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Volkswagen Samochody Użytkowe  
MTB Team 
Nowy sezon – nowa energia!

Debiut e-Craftera w roli dostawcy
Projekt Misja Zerowa Emisja

Rowery jadą z nami!
Wybieramy odpowiedni bagażnik  
rowerowy

Nowa Grand California 600 
i Grand California 680

Wakacyjny dom  
z widokiem na świat
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Wiosna, której już nie sposób nie zauważać, budzi w nas znowu chęć 
do wypadów za miasto. Cieplejsze i  dłuższe dni sprawiają ,  
że z  przyjemnością spędzamy czas na świeżym powietrzu.  
Jedną z wielu form aktywności może być podróż kamperem  
w  dowolne miejsce na świecie. Zachęcamy do sprawdzenia,  
czym charakteryzują się Nowa Grand California 600 i 680. Liczymy,  
że spodoba Wam się nasz nowy dom na kółkach.  

Wycieczki za miasto będą udane, gdy odpowiednio przygotujemy 
do nich samochód. Podstawową czynnością jest zmiana opon  
na letnie. Jakie wybrać, aby czuć się komfortowo i bezpiecznie? O tym 
dowiecie się również w naszym magazynie EKSTRA.

A może planujecie wiosenne porządki? Zapraszamy do naszej 
cyklicznej serii TOP 10, w której tym razem ułatwiamy zachowanie 
czystości w samochodzie. Znajdziecie tam wiele akcesoriów, które 
pomogą utrzymać porządek.  

Jak wiosna, to i rower! Wyjazdy poza miasto są idealną okazją, 
by zwiedzić okolicę na takich jednośladach. To wspaniały sposób  
na wspólne spędzenie czasu i relaks na łonie natury. Dlatego warto 
pomyśleć o lekkim, łatwym w montażu bagażniku rowerowym. Wśród 
wielu naszych propozycji każdy z łatwością znajdzie odpowiednią 
dla siebie. 

Nawiązując do rowerów i profesjonalnego kolarstwa, zdradzamy, 
co dzieje się u naszych zawodników z Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team. Sprawdźcie, kim są nowi zawodnicy i jakie mają 
plany na najbliższy sezon.  

W tym numerze piszemy też o akcji Misja Zerowa Emisja, której 
bohaterami są dwa Volkswageny Craftery – elektryczny e-Crafter i jego 
odpowiednik z silnikiem Diesla. Oba przez sześć tygodni rozwoziły 
towary dla klientów sklepów H&M i IKEA, zbierając w ten sposób 
materiał porównawczy do badań nad tym, czy transport na terenie miast 
może być przyjazny środowisku i jednocześnie opłacalny. Jak dokładnie 
przebiegał projekt? Odpowiedź znajdziecie również w tym numerze.  

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 przykładowe 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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Zestaw zabezpieczenia ładunku w walizce Wewnętrzny bagażnik dachowy

Siatka bagażowa

1. Crafter 459 zł 
      7C0017233

2. Uchwyt do walizki do montażu na ścianie     
    działowej, Crafter 69 zł 
     7C0017238

1. Crafter 1499 zł 
      7C0017234

2. Zestaw montażowy, Crafter 549 zł 
    (do samochodów bez szyn w przestrzeni ładunkowej)  
     7C0017737

1. T6 249 zł 
      7H0065110

2. Caddy 219 zł 
      2K0065110

3. Caddy Maxi 219 zł 
      2K3065110

TOP 10
– polecamy!

459 zł

od 209 zł

1499 zł

Dywaniki gumowe

1. PLUS, 4 szt. na dwa rzędy, Caddy 109 zł 
      2K1061550  041

2. PLUS, 3 szt. na pierwszy rząd, T6 109 zł 
      7H1061551F 041

109 zł

bestseller 

Dostosuj wnętrze auta do swoich potrzeb 
 oraz rodzaju ładunku, jaki przewozisz.  

Wyposaż je w Oryginalne akcesoria Volkswagen®.  
Siatka bagażowa, wewnętrzny bagażnik dachowy 

czy torba Clean Solution pomogą utrzymać  
idealny porządek w kabinie i bagażniku.  

Natomiast dzięki obsłudze głosowej do radia  
i nawigacji będziesz mieć wszystko…  

dosłownie na zawołanie.



