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WAKACJE Z T6

Kolekcjonuj niezapomniane wrażenia

 
Wakacje w drodze

MTB TEAM CALIFORNIA DREAMING

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
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Dni wreszcie stały się długie, to i długa podróż coraz 
częściej się marzy. Wiesz już, gdzie chciałbyś dojechać 
i masz szczegółowo opracowany cały plan, czy raczej 
pociąga Cię wyprawa w nieznane, której celem jest 
odkrywanie nowych miejsc? Gdziekolwiek się wybierasz, 
z pewnością musisz dobrze przygotować się do drogi. 
Dlatego w letnim wydaniu magazynu EKSTRA  
polecamy wiele przydatnych akcesoriów, dzięki 
którym w drodze i na miejscu postoju można  
czuć się bezpiecznie i komfortowo. 

Tematem przewodnim tego numeru jest poszukiwanie 
miejsc idealnych na wakacje – urokliwych, 
niezatłoczonych, gdzie można naprawdę odpocząć. 
Jednym z takich miejsc jest wybrzeże Kalifornii. To na jego 
plażach i wzgórzach Volkswagen California obrastał 
kultem i legendą, którą cieszy się po dziś dzień. 

Kalifornia to nie jedyne miejsce, gdzie warto  
wybrać się na wakacyjny wyjazd. Jest ich całe  
mnóstwo również w Polsce. Można dowiedzieć się  
o nich w portalu Trip4You, stworzonym 
przez Volkswagen Samochody Użytkowe. 

I jak zwykle proponujemy TOP 10 akcesoriów,  
tym razem niezbędnych do wygodnego podróżowania 
i biwakowania latem, oraz wiele innych elementów 
wyposażenia i gadżetów kolekcjonerskich 
w atrakcyjnych cenach.

Życzymy miłej lektury i udanej podróży,

Zespół Volkswagen Samochody Użytkowe

Od redakcji



299 zł2 149 zł2

349 zł3 149 zł3

329 zł1 199 zł1635 zł  38 zł

125 zł 999 zł

539 zł

509 zł2

509 zł3

449 zł1

349 zł

42 zł3

33 zł2

25 zł1
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TOP 10 – polecamy!

Ładowarka 2 × USB  Dzięki dużej mocy 2 × 2,4 A możliwe 
jest szybkie ładowanie smartfonów oraz większych 
urządzeń, np  tabletów  000051443D

Ładowarka USB

Podróżny zestaw do espresso w podręcznej walizce  
000069641

Zestaw do kawy

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

Lodówka podróżna

Dwie rury wlewu do benzyny i oleju napędowego  
000093060

Kanister na paliwo 5l

1  Caddy — z homologacją osobową 3M3  2K5061161

2  Caddy Maxi — z homologacją osobową 3M3  2K3061161

3  Caddy Maxi — z homologacją osobową 3M2  2K3061161A

Wykładzina bagażnika

W połączeniu z systemem nawigacji Discover Media 
tworzy hotspot z superszybkim Internetem  
w samochodzie  Karta SIM nie należy do zakresu 
dostawy  000051409E

CAR-STICK z obsługą Internetu LTE

Wodoszczelny układ odstraszajacy gryzonie  
000054651A

Odstraszacz gryzoni Kosmetyki samochodowe

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

2  Środek do czyszczenia kokpitu — 500 ml spray  000096307B

3   Żel do czyszczenia felg alu — 500 ml  000096304J

1  T6  7E0072193 HU3 
2  Caddy  2K0072193B 
3  Crafter  7C0072193

T6 Multivan — rząd kierowcy  7E1061275A WGK 
T6 Multivan — 1  rząd  7E0061273 WGK 
T6 Multivan — 2  rząd  7E0061279 WGK

Owiewki Dywaniki welurowe

Wakacyjna podróż to przygoda, na którą czeka się cały 
rok. Dzięki Oryginalnym akcesoriom Volkswagen® będzie 
przyjemna i wygodna. Wykładzina bagażnika ochroni go 

przed zanieczyszczeniem — bo kto wie, może przyjdzie Ci się 
pakować w deszczu? Przenośna lodówka czy zestaw do kawy 
to już teraz MUST HAVE każdego nowoczesnego podróżnika. 

A żeby nie odjechać za daleko od wirtualnego świata, 
warto zabrać ze sobą ładowarkę USB o zwiększonej mocy, 

jak również Car-Stick z obsługą Internetu LTE. Szykuj się więc  
i przywieź z wakacji bagaż wyłącznie miłych wrażeń.
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Styl życia

Welcome to the Hotel California 
Such a lovely place (such a lovely place) 
Such a lovely face. 
Plenty of room at the Hotel California 
Any time of year (any time of year)  
you can find it here 
 
Eagles, Hotel California

California to marzenie niejednego 
miłośnika wysokich fal i piaszczystych 
plaż. Takie miejsce najlepiej zwiedzić, 
podróżując Volkswagenem Californią, 
niewielkim kamperem dającym 
całkowitą swobodę w poruszaniu się 
i namiastkę surferskiego życia. 
Samochód ten pojawił się na rynku 
30 lat temu i tak naprawdę już w chwili 
debiutu osiągnął status ikony. Sławę 
zyskał dzięki surferom i hippisom, którzy 
ceniąc sobie wolność i wygodę, ukochali 
ten model, traktując go jak swój dom 
na kółkach. Do tej pory powstały cztery 
generacje Volkswagena Californii, 
a sprzedanych zostało ponad 
157 tys. sztuk. Wszystkie miały  

Starannie przemyślane i szczegółowe 
rozwiązania we wnętrzu tego rekreacyj-
nego pojazdu można porównać raczej 
do tych stosowanych na małych jachtach 
niż do rozwiązań znanych z konwencjo-
nalnych dużych kamperów. 

