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M A G A Z Y N  O R Y G I N A L N Y C H  A K C E S O R I Ó W 

D O  S A M O C H O D Ó W  U Ż Y T K O W Y C H  V O L K S W A G E N

TEMAT SPECJALNY 

70 lat modelu TWYBIERZ NAJLEPSZE 

BAGAŻNIKI ROWEROWENASI MISTRZOWIE 

RUSZAJĄ NA TRASY

Akcesoria / zabudowy serwisowe / ciekawostki

Poznaj każdy wymiar 
nowego Craftera!
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Wiosną wszystko się zmienia. Robi się coraz cieplej, śnieg 
topnieje, a przyroda budzi się do życia. Wiosenne zmiany 
zawitały również do nas. Oddajemy w Wasze ręce pierwszy 
numer całkowicie odmienionego magazynu „Ekst®a”. Mamy 
nadzieję, że nowa odsłona naszego pisma przypadnie Wam  
do gustu.

Bohaterem numeru jest nasze najmłodsze dziecko – nowy 
Volkswagen Crafter, który został zaprojektowany zupełnie od 
podstaw. Inżynierowie zaczęli swoją pracę od pytań, które zadali 
profesjonalistom, spędzającym długie godziny codziennej pracy 
za kierownicą samochodów dostawczych. Dzięki temu udało się 
stworzyć pojazd idealnie trafiający w potrzeby fachowców 
z różnych branż. Świat nie pozostał obojętny. Nowy Crafter został 
nagrodzony zaszczytnym tytułem Van of the Year 2017. 

Chcąc poznać wyjątkowych rzemieślników, nasz nowy Crafter 
wyruszył w 4-miesięczną podróż po Europie. Podczas wyprawy 
Crafter2Craftsmen odwiedziliśmy 28 krajów i pokonaliśmy 
50 494 km. Crafter sprawdził się w każdych warunkach, 
udowadniając, że ciężka praca to jego żywioł.

A że nie samą pracą żyje Volkswagen, przygotowaliśmy dla Was 
zestawienie najciekawszych i najbardziej popularnych akcesoriów. 
Gratka dla prawdziwych mężczyzn, przydadzą się zarówno 
w codziennych obowiązkach, jak i dalekich podróżach.

W magazynie znalazło się też miejsce na odrobinę nostalgii.  
Mija właśnie 70 lat od powstania pierwszego szkicu 
legendarnego „Ogórka”. Poznaj historię kultowego modelu 
Volkswagen Transporter. 

Na koniec prawdziwa perełka: krótki artykuł o naszej drużynie 
kolarskiej MTB, która zdradzi nam swoje plany na kolejny sezon. 
Koniecznie sprawdźcie, na co gotowi są nasi kolarze i jak marka 
Volkswagen Samochody Użytkowe wspiera całą drużynę 
na drodze do sukcesu.

Życzymy miłej lektury!
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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!

Dywaniki welurowe

Wykładziny bagażnika Siatki bagażowe

Owiewki

Kosmetyki samochodowe

Folie ochronne zderzaka

LodówkaSkładana półka

Dywaniki gumowe PLUS

Siatka ze stali

1  T6 Multivan – rząd kierowcy 7E1061275A WGK

2  T6 Multivan – 1  rząd 7E0061273 WGK

3  T6 Multivan – 2  rząd 7E0061279 WGK

1  Caddy – z homologacją osobową 3M3 2K5061161

2  Caddy Maxi – z homologacją osobową 3M3 2K3061161

3  Caddy Maxi – z homologacją ciężarową 3M2 2K3061161A

1  Caddy 2K0065110

2  Caddy Maxi 2K3065110

3  T6 7H0065110

1  T6 7E0072193  HU3

2  Caddy 2K0072193B

3  Crafter 2E0072193

1  Płyn do spryskiwaczy, letni – koncentrat 1:100 000096311M

3  Środek do czyszczenia kokpitu – 500 ml spray 000096307B

4  Żel do czyszczenia felg alu – 500 ml 000096304J

1  T6 7E0061197

2  Caddy 2K5061197

T6 Multivan, California Beach – lodówka z funkcją 
termoizolacji, montowana do szyn 7E0065400

T6 Multivan, California Beach – wielofunkcyjna 
półka do bagażnika 7H0061208UJM

1  Caddy – dywaniki 4 szt  2K1061550 041

2  T6 – dywaniki 3 szt  7H1061551F 041

3  Crafter – dywaniki 3 szt  2E1061550 041

Amarok 2H0017203

849 zł 1 899 zł3 299 zł

149 zł3109 zł3

299 zł3

149 zł2109 zł2

299 zł2

199 zł1109 zł1

319 zł1

499 zł3 249 zł3

42 zł3

499 zł2 219 zł2

32 zł2

419 zł1 209 zł1

26 zł1

169 zł2

209 zł1

Samochód to często nasze mobilne biuro 
lub dom. Dlatego tak ważne jest, aby jego 
funkcjonalność w pełni pokrywała się z naszymi 
potrzebami. Wybraliśmy najpopularniejsze 
akcesoria do Twojego użytkowego Volkswagena, 
które przydadzą się zarówno w dalszych 
podróżach, jak i w codziennej pracy. Sprawdź 
nowości na wiosnę i zapytaj o nie sprzedawcę 
u najbliższego dealera marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe.
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#Crafter2Craftsmen

Przetestowany 
na trasie biegnącej 
przez 28 państw 

Międzynarodowy sprawdzian jakości, 
podczas którego Crafter odwiedził 
najbardziej wyrafinowane rzemieślnicze 
manufaktury, dobiegł końca. Volkswagen 
Samochody Użytkowe wysłał nowego 
Craftera w podróż, która łącznie trwała 
4 miesiące, a samochód pokonał w tym 
czasie 50 494 kilometry i zawitał do  
28 krajów w jednym celu – aby odwiedzić 
najbardziej niezwykłych rzemieślników. 

