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Od redakcji
Wiosna, pora ruszyć w trasę! Do czego nikogo zachęcać nie trzeba po
długiej zimie spędzonej w izolacji. Ale zanim zaczną się Państwo
pakować na weekend czy dłuższy urlop, zachęcamy do sprawdzenia
oferty naszego e-sklepu. Wraz z wiosną pojawiło się sporo – a będzie
jeszcze więcej – nowych produktów, włącznie z wyjątkowym gadżetem, czyli zestawem Playmobil z kultowym Bulli. Poświęcamy mu
również osobny tekst.
Nowy sezon upłynie nam z pewnością pod znakiem Nowego Caddy
– najnowszego modelu z portfolio Volkswagen Samochody Dostawcze. Zachęcamy do lektury poświęconego mu artykułu, a także do
sprawdzenia oferty oryginalnych akcesoriów.
Miniony rok udowodnił nam wszystkim, że nie ma rzeczy cenniejszej
od zdrowia. Dlatego też przedstawiamy oryginalne filtry Volkswagena
pozwalające oddychać w kabinie naszego samochodu czystym, pozbawionym alergenów powietrzem.
A na sam koniec numeru polecamy Państwu wyprawę do mniej znanych, ale niezwykle cennych przyrodniczo i kulturowo zakątków Polski, którą – w obecnych czasach uniemożliwiających zagraniczne
podróże – dobrze poznać bliżej. Mają bowiem bardzo wiele do zaoferowania. Wystarczy tylko uważnie patrzeć.

Życzymy miłej lektury!
Zespół Volkswagen Samochody Dostawcze
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Przedstawiamy nasze hity w tym sezonie. Wśród nich
wszystko, co przydatne do wygodnego podróżowania.
Zarówno na długie, jak i krótkie trasy.
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1.

od 1

589 zł

1. Fotelik dziecięcy – kołyska do 13 kg,
1 959 zł; 5G0019907A
2. Fotelik 9-18 kg (8 mies.-4 lat),
1 929 zł; 5H0019909
3. Fotelik dwuczęściowy 15-34 kg
(3-12 lat), 1 589 zł; 5H0019906B

3.

od 489 zł

1. Ochronna listwa krawędzi bagażnika
• T6/T6.1 – kolor czarny, 549 zł; 7E0061195B
• T6/T6.1 – kolor srebrny, 489 zł; 7E0061195A

2.

od 151 zł

1. Podwójna ładowarka USB, 151 zł;
000051443D
2. Kabel Premium USB-C
• na Apple Lightning, 70 cm, 190 zł;
000051446BB
• na micro-USB, 70 cm, 176 zł;
000051446BA
• na USB-C, 70 cm, 171 zł;
000051446BC

4.

od 339 zł

1. Owiewki T6/T6.1, 399 zł; 7E0072193HU3
2. Owiewki Caddy, 339 zł; 2K0072193B
3. Owiewki Crafter, 389 zł; 7C0072193
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5.

od

159 zł

Dywaniki welurowe
1. T6/T6.1 Multivan – rząd kierowcy, 249 zł; 7L1061275WGK
2. T6/T6.1 Multivan – 1. rząd, 159 zł; 7E0061273WGK
3. T6/T6.1 Multivan – 2. rząd, 159 zł; 7E0061279WGK

7.

118 zł

Torba Clean Solution, wszystkie modele; 000061107

9.

229 zł

Mata bagażnika T6/T6.1, krótki rozstaw;
7H0061160
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6.

od

30 zł

1. Środek do czyszczenia COCKPIT, 500 ml, spray,
38 zł; 000096307B
2. Preparat do usuwania owadów, 500 ml,
38 zł; 000096300B
3. Płyn do spryskiwaczy, letni – koncentrat 1:100,
30 zł; 000096311M

8.

1 190 zł

Podróżny zestaw do espresso, wszystkie
modele; 000069641

10.

149 zł

Dywany na tylne rzędy T6/T6.1, tylko prawe drzwi
przesuwne, nie dla modułowego systemu foteli (PR 2Q1)
1. 1-częściowy dywanik do drugiego rzędu
siedzeń, 149 zł; 7H0061510041
2. 1-częściowy dywanik do trzeciego rzędu
siedzeń, 149 zł; 7H0061511041

Wszystkie akcesoria Volkswagena przygotowane są
z wysokiej jakości materiałów, z dbałością o detale.

Wnętrze Nowego Caddy.
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Nowy Caddy: z myślą
o rodzinie i o firmie
W marcu 2020 r. Volkswagen zaprezentował nowe modele Caddy:
rodzinnego Nowego Caddy oraz Nowego Caddy Cargo, auto dla
przedsiębiorców. Dowiedz się, jakie funkcjonalności i udogodnienia
wprowadzono, aby użytkowanie obu modeli było niezwykle
komfortowe i intuicyjne, po prostu na miarę naszych czasów.

