŻE
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Lato już w pełni, przygotowania do urlopów ruszają pełną parą, 
biura robią się coraz mniej zatłoczone, w przeciwieństwie do 
dróg i autostrad. Przygotowanie do drogi jest ważne również 
dla nas. W Twoje ręce oddajemy więc kolejny numer magazynu 
„EKST®A”, w którym opowiemy, co przygotowaliśmy na lato, 
ale także o tym, czego możesz potrzebować zarówno w trasie, 
jak i u celu podróży. 

Tematem specjalnym numeru będą 70. urodziny kultowego już 
„Bullika”. O modelach klasy T można opowiadać naprawdę wiele, 
to auta, które są synonimem podróży. Dla prawdziwych fanów T1, 
poza szeroką gamą gadżetów, zabawek, ubrań, przygotowujemy 
coś naprawdę wyjątkowego.

Okres letni to czas festiwali, od tych muzycznych po motoryzacyjne. 
A najlepiej kiedy można połączyć jedno z drugim. My w tym roku 
mamy ku temu idealną okazję – 70. urodziny „Bullika”. Z tej okazji 
w sierpniu, w Wolfsburgu odbędzie się niesamowity zlot połączony 
z festiwalem Bulli Summer Camp. 

Kiedy już będziesz przygotowywać się do drogi, warto pomyśleć 
o akcesoriach, które ułatwią i usprawnią podróż. Dzięki AppConnect 
połączysz swojego smartfona z ekranem radionawigacji, a dzięki 
oryginalnym bagażnikom rowerowym zabierzesz w podróż swoje 
ukochane dwa kółka. Jeśli natomiast potrzebujesz większej 
przestrzeni do spakowania rzeczy niezbędnych w podróży, sprawdź 
ofertę oryginalnych boksów i bagażników dachowych. Z Oryginalnymi 
akcesoriami Volkswagen® będziesz gotowy na wszystko. 

Do tego w numerze pokażemy Californię – najlepszy samochód 
na letnie wyprawy oraz tradycyjnie TOP 10 akcesoriów na lato.

Życzymy miłej lektury!

Zespół Volkswagen Samochody Użytkowe

Od redakcji

Spis treści

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
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TOP 10 – polecamy!

 AppConnect Siatka ochronna

Zestaw campingowy

Kosmetyki samochodowe

Boczne rury progowe

Lodówka podróżnaZestaw do kawy

Bagażnik rowerowy Basic Flex

Odstraszacz gryzoni

1. T6 – bagażnik rowerowy na 4 rowery (nie dla 
samochodów z elektryczną klapą) 7E0071104

2. T6 – bagażnik rowerowy na 4 rowery (również 
dla samochodów z elektryczną klapą 7E0071104A

T6, Amarok PA, Caddy – dokument aktywacyjny do 
AppConnect (tylko w połączeniu z gniazdem USB 
obsługującym urządzenia Apple) 7H0054830

Caddy, Caddy Maxi – siatka ochronna na tylne 
szyby (drzwi skrzydełkowe) 2K3017200

1. T6 – namiot na tylną klapę 7H0069612A

2. T6 – zestaw prysznicowy 000069650

1. Preparat do usuwania owadów 000096300B

3. Płyn do spryskiwaczy, letni 3 l 000096321B  WYPRZEDAŻ
4. Preparat do czyszczenia tapicerki skórzanej 000096323J

1. T6 krótki rozstaw osi – boczne rury ochronne – 
szczotkowana stal 7E0071690A JKA

2. T6 długi rozstaw osi – boczne rury ochronne – 
szczotkowana stal 7E0071694A JKA

Pojemnik 12/230 V z funkcją chłodzenia oraz grzania 
000065400F

Podróżny zestaw do espresso 000069641 

Bagażnik na dwa rowery montowany na hak 
(wyjątkowo duży kąt odchylenia zapewnia dostęp 
do bagażnika) 000071105G

Wodoszczelny układ odstraszający gryzonie 
000054651A

29 zł3

25 zł2

849 zł

32 zł1

2 490 zł2

2 290 zł1

Dzięki Oryginalnym akcesoriom Volkswagen® możesz 
przygotować się na najróżniejsze okoliczności. 