W podróż pod hasłem „Crafter-
2Craftsmen” nowy Crafter wyruszył 
z Hanoweru, gdzie znajduje się 
główna siedziba marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe. Tu samochód 
zjawił się w manufakturze Andreasa 
Berndta, który zajmuje się paleniem 
najczystszej gatunkowo kawy oraz 
mieszanek kaw, zwracając szczególną 
uwagę na zachowanie najwyższych 
standardów podczas procesu 
przygotowania ziaren. 

Kolejnymi stacjami w podróży były 
Francja i Hiszpania. Crafter podążał 
w poszukiwaniu najbardziej odda-
nych swojemu rzemiosłu i najbar-
dziej wyrafinowanych mistrzów – 
zarówno w Europie, jak i w Maroku. 
W Szkocji odwiedził manufakturę, 

w której powstają mieszki będące 
elementem tradycyjnych dud, 
w Holandii złożył wizytę restaura-
torowi zabytkowych wiatraków, 
w Szwecji – dostawcy kwiatów 
na królewski dwór oraz kowalowi 
wyrabiającemu siekiery.

Ostatnim punktem na trasie 
Craftera była łódzka Manufaktura 
Czekolady – Chocolate Story. 
To pierwszy w Polsce zakład, 
w którym czekolada jest produko-
wana ręcznie bezpośrednio z ziaren 
kakaowca. Cały proces produkcji 
ma miejsce pod jednym dachem, 
bo tylko tak można zagwaranto-
wać niespotykany i intensywny 
smak prawdziwej czekolady. Do 
produkcji tabliczek czekolady 

powstających w Manufakturze 
Czekolady nie używa się ani proszku 
kakaowego, ani innych półproduk-
tów  – W przypadku czekolady jest 
dokładnie tak jak z sokiem wyciś- 
niętym prosto z owocu – jest bez 
porównania lepszy niż ten z koncen-
tratu – mówi Tomasz Sienkiewicz, 
współwłaściciel Manufaktury 
Czekolady i jeden z jej założycieli 

– Nuty smakowe wywodzące się 
z ziarna kakaowego staramy się 
odpowiednio podkreślić przez dodat-
ki, takie jak: imbir, żurawina, kwiat 
soli morskiej i wiele innych. Jedno- 
cześnie wiemy, że każdy ma swoje 
własne czekoladowe marzenia. U nas 
można je spełnić! Możemy skompo-
nować czekoladę „na życzenie”. 

Dokładnie taką, o jakiej ktoś od 
zawsze marzył! – dodaje Krzysztof 
Stypułkowski, drugi z pomysłodaw-
ców i współwłaścicieli 

Nowy Crafter został przystosowany 
do specjalnych potrzeb klientów jak 
żaden z jego poprzedników  Crafter, 
jako nowoczesny samochód do-
stawczy, jest jednocześnie prak-
tyczny i ekonomiczny oraz potrafi 

sprostać wyzwaniom, z którymi 
ludzie prowadzący własny biznes 
borykają się na co dzień 

Carsten Sass, dyrektor ds  sprzedaży 
marki Volkswagen Samochody 
Użytkowe w Niemczech, stwierdził: 
– Stworzyliśmy nowego Craftera 
w ścisłej współpracy z jego użyt-
kownikami, zwracając szczególną 
uwagę na jakość.  

Akcja „Crafter2Craftsmen” ma 
pokazać, jak niezawodny jest 
nowy model i że świetnie daje 
sobie radę nawet w najbardziej 
wyrafinowanych manufakturach.

O podróży nowego Craftera 
można przeczytać na stronie

 www.crafter2craftsmen.com 
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Nowy Crafter – akcesoria

Oryginalne akcesoria 
Volkswagen® do nowego 
Craftera pozwalają 
uzupełnić jego funkcje 
i dostosować go do 
Twoich indywidualnych 
wymagań.

1  Furgon / Kombi – pojedyncze opony 7C0092115

2  Skrzyniowy – pojedyncze opony 7CA092115

Skrzyniowy / Furgon / Kombi 2017 7C0092200

Haki holownicze Stopień do haka holowniczego Wiązki do haków holowniczych Owiewki

1  Skrzyniowy / Furgon / Kombi 2017 – każdy 
rozstaw, z przygotowaniem fabrycznym 7C0055204A

2  S / F / K 2017 – bez przygotowania, krótki 
rozstaw osi 7C0055204

3  S / F / K 2017 – bez przygotowania, ze średnim 
i długim rozstawem osi 7C3055204

429 zł

799 zł

349 zł

799 zł

Skrzyniowy / Furgon / Kombi – owiewki przód, 
zestaw 2 szt  7C0072193

969 zł1

3

969 zł2 2

659 zł1
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Nowy Crafter – akcesoria