Obsługa głosowa

1.  Do radia Composition Media, 
Caddy, T6, Amarok PA 579 zł 
Tylko do samochodów z kamerą cofania i fabrycznym     
systemem dźwiękowym  
7E0054802

2.  Do systemu nawigacji Discover Media, 
Caddy, T6, Amarok PA 1119 zł 
7E0054802A
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TOP 10
– polecamy!

App-Connect

Torba Clean Solution

Kosmetyki do czyszczenia

1.  Caddy, T6, Amarok PA 1099 zł 
Dokument aktywacyjny do App-Connect  
(tylko w połączeniu z gniazdem USB obsługującym urządzenia Apple)      
7H0054830

Ładowarka 2 × USB

1.  Wszystkie modele 129 zł 
Dzięki dużej mocy 2 × 2,4 A możliwe jest szybkie ładowanie      
smartfonów oraz większych urządzeń, np. tabletów.            
000051443D

1. Wszystkie modele 125 zł 
      000061107

1. Środek do czyszczenia kokpitu, 34 zł 
      000096307B

2. Preparat do czyszczenia felg, żel 500 ml, 42 zł 
      000096304J

3.  Płyn do spryskiwaczy, letni, koncentrat 1:100,  
26 zł 
000096311M 

129 zł

od 579 zł

125 zł

1099 zł

od 25 zł

Owiewki

1. T6 349 zł 
      7E0072193  HU3

2. Caddy 299 zł 
      2K0072193B

3. Crafter 349 zł 
      7C0072193

od 299 zł
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ZZZastanawiasz się, gdzie pojechać  
na urlop? W góry, nad morze, na połud- 
nie, na północ… A  może po prostu  
ruszysz przed siebie? Wybierając się na 
wakacje kamperem, niczego nie mu-
sisz planować czy rezerwować. Nic Cię 
nie zobowiązuje ani nic nie goni. Masz 
nieskrępowaną wolność wyboru miej-
sca, długości pobytu, nawet widoku za 
oknem. Pociągające, prawda? Poznaj to 
uczucie dzięki nowej Grand Californii 600 
i Grand Californii 680. 

Zapraszamy do środka
Słynny luksusowy dom na kółkach Volkswa-

gena jest teraz jeszcze bardziej komfortowy  
i przestronny. 

Ma on wystarczająco dużo miejsca, aby  
spędzać w nim czas wspólnie z rodziną lub wygo-
spodarować kącik tylko dla siebie. Nieważne jed-

nak, gdzie będziemy przebywać – i tak wszędzie 
możemy się czuć jak u siebie. To głównie za spra-
wą wielu udogodnień, które wprowadzono. 

Rozgość się
Nowa Grand California ma doskonale zorga-

nizowaną przestrzeń, w której każdy detal został 
starannie zaprojektowany. Sypialnia to miejsce,  
w  którym nie tyle można spać, ile naprawdę 
się wyspać. Grand California 600 jest wypo-
sażona nie tylko w  duże łóżko o  wymiarach 
195  ×  140  cm, na którym można spać w  po-
przek, lecz także w opcjonalne łóżko o długości 
ok. 165 cm, zamieszczone pod dachem samo-
chodu. Natomiast łóżko w Grand Californii 680 
jest jeszcze większe, bo mierzy aż 200 cm wzdłuż 
i 170 cm wszerz. No cóż, przytulność wymaga 
przestrzeni. Tuż obok mamy łazienkę, a w  niej 
toaletę, prysznic, umywalkę, półki z uchwytami 
na przybory toaletowe, szafkę, uchwyty na ręcz-
niki i papier toaletowy. Wszystko, co niezbędne, 
swobodnie się tu mieści. 

Aneks kuchenny to funkcjonalne miejsce, 
w  którym z  łatwością można przygotować do-
mowy posiłek z lokalnych, np. kupionych po dro-
dze, produktów. Wyposażony jest w  kuchenkę 
gazową, zlew, lodówkę oraz wiele praktycznych 
schowków. W salonie, czyli części jadalnej, miło 
się spotkać na wspólny posiłek – są tam wygod-
ne kanapy oraz wystarczająco duży, stabilny stół. 
A po deserze można pograć w gry, obejrzeć film, 
pobawić się albo po prostu pobyć razem.

Którą wersję Californii 
wybierasz?