Z zestawem campingowym każdy wypad Volkswagenem 
nabierze zupełnie nowego charakteru. AppConnect 

połączy smartfona z samochodem i pozwoli w wygodny 
sposób korzystać z aplikacji. Do tego dodatki, które 

sprawią, że wyjazd będzie jeszcze bardziej komfortowy. 
Bagażniki rowerowe, zestaw do kawy, lodówka, a nawet 

odstraszacz gryzoni – to gwarancja udanych wakacji.

349 zł 629 zł

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE TAKŻE 

W WERSJI CZARNEJ

2 349 zł

Bagażniki rowerowe

NOWOŚĆ

1 050 zł

499 zł2

1 599 zł1

2 590 zł1

2 790 zł

2 790 zł2

2 990 zł

999 zł
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W tym roku każdy model Volkswagena z rodziny T 
zasługuje na szczególną uwagę. Dlaczego? 
Z pewnością niektórych może dziwić fakt, że w tym 
roku model T obchodzi już swoje 70. urodziny, 
jednak bez wątpienia każdy zgodzi się, że tak 
podniosłej okazji należy się wspaniała oprawa 
i huczne świętowanie. Z okazji 70. lat modelu T 
w Wolfsburgu, w parku Allerpark, oddalonym 
niecałe półtora kilometra od samego Autostadt, 
w terminie od 3 do 6 sierpnia odbędzie się Bulli 
Summer Festival. Tereny parku przeistoczą się 
w ogromną strefę festiwalową i raj dla miłośników 
i posiadaczy modeli T. Organizatorzy zadbali o moc 

Na całym świecie co roku organizowane są zloty fanów 
i miłośników starych modeli samochodów, dla których ich pojazdy 
są czymś więcej niż jedynie maszynami spełniającymi swoją 
funkcję. O modelach z rodziny T, poczynając od Volkswagena T1, 
słynnego „Bullika”, do powstałego w 2015 r. modelu T6, można 
śmiało powiedzieć, że te samochody to kompani w podróży 
i pracy, nieodzowni członkowie rodzin, którzy wiele widzieli 
i słyszeli, będąc częścią wspaniałych wspomnień. Pozwalają 
z uśmiechem brnąć do przodu, czy to w deszczowy, czy słoneczny 
dzień, bo przecież życie to nie tylko ciężka praca, ale też radość 
z przebywania z bliskimi, poczucie wolności i spokoju podczas 
przemierzania kolejnych kilometrów.

Urodziny Bulli T1

atrakcji, nie zabraknie koncertów, strefy 
rekreacyjnej, kempingowej, wspólnego 
grillowania, zabawy, ekspozycji samochodów 
i ogromnego konwoju kończącego festiwal. 
Rodzina T podbije autostradę A2 na odcinku 
z Wolfsburga do Hanoweru.

Organizatorzy festiwalu liczą, że podczas 70-lecia 
zostanie pobity rekord pochodzący z obchodów 
60-lecia modelu T w Hanowerze w październiku 
2007 r., kiedy to ponad 70 000 fanów świętowało 
urodziny uwielbianego przez wszystkich „Bullika” 
w doborowym towarzystwie ok. 2300 modeli T.