Zacznijmy od przyjrzenia się kompaktowemu rodzin-

do 18-cali, a także montowane seryjnie w wersji Style

nemu minivanowi. Nowy Caddy, bo o nim mowa, to bez-

diodowe reflektory i światła tylne. Technologiczny

pieczne auto idealne dla rodziny. Może pełnić funkcję

postęp widać w każdym obszarze naszego życia. Także

wszechstronnego samochodu dostawczego, w którym

Nowy Caddy dynamicznie rozwija się w tym kierunku:

przewieziesz wiele potrzebnych rzeczy, a także z powo-

w przypadku samochodu z automatyczną skrzynią bie-

dzeniem użytkujesz jako pojemne auto rodzinne. Roz-

gów DSG biegi zmieniane są w pełni elektronicznie. Po

wiezienie dzieci do szkoły i na dodatkowe zajęcia, duże

raz pierwszy też w wyposażeniu opcjonalnym mamy

zakupy na weekend i... kilkadziesiąt innych rzeczy, które

do czynienia z wygodnym bezkluczykowym systemem

trzeba załatwić, a w których Nowy Caddy jest świetny.

otwierania i zamykania (Kessy) oraz cyfrowym innowa-

Jego nowoczesny wygląd i cyfrowe rozwiązania zostały

cyjnym kokpitem. Caddy seryjnie jest samochodem pię-

idealnie dostosowane do potrzeb rodziny.

cioosobowym. Opcjonalnie, wykluczając wersję Kombi,
można zamontować w nim trzeci rząd siedzeń, czyli

Szeroki wybór funkcjonalności
Nowy Caddy jest dostępny aż w czterech wersjach
wyposażenia: Kombi, Caddy, Life i Style, oraz dwóch
wariantach długości. Wśród nowych funkcji wyróżnimy
w modelu elektryczne wspomaganie domykania drzwi
przesuwnych i klapy bagażnika (dostępne jako opcja),
a także przeszklony panoramiczny dach o powierzchni
1,4 m2. Nowością są felgi z metali lekkich w rozmiarach
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dwa dodatkowe fotele. Wydłużona wersja Maxi ma go
w standardzie (również z wyłączeniem Kombi). Dzieciom
brakuje rozrywki w czasie podróży? W drugim rzędzie
możesz rozłożyć im stolik na kredki czy zabawki. Komfort pasażerom w drugim i trzecim rzędzie zapewnia
także nowy wentylator dachowy (opcja). Dzięki niemu
chłodne powietrze dociera do tylnej części samochodu.
Jeśli potrzebujesz więcej przestrzeni ładunkowej,
możesz złożyć dwustopniowo trzy fotele w drugim

rzędzie. Wraz z fotelami z rzędu trzeciego można je rów-

pracy, z pewnością docenisz wiele konstrukcyjnych roz-

nież w prosty sposób zdemontować. Zyskujesz wówczas

wiązań technicznych, jakie w nim wprowadzono: prze-

przestrzeń do przewiezienia większego bagażu.

strzeń ładunkową opcjonalnie doświetloną przez nowoczesny układ oświetlenia złożony z lamp diodowych,

Bezpieczeństwo w standardzie
Wszystkich rodziców ucieszy fakt, że zarówno siedzenia
z tyłu, jak i przedni fotel (opcja) wyposażone są w uchwyty
mocujące ISOFIX do bezpiecznego montowania fotelików
dziecięcych. Dodatkowym udogodnieniem są wygodne
przesuwne drzwi, które świetnie sprawdzą się w wąskich
przestrzeniach, gdy ciężko otworzyć standardowe drzwi.

nowe wyłożenia podłogowe czy gniazdo elektryczne
230 V, dostępne także jako opcje. Ładunki zabezpieczysz za pomocą specjalnych zaczepów mocujących.
Poza tym w swoim Nowym Cargo masz do dyspozycji
nawet biurko! Wystarczy, że złożysz siedzenie pasażera.

Komfort jazdy

Ułatwiają one umieszczenie i zapięcie dzieci w fotelikach.

Kierowca w Nowym Cargo czuje pełną wygodę, co jest

Bezpieczeństwo przede wszystkim – to udowadnia Nowy

istotne zwłaszcza na długich dystansach. To zasługa

Caddy. W najwyższej wersji wyposażenia dostępnych

m.in. opcjonalnego ergonomicznego fotela ergo -

jest nawet 19 systemów wspomagania kierowcy. Sporo

Comfort z certyfikatem ARG, który świadczy, że jest

z nich, m.in.: system obserwacji otoczenia Front Assist

odpowiedni dla pleców. Samochód jest wyposażony

z ochroną pieszych i rowerzystów, asystent utrzyma-

opcjonalnie w innowacyjny cyfrowy kokpit z 10-calo-

nia pasa ruchu Lane Assist, asystent skręcania i funkcja

wym wyświetlaczem i zestawem wskaźników. Nowo-

hamowania awaryjnego w mieście, to systemy dostępne

czesny system Infotainment zapewnia ekran dotykowy

w standardzie. Jako opcje możesz wybrać dodatkowo np.:

i duży wyświetlacz oraz port USB-C z funkcją ładowa-

asystenta zmiany pasa ruchu Side z czujnikiem martwego

nia i transmisji danych. Podobnie jak w Nowym Caddy

pola, asystenta parkowania Park Assist czy kamerę cofa-

w Nowym Caddy Cargo możesz mieć nawet 19 sys-

nia Rear Viev.

temów wspomagających kierowcę. Wśród ważnych
nowych propozycji w tym zakresie znalazł się dostępny

