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Mamy nadzieję, że w chwili, gdy czytają Państwo te słowa, polska jesień 

wciąż jest na tyle złota, ciepła i pogodna, by skłaniała do ciekawych 

samochodowych podróży. Szczególnie wyjazdów w góry – wyjątkowo 

malownicze o tej porze roku. Dlatego w tym numerze przygotowaliśmy 

dla Państwa mały ilustrowany przewodnik po architekturze drewnianej 

Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, która bywa często niedoceniana.

Przez lata pomijana była także architektura przemysłowa i poprzemysło-

wa, która przeżywa w ostatnich latach swój renesans, zarówno jeśli 

chodzi o renowację konserwatorską, jak i adaptację dawnych budynków 

do nowych funkcji. Nadal istnieje kilka obiektów, które czekają na swoje 

pięć minut. O tym również wspominamy.

Sezon jesienny to pora na bardzo praktyczne zakupy powiązane 

z bezpieczeństwem na drodze, stąd jak zawsze w numerze jesienno-

-zimowym znajdziecie Państwo obszerne materiały o kołach, opo-

nach i ubezpieczeniach. 

Nie zapomnieliśmy oczywiście o nadchodzących Świętach Bożego 

Narodzenia, z okazji których przygotowaliśmy bardzo obszerny prze-

wodnik prezentowy. Warto się z nim zapoznać, tym bardziej że w na-

szym e-sklepie pojawiło się kilka bardzo ciekawych świątecznych 

gadżetów, wśród których znajdą Państwo wspaniałe prezenty również 

dla najmłodszych. Z myślą o nich polecamy także pod choinkę książki 

dla małych podróżników, by nigdy nie nudzili się w trasie.

Życzymy miłej lektury!

Zespół Volkswagen Samochody Dostawcze

Od redakcji
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Zakładając, że ruszymy poza Polskę, powinniśmy zacząć 

od sprawdzenia zasad panujących w danym kraju, jeśli 

chodzi o obowiązkowe przedmioty, które musimy mieć 

w  kabinie  Ponadto każde państwo ma nieco inne 

reguły przewożenia dzieci  

Natomiast niezależnie od kraju zimą policja zwraca 

uwagę na bieżnik opon, dlatego najlepiej wyposażyć się 

w nowe opony zimowe, a dodatkowo zapakować dobrej 

jakości łańcuchy na koła 

Niezbędne jest także sprawdzenie poziomu oleju i stanu 

akumulatora  Warto mieć też pod ręką dobrą skrobaczkę 

oraz mały zapas zimowego płynu do szyb, aby nie 

przepłacać na trasie za granicą  

Na koniec rzecz bardzo ważna – nasze ulubione narty 

czy deskę najlepiej transportować w boksie dachowym  

Dzięki temu nie zniszczą się w trakcie podróży, a box 

dodatkowo dobrze chroni przed kradzieżą  

Życzymy zawsze białych stoków i bezpiecznej podróży!

Jak przygotować samochód 
przed wyjazdem na narty?
Każdy miłośnik nart czy snowboardu dobrze wie, że przyjemność z jazdy 
na stoku bierze się z umiejętności, przygotowania, ale także może 
być wynikiem posiadania dobrego sprzętu. Podobną regułę możemy 
zastosować do naszego samochodu, którym na owe narty mamy zamiar 
się wybrać.



1.  Bagażnik dachowy VW, Komfort 340 l, 
czarny z połyskiem; 000071200AD

2.  Bagażnik dachowy VW, Basic 340 l, czarny 
matowy, 1 170 zł; 000071200

2 560 zł 1.

1.  Bagażnik dachowy VW, Komfort 460 l, czarny 
z połyskiem; 000071200AE

2.  Bagażnik dachowy VW, Basic 460 l, czarny 
matowy, 1 999 zł; 000071200AC

2 720 zł 2.

1 249 zł 4.

1.  Belki bagażnika dachowego VW T6/T6.1 
California; 7H7071126

2.  Wersja dla samochodów bez szyn mocujących 
na dachu, 1 249 zł; 7H0071126

3.  Wersja dla samochodów z szynami 
mocującymi na dachu, 1 249 zł; 7H0071126A

990 zł 3.

1.  Belki bagażnika dachowego na relingi VW Caddy 5, 
2 szt.; 2K7071151

2.  Belki bagażnika VW Caddy 5, 2 szt., 1 149 zł; 
2K7071126

3.  Belki bagażnika Caddy 5 MAXI, 1 149 zł; 
2K7071126B 
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70 zł 8.

1. Teleskopowa skrobaczka z miotełką – maks. długość 
90 cm; 000096010
2. Standardowa skrobaczka z miotełką – długość 40 cm, 
48 zł; 000096010A

1. Wykładzina bagażnika VW Caddy 5; 2K7061161
2. Mata bagażnika VW T5, T6/T6.1, 229 zł; 
7H0061160

146 zł 6.

1. Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą 
M14 x 1,5 x 27, Caddy; 000071597D
2. Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą 
M14 x 1,5 x 35, T6, Amarok, 276 zł; 000071599B

45 zł 5.

Kanister 5 l; 000093060

469 zł 9.

1. Pokrowce na koła 18”, 4 szt.; 000073900
2. Pokrowce na koła 21”, 4 szt., 175 zł; 000073900E

119 zł 7.

10. 249 zł 

1. Dywaniki gumowe VW Crafter, przód (kabina 
kierowcy), 3 szt.; 7C1061502A82V
2. Dywaniki gumowe VW T6.1, przód, 2 szt., 
189 zł; 7H1061502C82V
3. Dywaniki gumowe Premium VW Caddy 5, 
4 szt., 259 zł; 2K806150082V
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Wszystkie akcesoria Volkswagena 

przygotowane są z wysokiej jakości 

materiałów, z dbałością o detale 

Wnętrze Multivana 6 1



Jeszcze dłuższa gwarancja

Jeśli zastanawiasz się, co jeszcze może zagwarantować Ci 
Volkswagen poza nowoczesną technologią, doskonałą jakością 
i najwyższym poziomem serwisu, poznaj Volkswagen Safe+. 
To element wyposażenia dodatkowego, dzięki któremu masz 
jeszcze większy komfort użytkowania swojego auta.