3-6 sierpnia, Wolfsburg3-6 sierpnia, Wolfsburg



519 zł

149 zł

149 zł

75 zł

299 zł

75 zł

85 zł

59 zł

109 zł

13 zł

25 zł

65 zł1 95 zł2 95 zł3

299 zł

NOWOŚĆ 149 zł

149 zł

75 zł

299 zł

85 zł

59 zł

109 zł109 zł

13 zł

25 zł

169 zł
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LEGO Bus – T1 Bulli
Volkswagen kamper z 1962 r. składa się 
z 1332 części i posiada otwieraną 
przednią szybę oraz podnoszony dach  
211099320 BL9

519 zł

149 zł

LEGO Bus – T1 Bulli
Volkswagen kamper z 1962 r. składa się 
z 1332 części i posiada otwieraną 
przednią szybę oraz podnoszony dach 

i troszkę większych

1. Skarbonka Bulli Flower Power, żółta 211087709C 18R
2. Skarbonka Bulli Flower Power, czerwona 211087709B 2K2
3. Skarbonka Bulli Flower Power, ciemnoniebieska 211087709E

Model T2b
Wersja skrzyniowa, skala 1:43 
245099300 D5U

Model T6 California
Żółty, skala 1:87 
7E5099301C L1SModel T6 Multivan

Czerwono-biały, skala 1:87 
7E5099301B H9C 
Biały, skala 1:87 
7E5-099-301-B-H9C

Koncepcyjny model 
„Nowy Bulli”
Skala 1:18 
7E9099302 BL9

Model T1a Samba Bus
Skala 1:43 
231099300E Y3D

Dla małych

Czapka z daszkiem 
Multitalent
7E5084300 530

T-shirt dziecięcy
Multitalent, rozmiary 98-152  
7E5084200A-E 1TF

Pluszak T1
Wymiary: 29 × 14 × 17 cm
211087511B

Kolorowanka
000087703ED

Modelik T1
Napędzany silnikiem 
sprężynowym
211087511A

Namiot dziedzięcy T1 
w stylu „hippie”
1H9069616

Model Car Bulli
Niebieski, skala 1:18 
231099302 LRD

299 zł

NOWOŚĆ

Pluszak T1
Wymiary: 29 × 14 × 17 cm
211087511BNapędzany silnikiem 

Namiot dziedzięcy T1 
w stylu „hippie”
1H9069616

169 zł

211099320 BL9

Model Car Bulli



95 zł

59 zł15 zł 19 zł

39 zł

219 zł

119 zł

NOWOŚĆ

29 zł

NOWOŚĆ

299 zł

NOWOŚĆ

95 zł

15 zł

29 zł

NOWOŚĆ

39 zł

19 zł

1 690 zł

129 zł

NOWOŚĆ

15 zł
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Torba płócienna z funkcją 
plecaka, T1 Summer Edition
5DB087317

Zapalniczka T1 
Samba
231087016B

Kubek T1, biały, 
emaliowany
7E0069601

Brelok T1 
z żetonem
231087010B JKA

Breloczek T1 czerwony
2K0087010

Namiot T1 
Bulli, zielony
231069616

Leżak T1, 
drewniany, 
3 pozycje siedzenia
7E0069635

NOWOŚĆ

Parasol przeciwsłoneczny T1, 
średnica 2 m 7E0087605 (Dostawa 
nie obejmuje podstawy)

Koc piknikowy T1,  
200 × 160 cm
7E0084509

Torba na ramię 
Volkswagen T1
1H9087319

Torba materiałowa 
z nadrukiem T1
2K0087317

Puszka T1 Bulli 
TRANSALP
1H9069649

Dla fanów T1

Ograniczona dostępność



219 zł1

99 zł2

99 zł3

99 zł4

89 zł

69 zł

69 zł

279 zł

79 zł

69 zł 45 zł

109 zł

479 zł

NOWOŚĆ

59 zł

69 zł
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Bluza, T-shirty i czapki
1. Bluza z kapturem, unisex, 
ciemnoniebieska, T1 Summer Edition, 
5DB084130B-E 530