Więcej przestrzeni na biznes
Obok modelu rodzinnego Volkswagen Samo chody Dostawcze oferuje model dostosowany dla
mikroprzedsiębiorców, flot i usług. Nowy Caddy Cargo
to typowe auto dostawcze: przestronne i zaawansowane
technologicznie. To nie tylko pojemny dostawczak, to
także przestrzeń przyjazna do pracy biurowej, idealna
na zdzwonkę z klientem czy lunch w ciągu dnia. Gwarantuje wszystko to, co niezbędne przy prowadzeniu firmy,
zwłaszcza gdy większość czasu pracy spędzasz w swoim
dostawczym aucie. Przewóz ładunków w Nowym Caddy

opcjonalnie dla wersji z dwusprzęgłową automatyczną
skrzynią biegów DSG aktywny tempomat ACC z funkcją Stop & Go. Bezpieczeństwo na drodze zwiększają
także w pełni diodowe przednie reflektory (opcja),
które dzięki o 30% mocniejszemu strumieniowi światła
znacznie poprawiają widoczność. Zarówno Nowy Caddy,
jak i Caddy Cargo są dostępne z najnowocześniejszymi
2-litrowymi turbodoładowanymi silnikami wysokoprężnymi (TDI o mocy od 55 kW/75 KM do 90 kW/122 KM)
lub 1,5-litrowym turbodoładowanym silnikiem benzynowym (TSI o mocy 84 kW/144 KM).

Cargo zbudowanym na platformie MQB jest czystą przyjemnością. Wymiary przestrzeni ładunkowej to 1797 mm
długości, 1273 mm wysokości oraz 1855 mm szerokości,
czyli o 62 mm więcej w porównaniu z modelem poprzednim. Pojemność ładunkowa krótszej wersji wynosi 3,1 m3,
a rozstaw osi 2755 mm. Nowy Cargo jest naprawdę duży.
A przecież występuje także w jeszcze większej wersji:
Caddy Maxi. Jego ładowność zwiększa się tu z 715 aż do
770 kg! Caddy Cargo imponuje szeregiem rozwiązań typowych dla przedsiębiorców użytkujących auta dostawcze.

To jedynie przegląd funkcjonalności i udogodnień,
który może Cię zainteresować i zachęcić do
jeszcze bliższego poznania naszych modeli.
Dowiedz się więcej o Nowym Caddy i Nowym
Caddy Cargo na www.vwdostawcze.pl.

Niezwykle wygodne są tylne dwuskrzydłowe drzwi bez
okien. Jako opcję wprowadzono elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych i klapy tylnej, co bywa
pomocne, gdy masz zajęte ręce, oraz funkcję osobnego
zamykania przestrzeni ładunkowej. Jeśli użytkujesz swój
dostawczy samochód codziennie podczas długiego dnia
Nr 1/4, wiosna 2021
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Dobrze wyposażony
Nowy Caddy ma szereg udogodnień, dzięki którym jest jeszcze
bardziej pojemny, wygodny i łatwy w utrzymaniu. Na przykład
wanna i krata bagażnika sprawią, że wszystko będzie na
swoim miejscu i nic nie zakłóci podróży żadnemu z pasażerów,
a wygodne wykładziny ułatwią zapanowanie nad porządkiem.
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1.

249 zł

Mata bagażnika Caddy 5, krótki rozstaw;
2K7061160

3.

559 zł

Dwustronna mata bagażnika z fartuchem
chroniącym zderzak Caddy 5, krótki rozstaw;
2K8061210

5.

od 359 zł

1. Dywaniki tekstylne Premium Caddy 5, 4 szt.,
399 zł; 2K8061270WGK
2. Dywaniki tekstylne Optimat Caddy 5, 4 szt.,
359 zł; 2K8061445WGK

2.

469 zł

Wykładzina bagażnika Caddy 5, za drugim
rzędem siedzeń, krótki rozstaw; 2K7061161

4.

1 259 zł

Wanna bagażnika Caddy 5, krótki rozstaw;
2K7061162

6.

129 zł

Dywaniki gumowe Plus Caddy 5, 4 szt.;
2K8061550041
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7.

od

399

zł

Przewidywana
dostępność:
od maja 2021 r.

1. Wiązka haka z przyg. (1D7) Caddy 5;
2K7055202
2. Wiązka haka bez przyg. (1D0) Caddy 5,
1 129 zł; 2K7055204

9.

1 090

zł

Przewidywana
dostępność:
od maja 2021 r.

Hak stały, kula wysoka Caddy 5;
2K7092101

11.

519 zł

Ochronna listwa bagażnika Caddy 5,
czarna; 2K7061195A

12

www.vwdostawcze-sklep.pl

8.

459 zł

1. Ochronne folie progowe Caddy 5, SWB
(przód i tył); 2K8071310 ZMD
2. Ochronne folie progowe Caddy 5, LWB
(przód i tył), 459 zł; 2K8071310A ZMD

10.

1 790

zł

Przewidywana
dostępność:
od maja 2021 r.

Hak odejmowany, kula wysoka Caddy 5;
2K7092155

12.

259 zł

Ochronna folia bagażnika Caddy 5;
2K8061197

13.

519

zł

14.

319 zł

Ochronna listwa bagażnika Caddy 5,
srebrna; 2K7061195

Owiewki Caddy 5; 2K7072193

15.

16.

1399
699złzł

999 zł

Przegroda bagażnika (krata) Caddy 5;
2K8017221

Osłony przeciwsłoneczne Caddy 5
(5 szt. na tył); 2K7064365

17.

18.

990 zł

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

1 149 zł

Belki bagażnika Caddy 5, 2 szt.;
2K7071126
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Nowa superzabawka
Volkswagena

Kultowe auta w postaci zabawek? Który dorosły nie chciałby
sprezentować dziecku, a może nawet sobie, modelu, nie tylko
świetnego do zabawy, ale budzącego sentyment związany
z realnym samochodem, który być może użytkował albo
widywał na ulicach czy na filmach?