1  Skrzyniowy / Furgon / Kombi – 1  rząd, zestaw 3 szt  
7C1061502 82V 

2  Skrzyniowy / Kombi – 2  rząd, 1 szt  7C0061512 82V

1  Furgon – haczyki uniwersalne, obciążenie do 20 kg, 
zestaw 4 szt  7C0017238A

2  Skrzyniowy / Furgon / Kombi – uchwyty do pasów 
lub siatki mocującej, 4 szt  2E0017242

1  Furgon – zestaw elementów do zabezpieczania 
ładunku w podręcznej walizce 7C0017233

2  Furgon – uchwyt do walizki z systemem 
mocowania ładunku 7C0017238

Dywaniki

Haki i uchwytySystem mocowania ładunku

Belki bagażnika dachowego

Belka ryglującaSiatki do bagażu

1  Furgon / Kombi 2017 – zestaw belek bagażnika 
dachowego (do szyn 3S4), zestaw 3 szt  2E0071126A

2  Furgon / Kombi 2017 – zestaw do transportu 
drabiny, 1 szt  2E0071190

Furgon, długość: 1250-2100 mm, 250-350 daN, 1 szt   
7C0017231

1  Furgon – siatka 1400 × 1025 mm, 1 szt  7C0017230

2  Furgon – siatka 1775 × 1150 mm, 1 szt  7C0017230A

3  Furgon – siatka 2275 × 1650 mm, 1 szt  7C0017230B

899 zł

319 zł2

1 350 zł1

1 299 zł1

1 429 zł2

2 089 zł3

169 zł2

219 zł1

449 zł1

69 zł2

119 zł1

149 zł2
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Nowa, lekka podłoga 
Maksymalnie zwiększa ładowność / waga 
zredukowana o 30% / zwiększona wytrzymałość /  
zintegrowana szyna do mocowania ładunku /  
moduły do łatwego montażu i transportu / 
całkowicie bezinwazyjny montaż 
XAKMMFCR3N – Crafter L3

Zabudowa dla kurierów 
i dystrybucji
Największa ładowność / najniższa waga / 
pełne rozłożenie półek umożliwia swobodne 
przemieszczanie się po aucie / półki z regulacją 
wysokości / pozwala szybko zabezpieczyć 
ładunek / umożliwia przewożenie palet / 
całkowicie bezinwazyjny montaż  Jako opcja 
dostępna przegroda z przesuwnymi drzwiami 
XAKM20100901 – Crafter L3, strona prawa

Mobilna zabudowa chłodnicza VebaBox
Nie ingeruje i nie niszczy samochodu / zasilanie z instalacji 12 V lub 230 V / zintegrowana z agregatem 
od −20°C do +25°C / możliwość przełożenia do nowego samochodu / VebaBox od 2°C do 25°C /  
idealna do żywności i farmacji / wymiary wew : 900 × 900 × 1000 mm / waga: 80 kg  
XAKM20100010#

4 670 zł

FlexRack – zabudowa kurierska od Sortimo
Lewa strona – 4 składane półki / prawa strona – 2 składane półki /  
wykonane z lekkiego materiału kompozytowego o nośności 120 kg każda / 
mocowanie na aluminiowym stelażu SpecFrame, pełniącym jednocześnie 
funkcję szyn transportowych / zestaw 6 pasów transportowych / płyta 
podłogowa SoboGrip, z powłoką antypoślizgową o grubości 9 mm 
XAKMFRP42CRL2 – Nowy Crafter L3H3 / L3H2 

Wyposażenie opcjonalne 
n Wyłożenie ścian bocznych z polipropylenu o grubości 4,5 mm 
n Wyłożenie podsufitki z polipropylenu o grubości 4,5 mm
XAKM1000005406 – Nowy Crafter L3H3 – 1070 zł
n Dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej XAKMHP – 740 zł
n Dopłata do płyty podłogowej wyposażonej w mocowania ProSafe 
(22 dodatkowe punkty kotwiczenia ładunku) XAKMPODBZPS22 – 1170 zł

Zaciski SafeClamp (RHINO) 
Rewolucyjny system zacisków do mocowania drabiny SafeClamp wyróżniają wytrzymałość, szybkość 
mocowania oraz unikalna konstrukcja   Wchodzące w skład zestawu haki wykonane są z nierdzewnej stali, 
oferując wysoką wytrzymałość oraz doskonałą ochronę przeciwkorozyjną  Dzięki SafeClamp mocowanie 
drabiny przebiega pięć razy szybciej niż w sposobach tradycyjnych, np  za pomocą pasów  Przetestowany 
przy przeciążeniu 20 kg / przystosowany do drabin 4-elementowych /  
w komplecie zamki ryglowane na klucz / doskonała odporność 
na korozję / w zestawie 2 zaciski 
XAKMRAS21 – T6

Panele ścian bocznych
Panele ścian bocznych Sowaflex, wykonane z bardzo lekkiego materiału 
o strukturze plastra miodu, chronią przestrzeń ładunkową i ważą o 60% 
mniej niż porównywalne panele wykonane ze sklejki  Wyjątkowa odporność 
na uderzenia i zadrapania / odporne na wilgoć, oleje, paliwa i większość 
chemikaliów / szybki montaż do fabrycznych punktów montażowych pojazdu / 
idealnie dopasowane do kształtu przestrzeni ładunkowej 
1. XAKMKOSŚ13 – T6 (L1H1)