2. T-shirt Think outisde the box, męski, 
T1 Summer Edition, 5DB084200A-D 
530

3. T-shirt Drives you happy, męski, 
szaroniebieski, T1 Summer Edition,  
5DB084200A-D 8XP

4. T-shirt damski, jasnoniebieski, T1 
Summer Edition, 5DB084210-D VRM Kosmetyczka T1

5DB087317A

Czapka Life’s better, 
T1 Summer Edition 
5DB084300

Poduszka T1, czerwona, 
50 × 50 cm
7E0084508

Toster, T1 
Summer Edition
5DB069641

T1 podstawka na jajko
Zielona 211069644A AUN 
Granatowa 211069644D

Czapka T1
Żółta 7E0084300B 
Szara 7E0084300A

Okładka Bulli na 
iPhone 6 oraz 6S
2K0051708

Scyzoryk wielofunkcyjny T1
231093889A

Tablica T1 Camper Fun
1H9087002C

Walizka kabinowa 
z motywem T1 
Camper Fun 1H9087301

Dla fanów T1



19 zł

49 zł

75 zł

99 zł

109 zł

19 zł

30 zł

109 zł

139 zł 99 zł

109 zł

59 zł

69 zł

109 zł

159 zł

25 zł

SUPEROFERTA

259 zł

299 zł

389 zł

439 zł

1 450 zł

1 350 zł

109 zł

89 zł1

129 zł

109 zł2

79 zł

69 zł3

85 zł

KONIEC KOLEKCJI

89 zł

KONIEC KOLEKCJI
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Lato w pełni

Zestaw zabawek 
do piasku VW
231087703A

Torba 
plażowa 
T1 Summer 
Edition
000087317Q 8XP

Smycz Caddy
000087610ABFUP

Plecak California
7E7087322  V36

Czapka T1 Summer 
Edition
000084300AG8XP

Czapka z daszkiem 
California
7E8084300  274

Ręcznik T1 
Summer 
Edition
000084500E 287

Namiot plażowy 
California
000069618 578

T-shirt Bulli 
męski Summer 
Edition
Rozmiary S-XXL  
111084200A-E 084

T-shirt 
California 
unisex
Rozmiary S-XL  
7E8084200A-D 274

Wyprzedaż

T-shirty
1. T-shirt Bulli męski, rozmiary S-3XL, 211084200A-F 060

2. T-shirt Bulli damski, rozmiary XS-XL, 211084210E-J 060

3. T-shirt Bulli dziecięcy, rozmiary 98-152, 211084220-D 060 

Namiot T1 dziecięcy, zielony
231069616A

Koc piknikowy
000084509 XW8

Kosmetyczka 
kąpielowa T1
000087317F 645

Namiot T1 Bulli, niebieski
 211069616 289

Walizka T1 Summer Edition
231087301 KVQ

Model Crafter Van GP
Srebrny metallic, skala 1:43 
2E1099300  647

389 zł

439 zł

Walizka T1 Summer EditionWalizka T1 Summer EditionWalizka T1 Summer Edition



499 zł2

499 zł3

229 zł2

199 zł1

229 zł3

439 zł1
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Porządek w samochodzie

1. Multivan – mata bagażnika, tylko krótki rozstaw 
osi 7E5061160

2. Multivan/Caravelle/Transporter/California – 
mata bagażnika, tylko krótki rozstaw osi 7H0061160

1. Caddy – mata bagażnika – homologacja ciężarowa 
3M2 2K0061160

2. Caddy – mata bagażnika – homologacja osobowa 
3M3 2K0061162

3. Caddy Maxi – mata bagażnika – homologacja 
osobowa 3M3 2K3061160

1. Caddy – wykładzina bagażnika wersja 5/7-miejscowa, Caddy 3M3 2K5061161 

2. Caddy – wykładzina bagażnika wersja 5/7-miejscowa, Maxi 3M3 2K3061161

3. Caddy – wykładzina bagażnika wersja 5/7-miejscowa, Maxi 3M2 2K3061161A

1. Caddy – wanna bagażnika – wersja 5-osob. 2K0061170

2. Caddy – wanna bagażnika – wersja furgon 2K0061172

Multivan – mata bagażnika z napisem Multivan, 
tylko krótki rozstaw osi 7E5061161

Multivan – dwustronna mata bagażnika 7E5061210

Multivan/Caravelle – wanna bagażnika 7H0061170

Caddy – dwustronna mata bagażnika z fartuchem 
chroniącym krawędź bagażnika 2K5061210

789 zł1

1 089 zł2

499 zł499 zł

869 zł

379 zł

Poza prowadzeniem warto mieć kontrolę 
nad tym, co się dzieje w środku samochodu. 