Z tego zamiłowania do szczegółu 
rozwinęła się swoista filozofia podróżo-
wania, wręcz cały styl życia,  
w którym najbardziej liczą się wolność  
i swoboda. Bo o ile dla właścicieli 
potężnych kamperów zazwyczaj najważ-
niejszy jest komfort, a swój pojazd 
traktują jak dom na kołach, dla miłośni-
ków Californii liczy się przede wszystkim 
swoboda poruszania się, dokądkolwiek 
zechcą. Chodzi np. o możliwość swobod-
nego wjazdu samochodem na najwęższe 
drogi, w zaułki czy na ciasne miejskie 
parkingi, chodzi też o możliwość 
codziennego, między dalekimi podró-
żami, korzystania z Californii jak z vana. 
Właśnie ta wyjątkowa funkcjonalność 
sprawiła, że samochód ten skradł serca 
milionów, a ci, którzy nim jeżdżą, mówią, 
że dom ich jest tam, gdzie zaparkują 
swoją Californię. Miłośnicy fal podróż 
po Los Angeles powinni rozpocząć 
w Venice, gdzie na jednym z parkingów, 

zaraz przy plaży, spotkać można surfera 
z krwi i kości – Martina. Na plażę 
przyjeżdża przepięknym Volkswagen T1 
w słonecznym, żółtym kolorze. Martin 
przez długi czas mieszkał w podobnym 
busie. Okres ten wspomina z dużym 
sentymentem. Codziennie zmieniał plażę 
w poszukiwaniu fal i wstawał o świcie, 
by zaparzyć kawę i się ogrzać 
(jego samochód nie miał webasto), 
a następnie cały ranek robił to, co kocha 
najbardziej – surfował.  

Centrum Venice to Ocean Front Walk, 
deptak przy plaży, wzdłuż którego tętni 
życie w barach, kafejkach i sklepach  
z pamiątkami. Na deptaku i drodze 
rowerowej, która ciągnie się wzdłuż 
wybrzeża, zawsze spotkać można 
pełno wrotkarzy, rowerzystów, muzy-
ków, tancerzy, wróżbitów i innych 
artystów i ekscentryków. Jednym 
z bardziej znanych miejsc Venice jest 
Muscle Beach, siłownia na powietrzu, 
której jednym ze stałych bywalców był 
Arnold Schwarzenegger. Venice to 
wyjątkowe miejsce, pełne kontrastów 
i kolorowych postaci, które na pewno 
warto zobaczyć. 

ten sam charakterystyczny detal 
– podnoszony dach, pod którym 
bez problemu na materacu mogą 
spać wygodnie 2 osoby. 

Mimo że z generacji na generację 
rozwiązania techniczne Californii zmie-
niały się niemal rewolucyjnie, marka 
Volkswagen Samochody Użytkowe 
do dzisiaj pozostała wierna konstrukcyj-
nym zasadom pierwszego modelu. 
Jedna z nich zakłada, że auto ma zajmo-
wać jak najmniejszą powierzchnię, 
a przez to być jak najbardziej funkcjo-
nalne na co dzień, przestrzeń jego 
wnętrza powinna być przy tym urzą-
dzona tak funkcjonalnie jak to możliwe. 

Kolejnym punktem, którego nie może 
zabraknąć na trasie, jest Santa Monica, 
nadmorski kurort leżący na końcu 
słynnej Route 66. Najciekawszym 
miejscem tej malutkiej miejscowości jest 
stare drewniane molo, na którym 
znajduje się lunapark z młyńskim kołem 
– pojawia się ono prawie na każdej pocz-
tówce. Na molo pełno jest artystów, 
sklepików z pamiątkami i knajpek. 
Na końcu natomiast znaleźć można 
historię Route 66, przedstawioną 
w formie opisów i fantastycznych zdjęć. 

Nocleg najlepiej zaplanować na wzgó-
rzu, daleko od zgiełku miasta, za to 
z  pięknym widokiem na wybrzeże, gdzie 
wieczorem podziwiać można fenome-
nalne wschody i zachody słońca. Takiej 
bliskości z naturą i widoków nie zapewni 
żaden hotel. Zamiana Volkswagena 
Californii z samochodu w dom na kół-
kach zajmuje dosłownie kilka minut. 
Pod uniesionym dachem komfortowo 
spać mogą dwie osoby. Tylna kanapa 
rozkłada się, tworząc kolejne wygodne 
łóżko dla dwóch osób. Wersja Ocean 
posiada dodatkowo lodówkę, zlewo- 
zmywak i kuchenkę gazową. Przeróżne 

schowki i szafki pozwalają bez problemu 
pomieścić wszystkie rzeczy. Każda 
z wersji modelu California posiada także 
markizę, stolik schowany w drzwiach 
przesuwnych i dwa krzesełka, które 
znajdują się w pokrowcu w tylnej klapie. 
Wszystko jest praktycznie pochowane, 
by nie przeszkadzać w trakcie jazdy. 
Wnętrze wyposażone jest w liczne 
lampki, dodatkowo małą latarkę, a także 
wejścia USB i gniazdka 220 V. Dodat-
kowy akumulator oraz ogrzewanie 
postojowe pozwalają zatrzymać się 
na noc praktycznie wszędzie i o każdej 
porze roku. Nawet w słonecznej Califor-
nii przydać może się ogrzewanie 
webasto, bo jak widać na przykładzie 
historii Martina, nawet w Los Angeles 
wieczory bywają zimne. Volkswagen 
California to samochód idealny nie tylko 
dla surferów, ale także dla wszystkich 
miłośników podróży pełnych wolności, 
w których nie ograniczają rozkłady 
jazdy czy hotele. 