2. XAKM1000005281 – Nowy Crafter L3H3

3. XAKM1000005282 – Nowy Crafter L4H3

Podłoga przestrzeni ładunkowej
Wytrzymała i stabilna płyta podłogowa to niezbędnik każdego użytkowego 
Volkswagena w wersji Furgon  Przeznaczona do intensywnego, codziennego 
użytkowania, stanowi idealne rozwiązanie dla firm kurierskich czy transportowych  
Wierzchnia warstwa jest odporna na zarysowania, a nawet kiedy jest mokra, 
zachowuje pełną antypoślizgowość  Grubość: 9 mm / zintegrowane miski 
transportowe dla fabrycznych punktów mocowania ładunku / siedmiowarstwowa, 
wodoodporna skandynawska sklejka brzozowa, pokryta warstwą antypoślizgową /  
idealnie dopasowana do kształtu przestrzeni ładunkowej / aluminiowe 
kątowniki chroniące uszczelki drzwi 
1. XAKMKOSP50 – T6 (krótki rozstaw)

2. XAKM1000005278 – Nowy Crafter L3

3. XAKM1000005279 – Nowy Crafter L4

Nowy Crafter – zabudowy serwisowe

11 685 zł

18 450 zł 585 zł

4 430 zł 1 255 zł1

1 945 zł2

2 260 zł3

1 220 zł1

2 230 zł2

2 430 zł3

Zabudowy serwisowe sprawiają, 
że samochód dostawczy nabiera 
zupełnie nowego charakteru. 
Dzięki nim można dostosować 
funkcjonalność przestrzeni 
ładunkowej do naszych 
potrzeb – od firmy kurierskiej 
po specjalistyczny samochód 
pomocy drogowej. Marka 
Volkswagen Samochody  
Użytkowe przedstawia dwóch 
rekomendowanych dostawców 
profesjonalnych zabudów  
serwisowych: MobilCar  
i Modul-System. W ich ofercie  
znajdziemy wiele opcji dla nowego  
Craftera oraz pozostałych  
użytkowych modeli Volkswagena. 
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MTBZespół MTB   Volkswagen 
Samochody   Użytkowe 
zdradza plany  na sezon 2017

Katarzyna Solus-Miśkowicz 

W ubiegłym sezonie największym 
sukcesem Kasi było uzyskanie 
kwalifikacji na igrzyska olimpijskie 
w Rio w kolarstwie górskim. 
Niestety w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku złamała obojczyk. Kasia 
nie poddała się jednak i z sukcesem 
rozpoczęła zmagania w nowej dla 
siebie dyscyplinie – w kolarstwie 
przełajowym (tytuł wicemistrzyni 
Polski w kategorii elita kobiet). 
W 2017 r. jej głównym celem będą 
występy w zawodach Pucharu 
Świata i kwalifikacja do mistrzostw 
świata w Australii.

Michalina Ziółkowska

Michalina jeździ w barwach 
Volkswagena od 2015 r. 
Specjalizuje się w maratonach 
górskich – w poprzednim 
sezonie zajęła wysoką, 2. lokatę 
w UCI Marathon Series  
w Sellaronda Hero oraz w Azores 
MTB World Series Marathon, 
Ponta Delgada. W tym sezonie 
Michalina planuje utrzymać 
swoje bardzo dobre wyniki 
w maratonach serii UCI Marathon  
Series i walczyć o wysoką lokatę  
w mistrzostwach Polski  
w maratonie MTB. 

Michał Ficek

Michał to dwudziestopięcioletni 
kolarz specjalizujący się 
w startach długodystansowych. 
Za swój największy sukces 
uważa zwycięstwo i pobicie 
rekordu trasy Uphill Race 
Śnieżka w Karpaczu. Michał 
w tym roku zamierza skupić się 
na startach z cyklu Pucharu 
Polski w maratonach MTB 
i wybranych startach  
zagranicznych.

Marceli Bogusławski 

Pochodzi ze Sławna. Dołączył 
do zespołu we wrześniu 
ubiegłego roku. Jego wiodącą 
dyscypliną jest olimpijska 
odmiana kolarstwa XCO oraz 
kolarstwo przełajowe. Najwięk-
szy sukces Marcelego to 10. 
miejsce na mistrzostwach 
świata XCO oraz mistrzostwo 
Polski w kategorii do lat 23 
w kolarstwie przełajowym. 
W nowym sezonie Marceli celuje 
w starty w Pucharze Świata 
i Pucharze Polski.

Bogdan Czarnota

Trener Volkswagen 
Samochody Użytkowe 
MTB Team.

Marek Konwa 

Obecnie najbardziej utytułowany  
polski kolarz górski. W barwach 
Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team startuje 
od listopada 2016 r. Jest 
dziesięciokrotnym przełajowym 
mistrzem Polski i dziesięcio-
krotnym mistrzem Polski 
w olimpijskiej odmianie 
kolarstwa górskiego. W tym 
roku dla Marka najważniejsze 
będą starty w zawodach 
Pucharu Świata, mistrzostwach 
Europy oraz mistrzostwach 
Polski. 

Jakub Zamroźniak 

Specjalizujący się w wyścigach 
XCO Jakub Zamroźniak jest 
zawodnikiem o najkrótszym 
stażu w zespole. Jego największe 
sukcesy to udział w mistrzo-
stwach Europy w Szwecji, gdzie 
zajął 22. miejsce, i zdobycie 
Pucharu Polski w kategorii do lat 
23. W nowym sezonie będzie 
startował w Pucharze Świata 
w XCO i w niektórych edycjach 
Pucharu Polski w maratonie MTB.