Legendarny Bulik, czyli Volkswagen T1 „Czerwony Henryk”

na kołach do przewożenia skrzyń. Od 1950 r., czyli

z roku 1962, bo to on jest pierwowzorem naszej nowej

momentu, gdy linię produkcyjną opuścił pierwszy

uroczej miniaturki, pochodzi z fabryki w Hanowerze.

Bulik, Transporter święcił triumfy. Powstawały różne

Kto nie kojarzy popularnego swego czasu ogórka, który

warianty. W 1956 r. powstała też fabryka w Hanowerze,

swoją ksywkę zyskał dzięki zaokrąglonemu wydłużo-

gdzie dziennie produkowano już 230 ogórków. W 1962 r.

nemu kształtowi? Chyba wszyscy.

fabrykę opuścił milionowy samochód. Bulli był bardzo
popularny zarówno wśród hipisów, ale i fanów podróży.

Krótka historia modelu Bulli

Mógł pomieścić dużo rzeczy i kilka osób. Mimo że auto

Volkswagen Transporter T1 to była na europejskim

T1. Jego miejsce zastąpił jednak model T2.

przez lata usprawniano, w 1967 r. zakończono produkcję

rynku samochodów dostawczych prawdziwa rewolucja. I pomyśleć, że jego historia zaczęła się w 1947 r.
od wizyty w zakładach Volkswagena w Wolfsburgu,
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Małe też cieszy

gdzie produkowano wówczas jedynie Garbusa, holen-

Firma Volkswagen w celu upamiętnienia Bulika we

derskiego przedsiębiorcy. Tam też wpadł on na pomysł

współpracy ze światowym producentem zabawek

projektu auta z silnikiem z tyłu i sporą powierzchnią

Playmobil wypuściła model wzorowany na kultowym

transportową. Zainspirował go swego rodzaju wózek

dostawczaku. Playmobil to firma znana z wykonanych

www.vwdostawcze-sklep.pl

T1 Camping Bus w oryginale:
ze szczególną uwagą, jeśli chodzi o szczegóły, figurek,
którym obracają się głowy i ruszają ręce i nogi. Biorąc

428 cm

175 cm

220 cm

Długość

Szerokość

Wysokość

pod uwagę popularność i fachowość firmy, pomysł nie
mógł się nie udać. Data, którą w naszej historii warto
zapamiętać, to 15 marca 2021 r. Tego dnia światło
dzienne ujrzała miniatura modelu Volkswagen T1 Bulli

T1 Camping Bus Playmobil:

wykonana w skali 1:18.

25 cm
Długość

Szczególne podobieństwo

11 cm
Szerokość

Co więc zrobiono, by zabawka do złudzenia przypominała prawdziwy samochód? Dopilnowano, by wszystko

13 cm

działało i wyglądało tak samo. Są otwierane drzwi, są

Wysokość

rozkładane tylne siedzenia pokryte charakterystyczną
dla lat 60. kratką, jest stół i są szafki, które można rozkładać i wyciągać. Co imponujące, znajdziemy w nich
miniaturki kartonu mleka i paczki herbatników. Zabawka
ma zdejmowany dach i bagażnik dachowy. Dzięki temu
możemy dokładnie obejrzeć wnętrze wraz z całym
wykonanym niezwykle starannie wyposażeniem. Po
nim rozpoznamy, że auto należy do rodziny samochodów kempingowych. Jest tu i lodówka, i zlewozmywak,
a także inne dodatki, w które wyposaża swoje zestawy
firma Playmobil. Kubeczki, termos, walizka, torba,
poduszka, aparat fotograficzny, a nawet szczoteczki

zestawie są aż 74 elementy! Gdy podniesiemy klapę sil-

nika, naszym oczom ukaże się klasyczny 4-cylindrowy
silnik typu bokser. Mini-Bulli zrobił na fanach marki duże
wrażenie, o czym świadczy ruch w mediach
społecznościowych, jaki wywołał. Zachęcamy
do obejrzenia modelu i zamówienia go w sklepie na www.vwdostawcze-sklep.pl.

do zębów czy grzebień – z tego mogą korzystać dwie
dołączone do minimodelu figurki turystów. W całym
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Wiosenne
premiery
Razem z wiosną w naszym sklepie będą pojawiały się produkty, bez których
trudno wyobrazić sobie udaną wyprawę: bidon, termos, pojemniki na telefon,
a także nowe kubki. A dla najmłodszych ceniących dobrą zabawę w trakcie
podróży – wspaniały zestaw Playmobil z kultowym Bullim.

1

2

16
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3

1.

4

5

Zestaw Playmobile VW T1 Campervan, 249 zł;
7E9087511
2. Zegar ścienny T1 – Time to get out, 169 zł; 1H205081
3. Modelik T1 Furgon, „Ersatzteile”, skala 1:24, 109 zł;
1H2099303
4. Sportowy worek VW Camper Van – Time to get out,
35 zł; 7E908731
5. Tablica dekoracyjna T1, drewniana – Time to get out,
40x30 cm, 89 zł; 1H2087002
6. Kubek VW T2, emalia, 0,5 l, 49 zł; 1H206960
7. Butelka do napojów T1, poj. 0,7 l, metalowa – Time to
get out, 69 zł; 7E9069604
8. Termos T1 z łyżeczką, poj. 0,45 l, metalowy – Time to
get out, 109 zł; 7E9069604A
9. Parasol T1 – Time to get out, 119 zł; 7E9087600
10. Brelok VW T1 z otwieraczem, różne kolory, 49 zł;
1H2087010
11. Lunchbox VW T1, ze sztućcami, 79 zł; 1H2087703D