219 zł
299 zł

NOWOŚĆ

PROMOCJA

429 zł

479 zł

79 zł

119 zł

39 zł 279 zł

75 zł1 95 zł3

289 zł

NOWOŚĆ

95 zł2
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Walizka 
kabinowa 
z motywem T1 
Camper Fun. 
1H9087301

Leżak T1, 
drewniany, 
3 pozycje 
siedzenia.
7E0069635

Parasol przeciwsłoneczny T1, 
średnica: 2 m. 7E0087605  
(zestaw nie obejmuje podstawy)

Kubek T1.
biały, emaliowany 
7E0069601

Toster T1  
Summer Edition. 
5DB069641B

Budzik w kształcie 
prędkościomierza T1. 
Mechanizm kwarcowy  
oraz funkcja budzika 1H0050811  
(dostarczany w opakowaniu prezentowym)

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

Koc piknikowy T1. 
200 × 160 cm
7E0084509

T1 podstawka na jajko, 
zielona. 
211069644A AUN

Ograniczona dostępność

Ograniczona dostępność

Akcesoria lifestyle



25 zł 109 zł

40 zł

15 zł

299 zł

519 zł

69 zł

189 zł

79 zł

39 zł
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Modelik zabawka T1.
211087511A

Pluszak T1.
211087511B

Puzzle drewniane 
VW, 7 części. 
1H9087528

Kolorowanka z kolekcji Transporter. 
24 strony, rysunki modeli od T1 do T6, format A5 
000087703ED

Wózek do nauki chodzenia. 
Materiał: drewno. Wymiary (dł. × szer. × wys.):  
540 × 370 × 230 mm. Dla dzieci powyżej 10 m-ca. 
1H0087500

Namiot dziecięcy T1 
w stylu „hippie".
1H9069616

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

Kosmetyczka T1 dla dzieci.
1H9087317

 T-shirt Bulli dziecięcy.  
rozmiary 134-140 i 146-152,  
211084220-D 060  
ostatnie sztuki

Dla dzieci



169 zł

149 zł

75 zł

129 zł

15 zł

109 zł

149 zł

75 zł

75 zł

59 zł

69 zł

45 zł

59 zł
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Model T1a 
Samba Bus.
skala 1:43 
231099300E Y3D

Model T6 Multivan. 
biały, skala 1:87 
7E5099301B B9A

Model Car Bulli.
niebieski, skala 1:18 
231099302 LRD

Torba materiałowa 
z nadrukiem T1. 
2K0087317

Torba na ramię 
Volkswagen T1. 
granat/biel   
1H9087319     

Pamięć USB.
niebieska 211087620A 274
czerwona 211087620A 645

Model T2b.
wersja skrzyniowa, 
skala 1:43 
245099300 D5U

Model T6 Multivan.
czerwono-biały, skala 1:87 
7E5099301B H9C

Model T6 
California.
żółty, skala 1:87 
7E5099301C L1S

Akcesoria lifestyle

Tablica metalowa 
T1 Camper.
30 x 40 cm
1H9087002C

Poduszka T1.
czerwona, 50 x 50 cm
7E0084508      

Okładka Bulli 
na iPhone 6 oraz 6S.
2K0051708       

Kubek 
z silikonową 
podkładką.
7E0069601A

Akcesoria lifestyle



99 zł1

99 zł2

69 zł

99 zł3

23 zł

35 zł

45 zł

69 zł

69 zł

89 zł

1

79 zł

79 zł

10 zł

35 zł

69 zł
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Czapka  
z daszkiem T1. 
szara 7E0084300A    
żółta 7E0084300B     

T-shirty.
1   T-shirt Think outisde the box,  

męski, rozmiary S, M, L 5DB084200A-C 530

2   T-shirt Drives you happy, szaroniebieski, męski, rozmiary S i L, 
5DB084200A-B 8XP

3   T-shirt damski, jasnoniebieski, T1  
rozmiary od S do XL, 5DB084210-D VRM

4.  T-shirt T1 1950, męski, rozmiary S-3XL, 7E2084200A-F

Książka kucharska T1 kamper. 
wydanie anglojęzyczne 211087102A Kolekcja Tough Work

Latarka 
wielofunkcyjna 
Tough Work. 
2K0069690

Brelok minimiarka 
Tough Work.
0,5 m 
2K0087013B  

Długopis 
wielofunkcyjny 
Tough Work.
2K0087210 

Kubek  
Tough Work.
2K0069604 

Breloczek Tough Work. 
000087013AA041

Smycz do kluczy
Tough Work. 
ostatnie sztuki,  
000087610K 041

1.  Kosmetyczka T1. 
dla dorosłych, 5DB087317A

2.  Kosmetyczka T1 dla dzieci.  
wymiary: 180 × 100 × 190 mm 
1H9087317

Akcesoria lifestyle

109 zł4



Wyprzedaż
21 zł

15 zł

5
1

2

3

4

6

7

39 zł

39 zł

5 zł

9 zł
5 zł

9 zł

49 zł

59 zł

89 zł

109 zł

19 zł

25 zł

65 zł

75 zł

59 zł

85 zł

99 zł

139 zł

59 zł

99 zł
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Świat breloków

Brelok T1, czerwony.
2K0087010

Brelok T1  
z żetonem 1 euro.
231087010B JKA

Torba plażowa T1 
Summer Edition. 
000087317Q 8XP

1  Breloczek California 000087010ACYPN

2  Breloczek Multivan 000087010AAYPN

3  Breloczek Caddy 000087010M YPN

4  Breloczek Caravelle 000087010ABYPN 

5  Breloczek Amarok 000087010L YPN

6  Breloczek Crafter 000087010K YPN

7  Breloczek Transporter 000087010APYCC

Brelok do kluczy T6. 
Minipoziomica
000087010BD

Brelok do kluczy, 
T1 Summer Edition. 
5DB087010 
Do wyczerpania zapasów.