Dłuższa gwarancja

Volkswagen Safe+ zapewnia Twojemu autu dostaw-

czemu jeszcze dłuższą gwarancję i ochronę autory-

zowanego serwisu nawet do 5 lat  Wystarczy, że przy 

zakupie nowego Volkswagena zamówisz tę opcję wy-

posażenia dodatkowego  Zyskujesz spokój po upływie 

standardowej dwuletniej gwarancji swojego auta, 

niezależnie od tego, jakim modelem jeździsz  Ceny 

sprawdzisz w  intuicyjnym i  prostym konfiguratorze 

samochodów, a także w cennikach  Potem już za nic 

nie płacisz – nawet przez 5 lat! Wystarczy, że w razie 

potrzeby przyprowadzisz auto do Autoryzowanego 

Serwisu Volkswagena, w  którym bez dodatkowych 

kosztów udzielimy Ci pomocy 

Według potrzeb

Stuprocentowa ochrona Twojego Volkswagena sta-

je się faktem  Żeby było jeszcze bardziej komforto-

wo, dostosowujemy ją do indywidualnych potrzeb: 

na pierwszy, pierwszy i drugi, pierwszy, drugi i trzeci 

rok, a  także do całkowitego przebiegu 150 000 km 

po upływie dwuletniej gwarancji  Ty musisz jedynie 

zdecydować, jakiej ochrony potrzebujesz 

Zalety Volkswagen Safe+

Zanim się zdecydujesz, zobacz, co konkretnie oferuje 

Volkswagen Safe+  Poza wspomnianym już przedłuże-

niem standardowej dwuletniej gwarancji Volkswage-

na w dobrej cenie nawet o 3 lata, program gwarantuje 

pełen zakres świadczeń, bez wyjątków:

 √ Możesz korzystać z  napraw w  Autoryzowanych 

Serwisach Volkswagena niemal w całej Europie 

 √ Przy naprawach zawsze wykorzystywane są tylko 

oryginalne części 

 √ Wartość Twojego samochodu wzrasta w  mo-

mencie odsprzedaży  Nawet jeśli w chwili obecnej 

o tym nie myślisz, kiedyś może okazać się to nie 

bez znaczenia 

 √ Program jest elastyczny, istnieje wiele możliwości 

kombinacji zakresu, który obejmuje ochrona 

Dowiedz się więcej

Szczegółowych informacji na temat

Volkswagen Safe+ udzielą pracownicy

Autoryzowanych Serwisów Volkswagen

Samochody Dostawcze  Zapytaj i wybierz

optymalną opcję 
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Książki dla małych 
podróżników
Pod choinkę polecamy książki dla najmłodszych, które 
pobudzają wyobraźnię i zainteresowanie światem.



Albert Kwiatkowski (tekst), Katarzyna Ada-

mek-Chase (ilustracje), Bah Bah. Iran dla do-

ciekliwych, Wydawnictwo Dwie Siostry

Seria „Świat dla dociekliwych” to książki poświęcone 

kulturze, historii i geografii krajów z całego globu  Naj-

nowszy tom pod tytułem „Bah Bah” opowiada o Iranie, 

którego cywilizacja jest jedną z najstarszych na świe-

cie  Dlatego autorzy nie skupiają się tylko na współ-

czesności, ale sięgają do czasów starożytnej Persji, 

prowadząc nas przez wiekowe miasta, ludowe tradycje, 

mity, a nawet kulinaria  Książka wyróżnia się pięknymi, 

celowo niedopowiedzianymi ilustracjami 

Nikodem Pręgowski (tekst i ilustracje), Legen-

darny Toruń, Wydawnictwo Na przykład

Źródłem fascynujących historii może być nie tylko 

dawna Persja, ale i nasz rodzimy Toruń  Nikodem Prę-

gowski – znany ilustrator i twórca plakatów – zebrał 

w jednym tomie dziewięć opowieści i stworzył do nich 

niezwykle szczegółowe, narracyjne ilustracje styli-

stycznie nawiązujące do średniowiecznych kodeksów  

To jeden z najładniej wydanych polskich zbiorów le-

gend w ostatnich latach 

Luigi Dal Cin (tekst), Monica Monachesi (wybór 

ilustracji), W  lesie Baby Jagi, Wydawnictwo 

Słowne

A skoro jesteśmy już przy legendach, to z Polski prze-

niesiemy się teraz do Rosji  Graficznie książka ma 

jednak inny charakter niż opowieść o  Toruniu  Tym 

razem autor tekstów jest jeden, ale ilustratorów  wie-

lu – i to z całego świata  Każdy z nich na własny spo-

sób interpretuje wizualnie rosyjskie podania  Mamy 

tu prawdziwy przegląd różnych technik i stylistyk: od 

żartobliwych, delikatnych rysunków po ekspresyjne, 

malarskie plansze 

Aleksandra i Daniel Mizielińscy (tekst i  ilustra-

cje), Którędy do Yellowstone?, Wydawnictwo  

Dwie Siostry

Ten wielkoformatowy edukacyjny komiks otrzymał 

w 2021 r  wyróżnienie na najważniejszym festiwalu dla 

ilustratorów książek dla dzieci Bologna Ragazzi Award  

To historia podróży dwójki przyjaciół – wiewiórki  

i żubra  Ta osobliwa para podróżuje po najważniejszych 

parkach narodowych na całym świecie, przedstawiając 

młodemu czytelnikowi ich specyfikę i mieszkające na 

danym obszarze gatunki zwierząt  Mnóstwo ciekawych 

i interesująco podanych informacji 

Anna Skowrońska (tekst), Agata Dudek i Małgo-

rzata Nowak (ilustracje), Woda, Wydawnictwo 

Muchomor

Na koniec bardzo ciekawy tytuł pozwalający spojrzeć 

małemu cztelnikowi na świat w  skali makro  A  do-

kładnie na to, jak niezwykle istotną rolę pełni woda 

– i to we wszystkich ekosystemach  Mamy tu zatem 

rozdziały o biegunie północnym, życiu w oceanach, 

energii wodnej, ale także o zagrożeniach klimatycz-

nych: suszach i powodziach  Pozycja dziś niezwykle 

aktualna i potrzebna 
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Na początek zadajcie sobie pytanie, czy chcecie biegać po sklepach, czy prezenty wo-