6

7

8

9

11

10
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Lifestyle

Gorrrące promocje
Otwieramy sezon wyprzedaży w naszym sklepie. Wybierz coś dla siebie
z niepowtarzalnych, limitowanych gadżetów Volkswagena, które oferujemy
w promocyjnych cenach. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć.
2
3

1

4
5
6

7

9
8
18
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10

13
11
12

1.	Cynkowy brelok T1 z chipem zakupowym, 35 zł 29 zł;
1H1087703
2.	Czapka T1; niebieska, 69 zł; 1H1084300A
3.	Butelka do napojów T1, poj. 0,7 l, 99 zł; 1H1087703B
4.	Zestaw magnesów T3, 35 zł 29 zł; 1H1087703A
5.	Torba weekendowa T1, 209 zł; 1H1087300
6.	Składany pojemnik do bagażnika T1, 159 zł 139 zł;
1H1061104
7.	iPhone XI PRO etui, 59 zł 39 zł; 1H1051708
8.	Samsung S10 etui, 59 zł 39 zł; 1H1051708A
9.	Fartuch T1, szary, bawełniany, 99 zł 69 zł;
1H1084600
10.	Koc piknikowy T1, 200 x 160 cm, 115 zł; 7E0084509
11.	Pamięć USB T1, czerwona, 139 zł 119 zł;
211087620B645
12.	Kosmetyczka T1, „Polizei”, zielona, 139 zł 119 zł;
1H1087317
13.	T1 torba termiczna, 139 zł 89 zł; 1H1087311
14.	Śpiwór T1, 219,00 zł 149 zł; 1H1069621

14
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Rzeka czy góry?
Niezależnie od tego, gdzie ruszysz w podróż, starannie wykonane Oryginalne
akcesoria Volkswagen® zawsze warto mieć pod ręką. Czy to na biwaku nad
rzeką, czy to podczas obozowania w górach.
2
1

3

4

5
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1.	Czapka z daszkiem T1 1950, 69 zł; szara 7E0084300A,
żółta 7E0084300B
2.	Model T1, niebieski, skala 1:18, 189 zł; 231099302ALRD
3.	Skarbonka Bulli Flower Power, 95 zł; czerwona
211087709B2K2, ciemnoniebieska 211087709E
4.	Parasol, 139 zł; 1H2087600
5.	Brelok metalowy, 43 zł;
California – 000087010ABYPN
Transporter – 000087010APYCC
Crafter – 000087010KYPN
Multivan – 000087010AAYPN
Caddy – 000087010MYPN
Caravelle – 000087010ACYPN
Amarok – 000087010LYPN
6.	Model T6 California, żółty, skala 1:87, 95 zł;
7E5099301CL1S
7.	Model T6 Multivan, biały, skala 1:87, 45 zł;
7E5099301BB9A
8.	Modelik T1, niebieski, 29 zł; 211087511A
9.	Puzzle drewniane VW, 7 części, 59 zł; 1H9087528A
10.	T1 podstawka na jajko, 85 zł 39 zł; 211069644AAUN
11.	Materac wodny T1 Bulli, 115 zł; 1H3069620
12.	Brelok minimiarka VW Tough Work 0,5 m, 7 zł;
2K0087013B

6

7

8

9

10
Supercena

11

12
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13

15

16
Ostatnie sztuki
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20
Ostatnie sztuki
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13.	Wózek do nauki chodzenia, 199 zł; 1H0087500
14.	Toster, 299 zł; 7E9069641
15.	Latarka wielofunkcyjna Tough Work, 69 zł; 2K0069690
16.	Koc Volkswagen T1, 150 x 130 cm, 109 zł;
granatowy 7E9084503,
czerwony 1HO084503, OSTATNIE SZTUKI!
17.	Kubek T1, biały, emaliowany, 45 zł; 7E0069601
18.	T-shirt T1 1950 męski, biały, rozmiary S-3XL, 119 zł;
7E2084200A-F
19.	Parasol przeciwsłoneczny VW T1, 299 zł; 7E0087605.
20.	Wycieraczka domowa VW T1, 95 zł; 1H3087703A,
OSTATNIE SZTUKI!
21.	Naszyjnik z zawieszką VW T1 z kryształkami
Swarovskiego, dł. 40 cm, 139 zł; 33D050850A
22.	Lunchbox T1, 69 zł; 1H1069649

22
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I to też się zmieści!
Dzięki akcesoriom Volkswagena możesz spakować się jeszcze
lepiej i zmieścić jeszcze więcej. Polecamy też produkty
przydatne, gdy chcemy zaplanować dłuższy postój.

1.

2 560 zł

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

3.

1 170 zł

Boks Standard, czarny mat, dopuszczalne obciążenie:
50 kg, pojemność: 340 l – bez DuoLift; 000071200

24
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2.

2 720 zł

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

4.

1 999 zł

Boks Standard, czarny mat, dopuszczalne obciążenie:
75 kg, pojemność: 460 l; 000071200AC

5.

999 zł

Belki bagażnika dachowego na relingi Caddy 4;
2K5071151B

7.

1 249 zł

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

9.

769 zł

Lodówka samochodowa VW12/230 V;
000065400F
Lodówka o pojemności 25 l.
Pojemnik może być zasilany napięciem 12 V
w samochodzie lub 230 V w domu albo hotelu.
Lodówka dopasowana do wszystkich osobowych
i użytkowych modeli Volkswagena.

6.

1 099 zł

Belki bagażnika Caddy 3/4; 2K0071126

8.