Brelok skórzany T1.
7E0087013

Namiot plażowy 
California. 
000069618 578

Plecak 
California. 
7E7087322 V36

T-shirty. 
1   T-shirt męski, T1 Summer Edition, rozmiary S-2XL 

111084200A-E 084

2   T-shirt California, unisex, rozmiary S i M  
7E8084200 -D 274

Ręcznik T1 
Summer Edition. 
000084500E 287

Czapka z daszkiem 
California. 
7E8084300 274

1

2

Do wyczerpania zapasów



Wyprzedaż

79 zł

95 zł

29 zł

45 zł

39 zł

90 zł

39 zł

49 zł

65 zł

109 zł

149 zł

219 zł

69 zł

99 zł

50 zł

59 zł

165 zł

199 zł

199 zł

259 zł

199 zł

259 zł

155 zł

199 zł

1 450 zł

1 190 zł
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Torba płócienna 
z funkcją 
plecaka, T1 
Summer Edition. 
5DB087317

Smycz Amarok.
2H1087610 AMW

Modelik Crafter.
biały, skala 1:87
2E1099301 B9A

Czapka T1 
Summer Edition.
000084300AG8XP

Damska 
koszulka polo 
Amarok.
rozmiar S-XL 
2H1084240A-D 530

Bluza T1 
Summer Edition.
unisex, rozmiar XL
5DB084130D 530

Scyzoryk 
wielofunkcyjny T1. 
231093889A

Czapka z 
daszkiem Bulli. 
211084300 274 
Do wyczerpania 
zapasów.

Bluza Amarok 
męska. 
rozmiary S, L,  
2XL 2H1084130A-E 287

Kurtka softshell unisex T1 Bulli. 
rozmiary XS, S 211084050 -A 274

Kurtka męska z motywem Volkswagen 
Samochody Użytkowe.  
rozmiar S, 2E0084002A041

Bluza Amarok  
damska. 
rozmiary S, M, L, 2H1084140A-C VSX

Do wyczerpania zapasów

Namiot T1 Bulli, 4-osobowy, zielony.
skala 1:1, wymiary: 3880 × 1550 × 1870 mm, 231069616



1 090 zł

1 990 zł

1 590 zł

2 999 zł

469 zł

709 zł

1 590 zł

3 099 zł

1

1 790 zł

3 099 zł

2
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Wyprzedaż
Do wyczerpania zapasów Kiedy cel nie ma znaczenia.  

Wakacje z T6

T6 to idealny kompan letnich podróży.  
Przyprowadzi Cię w góry, nad jezioro… i wszędzie,  

gdzie droga poniesie. Aby podróż i wypoczynek na miejscu  
były jeszcze bardziej komfortowe, zaopatrz się w Oryginalne 
akcesoria Volkswagen®. Bagażniki rowerowe, belki dachowe 

czy hak holowniczy pomogą spakować i bezpiecznie przewieźć 
nawet pół domu. Rowery górskie czy ponton również nie 

sprawią problemu. Car-Stick zadba o wysokiej jakości  
Wi-Fi, a dzięki VW AppConnect będziesz mógł połączyć 

swój samochód z ulubionymi aplikacjami. Jeśli natomiast 
zapragniesz wskoczyć pod prysznic, namiot i zestaw 

prysznicowy zainstalujesz w jedną chwilkę. Nic tylko cieszyć się 
latem, przestrzenią i swobodą w ciągu jednej chwili.Ściana działowa – kratka, Multivan T5/T6. 7H0017221 

Zdjęcie poglądowe.

Kosz bagażowy T6, krótki rozstaw, drzwi. 7H1071204

1.  Kosz bagażowy T6, długi rozstaw, klapa. 7H3071204A
2.  Kosz bagażowy T6, długi rozstaw, drzwi. 7H3071204

Osłona tylnej szyby Amarok, Amarok PA. 2H0017203A



Wakacje z T6
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Dwustronna mata bagażnika  Zastosowanie — Multivan 
(także z długim rozstawem osi)  
7E5061210

Mata bagażnika

499 zł

1   Wiązka elektryczna haka holowniczego do T6  
z nadwoziem typu VAN i bez fabrycznego przygotowania 
do montażu haka (PR 1D0)  7E0055204B

2  Hak holowniczy zdejmowany  7H0092155B 

Haki holownicze

1 599 zł2

899 zł1

Lodówka z funkcją termoizolacji, montowana do szyn  
Dla Multivana i Californii w wersji Beach  7E0065400

Lodówka

Wielofunkcyjna półka bagażnika  
7H0061208UJM

Półka bagażnika

1 949 zł 3 299 zł

Kompaktowy zestaw prysznicowy w praktycznej 
walizce  000069650

Bagażnik rowerowy

Box dachowy Premium

Bagażnik rowerowy

Belki bagażnika

1   Obsługa głosowa do radia Composition Media    
7E0054802

2   Obsługa głosowa do systemu nawigacji Discover Media  
7E0054802A

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

Box dachowy Premium z systemem DuoLift, 
czarny połysk, dopuszczalne obciążenie: 75 kg, 
pojemność: 460 l  000071200AE

Bagażnik rowerowy Premium na 4 rowery (także dla 
samochodów z elektrycznie otwieraną klapą)  7E0071104A