licie zamówić przez internet  Jeśli macie jeszcze dużo czasu i istnieje szansa, że uda 

wam się uniknąć dzikich tłumów, możecie zaryzykować wyjście do galerii handlowej  

Jeśli jednak czas nagli i boicie się kolejek albo po prostu wolicie szukać, leżąc pod 

kocemi z herbatą w ręku, nie widzimy przeciwskazań  Co ważne, może się to okazać 

zbawienne dla portfela, bo często ceny w sklepach internetowych są konkurencyjne 

Dobry nastrój

Nieważne gdzie, ważne, żebyście byli wypoczęci  Szukanie prezentów staje się udręką, 

gdy robi się to w tzw  międzyczasie i w stresie  Lepiej mieć czas i dobry nastrój! Wtedy 

nawet bez pomysłu jesteście w stanie wybrać coś, co spodoba się bliskim  

Po prostu słuchaj

Rzeczywiście jest tak, że ten, kto dużo rozmawia z bliskimi, nie ma problemu z wybo-

rem prezentów  Nawet jeśli nie wie dokładnie, jaką rzecz wrzucić do koszyka, wybierze 

coś, co jest związane z ich pasjami, pracą, czymś, co lubią robić  Pewnie znajdą się oso-

by, które ucieszą się z tradycyjnych kapci i piżamy, ale warto czasem otworzyć się na 

coś nowego, niekoniecznie jedynie praktycznego  A jeśli kogoś nie znamy szczególnie 

dobrze, a jest naszym znajomym na Facebooku – warto przejrzeć profil i wpisy, szuka-

jąc podpowiedzi, co lubi  Niech tym razem social media przydadzą się nam do czegoś 

pożytecznego 

Życzymy samych trafionych wyborów! 

Podaruj bliskim coś od serca
Kupowanie prezentów może być niezwykle przyjemne, 
choć czasem okazuje się dużym wyzwaniem.
Podpowiadamy, jak zabrać się do tego zadania.

Lifestyle
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1. Bombka świąteczna, 49 zł; 5H9087790A
2. Bombka świąteczna, 59 zł; 5H9087790
3. Foremki świąteczne, 59 zł; 1H2069660
4. Ozdobny świecznik w kształcie T1, 69 zł; 5H9087798
5. Naszyjnik z zawieszką VW T1 z kryształkami Swarovskiego 

(dł. 40 cm), 139 zł; 33D050850A 
6. Szklanka z zimowym motywem T1, 35 zł; 1H2069601B
7. T-shirt damski VW T1, bordo, rozm. XS-XXL, 129 zł; 

7E9084210645 
8. Skarpetki z zimowym motywem T1/Beetle, 2 pary, 

rozm. 36-40, 49 zł; 1H2084361B

Dla niej

Również dla niego
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Dla niego

Nowość

Nowość

Supercena



1. Brelok minimodelik T1, 69 zł; 1H2087010B
2. Zestaw dwóch kubków emaliowanych T1/Beetle, 99 zł; 

7E9069601
3. Brelok skórzany T1, 25 zł; 7E0087013
4. Modelik VW T1 Pickup z plandeką, skala 1:24, 109 zł; 

211099303AA11
5. Model T3 czerwony, skala 1:18, 389 zł; 255099302645
6. Modelik T1 Furgon, Ersatzteile, skala 1:24, 109 zł; 1H2099303A
7. Kosmetyczka VW T1, „Polizei”, zielona, 119 zł; 1H1087317
8. Model VW T1a Samba Bus, skala 1:43, 169 zł; 231099300EY3D
9. Skarpetki z zimowym motywem T1/Beetle, 2 pary, rozm. 41-46, 

49 zł; 1H2084361C
10. Latarka wielofunkcyjna VW Tough Work, 7 części, 96 zł; 

2K0069690
11. Brelok VW T1 z otwieraczem, różne kolory, 49 zł; 1H2087010A 
12. Ręcznik kąpielowy VW T1, 159 zł; 7E9084500
13. Kurtka męska VW T1 softshell, rozm. od S do 2XL, 299 zł; 

7E9084050BD5E

Również dla niej
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Dla dziecka

Nowość
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1. Pluszak T1, czerwony, 129 zł; 7E9087511
2. Zestaw Playmobile VW T1 Campervan, 249 zł; 7E9087511A
3. Skarbonka VW T1, niebieska, 95 zł; 7E908770918R
4. Czapka VW T1, niebieska, dziecięca, 69 zł; 1H1084300A
5. Modelik T1 straż pożarna, skala 1:24, 109 zł; 1H2099303B
6. Lunchbox T1, 69 zł; 1H1069649
7. Modelik T1 z silniczkiem sprężynowym, 29 zł; 211087511A
8. Bluzka dla dzieci VW T1, rozm. od 116 do 158, 119 zł; 

7E9084152A645
9. Puzzle drewniane VW, 7 części, 59 zł; 1H9087528A
10. Kolorowanka z kolekcji VW Transporter, 16 zł; 000087703ED
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Dla miłośników klasyki
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1. Torba podróżna T1, kolekcja Heritage, 349 zł; 7E9087300
2. Parasol VW „The Originals”, 139 zł; 1H2087600
3. Szalik/apaszka T1, kolekcja Heritage, 59 zł; 7E9084331A645
4. Torba na ramię VW T1, kolekcja Heritage, 179 zł; 7E9087319
5. Poduszka na siedzisko VW T1, 89 zł; 7E9069691
6. Sportowy worek VW Camper Van, 35 zł; 7E9087318
7. Czapka VW, kolekcja Heritage, 79 zł; 7E9084300A
8. Puszka z motywem T2, kolekcja Heritage, 69 zł; 7E9069649
9. Termometr z motywem T1, metalowy, 59 zł; 1H2087703
10. Śpiwór VW T1, kolekcja Heritage, 229 zł; 7E9069621
11. Kosmetyczka T1, kolekcja Heritage, 159 zł; 7E9087317A
12. Zegar ścienny T1 – Time to get out, 139 zł; 1H2050810

Nowość
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Wystrzałowa oferta!
W tym numerze wyselekcjonowaliśmy produkty w wyjątkowo atrakcyjnych 
cenach. Warto zatem bliżej im się przyjrzeć.