2 369 zł

Lodówka T6.1; 7E0065400
Lodówka z funkcją termoizolacji dla Multivana
lub Californii Beach ma pojemność
32 l i może być zamocowana do systemu
szyn w samochodzie. Moc 48 W zapewnia
odpowiednią temperaturę niską lub wysoką.

10.

1 909 zł

Namiot prysznicowy; 7H0069612A
Powiększa przestrzeń mieszkalną na kempingu.
Idealny na prysznic czy toaletę. Ma zamykane okno
z siatką chroniącą przed owadami.
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Najlepsze na Twoje
dwa kółka
Oryginalne bagażniki Volkswagena pozwolą
Ci w wygodny i bezpieczny sposób
transportować rowery. Są także bardzo
wygodne w składaniu i rozkładaniu.

60

kg max

4

Promocja

1.

3 150 zł

2 950 zł

T6/T6.1 – bagażnik rowerowy Comfort
na 4 rowery
Nie do samochodów z elektrycznie
otwieraną klapą; 7E0071104
26
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2.

3 350 zł

1. T6/T6.1 – bagażnik rowerowy na klapę
Również do samochodów z elektrycznie
otwieraną klapą; 7E0071104B
2. T5 – tylny uchwyt na rowery, 3 350 zł;
7H0071104

Nowość

3.

2 990

Przewidywana
dostępność:
maj/czerwiec 2021 r.

zł

Bagażnik Grand California – bagażnik na 2 rowery
o łącznej wadze do 35 kg. Ma regulowaną wysokość
ramy podstawowej, a tylne drzwi samochodu można
swobodnie otwierać bez zdejmowania rowerów;
7C4071104C

Poznaj też ofertę bagażników na haki dla wszystkich modeli:
Liczba miejsc Masa
Torba do
na rowery
własna Wymiar po złożeniu transportu Opcjonalne akcesoria

Model

Inne

Compact II

2

14

24 x 58 x 64

rampa załadowcza

_____

Compact III

3

16

24 x 58 x 77

rampa załadowcza

_____

14

nieskładany

rampa załadowcza,
zestaw do dołączenia
trzeciego roweru

duży kąt złożenia
także dla aut z dużą
pokrywą tylną

Basic Flex

4.

2

(możliwość
rozszerzenia do 3)

2 690 zł

Compact II; 3C0071105B

5.

3 290 zł

Compact III; 3C0071105C

6.

3 150 zł

Basic Flex; 000071105G
Nr 1/4, wiosna 2021
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Oryginalne filtry
antyalergiczne
Grupy Volkswagen
Mniej więcej co piąta osoba cierpi obecnie na alergię. Wiosną, gdy
tylko zaczyna się sezon pylenia, kichanie, obrzęk nosa i trudności
w oddychaniu stają się częścią codziennego życia wielu osób.
W zamkniętej przestrzeni, takiej jak kabina pasażerska samochodu,
stężenie pyłków i cząstek brudu w powietrzu jest wielokrotnie wyższe.

Dla alergików i astmatyków zwykłe podróże samocho-

pyłku, jak i na ich powierzchni. Kiedy ziarna pyłku pękają,

dem bez odpowiednich filtrów powietrza w kabinie

zawarte w nich substancje alergenne są uwalniane

mogą stać się nieobliczalnym ryzykiem i udręką. Nowo

i mogą wywoływać reakcje u alergików. Ponadto aler-

opracowane oryginalne filtry antyalergiczne poma-

geny działają agresywniej w obecności innych drob-

gają temu zapobiec. Dzięki ich zwiększonej wydajno-

nych cząstek i mikrocząstek (takich jak wdychany pył,

ści i dodatkowemu filtrowaniu cząstek mniejszych niż

cząstki z silnika Diesla). Dlatego szczególnie ważne

2,5 μm (mniej niż grubość ludzkiego włosa) są w stanie

jest skuteczne filtrowanie powietrza wewnątrz samo-

zapewnić jeszcze lepszą ochronę poprzez dezaktywa-

chodu. Zwykle rozróżnia się cząstki gruboziarniste

cję alergenów. A to umożliwia kierowcom i pasażerom

i drobne oraz cząsteczki ultradrobne, jednak wcześniej

swobodne oddychanie w samochodzie. Oryginalny

zwykłe filtry przeciwpyłkowe nie były w stanie usunąć

filtr antyalergiczny należy obecnie do wyposażenia

alergenów, wirusów, bakterii i aerozoli. Właśnie tutaj

standardowego wszystkich modeli koncernu Volkswa-

pałeczkę przejmuje najnowsza generacja filtrów.

gen. Co więcej – większość wyprodukowanych już
pojazdów może być również doposażona w oryginalny

Filtr staje się więzieniem dla alergenów

filtr antyalergiczny. W przypadku niektórych star-

Umożliwiają to składniki aktywne zawarte w bioak-

szych pojazdów, gdzie nie będzie to jednak technicznie

tywnym filtrze alergenów. Te naturalne substancje

możliwe, stosowany będzie filtr z węglem aktywnym,

aktywne (takie jak polifenol pochodzenia roślinnego)

po to, aby przynajmniej zmniejszyć ryzyko związane

przylegają do alergenów, tworząc otoczkę, pozbawia-

z gazami zawierającymi dwutlenek azotu. Dotychczas

jąc bakterie i pleśnie składników odżywczych i w ten

stosowana technika filtracyjna systemu Air Care Cli-

sposób dezaktywując wyzwalacze alergizujące.