1   Belki bagażnika dachowego – z szynami mocującymi 
na dachu  7H0071126A

2  Belki bagażnika dachowego – bez szyn mocujących  
     na dachu  7H0071126

Kontrola głosowa AppConnect

Dokument aktywacyjny do AppConnect (tylko 
w połączeniu z gniazdem USB obsługującym urządzenia 
Apple)  Zastosowanie także dla Caddy i Amaroka PA  
7H0054830

1 069 zł1 089 zł2

549 zł1

2 849 zł

2 479 zł1

3 049 zł

1 350 zł1

1 090 zł2

Namiot na tylną klapę  7H0069612A

499 zł

Namiot prysznicowy Zestaw prysznicowy

1 629 zł



Dębina

woj. pomorskie

Orzechowska Wydma 

woj. pomorskie

Lubniewice

woj. lubuskie

Arboretum w Kopnej Górze

woj. podlaskie

Pałac w Nieborowie

woj. mazowieckie
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Trip4You
W serwisie Trip4You znaleźć można również ciekawe 
lokalizacje polecane przez autorów przewodnika Polska  
na weekend wydawnictwa Pascal, które od lat towarzyszy 
w bliskich i dalekich podróżach polskim turystom.

Przedstawiamy przykładowe miejsca rekomendowane 
przez Pascala i Trip4You.

Piękne miasteczko zajmujące 
wąski przesmyk między 

jeziorami Lubniewsko, 
Lubiąż i Krajnik. Na turystów 
czeka gotycki kościół, pałac 

z XVIII wieku, eklektyczny 
zamek i malowniczy 

Park Miłości  
im. Michaliny Wisłockiej. 

Niezwykły park 
botaniczny rozciągający 
się na terenie 26 ha. 
Wielka atrakcja 
dla miłośników 
puszczańskiej przyrody 
i doskonałe miejsce 
na relaks i odpoczynek 
na łonie natury. 

Pałac w Nieborowie to jedna z najpiękniejszych siedzib 
magnackich z XVII w. w Polsce. Imponujący budynek, 
o piaskowej elewacji, z mansardowym dachem i dwiema 
alkierzowymi wieżami, ma ozdobne tympanony 
z płaskorzeźbami podtrzymującymi kartusze herbowe. 
Właściciele, którzy byli znawcami i miłośnikami sztuki, 
stworzyli cenną kolekcję przedmiotów z różnych części 
świata – dziś jest ona przechowywana w pałacowym 
muzeum. Za pałacem rozciąga się park w stylu francuskim, 
z geometrycznie przyciętymi krzewami,  
drzewami i aleją lipową. 

W wiosce Dębina można podziwiać jeden 
z najpiękniejszych klifów środkowego 
wybrzeża w Polsce. Osiąga on wysokość 
42 m – rozpościera się z niego niesamowity 
widok, obejmujący nadmorski obszar 
od Ustki aż po Rowy. Dębina przyciąga też 
poszukiwaczy mocnych wrażeń – chętni mogą 
odbyć lot z klifu na paralotni (w tandemie). 

Maleńka miejscowość, która może 
poszczycić się jedną z najbardziej 
niezwykłych plaż na Pomorzu – można stąd 
obserwować przypływy, odpływy, a czasem 
całkowity zanik piaszczystej połaci. 
W lesie wytyczono ścieżkę dydaktyczną 
„Orzechowska Wydma” – z tablicami 
informującymi o tutejszej roślinności, 
a także o procesach towarzyszących 
kształtowaniu się wydm. Drewniane 
mostki i schodki okalające wydmy 
to wielka atrakcja również dla dzieci.

Odkryj wakacje  
na nowo z Trip4You
Skąd się biorą te wszystkie tłumy nad Morskim Okiem i tysiące 
parawanów wzdłuż Bałtyku? To proste. Jeździmy co roku w te same, 
sprawdzone miejsca. W Polsce jest więcej pięknych zakątków niż tylko 
morze i Tatry. Wystarczy wiedzieć, gdzie ich szukać. Oto nasze typy 
na wypoczynek blisko natury oraz miejsce w sieci, gdzie znajdziecie 
mnóstwo kolejnych.

Pamiętasz jeszcze wakacje z dzieciń-
stwa? Biwakowanie pod namiotem. 
Śniadania na trawie. Kąpiele w jeziorze…  
Ten sposób na lato wciąż istnieje i ma się 
dobrze, tylko w Polsce nieco się pozmie-
niało. Kemping nie oznacza już kawałka 
łąki pod lasem, a coraz częściej miej-
sce w pełni przygotowane do letniego 
wypoczynku. Wykąpać się można pod 
ciepłym prysznicem. Jest też podłącze-
nie do prądu, zwykle także plac zabaw, 
kuchnia i bezpłatne WiFi. To wszystko 
wciąż blisko natury. 

Jako posiadacz Volkswagena Californii 
lub Craftera Kampera możesz w pełni 
wykorzystać możliwości tych aut bez 
wyruszania za granicę. Praktycznie każdy 
region Polski ma dla Ciebie ciekawą 
wakacyjną ofertę. Dlatego Volkswagen 
Samochody Użytkowe postanowił uła-
twić Ci poszukiwanie idealnego miejsca, 
tworząc portal Trip4You, z dziesiątkami 
wakacyjnych propozycji.

Znajdź swoje miejsce 

Strona jest bardzo prosta w nawigacji. 
Możesz skorzystać z mapy i przeglądać 
nasz kraj region po regionie albo wybrać 
jeden z niezbędnych elementów swo-
ich wymarzonych wakacji. Na przykład 

„Jezioro”. Ta kategoria zaprowadzi Cię 
nie tylko nad najbardziej malownicze 
akweny na Mazurach, ale także do nie-
mniej atrakcyjnej dla wodniaków Pusz-
czy Augustowskiej. 