Lifestyle
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Wystrzałowa oferta!

1. Brelok minimiarka Tough Work (0,5 m), 7 zł; 
2K0087013B  

2. Podstawka na jajko T1, 39 zł; 211069644AAUN  
3. Pamięć USB T1, czerwona, 119 zł; 211087620B645
4. Zestaw magnesów T3, 34 zł; 1H1087703A
5. Kosmetyczka T1, „Polizei”, zielona, 119 zł; 1H1087317
6. Składany pojemnik do bagażnika T1, 157 zł; 1H1061104
7. Etui do iPhone'a, 39 zł; 1H1051708
8. Etui do Samsunga S10, 39 zł; 1H1051708A
9. Butelka do napojów T1, poj. 0,7 l, 99 zł; 1H1087703B
10. Fartuch T1, szary, bawełniany, 69 zł; 1H1084600
11.  Śpiwór T1, 149 zł; 1H1069621
12. Torba weekendowa T1, 209 zł; 1H1087300
13. Pamięć USB, 89 zł;

niebieska – 211087620A274
czerwona – 211087620A645
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Oblodzone trasy? 
Nic trudnego!
Zapewnij sobie bezpieczeństwo na 
drodze, korzystając z oryginalnych 
kół zimowych dostawczych 
Volkswagenów. Sprawdź nasze 
propozycje dla swojego modelu.

Czy wiesz, że...

Jest to rekomendowana 
temperatura, przy której należy 
zmienić opony na zimowe  Poniżej 
tej granicy droga hamowania opon 
letnich znacząco się wydłuża 

7° Celsjusza

16 Z tylu różnych składników 
zbudowana jest opona 
– oryginalne receptury  
są najpilniej strzeżonymi 
tajemnicami producentów 
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20%
Przyjmuje się, że opór toczenia może wpływać 
na zużycie paliwa w zakresie nawet 20% 

Co znaczą opisy umieszczone na oponach?

Szerokość opony w milimetrach 

Stosunek między wysokością opony a jej szerokością  
Przykład: 55 – wysokość opony to 55% jej szerokości 

Typ opony  „R” oznacza, że to opona radialna, czyli 
obecnie najpopularniejsza odmiana opony 

Średnica felgi podana w calach 

Indeks nośności  Dopuszczalne obciążenie opony 
Przykład: indeks 91, maksymalne obciążenie to 615 kg  

Indeks prędkości  Określa maksymalną prędkość jazdy 
Przykład: H – maksymalna prędkość to 210 km/h 

AQUAPLANING
Opony zimowe dają dodatkową ochronę 
przed aquaplaningiem  Dlaczego? Mają 
grubszy bieżnik – dzięki temu skuteczniej 
odprowadzają wodę na zewnątrz opony 
i nie tracą kontaktu z powierzchnią drogi  

A

B

C

D

E

F

255/55   R   17   91   H
A B C D E F
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16", stalowa  | 

16", Merano  | 

Zastosowanie: 
Caddy GP 2011 → 
Caddy GP Maxi 2011 → 
Caddy 4 2015 → 
Caddy 4 Maxi 2015 →  
 
  
 

Felga:  
Aspen 
6,5J x 16 ET 48

Opona:  
Bridgestone Blizzak LM-005

Rozmiar:  
205/60 R16 96H XL

Nr katalogowy:  
5R3073566 1OR (prawe) 
5R3073666 1OR (lewe)     

 
Cena brutto:      789 zł

Zastosowanie: 
Caddy GP 2011 →  
Caddy GP Maxi 2011 →  
Caddy 4 2015 → 
Caddy 4 Maxi 2015 → 
 
  
 

Felga:  
Merano 
6,5J x 16 ET 48

Opona:  
Bridgestone Blizzak LM-005

Rozmiar:  
205/60 R16 96H XL

Nr katalogowy:  
5TA073566 8Z8 (prawe) 
5TA073666 8Z8 (lewe)  

 
Cena brutto: 1 189 zł

Caddy 5 

BRIDGESTONE 15310

C1205/60 R16 96 H XL

71 dB

BRIDGESTONE 15310

C1205/60 R16 96 H XL

71 dB

Sprawdź
pełną ofertę

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen Samochody Dostawcze 
oraz na stronie www.vwdostawcze-sklep.pl lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony. 23Nr 3/3, jesień/zima 2021



18", Durban  | 

Zastosowanie: 
Amarok 2010 → 2017 
Amarok PA 2017 →  
 
 
 
 
 

Felga:  
Durban, srebrna 
7,5J x 18 ET 45

Opona:  
Continental  
Winter Contact TS 850 P SUV

Rozmiar:  
255/60 R18 112H XL

Nr katalogowy:  
2H0073228D 8Z8    

 
Cena brutto: 1 999 zł
 Sezon 2020

Amarok 

18", Durban  | 

Zastosowanie: 
Amarok 2010 → 2017 
Amarok PA 2017 →  
 
 
 
 
 

Felga:  
Durban, czarna 
7,5J x 18 ET 45

Opona:  
Continental  
Winter Contact TS 850 P SUV

Rozmiar:  
255/60 R18 112H XL

Nr katalogowy:  
2H0073228E Z98   

 
Cena brutto: 2 249 zł

Continental 0354480

C1255/60 R 18 112 H XL

73 dB

Continental 0354480

C1255/60 R 18 112 H XL

73 dB

Sprawdź
pełną ofertę

Wyprzedaż
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Zastosowanie:
Nowy Multivan  
 
 

 
  
Felga:  
Brest, srebrna 
6,5J x 17 ET 60

Opona:  
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar:  
215/60 R17 104/102H C

Nr katalogowy:  
7T0073537 8Z8 (prawe) 
7T0073637 8Z8 (lewe)
 

Cena brutto:         1 749 zł

17", Brest  | 

17", Brest  | 

Zastosowanie: 
Nowy Multivan 
 
 
  
 

Felga:  
Brest, czarna 
6,5J x 17 ET 60

Opona:  
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar:  
215/60 R17 104/102H C

Nr katalogowy:  
7T0073537 AX1 (prawe) 
7T0073637 AX1 (lewe) 

 
Cena brutto: 1 749 zł

Nowy Multivan 

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen Samochody Dostawcze 
oraz na stronie www.vwdostawcze-sklep.pl lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony.