W Warszawie odbyła się kon-
ferencja prasowa, podczas 
której zaprezentowano zespół 
Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team. Jego 
skład tworzy elita polskiego 
kolarstwa górskiego, w tym 
zawodnicy z mistrzowskimi 
tytułami i olimpijczycy:  
Katarzyna Solus-Miśkowicz,  
Marek Konwa, Michalina 
Ziółkowska, Michał Ficek, 
Marceli Bogusławski i Jakub 
Zamroźniak. Zawodnikami 
opiekuje się Bogdan Czarnota, 
który jest aktualnym  
trenerem kadry narodowej.

Zespół Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team 
założono w 2013 r. Na początku drużyna składała się 
z amatorów kolarstwa górskiego. W 2015 r. nastąpiło 
przekształcenie w profesjonalny team kolarstwa 
górskiego i przełajowego, który na początku 2017 r. 
został zarejestrowany w UCI (Międzynarodowej Unii 
Kolarskiej). Trenerem zespołu jest Bogdan Czarnota, 
utytułowany zawodnik, zdobywca Pucharu Europy 
w maratonie, Pucharu Polski w klasyfikacji generalnej 
w 2010 r. oraz srebrny i brązowy medalista drużyno-
wych mistrzostw Polski. 

Zawodnicy zanotowali bardzo udany początek roku, 
zdobywając tytuł drużynowego mistrza Polski 
w kolarstwie przełajowym w sezonie 2016/2017 
oraz dwa tytuły indywidualnych mistrzów Polski. 
W nowym sezonie drużyna stawia przed sobą 
ambitne cele, związane ze startami w najbardziej 
prestiżowych zawodach w kolarskim kalendarzu. 

Marka Volkswagen Samochody Użytkowe od lat angażuje się 
w rozwój i promocję polskiego sportu  Od 2013 r  była sponsorem 
reprezentantki Polski w windsurfingu, Zofii Klepackiej, a od 2014 r  
wspiera drużynę kolarstwa górskiego Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team  

Kolarze otrzymali od sponsora dwa samochody: Volkswagena 
Caravelle i Volkswagena Californię, którymi będą mogli jeździć 
na zawody organizowane w Polsce i za granicą  Wybór tych 
modeli podyktowały potrzeby sportowców, a dzięki 
funkcjonalności obydwu modeli będą oni mogli spokojnie 
zapakować cały sprzęt potrzebny podczas treningów i zawodów, 
spać w aucie i komfortowo podróżować nawet w 8 osób naraz 
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Bagażniki rowerowe

T6 – bagażnik rowerowy na 4 rowery (nie 
dla samochodów z elektrycznie otwieraną 
klapą) 7E0071104

T6 – bagażnik rowerowy na 4 rowery (także dla samochodów 
z elektrycznie otwieraną klapą) 7E0071104A

T5 – bagażnik rowerowy na 4 rowery 7H0071104

1  Bagażnik na 2 rowery basic flex 000071105G

2  Rampa podjazdowa do bagażnika rowerowego 
na hak (produkt na zamówienie) 000071123

3  Szyna na trzeci rower 000071109B

Caddy – mocowanie 1 roweru na belki dachowe 6Q0071128A

2 790 zł

2 990 zł

2 349 zł

489 zł515 zł

415 zł
Nr katalogowy Opis Cena

7H0071126A  Belki bagażnika dachowego do T5/T6 z szynami mocującymi na dachu 1 350 zł

7H0071126 Belki bagażnika dachowego do T5/T6 bez szyn mocujących na dachu 1 050 zł

2K5071151B Belki bagażnika dachowego Caddy montowane do relingów 790 zł

2K0071126 Belki bagażnika dachowego Caddy do samochodów bez relingów 990 zł

7J0092101B Hak holowniczy stały T6 – samochody typu pick-up, bez przyłącza elektrycznego 929 zł

7H0092101B Hak holowniczy stały T6 – samochody z nadwoziem typu van, bez przyłącza elektrycznego 659 zł

7H0092155B Hak zdejmowany T6 – samochody z nadwoziem typu van, bez przyłącza elektrycznego 1 569 zł

2H6092101 Hak stały Amarok – nacisk do 3,5 t 429 zł

2K0092101C Hak stały Caddy, bez przyłącza elektrycznego (nie dla wersji 7-osobowej EcoFuel) 779 zł

2K0092101D Hak stały Caddy (tylko dla 4Motion), bez przyłącza elektrycznego 969 zł

2K0092155C Hak zdejmowany Caddy, bez przyłącza elektrycznego (nie dla samochodów z 4Motion lub silnikiem na gaz ziemny) 1 529 zł

1

2 3
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You can 
dance w 
fabryce 
Craftera
Casting z Michałem Pirógiem 
w jury, kilkadziesiąt godzin prób, 
wiele wyrzeczeń, a w rezultacie 
niezapomniane emocje – tak 
w skrócie wyglądały przygoto-
wania jednej z największych 
imprez w historii Volkswagen 
Poznań – otwarcia fabryki 
modelu Crafter w Białężycach 
pod Wrześnią. Cel był jeden: 
zorganizować wydarzenie, które 
połączy w sobie siły pracowni-
ków, współpracowników oraz 
lokalnych społeczności, wyzwa-
lając przy tym najbardziej  
pozytywne emocje. Udało się!