Opcja „Góry” pomoże Ci trafić na pasma, 
o których być może nawet nie słyszałeś, 
jak Góry Opawskie w województwie 
opolskim czy też położone nieco po 
sąsiedzku Góry Stołowe. Te ostatnie 
pojawiły się w filmie Opowieści z Narni, 
co świadczy o ich uroku. Dzięki wyszu-
kiwarce odkryjesz również na nowo 
takie turystyczne klasyki jak Pieniny 
i Bieszczady. Kiedy zaś masz ochotę 
podążać własnymi drogami, skorzystaj 
z klucza „Bez zasięgu”. Zaprowadzi Cię 
na bajeczne polodowcowe wzgórza 
Suwalszczyzny, w wapienne doliny Jury 
czy na sam zachodni kraniec Polski 
– do Parku Mużakowskiego. 

Wczasy krok po kroku 

Jeśli preferujesz osobiste rekomenda-
cje, sprawdź, jakie miejsca odwiedzili 
i „przetestowali” dla Ciebie autorzy 
popularnego bloga Busem Przez Świat. 
A gdy czujesz, że na interaktywnej 
mapie Polski nie powinno zabraknąć 
Twojego ubiegłorocznego odkrycia, 

śmiało dodaj je do listy polecanych 
celów podróży. Pamiętaj, że im dokład-
niej opiszesz miejsce, tym lepiej dla 
innych poszukiwaczy przygód, a to 
właśnie tacy ludzie budują Trip4You. 
Nietrudno zauważyć bowiem, że 
znajdujące się w portalu „recenzje” 
miejsc to nie tylko inspirujące pomysły, 
lecz także kompletne przepisy na zwie-
dzenie całej okolicy. 

Z jednego z nich dowiesz się, że pełen 
jezior Drawski Park Krajobrazowy 
w województwie zachodniopomor-
skim to doskonałe miejsce na rowery 
(wytyczono tu 5 szlaków dla eksploracji 
okolicy na dwóch kółkach) czy spływy 
kajakowe. Najlepszą zaś opcją na nocleg 
na łonie natury w tych stronach będzie 
kemping na wyspie na jeziorze Siecino 
– z boiskami do gry w piłkę, wypożyczal-
nią sprzętu wodnego i szkołą nurkowa-
nia! Do opisu dołączone są ceny atrakcji  
i strona WWW ośrodka.

Podobnie przygotowane propozycje 
celów podróży znajdziesz dla każdego 
regionu kraju. Wystarczy jeden wieczór 
przed komputerem z portalem Trip4You  
i pomysł na letni roadtrip gotowy. 

Udanych wakacji!
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MTB Team

na bagażniku zamontowanym na klapie, 
a części zapasowe w bagażniku dacho-
wym. Wszystkie akcesoria pochodzą 
z oferty marki Volkswagen Samochody 
Użytkowe. Samochód wyposażony został 
m.in.: w napęd 4MOTION, ParkPilot 
– czujniki parkowania w przednim i tyl-
nym zderzaku, Rear Assist – asystenta 
parkowania, kamerę cofania, ACC – ak-
tywny tempomat, system wspomagania 
ruszania pod górę oraz system automa-
tycznego hamowania po kolizji.

Dzięki profesjonalnym strojom kolarskim 
firmy Martombike starty w każdą pogo-
dę są przyjemnością. Najnowsze ubrania 
drużyny są nie tylko klejone, ale również 
dodatkowo łączone w technologii Ultra-
sound Speed, polegającej na idealnie 
płaskim łączeniu dzianiny technologią 
ultradźwięków. 

Zawodnikom pokonanie nawet 
najtrudniejszych tras ułatwia sprzęt 
najwyższej klasy. Dzięki lekkim rowerom 
Scotta kolarze osiągają świetne wyniki. 
Rowery posiadają pełne zawieszenie, 
ale jednocześnie dzięki blokadzie nie 
uginają się podczas pedałowania i jazdy 
po równym terenie. Dzięki tylnemu 
zawieszeniu umożliwiają szybkie 
i bezpieczne pokonywanie zarówno 
zjazdów, jak i nierównych podjazdów.

Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team – 
Crafterem i Californią  
po zwycięstwo
Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team, profesjonalna drużyna kolarstwa 
górskiego zarejestrowana w UCI, z tytułem drużynowego mistrza Polski  
w przełajach i w kolarstwie górskim, składa się z 8 wyczynowych zawodników, 
wśród których znajduje się trzech mistrzów Polski i dwóch olimpijczyków. 
Trenerem zespołu jest Bogdan Czarnota, odpowiadający także za przygotowanie 
kadry narodowej. Głównym sponsorem całej drużyny jest marka Volkswagen 
Samochody Użytkowe, która przekazała członkom na cały sezon w użytkowanie 
dwa samochody: Volkswagena Craftera i Volkswagena Californię.   

Zespół, podobnie jak w zeszłym roku, to 
czołowi zawodnicy kolarstwa górskiego: 

   Marek Konwa, wielokrotny mistrz 
Polski i medalista mistrzostw świata, 
olimpijczyk,

   Katarzyna Solus-Miśkowicz, medalistka 
mistrzostw Polski, olimpijka

   Jakub Zamroźniak, mistrz Polski  
do lat 23,

   Michalina Ziółkowska, mistrzyni Polski 
w maratonie MTB, 

   Michał Ficek, medalista mistrzostw 
Polski w maratonie MTB, 

   Piotr Kryński, medalista Pucharu Polski 

Trenowani pod okiem doświadczonego 
zawodnika i trenera Bogdana Czarnoty, 
który odpowiada także za przygotowanie 
kadry narodowej kolarstwa górskiego.