Sprawdź
pełną ofertę
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Transporter Sprawdź
pełną ofertę

16", stalowa  | 

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6 1
Transporter T6, T6 1
Caravelle T6, T6 1
California T6, T6 1 
 
  
 

Felga:  
Stalowa srebrna 
6,5J x 16 ET 51

Opona:  
Semperit Van-Grip 3

Rozmiar:  
205/65 R16 107T C

Nr katalogowy:  
7LA073576 1OR (prawe) 
7LA073676 1OR (lewe) 

 
Cena brutto:      929 zł

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie 

Semperit 0470320

C2205/65 R 16 C 107/105 T

73 dB

16", stalowa  | 

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6 1
Transporter T6, T6 1
Caravelle T6, T6 1
California T6, T6 1 
 
  
 

Felga:  
Stalowa srebrna 
6,5J x 16 ET 51

Opona:  
Semperit Van-Grip 3

Rozmiar:  
215/65 R 16 109/107R

Nr katalogowy:  
7LA073576A 1OR (prawe) 
7LA073676A 1OR (lewe)

 
Cena brutto:                    999 zł

Semperit 0470300

C2215/65 R 16 C 109/107 R

73 dB

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie 
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Transporter 

Zastosowanie:
Multivan T6, T6 1
Transporter T6, T6 1
Caravelle T6, T6 1
California T6, T6 1

 
  
Felga:  
Corvara 
6,5J x 16 ET 51

Opona:  
Pirelli Carrier Winter

Rozmiar:  
215/65 R16 109/106R 

Nr katalogowy:  
7E0073246A 8Z8

Z czujnikami ciśnienia TPMS
 

Cena brutto:           1 399 zł
 

16", Corvara  | 

17", Merano  | 

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6 1
Transporter T6, T6 1
Caravelle T6, T6 1
California T6, T6 1 
 
  
 

Felga:  
Merano 
7,0J x 17 ET 55

Opona:  
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar:  
215/60 R17 104/102 H C

Nr katalogowy:  
7E0073537B 8Z8 (prawe) 
7E0073637B 8Z8 (lewe) 

 
Cena brutto: 1 569 zł
 Sezon 2020  

PIRELLI 23982

C2215/65R16C 109/107 R

73 dB

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

Wyprzedaż

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen Samochody Dostawcze 
oraz na stronie www.vwdostawcze-sklep.pl lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony. 27Nr 3/3, jesień/zima 2021



17", Merano  | 

Zastosowanie:
Multivan T6, T6 1
Transporter T6, T6 1
Caravelle T6, T6 1
California T6, T6 1

 

Felga:  
Merano Dark 
7,0J x 17 ET 55

Opona:  
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar:  
215/60 R17 104/102 H C

Nr katalogowy:  
7E0073537E DM9 (prawe) 
7E0073637E DM9 (lewe)

Z czujnikami ciśnienia TPMS
 

Cena brutto:                  1 669 zł
 

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

18", Springfield  | 

Zastosowanie:
Multivan T6, T6 1
Transporter T6, T6 1
Caravelle T6, T6 1
California T6, T6 1

 

Felga:  
Springfield czarna 
8,0J x 18 ET 50

Opona:  
Nokian Tyres WR Snowproof P

Rozmiar:  
255/45 R18 103V XL

Nr katalogowy:  
7E0073598 AX1 (prawe) 
7E0073698 AX1 (lewe)
 

Cena brutto:           2 399 zł
 

Nokian T431265

C1255/45R18 103 V XL

71 dB

Transporter 
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16", stalowa  | 

Zastosowanie: 
Crafter Furgon 2017 → 
Crafter Podwozie 2017 → 
e-Crafter 2019 → 
 
 
 
 

Felga:  
Stalowa, srebrna 
6,5J x 16 ET 60

Opona:  
Nokian WR C3

Rozmiar:  
235/65 R16 121/119R C

Nr katalogowy:  
2N0073596K 1OR (prawe) 
2N0073696K 1OR (lewe)    

 
Cena brutto: 1 069 zł

Crafter 

Nokian T429142

C2235/65R16C 121/119 R

72 dB

Zastosowanie: 
Crafter Furgon 2017 → 
Crafter Podwozie 2017 → 
e-Crafter 2019 → 
 
 
 
 

Felga:  
Stalowa, srebrna 
6,5J x 16 ET 60

Opona:  
Nokian WR C3

Rozmiar:  
205/75 R16 113/111S C

Nr katalogowy:  
2N0073596J 1OR (prawe) 
2N0073696J 1OR (lewe)    

 
Cena brutto:      949 zł

Nokian T429128

C2205/75R16C 113/111 S

72 dB

16", stalowa  | 

Sprawdź
pełną ofertę

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen Samochody Dostawcze 
oraz na stronie www.vwdostawcze-sklep.pl lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony. 29Nr 3/3, jesień/zima 2021



Pewność na okrągło

Kupując nowe koła lub opony u Autoryzowanych Part-

nerów Serwisowych marek Grupy Volkswagen, możesz 

otrzymać ubezpieczenie opon nawet do 3 lat, dzięki 

czemu nie musisz się martwić o zdarzenia losowe typu 

najechanie na ostry przedmiot, uderzenie w krawężnik 

czy akt wandalizmu  Co ważne, opona przy każdym tego 

typu zdarzeniu jest wymieniana na nową, więc masz 

pewność, że kolejne kilometry przejedziesz bez obaw o 

jej stan 

Tak to działa

W ciągu pierwszego roku otrzymasz 100% zwrotu 

kosztów nowej opony, w drugim roku 50%, a w trze-

cim 25%  Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz 

Europy  W przypadku „niespodzianki” w Polsce wy-

starczy zgłosić się do Autoryzowanego Serwisu Grupy 

Volkswagen z certyfikatem ubezpieczenia opon do-

łączanym przy zakupie nowych opon lub kół  Gdy do 

incydentu dojdzie poza granicami Polski, można rów-

nież samodzielnie zakupić oponę za granicą, a dowód 

zakupu opony w serwisie oraz oponę przedstawić po 

powrocie do Polski  Jeśli opona została uszkodzona  

w akcie wandalizmu, dodatkowo należy dołączyć kopię 

raportu policji 

Jak korzystać z ubezpieczenia opon

1   Miej zawsze w samochodzie certyfikat ubezpieczenia 

opon, który został przekazany przy sprzedaży opon 

lub kół 

2   Gdy opona ulegnie uszkodzeniu w wyniku jednego 

z trzech warunków objętych ubezpieczeniem, przy-

wieź ją do Autoryzowanego Serwisu Grupy Volkswa-

gen wraz z certyfikatem ubezpieczenia 

3   Gdy opona zostanie zniszczona w wyniku wandalizmu, 

okaż dodatkowo kopię policyjnego raportu 

4  Korzystaj z rekompensaty!

Ochrona nie obejmuje opon, które są:

a)  zamontowane w pojazdach o masie całkowitej prze-

kraczającej 5,9 t,

b)  używane w pojazdach związanych z realizacją prac  

budowlano-montażowych,

c)  używane w samochodach szkolących kierowców, 

usługach kurierskich, taksówkach, innych płatnych 

przewozach pasażerskich lub samochodach do wyna-

jęcia krótkoterminowego 

Nigdy nie wiesz, czy obok Twojego auta nie będzie przechodził 
wandal, którego zainteresują opony. Na szczęście jest sposób 
na wandali, gwoździe, szkło i ostre wysokie krawężniki: 
ubezpieczenie opon.

Od 1 maja również w nowych samochodach

Od 1 maja 2021 ubezpieczenie na 3 lata obejmuje 

również opony zamontowane w nowych samochodach 

Grupy Volkswagen  
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Continental WinterContact TS 870 C/B/70/B
Nr katalogowy:
ZTW195655TC870
Rozmiar:
195/65 R15 91T

Hankook Winter icept LV RW12 D/C/73/B
Nr katalogowy:
ZTW209656THWL0
Rozmiar:
205/65 R16C 107/105 T

Goodyear Vector 4Season Gen 3 C/B/70/B
Nr katalogowy:
ZTR206556VGV40
Rozmiar:
205/55 R16 94V XL

Dunlop Winter Sport 5 C/B/71/B
Nr katalogowy:
ZTW206606HDW51
Rozmiar:
205/60 R16 96H XL

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna u Autoryzowanego Dealera Marki
lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony.

Continental 0355460

C1195/65 R 15 91 T

70 dB

Hankook 2020997

C2205/65R16C 107/105 T

73 dB

GOODYEAR 545059

C1205/55R16 94 V XL

70 dB

DUNLOP 574629

C1205/60R16 96 H XL

71 dB

389 zł 

351 zł 

469 zł 

269 zł 
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Pióra wycieraczek Genuine Aero
Wysoka technologia widoczności

Smugi i  rozmazane plamy lub warstewka wody na 

przedniej szybie przeszkadzają kierowcom skoncentro-

wać się na drodze  Szczególnie w nocy mogą znacząco 

ograniczyć pole widzenia – a tym samym bezpieczeń-

stwo ruchu  Aby zapobiec temu niebezpiecznemu 

pogorszeniu widoczności, gdy pojawią się pierwsze 

oznaki zużycia piór wycieraczek, należy natychmiast 

je wymienić 

Dla każdego modelu

Nasze pióra wycieraczek Genuine Aero zapewniają kie-

rowcom optymalne rozwiązanie  Można je instalować 

we wszystkich nowszych modelach pojazdów Grupy Vol-

kswagen  Można je też łatwo przystosować do starszych 

modeli wyposażonych w standardowe pióra wyciera-

czek  Do tego służą specjalne zestawy dostosowawcze  

Wykonane z pierwszorzędnych materiałów, 
charakteryzują się wysoką trwałością i znakomitymi 
parametrami technicznymi, co zwiększa komfort jazdy.
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Co więcej, wykonane z pierwszorzędnych materiałów, 

charakteryzują się wysoką trwałością i znakomitymi pa-

rametrami technicznymi, co zwiększa komfort jazdy 

Wytrzymała konstrukcja

Pióra Genuine Aero wyposażono między innymi w pre-

cyzyjnie profilowaną elastyczną listwę, która zapewnia 

równomierny rozkład siły i stały nacisk na szybę przy 

prędkościach do 220 km/godz  Przy tym ich nowator-

ska i elegancka konstrukcja ogranicza do minimum szum 

wiatru  Trzyskładnikowa guma pióra wycieraczki z od-

porną na ścieranie wargą zapewnia wyjątkowo skuteczne 

działanie wycieraczki przez długi czas użytkowania  Spe-

cjalny stop stali sprężynowej zastosowany w produkcie 

jest wyjątkowo odporny na korozję  Kolejna korzyść: ze 

względu na powolne zużycie nasze wycieraczki wymienia 

się rzadziej niż zwykle  A kiedy już przyjdzie na to czas, 

wymiana – dzięki ich pomysłowej konstrukcji – jest łatwa 

i przyjazna  Wycieraczki Genuine Aero dostępne są dla 

większości modeli pojazdów Grupy Volkswagen 

Materiały marketingowe

Obszerne informacje dodatkowe i materiały marketin-

gowe dot  piór wycieraczek Genuine Aero dostarczane 

są przez każdą z marek Grupy  Są również dostępne na 

ich portalach i platformach 

Zestawy piór wycieraczek Genuine Aero ze spoilerem 

Zalety produktu:

-  Produkt wytwarzany zgodnie z systemem zapewniania 

jakości Formuła Q Grupy Volkswagen 

-  Optymalne dopasowanie do rozmiarów i zakrzywienia 

szyby przedniej każdego pojazdu Grupy Volkswagen 

- Bardzo cicha praca, bez pisków i zgrzytów 

-  Produkt odpowiedni na zimę  Znakomite osiągi w do-

wolnych warunkach pogodowych 

-  Wysoka odporność na różnorakie oddziaływania ze-

wnętrzne (np  promieniowanie ultrafioletowe, ozon, 

ciepło itd ) 

-  Możliwa pielęgnacja przy pomocy środka do czyszcze-

nia szyb Genuine Windscreen Clear firmy Volkswagen 
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Gdy budynek pachnie lasem
Architektura drewniana wciąż jest w Polsce niedoceniana, choć przez wieki 
nasz kraj słynął z niej w całej Europie. Zapraszamy więc na krótką przejażdżkę 
po ciekawych obiektach na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach.