Jak zadbać o porządek i bezpieczeństwo 
przewożonych rzeczy? Dzięki matom 

Volkswagena rzeczy, które przewozisz 
w bagażniku, nie będą się przesuwać 

i uszkadzać wnętrza. To niezbędny
dodatek zarówno w podróży,  

jak i w pracy. 

MATA 
DWUSTRONNAMATA 

DWUSTRONNA

Maty

Wanny
Wykładziny

149 zł1

189 zł2



NOWOŚĆ

1 690 zł

NOWOŚĆ

2 299 zł

1918 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl

Nowy Amarok PA – osłona zderzaka off-road, 
materiał ABS z powłoką PMMA 2H6071003

Amarok PA, Amarok – skrzynia narzędziowa do 
przedziału ładunkowego, czarna, zamykana na 
klucz 2H0071171

Amarok PA, Amarok – praktyczna i niedroga 
plandeka przestrzeni ładunkowej 2H7071778A

Amarok PA, Amarok – felga 18-calowa DURBAN, 
czarna, 7,5J x 18, ET45 2H6071498  Z98

1 890 zł

1 849 zł

Akcesoria AMAROK
Zestawy promocyjne Zabudowy 

Road Ranger

Komplet osłon podwozia
Wysokiej jakości osłony wykonane z aluminium o grubości 4 mm. 
Zestaw promocyjny zawiera osłony silnika, skrzyni biegów oraz 
zbiornika paliwa.
Amarok 2.0 2010-2016 – XAK233335837RR

Amarok 3.0 2016+ – XAK233335847RR

3 189 zł

4 933 zł

Zapytaj również o osłony do pozostałych 
modeli użytkowych marki Volkswagen

10 779 zł

12 524 zł

7 359 zł

8 566 zł

10 339 zł

12 089 zł

Hardtop RH03 Special 
+ platforma wysuwana
Najwyższej jakości elegancka nadbudowa dostępna 
w trzech wersjach nadwoziowych i dwóch wersjach 
wykończenia wnętrza. Przyciemniane okna boczne. 
Wysoko otwierana, całkowicie przeszklona klapa 
tylna. Oświetlenie wewnętrzne, tapicerowane 
wnętrze, tylny spojler ze zintegrowanym trzecim 
światłem stopu, zabudowa lakierowana w kolorze 
nadwozia. Opcjonalnie: ogrzewana klapa tylna, 
zamek klapy zintegrowany z centralnym zamkiem.
XAK600101

Hardtop RH04 DC Special 
+ platforma wysuwana
Najwyższej jakości elegancka nadbudowa dostępna 
w trzech wersjach nadwoziowych i dwóch wersjach 
wykończenia wnętrza. Przyciemniane, nieotwierane 
okna boczne. Klapa tylna pełna z włókna szklanego. 
Oświetlenie wewnętrzne LED, tapicerowane wnętrze, 
tylny spojler ze zintegrowanym trzecim światłem 
stopu, zabudowa lakierowana w kolorze 
nadwozia. 
XAK1900836

Pokrywa ABS Sportlid 1 
+ platforma wysuwana
Wysokiej jakości pokrywa ABS do powierzchni 
ładunkowej, zamykana na klucz, w kolorze białym 
(może być lakierowana w kolorze nadwozia). 
Łatwy i szybki montaż niewymagający wiercenia. 
System zawiasów Fast Remove umożliwiający jej 
demontaż w ciągu kilku minut.
XAK6000101