W tym roku Team został wzmocniony  
o dwóch nowych, znakomitych 
zawodników: Bartosza Janowskiego 
i Annę Urban.

Bartosz Janowski do tej pory świetnie 
radził sobie w bike maratonach. Bartek 
pochodzi z Krakowa, gdzie aktualnie 
mieszka. Absolwent krakowskiej AWF. 
Kolarstwo górskie uprawia wyczynowo 
od 15 lat. W sezonie 2009, reprezentując 

barwy narodowe, brał udział w mistrzo-
stwach świata XCM w Graz-Stattegg. 
Prywatnie Bartek jest szczęśliwym 
ojcem. Przed wstąpieniem do teamu 
najbardziej lubił podczas zawodów ścigać 
się z Bogdanem Czarnotą, więc nic dziw-
nego, że trafił pod jego skrzydła. Zawod-
nika z trenerem niewątpliwie związał 
wypadek Bogdana, kiedy Bartek pomógł 
ówczesnemu rywalowi, jadąc po pomoc 
około 2 km w kierunku przeciwnym 
do kierunku trasy.

Drugim wzmocnieniem drużyny jest 
Anna Urban. W ubiegłym sezonie Ania 
wygrała między innymi Puchar Polski  
w maratonach MTB w kategorii Elita 
oraz zakwalifikowała się do reprezentacji 
Polski na mistrzostwa świata w marato-
nie MTB. Oprócz tego Anna Urban zajęła 
drugie miejsce w słynnych zawodach 
Salzkammergut Mountainbike Trophy.

Najbliższe dwa lata będą dla zawodników 
okresem ciężkich przygotowań. Volkswa-
gen Samochody Użytkowe MTB Team 
ma na horyzoncie zbliżające się igrzyska 
olimpijskie w 2020 roku, odbywające się 
w Tokio. 

Zawodnicy przemierzają kilometry nie 
tylko na rowerach. Zawody, odbywające 
się w całej Europie, często wymagają 

długich podróży. Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team w sezonie 
2018/2019 ma do swojej dyspozycji 
dwa nowe samochody: Volkswagena 
Craftera oraz Volkswagena Californię. 

Volkswagen Crafter przystosowany zo-
stał do przewozu 9 osób. Z myślą  
o komforcie podczas długich tras każdy  
z pasażerów posiada indywidualny fotel  
z możliwością regulacji pochylenia opar-
cia. Duża przestrzeń bagażowa pozwala 
na bezproblemowe przewiezienie rowe-
rów. Z myślą o bezpieczeństwie samo-
chód wyposażony został m.in.: w napęd 
4MOTION, Park Pilot oraz system ochro-
ny boków pojazdu, kamerę cofania, Light 
Assist – asystenta świateł drogowych, 
Lane Assist – asystenta utrzymania pasa 
ruchu, reflektory przednie LED, asysten-
ta ruszania pod górę, asystenta bocz-
nego wiatru, ACC – aktywny tempomat 
oraz system automatycznego hamowa-
nia po kolizji. 

Volkswagen California to nie tylko ideal-
ny samochód na trasę, ale także miejsce, 
w którym podczas zawodów zawodni-
cy mają możliwość zregenerować się 
na jednym z wygodnych łóżek. Jedno 
znajduje się pod otwieranym dachem, 
drugie powstaje po rozłożeniu dolnej 
kanapy. Rowery zawodnicy przewożą 



7 290 zł1

8 288 zł

8 490 zł2

8 828 zł

3 299 zł

4 933 zł
1 499 zł

1 656 zł

1 399 zł

1 603 zł

8 790 zł

9 883 zł

6 790 zł

7 130 zł

NOWOŚĆ
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Komplet osłon podwozia VW Amarok 
2 0 2010-2016 4 mm aluminium (silnik, 
skrzynia, zb  paliwa)  XAK233335837RR

Komplet osłon podwozia VW Amarok 
3 0 2016→ 4 mm aluminium (silnik, 
skrzynia, zb  paliwa)  XAK233335847RR

Osłony podwozia Amarok

1   Aluminiowa, zwijana roleta w kolorze srebrnym,  
Amarok Aventura Sportsbar 2016→ XAKH718

2   Aluminiowa, zwijana roleta w kolorze czarnym,  
Amarok Aventura Sportsbar 2016→ XAKH7181

Powyższe zdjęcie rolety jest wyłącznie poglądowe.

Rolety zwijane Amarok Aventura

Road Ranger – PROMOCJA

Osłona silnika i skrzyni biegów T5/T6,  
1 szt , stal malowana (czarna), 
grubość: 2 mm  
XAK211158061

Osłony podwozia T5/T6

Osłona silnika i skrzyni biegów Crafter 
2017→ 1 szt , stal malowana,  
grubość: 2 mm  
XAK2111158581

Osłona silnika i skrzyni biegówNajwyższej jakości elegancka nadbudowa o wysokości równej wysokości dachu samochodu  
W wyposażeniu standardowym zabudowa posiada m in : rozsuwane okno przednie, wysoką 
otwieraną i przeszkloną klapę tylną, wewnętrzną lampkę i tapicerowane wnętrze oraz tylny 
spojler ze zintegrowanym trzecim światłem stopu  XAK600101

Wysokiej jakości pokrywa ABS do powierzchni ładunkowej, zamykana na klucz, lakierowana 
w kolorze nadwozia, montowana bez konieczności wiercenia  System zawiasów Fast Remove 
umożliwia łatwy i szybki demontaż w ciągu kilku minut  XAK6000199