matronic jest w stanie odfiltrowywać pyłki, bakterie
i pleśń, a także drobny pył. Istotną zaletą systemu jest
jego skuteczność w odniesieniu do szkodliwego gazu
– dwutlenku azotu (NO₂). Gaz ten jest wytwarzany

Uproszczona zasada działania technologii filtra
antyalergicznego

w procesie spalania. Powłoka filtra z węglem aktywnym jest w stanie zredukować stężenie NO₂ – dzięki
temu powietrze wewnątrz pojazdu pozostaje czyste. Większość alergenów to drobne związki białka,
które mogą znajdować się zarówno wewnątrz ziaren
28
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Substancja aktywna
(polifenol itp.)
i alergen

Substancja aktywna
(polifenol itp.)
przylega do alergenu

Alergen zostaje
otoczony
i zdezaktywowany

Wdychany pył drażni układ oddechowy
Filtry antyalergiczne Grupy Volkswagen mogą rów-

Zakres filtrowania alergenów w filtrach
Grupy Volkswagen na przykładzie górnych
dróg oddechowych człowieka

nież zatrzymywać drobne i mikroskopijne cząstki stałe
(PM 2,5), które w przeciwnym razie dostałyby się bez
przeszkód do górnych dróg oddechowych. Jest to możliwe dzięki wydajnemu materiałowi filtrującemu, warstwie filtra cząstek stałych. Dzięki tej zoptymalizowanej
wydajności filtry przeciwpyłkowe mogą również pomóc

1

osobom niecierpiącym na alergie, zmniejszając ilość drobnych cząstek atakujących ich górne drogi oddechowe.

Tchawica

Oskrzela

Zakres filtrowania alergenów w filtrach
Grupy Volkswagen
Cząstki drobne i grube (PM)

2

Cząstki ultradrobne (UP)
Krew

Alergeny
Bylica

Wirusy

Brzoza

Bakterie

Leszczyna

Aerozole

3
4

4

Trawy
Olcha

Porównanie oryginalnych filtrów
kabinowych Grupy Volkswagen
Filtr cząstek stałych
Filtr już niedostępny
w 2020 r.

Filtruje:
PM 2,5

Filtr z węglem aktywnym
Filtr wymienny, jeśli nie jest dostępny
oryginalny filtr antyalergiczny

*

Filtr antyalergiczny
Wyposażenie standardowe od 2020 r.
i doposażenie starszych pojazdów

*

Pyłki
Sadza z silników Diesla
Drobny pył
Nieprzyjemne zapachy i gazy, np.: ozon,
tlenki siarki, tlenki azotu
Alergeny
* Dotyczy tylko filtrów nowej generacji!

Potrójna ochrona z naturalnymi składnikami aktywnymi
Doskonała wydajność oryginalnego filtra antyalergicznego wynika z jego specjalnej budowy.
Uwaga: warstwa przeciwalergiczna może mieć różną
barwę (żółtawą, bordową) lub może być bezbarwna.

Warstwa filtra cząstek stałych
Wysokowydajny materiał filtrujący wychwytuje pyłki, sadzę
z silników Diesla i dostający się przez drogi oddechowe pył.

Warstwa węgla aktywnego
1

Wiąże nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy, w tym
ozon, tlenki siarki i tlenki azotu.

Warstwa antyalergiczna

2

Składnik aktywny, np. polifenol, otacza alergeny i może
je skutecznie zdezaktywować.
3
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Hardtop RH04 Profi +

1.

15 290 zł

2H7071776H*
*N
 umer katalogowy różni się w zależności od zamawianego
koloru zabudowy.
Do pełnego montażu niezbędna jest dodatkowa wiązka,
zamawiana osobno w zależności od wyposażenia
seryjnego samochodu; 2H7071827/A/B
Czas oczekiwania: ok. 8 tygodni od zamówienia.
30
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Pokrywa Alucover
wraz z akcesoriami
2.

8 200 zł

1. Czarna, bez orurowania; XAKEVO400B
2. Srebrna, bez orurowania, 7 634 zł;
XAKEVO400
Orurowanie do pokrywy aluminiowej
1. Srebrne, 3 000 zł; XAKRLB76W
2. Czarne, 3 000 zł; XAKRLB76W

Nowość

Pokrywa Alucover
pod Sportsbar
3.

9 000 zł

1. Pokrywa srebrna, Amarok Aventura
Sportsbar, 2016; XAKEVOS200S
2. Pokrywa czarna, Amarok Aventura Sportsbar,
2016, 9 500 zł; XAKEVOS200SB

Aluminiowa pokrywa dostępna w kolorach
czarnym lub srebrnym. Można stosować
w połączeniu ze Sportsbarem.
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Piękne, choć mniej znane
Gdzie urządzić weekendowy wypad z najbliższymi? Proponujemy
wyjątkowe przyrodniczo miejsca w Polsce, o których mało się
mówi: Puszczę Pyzdrską, Puszczę Bolimowską i tzw. polską tajgę.