Platforma wysuwana (w cenie powyższych zestawów)
Optymalne połączenie szybkiego dostępu i możliwości zabezpieczenia ładunku zgodnie 
z dyrektywami UE. Wytrzymałość do 500 kg (w pozycji otwartej do 200 kg). Powierzchnia 
antypoślizgowa, ramy łożyskowane, cynkowane i malowane proszkowo, relingi zabezpieczające 
przewożony ładunek, 5-punktowy system hamowania ze zintegrowaną funkcją stopu.
XAK401800
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Oryginalny hardtop Volkswagen
Transport na pace

Twardziel od Volkswagena teraz w nowej palecie kolorów! Jest 
odporny na każde warunki, superszczelny i ekstrawytrzymały. 
Poznaj hardtop dla Twojego Amaroka – jedyny dostępny 
w ofercie Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. Z oryginalnym 
hardtopem Twój Amarok będzie gotowy na każdą pogodę.

Nr katalogowy Opis koloru

2H7071776H A5W  niebieski Ravenna

2H7071776H A7W srebrny Reflex Silver

2H7071776H C9X czarny Deep Black

2H7071776H H1X beżowy Mojave

2H7071776H H6J zielony Ontario

2H7071776H H8W brązowy Chestnut

2H7071776H R7H szary Indium

2H7071776H T5U niebieski Starlight Blue

2H7071776H WKF biały Candy

13 990 zł
Hardtop RH04 Premium
Duże okna boczne (szer. 1080 mm) otwierane za pomocą dodatkowego 
pilota. Klapa tylna otwierana za pomocą pilota samochodowego. Spojler ze 
zintegrowanym światłem hamowania. Ogrzewana tylna szyba. Wewnętrzne 
oświetlenie LED i przesuwne okno przednie. Wnętrze wyłożone tapicerką. 
Waga hardtopu tylko 90 kg. Malowany w kolorach nadwozia.
2H7071776H

Amarok PA, Amarok – wanna 
przedziału ładunkowego, tworzywo 
sztuczne 2H7061162D

Amarok PA, Amarok – wyłożenie 
przedziału ładunkowego, aluminium 
2H7061164D

3 290 zł

Roleta aluminiowa Roll'N'Lock – 
czarna, pokryta winylem, wyposażona 
w zamek 2H7071774C 041

Zestaw montażowy do pałąków za 
kabiną pasażerską w wersji standard 
000071827  449 zł
Zestaw montażowy do pałąków za 
kabiną pasażerską w wersji Canyon 
000071827A  499 zł

Roleta aluminiowa Roll'N'Lock – 
srebrna, wyposażona w zamek 
2H7071774C GN6

Zestaw montażowy do pałąków za 
kabiną pasażerską w wersji standard 
000071827  449 zł
Zestaw montażowy do pałąków za 
kabiną pasażerską w wersji Canyon 
000071827A  499 zł

6 390 zł

Ceny rolet obowiązują do wyczerpania aktualnych zapasów

8 390 zł
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Nowe boxy dachowe
Belki dachowe

Powierzchnia dachu samochodu to miejsce, które
z odpowiednimi akcesoriami znacząco zwiększy jego ładowność. 

Dzięki oryginalnym zestawom mocowań, belek i bagażników 
dachowych można w prosty i wygodny sposób przewozić 

dodatkowe rzeczy – czy będzie to deska surfingowa, rower, 
czy też materiały budowlane.

Dodatkowe bagaże
można łatwo zapakować

do pojemnika dachowego
z systemem DuoLift.

Powierzchnia dachu samochodu to miejsce, które 
z odpowiednimi akcesoriami znacząco zwiększy jego ładowność. 

Dzięki oryginalnym zestawom mocowań, belek i bagażników 
dachowych można w prosty i wygodny sposób przewozić 

dodatkowe rzeczy – czy będzie to deska surfingowa, rower, 
czy też materiały budowlane. 