Teraz warto zdecydować, która wersja Grand 
Californii jest lepsza dla Ciebie. Będzie to głównie 
zależało od tego, jak wyobrażasz sobie swoje ide-
alne wakacje. Obie wersje  bazują na płycie pod-
łogowej Craftera. Grand California 600 to idealnie 
wymyślony samochód na rodzinne wakacje, w któ-
rym znajdzie się wystarczająco miejsca dla czterech 
osób i  ich bagażu. Grand California 680, dłuższa 
o 80 cm, to już ekskluzywny pensjonat na kółkach 
– przytulny i  komfortowy na wakacje we dwoje. 
Warto wiedzieć jedno – każdy Volkswagen Grand 
California gwarantuje podróż marzeń.

Nowa Grand California 600 i Grand California 680

Wakacyjny dom  
z widokiem na świat.
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T1  
1H3069640

Zestaw do soli  
i pieprzu VW

T1

1H3099303

Modelik mobilny 
serwis

T1  
1H3087703A

Wycieraczka 
domowa VW

nowości

T1

1H3087325

Plecak  
dla dzieci

T1

1H3087703D

Piórnik dla dzieci

T1

1H3087318

Worek sportowy
dla dzieci

Cam
per

Beach
:

ko
lek

cja

49 zł

99 zł

129 zł

149 zł

45 zł

29 zł

Ciesz się Volkswagenem  
nie tylko w podróży.



Skarbonka Bulli  
Flower Power
1. Zielona

211087709D AUN

2. Żołta

211087709C 18R

3. Czerwona

211087709B 2K2

4. Ciemnoniebieska 
211087709E  

95 zł

1.

2. 3. 4.

5. 6.

5. Niebieska 

211087620A 274

6. Czerwona 

211087620A 645

Pamięc USB

109 zł
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 211087102A

2K0087703B

2K0051708

 7E0084501       

Książka kucharska  
T1 Camper

Magnes T1 Bulli, 
czerwony

Okładka Bulli 
na iPhone 6 oraz 6S

Zestaw  
2 ręczników 
kuchennych  
z motywem T1

89 zł

9 zł

45 zł

39 zł

2K0069690

Latarka 
wielofunkcyjna  
Tough Work

85 zł

 211069644A AUN

 7E0069601

Podstawka  
na jajko T1

Kubek T1, 
 biały, emaliowany

79 zł

45 zł

lifestyle
Volkswagen może towarzyszyć Ci  

przy śniadaniu, na wycieczce,  
gdy się bawisz lub odpoczywasz.
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1. Model T6 Multivan 1:87  
 (czerwono-biały) 7E5099301BH9C 
2. Model T6 California 1:87 
 (żółty) 7E5099301CL1S 
3. Model T6 Multivan 1:87  
 (biały), brak zdjęcia 7E5099301BB9A 

4. Model T2b wersja skrzyniowa 1:43         
    245099300  D5U 
5. Model T1a Samba Bus 1:43 231099300E Y3D  
6. Model Car Bulli 1:18,  
     (niebieski) 231099302  LRD  
7. Model Crafter van GP 1:43, 
    (srebrny metalik) 2E1099300  647

75 zł

149 zł

149 zł

179 zł

95 zł
75 zł

modele VW

1.

4.

5.

6.

7.
2.

* Rzeczywisty rozmiar modeli może być inny niż pokazany.

1H0087319

Torba na ramię 
Volkswagen T1,  
błękitno-biała

1. Rozmiar XS, 5DB084210  VRM

1. Rozmiar S, 7E2084200A  

4. Rozmiar XL, 7E2084200D

2. Rozmiar M, 5DB084200B 530

2. Rozmiar M, 5DB084210B VRM

2. Rozmiar M, 7E2084200B

5. Rozmiar 2XL, 7E2084200E  

1. Rozmiar S, 5DB084200A 530

3. Rozmiar XL, 55DB084210D VRM

3. Rozmiar L, 7E2084200C

6. Rozmiar 3XL, 7E2084200F

T-shirt damski,  
Light Blue,  

T1 Summer Edition 

ostatnie sztuki

ostatnie sztuki

T-shirt T1 1950,  
biały

T-shirt „Think outside the box”, 
męski,  

T1 Summer Edition 

99 zł

109 zł

99 zł

135 zł

nowość 

 5DB087317A

Kosmetyczka,  
niebiesko-szara,  

T1 Summer Edition

89 zł
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Brelok metalowy  
dla wybranego modelu VW

39 zł

000087010K YPN

1.

000087010ACYPN

2.

000087010M YPN

3.

000087010APYCC

4.

000087010L YPN

5.