Hardtop RH03 Special z przyciemnianymi uchylnymi oknami bocznymi

Pokrywa ABS SPORTLID II do oryginalnego orurowania Volkswagen



1 490 zł

1 690 zł
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Pakiety przeglądów

Wiadomo, że autoryzowany serwis 
Volkswagen Samochody Użytkowe 
to opieka najlepszych fachowców. 
Oryginalne części, bo tylko takich używa 
się w czasie przeglądu, gwarantują 
bezawaryjność i bezpieczeństwo 
jazdy. Same korzyści. A gdy dodasz 
do tego jeszcze stałe, przejrzyste 
koszty serwisowania, długoterminową 
oszczędność i komfort, jaki daje 
bezgotówkowe wykonywanie przeglądów, 
otrzymasz jeden z dostosowanych 
do Twoich potrzeb wariantów opieki 
serwisowej, czyli pakiet przeglądów.  

Volkswagen Samochody Użytkowe ma 
dla Ciebie do wyboru: Pakiet Przeglądów 
oraz Pakiet Przeglądów Plus – zróżni-
cowane pod względem zakresu, czasu 
trwania umowy i limitu kilometrów.

Pakiet Przeglądów, dostępny w warian-
tach 36 miesięcy / 120 000 km 
i 48 miesięcy / 160 000 km, obejmuje 
obowiązkowe przeglądy okresowe 
zgodne z zaleceniami producenta 
w Autoryzowanym Serwisie Volkswagen 
Samochody Użytkowe wraz z materia-
łami eksploatacyjnymi, takimi jak: ory-
ginalny olej, olej do skrzyni biegów DSG, 
filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, 
podkładka korka oleju, płyn hamulcowy, 
świece zapłonowe.

Pakiet Przeglądów Plus, również 
dostępny w wariantach 36 miesięcy 
/ 120 000 km i 48 miesięcy / 
160 000 km, rozszerzony jest 
dodatkowo o uzupełnienie płynów 
eksploatacyjnych (z wyłączeniem 
płynu do spryskiwaczy) oraz naprawy 
elementów układów hamulcowego, 
zawieszenia, kierowniczego, 
przeniesienia napędu, wydechowego.

• Bezgotówkowe  
wykonywanie przeglądów

• Pewność niezmiennych kosztów
• Oszczędność
• Gwarancja obsługi najwyższej jakości
• Utrzymanie wysokiej wartości 

samochodu
* Promocja trwa do 30.09.2018 r. lub do odwołania.

Bez przeglądu  
ani rusz

To się opłaca!

Wybierz pakiet przeglądów najkorzystniejszy dla siebie. Ciesz się jazdą. I to NON STOP. 
Bo bez względu na to, czy jedziesz z towarem do klienta, czy na długo wyczekiwany 
urlop, dobrze mieć pewność, że nic Cię nie zatrzyma.

teraz tylko 1900 zł*

Pakiet przeglądów  

36 miesięcy / 120 000 km
1 990 zł 2 350 zł

1 690 zł

Amarok

Oryginalne akcesoria Volkswagen® Osłony przedniego zderzaka

Skrzynia na narzędzia w przedziale ładunkowym Felga

Zadbaj o sportowy wygląd! Oryginalna osłona zderzaka na przód nada Twojemu samochodowi szczególnie mocny  
i wyrazisty charakter  Osłona podkreśla charakterystyczny przód modelu Amarok, a jej strukturyzowana powierzchnia 
wprowadza dodatkowo typowy akcent terenowy  Materiał: ABS z powłoką PMMA  Zastosowanie: Amarok PA 2017 → 
1  osłona w kolorze szczotkowanej stali z czarną ramą  2H6071003 

2  osłona i rama w kolorze szczotkowanej stali  2H6071003A

Skrzynia narzędziowa oferuje dużo miejsca na narzędzia lub inne cenne 
przedmioty  Montowana między nadkolami, zamykana na zamek 
skrzynia optymalnie chroni przewożony towar przed czynnikami 
atmosferycznymi  Nie w połączeniu z hardtopem, roletą lub pokrywą 
przedziału ładunkowego  Nie w połączeniu ze Sportsbarem 
(Amarok Aventura)  2H0071171

Felga: 18˝ DURBAN, czarna, 7,5 J x 18, ET45  
2H6071498 Z98

Pakiet możesz kupić w momencie 
zamawiania samochodu lub najpóźniej 
przed pierwszym przeglądem, a zapła-
cić z góry całość sumy lub rozłożyć ją 
na wygodne, miesięczne raty.
Uniknij niechcianych niespodzianek 

w drodze, oddaj swój samochód w ręce 
specjalistów.

Szczegóły oferty u dealerów i partnerów 
serwisowych Volkswagen Samochody 
Użytkowe.



Zdjęcie przedstawia modele z wyposażeniem dodatkowym dostępnym za dopłatą. W zależności od modelu i wersji zużycie paliwa 
w cyklu łączonym: od  4,3  l/100 km  do 9,9  l/100  km. Emisja CO2: od  113 g/km do 237 g/km, dane na podstawie świadectw 
homologacji typu. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.vwuzytkowe.pl

Sztuką jest 
pracować mądrze, 
a nie ciężko. 

• już od 49 000 zł netto
• w leasingu 102,9%
• z możliwością odliczenia do 100% VAT

Umów się na jazdę próbną i zobacz, jak radzą sobie dostawcze 
Volkswageny. Przekonaj się, że praca z nimi jest lżejsza, 
bardziej komfortowa i bezpieczniejsza. Wybierz swój model:

sztukadojrzałychdecyzji.pl

www.vwuzytkowe.pl