32

Zacznijmy od perełki Wielkopolski, czyli od Puszczy

plonów. Dziś Olędrów już nie ma, ich osady wchłonę-

Pyzdrskiej. Jej nazwa pochodzi od nazwy królewskiego

ła przyroda. Dlatego, wędrując po pyzdrskich lasach,

niegdyś miasta Pyzdry, które w latach 1387-1793 było

natkniemy się na zarośnięte cmentarze czy opuszczone

właścicielem prawie 1/6 jej terenu. Bagnisty obszar ubo-

domy – często ukryte na leśnych polanach. Nazywane

gi w dobre gleby do XVII w. był właściwie niezasiedlony.

są one żelaznymi domami, bo zostały zbudowane z uży-

W XVIII i XIX w. ściągnięto tu osadników olęderskich.

ciem rudy darniowej, którą Olędrzy wydobywali. Pusz-

Oni też założyli kilkadziesiąt wsi ze szkołami, kościoła-

cza Pyzdrska to obszary niemal dziewicze, na których

mi i cmentarzami, karczując przy tym i osuszając około

turystyka nie jest dobrze rozwinięta. To miejsce idealne

50% obszaru puszczy. Byli doskonałymi rolnikami, któ-

dla osób, które podróżują kamperem, cenią sobie spokój

rzy na słabych niegdyś glebach doczekali się dorodnych

i naturalne piękno.
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Puszcza
Romnicka
Warszawa

Puszcza
Pyzdrska
Puszcza
Bolimowska

Puszcza Bolimowska
Ta puszcza funkcjonuje trochę w cieniu swojej słynnej

i wydrę europejską. Ale obszary te słyną także z boga-

sąsiadki – Puszczy Kampinoskiej. I podczas gdy Kampi-

tej flory. Symbolem parku jest konwalia majowa, która

nos zawsze wypełniony jest ludźmi, Puszcza Bolimow-

w czasie kwitnienia zdobi rozległe tereny. Bolimowski

ska cieszy się spokojem. Położona jest między Skier-

Park Krajobrazowy słynie z podmokłych polan śródle-

niewicami, Łowiczem, Żyrardowem oraz Bolimowem

śnych. Są one pozostałością po Budnikach żyjących nie-

i obejmuje on 5 rezerwatów: Kopanichę, Polanę Siwica,

gdyś w puszczy, którzy karczowali lasy, aby otrzymać

Rawkę, Rudę Chlebacz i Puszczę Mariańską. Niezwy-

potrzebny surowiec. W jego poszukiwaniu przenosili się

kle urokliwa, nienaruszona i dzika – dzięki temu, że na

oni z jednego miejsca puszczy do drugiego. Pozostawili

całej niemal jej długości (100 km) utworzono rezerwat,

po sobie około 50 mniejszych i większych polan. Naj-

by zapewnić jej ochronę przed ingerencją człowieka –

większą, zajmującą powierzchnię 70 hektarów, zmienio-

jest dolina rzeki Rawki. To doskonałe miejsce na długi

no w rezerwat przyrody Polanę Siwica. Poza polanami

spacer. W Puszczy Bolimowskiej wśród licznie wystę-

Budnicy nie pozostawili po sobie śladów. Zamieszkiwali

pującej zwierzyny warto wyróżnić łosie, rysie, które

raczej szałasy, nie budowali trwałych domów. Na deser

przywędrowały tu niegdyś z Puszczy Kampinoskiej,

– po zakończeniu trasy pieszej – warto zostawić sobie

a także daniele. Nad rzeką Rawką spotkać można bobry

zwiedzanie pięknego pałacu w Nieborowie usytuowanego na granicy puszczy.

Rzeka Rawka w Puszczy Bolimowskiej.

Nr 1/4, wiosna 2021

33

Mosty w Stańczykach.

Puszcza Romnicka
Ostatnia nasza propozycja to tzw. polska tajga, czyli
Puszcza Romnicka na pograniczu Mazur i Suwalszczyzny, granicząca także z obwodem kaliningradzkim.
To niezwykłe miejsce pełne jest ścieżek rowerowych
i pieszych. Nie brak tu także zabytków i dzikiej nieujarzmionej przyrody. W puszczy znajduje się aż 7 rezerwatów, a wśród nich: Mechacz Wielki, Boczki, Czarnówko, Uroczysko Karmnik, Dziki Kąt, Struga Żytkiejmska
W Puszczy Romnickiej możemy spotkać jenota...

i Czerwona Struga. Na terenach tych zachwyci Was zarówno bogata fauna, jak i flora. Lasy w przeważającej
ilości sosnowo-świerkowe przypominają prawdziwą
tajgę. Znajdziemy w nich liczne zwierzęta, np. łosia,
jelenia, dzika, sarnę, lisa, szarego wilka czy jenota.
W rzekach napotkamy bobry i wydrę. To także raj dla
miłośników obserwacji ptaków, którzy znajdą tu ok.
72 rzadkich i zagrożonych gatunków. Warto zwiedzić
także w okolicy wysokie (36 m) monumentalne mosty
w Stańczykach, pozostałość z okresu międzywojnia.
Żadne z wymienionych przez nas miejsc nie oferuje dużej bazy noclegowej i popularnych turystycznie
atrakcji, dlatego warto wybrać się w te przyrodniczo
bogate rejony swoim kamperem, który gwarantuje

...a przy odrobinie szczęścia nawet wilka.
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niezależność i swobodę. Udanych podróży!

Na rosnące
rodzinne potrzeby

5 lat gwarancji

Nowy Caddy
Na wszystko, co przyniesie
przyszłość
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,8 l/100 km do 7,3 l/100 km, emisja CO₂ od 127 g/km do 165 g/km (dane na podstawie świadectw
homologacji typu). 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. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów
spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania 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 (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.

Ognisko domowe
w końcu poza domem
Teraz, gdy ponownie możemy cieszyć się
wyprawami, nie zapomnij zabrać ze sobą
praktycznych gadżetów Volkswagena.

Zrób zakupy na www.vwdostawcze-sklep.pl