000087010ABYPN 

000087010AAYPN

6.

7.

Brelok T1, 
czerwony
2K0087010

Brelok T1,  
z żetonem 1 euro
231087010B JKA

Brelok T1,  
skórzany
7E0087013 

Brelok Tough Work
2K0087010A

Brelok Tough Work
z minimiarką
2K0087013B  

21 zł

15 zł

39 zł

39 zł

10 zł
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 7E0087605

 7E0084509

7E0069635

Parasol 
przeciwsłoneczny T1

Koc piknikowy T1,  
200 × 160 cm 

Leżak T1, drewniany, 
3 pozycje siedzenia

299 zł

119 zł

229 zł

7E0084508 

2K0087317  

1H9087002C

Poduszka T1, czerwona, 
50 × 50 cm

Torba materiałowa  
z nadrukiem T1

Tablica metalowa  
T1 Camper
30 × 40 cm

79 zł

19 zł

59 zł

7E0087600  

Parasol T6 Volkswagen 
Samochody Użytkowe 

119 zł
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 7E0084300A  

 7E0084300 

211087511B       

 211099320  BL9

7E0084300B 

Czapka z daszkiem  
T1 1950, szara

Czapka z motywem  
VW Samochody Użytkowe  

w wielu językach

Pluszak T1

LEGO Bus Bulli  
T1

Czapka z daszkiem  
T1 1950, żółta

69 zł

69 zł

109 zł

469 zł

69 zł
1H0087500  

000087703ED  

Wózek do nauki 
chodzenia

Kolorowanka z kolekcji 
Transporter, 24 strony,  

rysunki modeli od T1 do T6, 
format A5

189 zł

15 zł

211087511A

Model T1 

25 zł



2322 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl

wyprzedaż

Kurtka softshell 
unisex T1 Bulli 

Kurtka męska  
VW SU

Bluza damska 
Amarok 

Koszulka polo damska 
Amarok

− do wyczerpania zapasów

199 zł

199 zł

155 zł 65 zł

Rozmiar S, 211084050A 274

Rozmiar L, 2H1084140C VSX

Rozmiar M, 2H1084140B VSX

Rozmiar S, 2E0084002A41

Rozmiar L, 2H1084240C 530

Namiot T1 
duży, zielony

Namiot dziecięcy T1  
w stylu hippie

Namiot plażowy 
California

1190 zł

299 zł

99 zł

231069616

1H9069616

000069618 578
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ALEKSANDRA 
PODGÓRSKA

MTB Team

STANISŁAW 
NOWAK

MTB Team

BARTŁOMIEJ 
WAWAK

MTB Team

W tym roku Volkswagen 
Samochody Użytkowe  

MTB Team wyruszy na trasy 
w odświeżonym składzie. 

Do zespołu trenera 
Bogdana Czarnoty  

dołączyły cztery nowe  
osoby. Zostały wybrane  
nie tylko na podstawie 

licznych osiągnięć  
sportowych, lecz także  

z powodu wyróżniającej się 
woli walki oraz determinacji. 

Warto ich poznać bliżej.

Z energią 
w nowy sezonZUZANNA 

KRZYSTAŁA
MTB Team
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Bartłomiej Wawak nie rozstaje się z rowerem od naj-
młodszych lat, choć lubi też inne aktywności − chodze-
nie po górach czy ściganie na gokartach. Nic więc dziw-
nego, że zostawał wielokrotnym mistrzem Polski XCO/
XCM w latach 2009−2011 i 2013−2018. Jego najwięk-
szym rowerowym sukcesem jest 1. miejsce na mistrzo-
stwach Europy Marathon Singen 2013 (U23). 

 Aleksandra Podgórska przygodę z kolarstwem za-
czynała jako młodsza juniorka w bielawskim klubie. 
W niedługim czasie była już wielokrotną zwyciężczy-
nią i medalistką mistrzostw Polski MTB XCO oraz XCM. 
Gdy zsiada z roweru, zajmuje się zdrowym stylem ży-
cia, fitnessem, dietetyką oraz tresurą psa Bezy. 

Stanisław Nowak od 10 lat systematycznie zbliża 
się do światowej czołówki, co jest jego życiowym 
celem. Po drodze zdobył tytuły mistrza Polski ju-
niorów w najróżniejszych kategoriach. Gdy nie ma 
go na treningu lub zawodach, słucha muzyki albo 
ogląda filmy ze znajomymi. 