Punktem wyjścia były następujące 
założenia: chcemy pokazać, że jest 
to nasze wspólne wydarzenie, 
efekt współpracy wielu osób, firm, 
pracowników Volkswagen Poznań, 
władz samorządowych, firm 
budowlanych, które w rekordo-
wym tempie 23 miesięcy wybudu-
ją od podstaw ogromną fabrykę 
samochodów użytkowych 

– Udało nam się włączyć w orga-
nizację imprezy otwarcia fabryki 
naszych pracowników i ich dzieci, 
stąd pomysł na casting taneczno-
-muzyczny – opowiada Monika 
Hajbowicz, kierownik Działu 
Komunikacji Volkswagen Poznań  
– Dodatkowo pomysł z castingiem 
i jury pod przewodnictwem 
Michała Piróga okazał się  
strzałem w dziesiątkę.

W rezultacie w castingu, który 
odbył się w Centrum Kultury we 
Wrześni, wystartowało kilkadzie-
siąt osób – pracowników VW 
Poznań, ich dzieci oraz mieszkań-
ców miejscowości bezpośrednio 
sąsiadujących z fabryką , jak i samej 

Wrześni  Uczestnicy prezentowali 
swoje talenty wokalne, muzyczne 
i taneczne  

– To było wielkie wyzwanie logi-
styczne, organizacyjne i artystyczne 
– wspomina Marta Miśkiewicz, 
mama Marysi i kierownik Local 
Content i Process Center w VW 
Poznań  – Marysia została wybrana 
do grupy tanecznej – zaczęły się 
próby, spotkania, dojazdy do Wrześni 
co tydzień przez kilka miesięcy. 
W akcję zaangażowała się cała 
rodzina. Dla mojej córki było to 
niesamowite doświadczenie i szkoła 
życia. A dla nas wszystkich niezapo-
mniane emocje, kiedy zobaczyliśmy 
ją na scenie.

Te same emocje udzieliły się wszyst-
kim artystom amatorom, którzy 
tego dnia wystąpili na scenie wraz 
z Adamem Sztabą i jego orkiestrą  
Udzieliły się także tysiącu gości, 
którzy tego dnia świętowali razem 
z Volkswagen Poznań otwarcie 
najnowocześniejszej fabryki 

Zespół VW Poznań
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Amarok zabudowy

Pakiet promocyjny Pakiet promocyjny

Stylowe orurowanie – wersja czarna
Stylizowane pałąki za kabiną pasażerską + rury progowe ze stopniem 
ułatwiającym wsiadanie  Kolor czarny – stal lakierowana proszkowo 
2H0071000E NP1 + 2H0071691L 041 

Roleta aluminiowa Roll'N'Lock – czarna 
Aluminiowa, pokryta winylem roleta wyposażona w zamek 
XAK6000102

Cena dla samochodu  
bez pałąków  
za kabiną pasażerską

Cena dla samochodu  
bez pałąków  
za kabiną pasażerską

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

Stylowe orurowanie – wersja srebrna
Stylizowane pałąki za kabiną pasażerską + rury progowe ze stopniem 
ułatwiającym wsiadanie  Kolor srebrny – stal polerowana 
2H0071000C 72A + 2H0071691E 72A

4 090 zł

4 680 zł

5 790 zł

6 580 zł

8 390 zł 7 190 zł

Nowość

Zabudowy Road Ranger

Promocja

8 000 zł

8 769  zł

14 400 zł

15 844 zł

Hardtop Ratio Top Standard
Zabudowa ze ścianami bocznymi pełnymi  Większe bezpieczeństwo ładunku 
dzięki zastosowaniu klapy tylnej z włókna szklanego  Jest to wysokiej jakości 
zabudowa z prostym wyposażeniem 
XAK60230

Hardtop Vario-Top Professional+ 
Zabudowa z przyciemnianymi oknami w klapach bocznych  Podnoszony dach 
zwiększa wysokość, co pozwala na wykonywanie prac wewnątrz nadbudowy  
W zależności od konfiguracji pożądanej przez użytkownika dostępne są  
łatwo integrowane moduły do celów prowadzenia działalności gospodarczej 
lub wypoczynku, w tym miejsce do spania i schowek na drabinkę 
XAK60431

Hardtop RH3 Professional wersja Komfort  
Najwyższej jakości elegancka nadbudowa o wysokości równej wysokości 
dachu samochodu  Dostępna w trzech wersjach nadwoziowych i dwóch 
wersjach wykończenia wnętrza  Nadaje się do każdego zastosowania  Wersja 
z zamykanymi klapami bocznymi (otwierane do góry z ABS w kolorze czarnym) 
XAK600102

Hardtop SunCab Special
Zabudowa z przyciemnianymi przesuwnymi oknami bocznymi i z relingami 
dachowymi  Wysokiej klasy nadbudowa o sportowym i eleganckim 
designie  Nadaje się do każdego zakresu zastosowań  Wysokość równa 
wysokości dachu samochodu 
XAK1900763

8 190 zł

8 959 zł

9 900 zł

10 853 zł
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TEMAT SPECJALNY

Historia kultowego Bulli zaczęła się 
w 1947 r., kiedy Ben Pon, zajmujący 
się importem samochodów do 
Holandii, zobaczył w zakładach 
Volkswagena prostą platformę 
na kołach. Zainspirowany naszkico-
wał na kartce projekt samochodu, 
jakiego świat do tej pory nie 
widział – kierownica z przodu, silnik 
z tyłu, a nadwozie w kształcie 
pudełka. Dwa lata później  

w fabryce Volkswagena w Wolfsburgu 
powstały cztery prototypy: dwa  
furgony, kombi i minibus.