Dodatkowe bagaże 
można łatwo zapakować 

do pojemnika dachowego 
z systemem DuoLift.

Box Premium, czarny połysk, dopuszczalne obciążenie: 50 kg, pojemność: 340 l 
000071200AD

Box Premium, czarny połysk, dopuszczalne obciążenie: 75 kg, pojemność: 460 l 
 000071200AE

Caddy 4 – belki bagażnika dachowego na relingi   
2K5071151B

Caddy 3/Caddy 4 – belki bagażnika 2K0071126 Box standard, czarny mat, dopuszczalne obciążenie: 
50 kg, pojemność: 340 l – bez DuoLift 000071200

Box standard, czarny mat, dopuszczalne obciążenie: 
75 kg, pojemność: 460 l 000071200AC

790 zł

990 zł

1. Transporter – belki bagażnika dachowego – bez 
szyn mocujących na dachu 7H0071126

2. Transporter – belki bagażnika dachowego – bez 
szyn mocujących na dachu 7H0071126A

1 050 zł1

1 350 zł2

1. Nowy Crafter – belki bagażnika dachowego, 3 szt. 
2E0071126A

2. Nowy Crafter – dodatkowa belka bagażnika 
dachowego, 1 szt. 2E0071126B

1 350 zł1

490 zł2

1 099 zł 2 349 zł

2 485 zł1 885 zł

DUOLIFT

DUOLIFT

SYSTEM DUOLIFT
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Użytkownicy samochodów 
dostawczych mają zazwyczaj bardzo 
intensywnie wypełniony dzień pracy, 
dlatego tak bardzo cenią sobie każdą 
minutę. Mając to na uwadze, 
stworzyliśmy dla naszych Klientów 
wyjątkowe, jednodniowe spotkanie 
pod hasłem Crafter Driving Experience, 
które w bardzo zwięzły i dynamiczny 
sposób daje im możliwość poznania 
większości modeli z segmentu CD. 
Oszczędzają w ten sposób bardzo wiele 
czasu, który straciliby, chcąc porównać 
wybrane modele podczas 
standardowych jazd próbnych 
w stacjach dealerskich. Dodatkowo 
możliwość przejechania się 
poszczególnymi modelami jeden 
po drugim daje niepowtarzalną okazję 
do bezpośredniego ocenienia różnic 
w komforcie jazdy i wykonaniu kabiny 
kierowcy. Udział w takim wydarzeniu 
to obecnie najlepszy sposób dla 
Klientów na podjęcie decyzji, który 
z samochodów dostawczych 
w największym stopniu odpowie 
na ich potrzeby i sprawdzi się 
w codziennej pracy w ich firmie. 

Crafter Driving Experience odbyło się 
w 3 różnych lokalizacjach w Polsce: 
na torze wyścigowym Sobiesław 
Zasada Centrum, torze Pomorze i torze 

Jastrząb. Zaproszeni Goście brali udział 
w dwóch modułach – statycznym 
i dynamicznym. 

Moduł statyczny obejmował 
prezentację nowego Volkswagena 
Craftera, w szczególności jego kabiny 
i przestrzeni ładunkowej, a także 
porównanie go z trzema najlepiej 
sprzedającymi się samochodami 
dostawczymi z segmentu CD.

Podczas modułu dynamicznego Goście 
mieli okazję usiąść za kierownicą 
nowego Craftera i wypróbować 
systemy wspierające kierowcę, takie 
jak Park Assist, Trailer Assist, Side 
Protection i Adaptive Cruise Control. 
Do tej pory Klienci znali je tylko 
z samochodów osobowych, dlatego 
śmiało można powiedzieć, że nowy 
Crafter wyznacza standardy w swojej 
klasie. 