 Zuzanna Krzystała, mimo że ściganie rozpoczę-
ła dopiero 2 lata temu, zdążyła już wielokrotnie zająć 
1. miejsce w  klasyfikacji generalnej w  maratonach 
MTB oraz CX w Polsce. Kolarstwu poświęca się z taką 
samą pasją jak budownictwu, które jest jej zawodo-
wym powołaniem. „Jesteśmy przekonani, że nowi zawodnicy wniosą  

do drużyny dużo pozytywnej energii i motywacji,  
które przełożą się na znakomite  

wyniki podczas startów".

Najbliższe starty:  
07–08.04.2019; 22.04.2019; 05.06.2019

Dowiedz się więcej:
www.vwuzytkowe-mtb.pl

Tak wzmocniony zespół będzie kontynuował in-
tensywne przygotowania do igrzysk olimpijskich 
w Tokio 2020, biorąc udział w  licznych zawodach 
w Polsce i na świecie. W planach są starty w indy-
widualnych oraz drużynowych mistrzostwach Polski, 
pucharach świata, największych imprezach typu ma-
ratony oraz w wyścigach przełajowych. 

Trenując do zawodów, zespół będzie mieć do dys-
pozycji w  tym sezonie Volkswagena Craftera oraz 
Volkswagena Californię. Samochody, dzięki specjal-
nemu wyposażeniu, umożliwiają wygodne podróżo-
wanie zawodnikom, a także łatwy i bezpieczny trans-
port rowerów oraz dodatkowego sprzętu. W  tym 
sezonie, tak jak w poprzednich latach, będą ścigali się 
na najwyższej klasy rowerach marki SCOTT.

„Jesteśmy przekonani, że nowi zawodnicy wnio-
są do drużyny dużo pozytywnej energii i motywa-
cji, które przełożą się na znakomite wyniki podczas 
startów. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować 

zawodnikom, których ostatnio pożegnaliśmy: Kasi 
Solus-Miśkowicz, Michalinie Ziółkowskiej, Bartkowi 
Janowskiemu, Kubie Zamroźniakowi oraz Markowi 
Konwie – za kilometry przejechane w naszych bar-
wach, zdobyte tytuły i zaangażowanie w rozwój ze-
społu” – powiedziała Magda Piekarczyk, kierownik 
komunikacji marketingowej i PR marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe. 

Pozostaje życzyć całemu zespołowi sukcesów  
w zawodach w tym roku oraz wspinania się coraz wy-
żej i wyżej w doskonaleniu kolarskich umiejętności.



Rowery 
jadą  

z nami.
- Wybieramy  

bagażniki rowerowe.

Możliwość zastosowania 
w kilku modelach

Dopuszczalne obciążenie50 
kg max

Montaż bez 
użycia narzędzi

Liczba rowerów możliwych 
do przewiezienia

2

T6, Caddy – bagażnik rowerowy na hak Premium, 
składany, z szerokim kątem otwarcia 
000071105J

60 
kg max

2

3079 zł

Model  Premium (na klapę) Comfort Premium (na hak)

Liczba miejsc na rowery 4 4 2

Masa własna (kg) 13 14,6 13

Maks. obciążenie (kg) 60 60 60

Szerokość szyny na koła (mm) 50 50 –

Średnica ramy roweru
rura okrągła do 55 mm lub
rura owalna 55 × 45 mm

rura okrągła do 80 mm lub
rura owalna 80 × 45 mm

rura okrągła do 75 mm lub
rura owalna 75 × 45 mm

Wymiary (cm) 170 × 93 × 35 (dł. × szer. × wys.) 157 × 47,5 × 96 (dł. × szer. × wys.) 69 × 118 × 56 (wys. × szer. × głęb.)

Mocowanie koła pas mocujący zapięcie z funkcją szybkiego zapinania –

Zamknięcie na zamek 4. uchwyt zamykany na zamek
wszystkie uchwyty zamykane na zamek

i pojedynczo zdejmowane
●

Otwieranie tylnej klapy przy zamontowanym uchwycie ● ● ●

Elektryczne otwieranie tylnej klapy przy zamontowanym 
uchwycie

● ○ ●

Pozostałe informacje folia chroniąca lakier w zestawie
przesuwne elementy mocujące w szynach 
na koła, folia chroniąca lakier w zestawie

wtyk, 13-biegunowy; opcjonalne akcesoria: 
pokrowiec, szyna najazdowa

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

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

2. T5 – bagażnik rowerowy na 4 rowery  
7H0071104 T5, 3190 zł

60 
kg max

4
60 

kg max

4

3090 zł 2890 zł

2928 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl
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zadebiutował w roli dostawcy. Volkswagen e-Crafter 

Akcja Misja Zerowa  
Emisja na ulicach 

Warszawy  
Volkswagen e-Crafter  

kontra Volkswagen Crafter 
z silnikiem Diesla.