Produkcja seryjna ruszyła. Popyt  
był ogromny, a niezwykłe auto  
szybko stało się hitem. Transportery  
przewoziły wszystko, od gruzu  
po bułki. Wkrótce powstał także Bulli 
w wersji kempingowej, stając się 
symbolem wolności. W 1955 r. 
w Hanowerze otwarto osobną fabrykę 
Transporterów. Do dziś na świecie 
wyprodukowano 11 milionów  
Volkswagenów serii T, należących 
doźpięciu generacji. Produkcja szóstej 
generacji, T6, ruszyła w 2015 r. 
Zobaczmy, jak Transporter zmieniał 
się i ewoluował na przestrzeni lat. 

70 lat modelu T
Wiele jest 
samochodów 
użytkowych, ale 
ten jest naprawdę 
wyjątkowy. 
Transporter – 
kultowy model 
marki Volkswagen 
Samochody 
Użytkowe ma już 
70 lat!

1949
Trochę okrągły prototyp, którego premiera 
odbyła się za zamkniętymi drzwiami 
w listopadzie 1949 r., od razu został 
ochrzczony mianem „Bulli”.

1951
Premiera Samba Busa, skonstruowanego 
z myślą o przewożeniu osób. Lakierowa-
nie w dwóch kolorach, zwijany dach, 
elementy z chromu i 21 okien wyznaczy-
ły nowe standardy w transporcie 
osobowym.

1952
Odpowiadając na duże zapotrzebowanie 
na rynku, zaprojektowano nowe wersje 
Transportera T1 ze skrzynią ładunkową. 
Do dziś jest idealnym autem przystosowa-
nym do branży budowlanej i firm  
rzemieślniczych.

1956
W nowych zakładach w Hanowerze zjechały 
z taśmy pierwsze Transportery, rozpoczęła 
się produkcja seryjna. Z biegiem lat T1 
zmieniał się, przystosowując do rosnących 
wymagań klientów aż do momentu, kiedy 
został zastąpiony przez T2.
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TEMAT SPECJALNY

70 lat modelu T

1983
Pojawił się „Caravelle”. Był on nie tylko uniwersalnym 
samochodem o ogromnej liczbie wariantów nadwozia, ale też 
codziennym samochodem rodzinnym, przyjacielem podróży, 
mobilną przestrzenią życiową i wolnością na czterech kołach.

2001
Zaprezentowano „concept car” o nazwie „Microbus”. Prototyp 
nawiązywał do tradycji „Ogórka” i wywołał spore zainteresowanie. 
Na jego bazie powstał Transporter T5. Różnorodność jego opcji 
była wynikiem filozofii produkcyjnej: produkt musi być 
dostosowany do klienta, nie odwrotnie.

1990
Rozpoczęła się produkcja czwartej generacji Transportera. 
Transporter został udoskonalony pod tak wieloma względami,  
że określenie ich mianem „rewolucji” nie jest w jego przypadku 
przesadą.

2015
Na całym świecie w ciągu 13 lat 
sprzedano prawie dwa miliony 
egzemplarzy modelu T5. Od chwili 
rozpoczęcia produkcji pierwszej 
generacji Modelu T, przed 65 laty, 
nabywców znalazło 12 milionów aut 
tej serii. Nowy Transporter T6 ma 
wszelkie predyspozycje, aby 
kontynuować sukces poprzedników.

1979
Na rynek trafił nowy Transporter. Trzecia generacja miała dużo 
do zaoferowania: szersze nadwozie mieściło w kabinie kierowcy 
trzy osoby, zwiększono też rozstaw osi i rozstaw kół. Nowe 
wnętrze było większe i miało lepszy system wentylacji.

1975
Zaprezentowano nowy, większy od Transportera samochód dostawczy 
– Volkswagen LT. Duża liczba wersji i wariantów sprawiła, że pod 
względem funkcjonalności był on prawie tak uniwersalny jak 
Transporter. Szybko zdobył około 40-proc. udział w rynku.

1967
Na rynku zadebiutował następca naznaczonego sukcesem 
Transportera T1. Zdecydowanie ładniejszy i o wiele bezpieczniejszy  
od poprzednika.