Z daleka nie przypomina w ogóle klasztoru, ale raczej dawny 
dom zdrojowy lub hotel  I nie bez przyczyny, bo pierwotnie 
miał być domem wypoczynkowym dla sióstr zakonnych, ale 
ostatecznie stał się ich stałą siedzibą  Budynek powstał w 1931 r  
w klasycznym szwajcarskim, ozdobnym stylu  Zarówno architekt, 
jak i ekipa budowlana pochodzili z Rymanowa, który sąsiadował 
z uzdrowiskiem słynącym z drewnianych letniskowych budynków 

Klasztor w Komańczy

To świątynia prawosławna zbudowana w 1803 r , jeden z naj-
cenniejszych zabytków w Bieszczadach, wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO  Charakteryzuje się pięcioma 
pięknymi cebulastymi wieżyczkami  W środku zachował się 
pełny oryginalny ikonostas (co nie jest częste) oraz barwne 
polichromie  Co ciekawe, jedna z nich przedstawia… Chrystusa 
w łemkowskiej chacie  A jeśli ktoś chce posłuchać prawosław-
nych śpiewów przy świecach, może to zrobić, wybierając się na 
prawosławną niedzielną mszę 

Cerkiew w Turzańsku

Ponoć niewiele brakowało, a nie moglibyśmy dziś podziwiać tej 
grekokatolickiej budowli  Jak głosi plotka, w trakcie tworzenia 
„Pana Wołodyjowskiego” chciano ją spalić, by nakręcić scenę pożaru 
Raszkowa  Tym bardziej że po akcji Wisła w latach 50  budynek został 
zdesakralizowany – mieścił się w nim magazyn – i był w kiepskim 
stanie  Nikt nie zadeklarował tego filmowego pożaru oficjalnie, ale 
plotka wystarczyła, by środowisko konserwatorskie wystosowało 
protest  Niedługo po nim cerkiew została wpisana na listę zabytków 

Cerkiew w Chmielu

Sanocki skansen to najlepszy adres, od którego warto zacząć 
swoją przygodę z architekturą drewnianą  Przez dekady 
przenoszono tutaj stare zabudowania z całego regionu, 
dzięki czemu udało się ocalić domy łemkowskie, bojkowskie 
i pogórzańskie  Niedawno w skansenie pojawiła się nowa atrakcja 
– rekonstrukcja drewnianej XVIII-wiecznej synagogi z Połańca  
Na razie można podziwiać ją jedynie z zewnątrz, ale docelowo 
odtworzone zostanie również wnętrze, łącznie z polichromiami 

Synagoga z Połańca w skansenie w Sanoku



W rynku możemy podziwiać drewnianą zabudowę złożoną z domów 
przysłupowych z podcieniami  Łącznie w całej Kalwarii Pacławskiej 
możemy zobaczyć dziś aż kilkadziesiąt budynków z końca XIX 
i początku XX wieku  Kalwaria Pacławska od wieków jest słynnym 
centrum pielgrzymkowym i to stąd właśnie pochodziła rodzina 
Bogdańskich – słynnych XIX-wiecznych malarzy religijnych, którzy 
tworzyli obrazy i polichromie zarówno w cerkwiach, jak i kościołach 
katolickich na całym Pogórzu Przemyskim 

Kalwaria Pacławska.
Zabudowa miasteczka

Ta świątynia również znajduje się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO  Zbudowano ją w 1791 r  w klasycznym 
bojkowskim stylu, z wyraźnym podziałem na trzy części 
(prezbiterium – nawa – babiniec)  Dziś tego typu obiektów 
w Polsce zachowało się zaledwie kilka  Niestety z oryginalnego 
wnętrza do naszych czasów przetrwały jedynie polichromie, 
reszta wyposażenia jest późniejsza  Warto zwrócić uwagę także 
na jej otoczenie – stary cmentarz i wiekowe drzewa 

Cerkiew w Smolniku

W porównaniu z Kalwarią Pacławską historia nie obeszła 
się łagodnie z Lutowiskami  W czasie II wojny światowej 
całe drewniane miasto spłonęło i nie ma dziś po nim śladu  
Z wyjątkiem pięknej, choć zaniedbanej willi znajdującej się przy 
głównej drodze nr 896 wiodącej przez miejscowość  Ciekawie 
ukształtowany dach (niczym zarys szczytów gór) i boczna 
wieżyczka to jej znaki szczególne  Pierwotnie była hotelem, 
przez lata zaniedbana, dziś czeka na remont 

Zapomniana willa w Lutowiskach

Warto odwiedzić cerkiew w Liskowatem… dopóki jeszcze istnieje, 
ponieważ w przeciwieństwie do obiektu w Smolniku jest ona 
w złym stanie i wciąż czeka na generalny remont  Co prawda 
rozpoczęto go w latach 60  XX w , ale nie dokończono, obecnie 
nie ma na niego środków i obiekt coraz bardziej niszczeje  
I choć świątynia w Liskowatem również jest unikatową cerkwią 
bojkowską, to w latach 50  jej wnętrze zostało zamienione na 
magazyn i nieco straciło zabytkowy charakter 

Cerkiew w Liskowatem
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Naszą podróż zaczynamy od Łodzi  Na słynnej ulicy 

Piotrkowskiej znajduje się bowiem Biała Fabryka zało-

żona przez Ludwika Geyera w latach 1835-1838  Swoją 

nazwę zawdzięcza białemu tynkowi, który wyróżniał 

ją spośród innych obiektów budowanych w tym czasie 

z czerwonej cegły  We wnętrzach budynku mieściły się 

pierwotnie zakłady włókiennicze  Dzisiaj na turystów 

czeka w tym miejscu Centralne Muzeum Włókiennic-

twa, w którym mogą zobaczyć, na czym polegała praca 

w tkalni czy przędzalni nazywana – jak na ironię – prze-

mysłem lekkim  Wchodząc do pomieszczenia z dawnymi, 

uruchomionymi maszynami, które niemiłosiernie hała-

sują, przekonamy się, że była to praca w niezwykle cięż-

kich warunkach  W CMW renowacji poddano najstarsze 

skrzydła czteroskrzydłowego budynku zakładów włó-

kienniczych: zachodnie, północne i południowe  Suk-

cesywnie odnawiano także starą kotłownię z kominem, 

dziedziniec czy łaźnię  Powstały sale ekspozycyjne mu-

zeum, przestrzeń magazynowa oraz biura  Wszystko to 

sprawia, że możemy z łatwością przenieść się do czasów 

dawnej fabrykanckiej Łodzi 

W świecie węgla i bawełny

Choć Polska w porównaniu z Niemcami czy Francją przechodziła 
proces industrializacji później, znajdziemy w naszym kraju 
wspaniałe zabytki architektury przemysłowej. Część z nich 
dostała nowe życie i zupełnie nowe funkcje.