Kto zwyciężył w ramach akcji 
Misja Zerowa Emisja?

W styczniu na ulice Warszawy wyjechały dwa 
pojazdy dostawcze Volkswagen Samochody Użyt-
kowe: elektryczny e-Crafter i jego konwencjonalny 
odpowiednik, Crafter z silnikiem Diesla. Przez trzy 
tygodnie samochody rozwoziły towary zamówione 
przez klientów sieci IKEA oraz H&M, czyli pracowały 
jako dostawcy na pełny etat. W Warszawie rocznie 
przewozi się ponad miliard ton różnego rodzaju ła-
dunków, co przyczynia się do ciągłego pogarszania 
jakości powietrza. Na pewno zyska ono na czystości, 
jeśli dostawy towarów do sklepów będą odbywać 
się przy wykorzystaniu dostawczych samochodów 
elektrycznych. Ale czy taki transport nie okaże się 
dla odmiany zabójczo drogi? Najlepiej to sprawdzić.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 
(PSPA) w  ramach programu pilotażowego Misja  
Zerowa Emisja przeprowadziło spektakularne 
badanie. Jego celem była rzetelna analiza po-
równawcza emisji CO2 oraz całkowitych kosztów 

posiadania pojazdu elektrycznego w  odniesie-
niu do pojazdu spalinowego. Kluczowe zadanie 
mają  tutaj dwa Volkswageny Crafter kursujące 
w barwach IKEA i H&M.

Dostawczy e-Crafter jest idealny dla firm dzia-
łających w centrach miast i dostarczających towar 
do końcowego odbiorcy, czyli firm kurierskich i logi-
stycznych, zakładów rzemieślniczych, małych skle-
pów, dostawców energii czy przedsiębiorstw tak-
sówkarskich. Jak go do tego przygotowano?

Zasięg e-Craftera wynosi 173 km (mierzony wg 
normy NEDC), ale jego prędkość maksymalną ce-
lowo ograniczono do 90 km/h! Dlaczego? Bo od-
powiada to rzeczywistym codziennym potrzebom 
firm działających w  miastach. Po przeprowadzo-
nych przez markę Volkswagen Samochody Użytko-
we analizach okazało się, że przeciętnie samochody 
dostawcze pokonują w miastach od 70 do 100 km 

dziennie. Biorąc to pod uwagę, można było zamon-
tować w e-Crafterze mniejsze akumulatory, co zna-
cząco wpłynęło na konkurencyjność jego ceny. Poza 
tym posiada najnowocześniejsze systemy służące 
bezpieczeństwu, komfortowi oraz multimedialne. 
Podsumowując: ma wszystko, aby dobrze wypaść 
w programie. 

 
„Jednym z celów marki Volkswagen Samochody 

Użytkowe jest wyznaczenie kierunków nowoczesnej 
logistyki miejskiej. Koncentrujemy się na przyszłych 
obszarach mobilności. Mając na uwadze kwestie 
środowiskowe i nowe potrzeby klientów, uzupełnia-
my gamę modelową o pojazdy elektryczne. Pierw-
szym elektrycznym samochodem dostawczym  
w  ofercie jest e-Crafter, produkowany w  Polsce.  
W tym roku pojawią się także elektryczny Volkswa-
gen Caddy i  Transporter. Wszystkie wymienione 
modele są odpowiedzią na obserwowane nowe 
zapotrzebowanie. Cieszymy się, że możemy wziąć 
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Barum 
205/65 R16 107/105T C  
Vanis 2 E/C/72/2  
Multivan
ZTS209656TLV20

Uniroyal 
195/65 R15 95T XL  
RainExpert 3 C/A/72/2  
Caddy
ZTS196655TQ3R0

Firestone 
195/65 R15 91H  
Roadhawk C/A/71/2  
Caddy
ZTS195655HFRH0

Sava 
195/75 R16 107/105Q C  
Trenta M+S E/B/73/2  
Crafter
ZTS199756QATM0
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udział w  badaniu i  zweryfikować założenia, które 
przyświecały nam przy tworzeniu tego samocho-
du” – mówi Patryk Grzeczka, Dyrektor Marketingu 
Volkswagen Samochody Użytkowe. 