149 zł 149 zł

75 zł

299 zł

75 zł

85 zł

59 zł

65 zł

9 zł 25 zł

519 zł

13 zł

169 zł

259 zł

299 zł

109 zł

129 zł
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Dla dzieci
Dla dużych dzieci

Namiot dziecięcy T1
231069616A

Skarbonka Bulli Flower Power
211087709C 18R

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

Oryginalne gumy 
do żucia
000087703EF

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

Modelik T1
Napędzany silnikiem 
sprężynowym
211087511A

Kolorowanka
000087703ED

Czapka z daszkiem 
Multitalent
7E5084300 530

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

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 
7E5099301B B9A

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

Model T1a Samba Bus
Skala 1:43 
231099300E Y3D

Model Car Bulli
Niebieski, skala 1:18 
231099302 LRD



15 zł 19 zł

89 zł

119 zł

39 zł

95 zł

1 690 zł

Leżak T1, 
drewniany
7E0069635

Namiot T1 
Bulli, zielony
231069616

Koc piknikowy
000084509 XW8

1 450 zł

1 350 zł 389 zł

439 zł

219 zł

Parasol 
z motywem T6
7E0087600

59 zł

79 zł
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Dla fanów T1
Wyprzedaż

Namiot T1 Bulli, niebieski
 211069616 289

Kubek T1, biały, 
emaliowany
7E0069601

Zapalcznika T1 
Samba
231087016B

Brelok T1 
z żetonem
231087010B JKA

Brelok do 
kluczy T1
5DB087010

Tobra płócienna z funkcją 
plecaka, T1 Summer Edition
5DB087317

Walizka T1 
Summer Edition
231087301 KVQ



89 zł
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Dla fanów T1

Toster, T1 
Summer Edition
5DB069641

Promocja 219 zł

249 zł

1

69 zł

Poduszka T1, czerwona, 
50 × 50 cm
7E0084508

99 zł2

99 zł3

99 zł4

109 zł5

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

5  T-shirt T6, szary z niebieskim 
motywem, 7E0084200A-F 

Kosmetyczka T1
5DB087317A

279 zł

T1 podstawka na jajko
Zielona 211069644A AUN 
Granatowa 211069644D

Scyzoryk wielofunkcyjny T1
231093889A

Tablica T1 Camper Fun
1H9087002C

79 zł

45 zł

Okładka Bulli na 
iPhone 6 oraz 6S
2K0051708

69 zł

Czapka T1
Żółta 7E0084300B 
Szara 7E0084300A

109 zł

69 zł



45 zł

69 zł

49 zł

9 zł

79 zł

Wyprzedaż
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Kolekcja TOUGH WORK
Koła i felgi

1 490 zł

615 zł 799 zł 999 zł

Caddy – felga ze stopu metali 
lekkich Aspen 6J x 16, 112/5 ET 50 
5K0071496 8Z8

T5 / T6 – felga ze stopu metali 
lekkich Corvara 6,5J x 16, 
120/5, ET 51 7E0071496 8Z8

T5 / T6 – felga ze stopu metali 
lekkich ASPEN 7J x 17, 120/5, ET 55 
7H0071497B 8Z8

1 920 zł

Miarka z aplikacją 
Volkswagen Samochody 
Użytkowe
000087703BD084

Brelok minimiarka 
Tough Work (0,5 m)
2K0087013B

Breloczek Tough Work
000087013AA041

Kubek termiczny 
Tough Work
2K0069604

Latarka wielofunkcyjna 
Tough Work
2K0069690

1 029 zł

Nowość

T5 / T6 – felga ze stopu metali lekkich, 7J x 17, 
model MERANO ET 55 7E0071497 8Z8

T5 / T6 – felga ze stopu metali 
lekkich DAKAR czarna, rozmiar 
8J x 18, Dakar 7H5071498 AX1

T5 / T6 – koło 
letnie SUEZ 7,5 x 17 
ET 55, 235/55 R17 
Michelin Primacy 3 
7H0073117B 666

Amarok – obręcze kół ze stopu 
metali lekkich „Aragonit”, czarne 
2H0071499 AX1

1 350 zł

1 587 zł
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Opony letnie

Trzyletnie ubezpieczenie opon!

Wyjątkowe ubezpieczenie 
opon. Pełna ochrona przez
36 miesięcy przy jednorazowej 
opłacie 1 zł za komplet!
Z ubezpieczeniem opon nie musisz martwić się o gwóźdź lub krawężnik, który 
przy parkowaniu znalazł się za blisko opony  Dodatkowe ubezpieczenie kosztuje 
jednorazowo 0,25 zł/szt , czyli 1 zł za komplet, a ochrona ubezpieczeniowa jest 
ważna przez 36 miesięcy  Oferta obowiązuje we wszystkich Autoryzowanych  
Serwisach Volkswagen Samochody Użytkowe 

Nazwa Nr katalogowy Model Opór 
toczenia

Przyczepność 
na mokrej 
nawierzchni

Poziom 
hałasu

Klasa 
hałasu

Cena

Nokian 195/65 R15 XL 95H Tyres Line ZTS196655HNLI0 Caddy C B 72 2 252 zł

Pirelli 205/65 R16 107/105T C Carrier ZTS209656TPCR0 Transporter C A 71 2 514 zł

Barum 215/65 R16 109/107R CVanis2 ZTS219656RLV20 Transporter E C 72 2 366 zł

Nokian 215/60 R17 109/107T C CLineVAN ZTS219607TNLV0 Transporter C A 69 1 554 zł

Uniroyal 195/65 R15 91H RainExpert3 ZTS195655HQ3R0 Caddy C A 71 2 183 zł

Nokian 235/65 R16 C 121/119R  C Line Cargo ZTS239656RNLC0 Crafter C A 68 1 543 zł

252 zł 366 zł

183 zł554 zł 543 zł

514 zł

Nokian 
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Barum 
ZTS219656RLV20

Nokian 
ZTS219607TNLV0

Pirelli 
ZTS209656TPCR0

Uniroyal 
ZTS195655HQ3R0

Nokian 
ZTS239656RNLC0
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