Biała Fabryka w Łodzi 
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Urbanistyczny pomnik historii

Z  Łodzi już blisko do Żyrardowa  Znajdziemy tam 

ok  70 ha powierzchni, na której znajdowały się niegdyś 

osada fabryczna i  pobliskie tereny starej fabryki wy-

robów lnianych  Została ona uznana za zabytek szcze-

gólnej wagi i w 2012 r  utytułowana mianem pomnika 

historii, a dziś stanowi historyczne centrum współcze-

snego Żyrardowa  Niesamowite jest to, że przetrwało 

niemal 95% pierwotnej zabudowy  Możemy podziwiać 

domy robotnicze ze świetnie zachowanej czerwonej ce-

gły, część willową, w której mieszkali właściciele fabryki 

i kadra kierownicza, a także obiekty użyteczności pu-

blicznej, jak szkoły, kościół, szpital, łaźnię miejską, dom 

kultury czy dworzec  Jest to niepodważalne dziedzictwo 

europejskiej kultury i unikat na dużą skalę  Część z bu-

dynków nadal czeka na renowację, a część zyskała nowe 

funkcje: w dawnej fabryce mieszczą się mieszkalne lofty, 

inne zostały zaadaptowane na obiekty handlowe 

Kopalnia zamieniona w muzeum

Wykorzystanie architektury przemysłowej, a dokładnie 

budynków starej kopalni, doskonale widać w Muzeum 

Śląskim w Katowicach  „Byłą kopalnię węgla zamieni-

liśmy w unikatową kopalnię kultury, udostępniając bo-

gate i  różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów 

pod powierzchnią terenu” – czytamy na stronie inter-

netowej obiektu  W byłych fabrycznych przestrzeniach 

znalazły się liczne galerie (m in  Galeria Sztuki Polskiej 

1800-1945), ale także sale edukacyjne, biblioteka, 

miejsce na  aktywności dziecięce oraz wystawy cza-

sowe  Odrestaurowano także wieżę szybu „Warszawa 

II”, która należy do sezonowych atrakcji i jest znakiem 

Muzeum Śląskie w Katowicach 

Budynki tkalni w Żyrardowie Odnowione budynki starej fabryki w Żyrardowie 



Elektrociepłownia w Szombierkach 

rozpoznawczym muzeum  Warto poświęcić nawet cały 

dzień, by zapoznać się zarówno z niezwykle interesu-

jącymi wystawami stałymi, jak i czasowymi  A jeśli je-

steśmy w Katowicach, na pewno trzeba udać się także 

na Nikiszowiec  To robotnicze niegdyś osiedle projektu 

Emila i Georga Zillmannów, kuzynów z Charlottenburga, 

powstawało na przełomie lat 1908-1919, do dzisiaj wy-

różnia się architekturą, przyciąga turystów i jest symbo-

lem śląskiej kultury  

Industrialna katedra 

Zillmannowie zaprojektowali także elektrociepłownię 

w Szombierkach – jednej z dzisiejszych dzielnic Bytomia  

Legenda głosi, że miała ona być pierwotnie fabryką 

materiałów wybuchowych  EC Szombierki to olbrzymia 

przestrzeń (blisko 18 ha), na której znajdują się zabytko-

we budynki, pozostałość po niegdysiejszej elektrowni  

Uruchomiono ją w 1920 roku, a   przez wzgląd na im-

ponujący projekt architektoniczny nazwano industrialną 

katedrą  Kompleks obejmuje budynek administracyjny, 

maszynownię, kotłownię i wiele innych historycznych 

już pomieszczeń  Co ciekawe, zachowało się w nich kilka 

cennych elementów wyposażenia, np  lampy Behrensa 

czy zegar Siemens und Halske z  tarczą o 5-metrowej 

średnicy i wskazówkami ważącymi 100 kg  Gdy działał, 

sprzęgał 54 inne zegary mieszczące się w całej elek-

trowni  Obiekt znalazł się wśród 7 najcenniejszych za-

grożonych zabytków europejskich  Niestety ze względu 

na postępującą dewastację i mogące wystąpić zagro-

żenie podczas zwiedzania usunięto go ze Szlaku Zabyt-

ków Techniki Województwa Śląskiego  Obecnie władze 

Bytomia toczą spór z właścicielem terenu, ale można 

zobaczyć elektrownię z zewnątrz, a ze względu na jej 

imponujący wygląd – zdecydowanie warto  

Miejsca, które niegdyś pełniły funkcje przemysłowe, 

a  dzisiaj są muzeami lub po prostu częściami miast, 

mogą być ciekawą alternatywą dla typowo turystycz-

nych atrakcji  Przy okazji w industrialnych przestrzeniach 

można wyżyć się fotograficznie  Jest to też gratka dla 

miłośników historii  Miłego eksplorowania!
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Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku i recyklingu określone 
w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim 
użytkownikom samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.

W zależności od wariantu i wersji dla napędów hybrydowych PHEV zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 1,8 l/100 km do 2,0 l/100 km, emisja CO2 od 42 g/km do 45 g/km, zużycie energii elektrycznej od 
17,3 kWh/100 km do 17,5 kWh/100 km. Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze 
lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.

Zaprojektowany od podstaw,
funkcjonalny jak zawsze

Nowy Multivan
Razem w nową erę



Świąteczne marzenia?
Przekieruj je do naszego sklepu
Oryginalne akcesoria dostawczych Volkswagenów sprawią,
że Twoi najbliżsi nie będą już marzyli o gwiazdce z nieba 
Zapraszamy na wyjątkowe zakupy!

Zrób zakupy na vwdostawcze-sklep.pl