Transport ekologiczny, szczególnie w  dużych 
miastach, jest ogromną nadzieją mieszkańców na 
poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie – także 
jakości  życia. To transport przyszłości, którego wi-
zytówkę stanowi e-Crafter. Pamiętajmy, że w nie-
dalekiej przyszłości jedynie elektryczne samochody 
będą miały wstęp do centrów miast, a dostawcze 
auta z  racji swojego przeznaczenia będą musiały 
wjeżdżać do stref zerowej emisji. 

Zanim Volkswagen o napędzie elektrycznym 
pojawił się w sprzedaży, został wyróżniony Euro-
pejską Nagrodą Transportową dla Aut Zgodnych 
z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju 2018  
w kategorii „Samochody Transportowe i Dostawcze”.

Wyniki akcji Misja Zerowa Emisja zostaną opubli-
kowane w marcu podczas kongresu MOVE – Mobi-
lity & Vehicles w trakcie Poznań Motor Show 2019, 
który współorganizuje PSPA. W raporcie zostaną tak-
że uwzględnione takie parametry jak cena pojazdu,  
a nawet temperatura otoczenia.

Zadbaj o dobrą przyczepność oraz bezpieczeństwo 
hamowania latem. Rozważ wymianę opon,  
kompletnych kół oraz felg.

Hankook 
205/65 R16 107/105T C  
Radial RA28 E/B/71/2  
Multivan
ZTS209656TH280

Firestone
215/65 R16 98H  
Destination HP E/B/70/2 
Multivan
ZTS215656HFDE1

Firestone
215/60 R17 96H 
Destination HP E/B/71/2
Multivan
ZTS215607HFDE0

Uniroyal 
215/65 R16 109/107T 
C Rain Max 3 C/B/72/2 
Multivan
ZTS219656TQZU0

1.

2.

449 zł

359 zł

409 zł

309 zł

219 zł

419 zł

186 zł 289 zł

Opony letnie

Pewnie  
na czterech  
kołach



Opony

Kompletne koło letnie  
SPRINGFIELD BLACK EDITION
Felga 8J × 18 ET 50
Opona Semperit 
2 255/45 R18 103 Y XL 
Etykieta EU: C/C/73(2)
7E0073378  AX1 – koło prawe
7E0073478  AX1 – koło lewe

Transporter 
17” Merano, 7J × 17,  
ET 55  
7E00714978Z8 

929 zł

bestseller 

Transporter 
16” Corvara, 6,5J × 16, 
120/5, ET 51  
7E00714968Z8 

819 zł* 

bestseller 

Amarok 
20” Nazare, grafitowy metalik, 
8J × 20, ET 43 
2H6071490NQ9 (dostępne 
na zamówienie)

2390 zł

Amarok 
17" Rocadura, czarny połysk,  
8J × 17, ET 49 
2H0071497A FZZ (dostępne 
na zamówienie)

1350 zł

Caddy 
16” Aspen, 6J × 16,  
112/5, ET 50 
5K00714968Z8 

790 zł

Transporter 
18” Dakar, czarna,  
8J × 18  
7H5071498AX1 

1529 zł

Amarok 
18” Durban, czarna,  
7,5J × 18, ET 45  
2H6071498Z98 

1590 zł

Amarok 
19” Aragonit, czarna,  
8J × 19, 120/5, ET 43  
2H0071499AX1 

1959 zł

Wyjątkowe ubezpieczenie opon. 
Pełna ochrona przez 36 miesięcy
w cenie opon lub kompletnych kół.
Z ubezpieczeniem opon nie musisz martwić się o gwóźdź lub krawężnik, który przy parkowaniu  
znalazł się za blisko opony. Ubezpieczenie nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem, a ochrona 
ubezpieczeniowa jest ważna przez 36 miesięcy.
Oferta obowiązuje we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Użytkowe.

Ubezpieczenie 
opon

Ubezpieczenie kompletu opon do 36 miesięcy w cenie opony!  
Obowiązuje ono przy zakupie zarówno kompletnych kół, 
jak i samych opon.  
Ubezpieczenie opon Volkswagen Samochody Użytkowe pomaga w następujących przypadkach:
–  uszkodzenie opon spowodowane przez przebicie ostrymi przedmiotami podczas jazdy,
–  uszkodzenie opon spowodowane przez jasno zidentyfikowane uderzenie w krawężnik,
–  wandalizm, czyli celowe uszkodzenie opon przez osoby trzecie.