Na koniec Goście podczas jazd 
testowych na specjalnie wyznaczonej 
trasie mieli możliwość porównania 
wszystkich samochodów dostawczych 
z segmentu CD. Aby jak najdokładniej 
odwzorować warunki, w jakich 
używane są samochody z tego 
segmentu, wyznaczone trasy 
prowadziły przez drogi asfaltowe, 
szutrowe, w mieście i poza nim. 

Crafter Driving ExperienceCrafter Driving 
Experience – 
prawdziwa 
jazda próbna

2 miesiące przygotowań

3 tory wyścigowe

4 dni szkoleń

5 zawodowych instruktorów

20 różnych samochodów 
użytkowych

96 Gości i…

15 000 km 
na liczniku
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W drodze jak w domu

California Beach
California Coast

California OceanNa weekendowy wypad za 
miasto, na wakacje nad morzem 
i trip po Europie – California 
to idealny samochód do 
podróżowania, z którym wszędzie 
poczujesz się jak w domu. Nowa 
California ma wszystko, czego 
potrzebujesz w trasie i poza 
nią. Trudno sobie wyobrazić 
piękniejszą kontynuację legendy 
„Ogórka”. I trudno o lepszy 
sposób, by poczuć się wolnym.

– Ręcznie otwierany dach z przestrzenią sypialną dla 2 osób
– Kanapa dwuosobowa z funkcją spania 140 × 200 cm
– Stolik campingowy i 2 krzesła składane, markiza
– Gniazdo 12 V

– 4 miejsca do spania
– Stolik campingowy i 2 krzesła składane, markiza
– Aneks kuchenny (palniki gazowe, lodówka, umywalka, szafki)
– Szafa na ubrania z lustrem
– Dodatkowy stolik wysuwany w przestrzeni pasażerskiej
– Gniazdo 230 V

– Elektrohydraulicznie otwierany dach
– Ogrzewanie postojowe powietrzne i klimatyzacja trzystrefowa
– Stolik campingowy i 2 krzesła składane, markiza
– Aneks kuchenny (palniki gazowe, lodówka, umywalka, szafki)
– Szafa na ubrania z lustrem
– Dodatkowy stolik wysuwany w przestrzeni pasażerskiej
– Gniazdo 230 V



AdBlue®

AdBlue®. 
Technologia przyjazna środowisku.

www.vwuzytkowe.pl

AdBlue® to zarejestrowany znak towarowy Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). 
Zalecamy, aby uzupełniać AdBlue® w Autoryzowanym Serwisie Volkswagen Samochody Użytkowe.

Samochód zużywa średnio 
około 1,5-2,5 l AdBlue® na 
1000 km.

Samochody
Użytkowe

AdBlue® uzupełnisz w ASO 
Volkswagen Samochody 
Użytkowe  lub samodzielnie.

Komunikat o konieczności 
uzupełnienia AdBlue® wraz 
z dystansem w km pojawi 
się na wyświetlaczu.

Większość modeli Volkswagen Samochody Użytkowe z silnikiem wysokoprężnym, 
wyposażonych jest w nowatorską technologię SCR (selektywną redukcję katalityczną). Obniża 
ona znacznie emisję szkodliwych tlenków azotu (NOx) i spełnia rygorystyczne progi emisji 
w Unii Europejskiej (Euro 6). Uzyskuje się to przez zastosowanie płynu eksploatacyjnego AdBlue®.

AdBlue® nie jest dodatkiem do oleju napędowego, ale dodatkowym płynem eksploatacyjnym, 
wprowadzanym do układu wydechowego, gdzie pod wpływem temperatury rozkłada się na 
amoniak. W katalizatorze amoniak reaguje ze szkodliwymi tlenkami azotu, które następnie są 
przekształcane w azot i wodę.

W zależności od modelu pojazdu, szyjka wlewu zbiornika AdBlue® znajduje  się pod klapką 
wlewu oleju napędowego lub w komorze silnikowej. AdBlue® należy uzupełniać przed każdą 
dłuższą podróżą. Jeśli zbiornik AdBlue® jest pusty, nie będzie można uruchomić silnika.