 Więcej informacji w Autoryzowanym Serwisie Volkswagen Samochody Użytkowe, biorącym udział w programie.

Miesiące od zakupu 0–12 12–24 24–36

Rekompensata 100% 50% 25%

kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT

Oferta specjalna dla T6

Felgi aluminioweOferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
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1890 zł



3299 zł

4933 zł

3799 zł

4933 zł

Komplet osłon podwozia VW Amarok 2.0, 2010–2016,  
grubość: 4 mm, aluminium (silnik, skrzynia, zb. paliwa) 
XAK233335837RR

Komplet osłon podwozia VW Amarok 3.0, 2016,  
grubość: 4 mm, aluminium (silnik, skrzynia, zb. paliwa)  
XAK233335847RR

Osłony należy zamawiać mailowo.

Osłony podwozia Amarok

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

Osłona silnika i skrzyni biegów T5/T6

1499 zł

1656 zł

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy, 2015→, 
1 szt., grubość: 2 mm, stal malowana (czarna) 
XAK211151071

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy

1399 zł

1503 zł

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

Czas oczekiwania: ok. 1 tygodnia od zamówienia.

Osłona silnika i skrzyni biegów Crafter

1399 zł

1603 zł

Osłony
 i chlapacze

1. Przód, 320 zł, 7C0075111 
2. Tył, furgon, pojedyncze opony, 350 zł, 7C0075101

3. Tył, furgon, opony bliźniacze, 485 zł, 7C0075101A 

4. Tył, Kombi/Furgon z 1X1 (4MOTION), 
     pojedyncze opony, 350 zł, 7C0075101B 
5. Tył, skrzynia, pojedyncze opony, 350 zł, 7CA075101

6. Tył, skrzynia, opony bliźniacze, 485 zł, 7CA075101A

1. Przód, 2 szt., 175 zł, 1T0075111 
2. Tył, krótki rozstaw osi, 2 szt., 205 zł, 2K507510

3. Tył, długi rozstaw osi, 2 szt., 205 zł, 2K5075101A 

1. Zestaw przód, 205 zł, 7H0075111

2. Zestaw prawy, lewy, tył ,klapa, 275 zł, 7F0075101

3. Zestaw prawy, lewy, tył, drzwi, 275 zł, 7H0075101

Chlapacze Crafter

Chlapacze Caddy Chlapacze T6

od320 zł

od175 zł od205 zł

Zapewnij sobie ochronę  
przed uszkodzeniami podwozia  

i zabrudzeniami karoserii.
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Zabudowy 
Amarok

Najwyższej jakości 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  
Czas oczekiwania: ok. 5 tygodni od zamówienia.

Hardtop RH03 Special  
z przyciemnianymi uchylnymi  
oknami bocznymi

1.  Zwijana roleta aluminiowa  
w kolorze srebrnym, Amarok     
Aventura Sportsbar, 2016→  
XAKH718

2.  Zwijana roleta aluminiowa  
w kolorze czarnym, Amarok 
Aventura Sportsbar, 2016→  
XAKH7181

Powyższe zdjęcie rolety jest wyłącznie poglądowe.  
Czas oczekiwania: ok. 1 tygodnia od zamówienia.

Rolety zwijane  
Amarok Aventura

8790 zł

8490 zł

7290 zł

9883 zł

8828 zł

8288 zł

1.

2.

Akcesoria dostępne do pokrywy ALUCOVER

1. Srebrna bez orurowania  
XAKEVO400

2. Czarna bez orurowania  
XAKEVO400B

Zestaw pałąków poprzecznych  
do pokrywy alucover  
XAKCROSSN06

Zestaw uchwytów oczkowych  
do pokrywy alucover (6 szt.) 
XAKLRSP023

619 zł

660 zł

329 zł

349 zł

Pokrywa  
aluminiowa  
ALUCOVER

2800 zł

2956 zł

1.

7150 zł

7550 zł

1.

2800 zł

2956 zł

2.

7650 zł

8105 zł

2.

Orurowanie do pokrywy aluminiowej 
1. Srebrne XAKRLB76W

2. Czarne XAKRLB76W
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nowość






