
ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN®

Szykuj się do zimy!

Święta, ach to Wy!
Odwiedzamy największe, 

najpiękniejsze i najbardziej popularne 
jarmarki bożonarodzeniowe w kraju 
i w Europie. Zabierz się z nami w tę 

niezwykłą podróż.

Z zimą nam po drodze.
Czyli małe co nieco o oponach 

zimowych. Kiedy je zmienić i co 
właściwie nam dają na drodze. 
Zajrzyjcie do naszego artykułu, 

aby się tego dowiedzieć.

Z białym szaleństwem na ty.
Gdzie jechać i co ze sobą zabrać, aby 
zimowy wyjazd był naprawdę udany? 

Wszystko, co musisz wiedzieć o ośrodkach 
narciarskich w kraju i o transporcie sprzętu.
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Z zimą nam
po drodze

Kiedy zaczyna się zima? Pewnie odpowiesz, 

że nadchodzi wraz z mrozem, śniegiem 

i lodem. I jest to prawdą, lecz tylko 

z Twojej perspektywy. Gdyby jednak 

można było zapytać o to samo 

opony, odpowiedź mogłaby 

Cię zaskoczyć. 

To, co Ty nazwałbyś późną jesienią, chłodem 

czy nawet zimnem, dla opon będzie już zimą 

w pełnym tego słowa znaczeniu. Deszczowa 

pogoda, mokra nawierzchnia i temperatury 

w okolicach 5-7°C, są niebezpieczne, jeśli nie 

zadbałeś o odpowiednie ogumienie. Dlatego 

warto o tym pamiętać i przygotować się na tę 

porę roku wcześniej. W końcu chodzi o rzecz 

najważniejszą - bezpieczeństwo Twoje i bli-

skich. 

 

W Europie wymiana opon jest czymś natural-

nym, u nas ta sytuacja również się znacznie 

poprawiła. Już ponad 95% kierowców dekla-

ruje ich zmianę. Warto pamiętać, że opona 

jest jedyną częścią pojazdu, która ma kontakt 

z podłożem. Jeśli wyobrazisz sobie wagę sa-

mochodu, prędkość i fakt, że powierzchnia sty-

ku ma wielkość pocztówki, to zrozumiesz, jak 

ważną rolę odgrywa wybór odpowiednich kół 

i jakość mieszanki z jakiej wykonane są opo-

ny. Ze statystyk wynika, że ryzyko wypadków 

i kolizji w okresie zimowym wzrasta aż sześcio-

krotnie. A to ryzyko można obniżyć zakładając 

dobrej jakości opony zimowe!

Dlaczego to takie ważne? 
Samochody są dziś wyposażone w systemy, 

których zadaniem jest poprawa bezpieczeń-

stwa na drodze. ESP i ABS pomagają, ale nie 

mają wpływu na przyczepność auta. Ta odpo-

wiedzialność spoczywa na Twoich oponach. 

Letnie kompletnie sobie nie radzą z niskimi 

temperaturami. Mieszanka z jakiej są wykona-

ne, traci swoje właściwości i zbliża się niebez-

piecznie do twardości plastiku. Opony zimowe 

mają inny skład. Większa ilość krzemionki i ka-

uczuku pozwala im zachować lepsze właści-

wości w niższych temperaturach. To poprawia 

przyczepność i skraca drogę hamowania.

 

Jak bardzo? 
Na mokrej nawierzchni, przy temperaturze 

5°C, auto jadące z prędkością 100 km/h za-

trzyma się na oponach zimowych o 5 metrów 

bliżej. To bardzo dużo. Jeszcze większe wraże-

nie robią wyniki „zimówek” na oblodzonej na-

wierzchni. Tu, jadąc zaledwie z prędkością 32 

km/h, różnica wynosi aż 11 metrów! Nietrud-

no jest sobie wyobrazić, jak ta różnica wygląda 

przy wyższych prędkościach.

 

Droga hamowania 
to jeszcze nie koniec. 
Zimy, choć obecnie znacznie łagodniejsze, 

nadal potrafią zaskoczyć. Wyjazd w takich 

warunkach nie należy do najprzyjem-

niejszych. Również tutaj przewa-

ga opon zimowych jest bezdyskusyjna. Od-

powiada za to inna rzeźba bieżnika i lamelki, 

które poprawiają przyczepność wgryzając się 

w lód, śnieg i błoto pośniegowe. Pozwala 

to na łatwiejsze manewry i większy komfort 

prowadzenia pojazdu. O bezpieczeństwie, jak 

i o  samych oponach, można mówić na okrą-

gło. Najważniejsze już wiesz. Jesteśmy niemal 

pewni, że mając pełną świadomość zagrożeń, 

jak również tego, co zyskasz wybierając ogu-

mienie odpowiednie do pory roku, wybierzesz 

właściwie.

 

O bezpieczeństwo 
trzeba dbać!
Zwracaj uwagę na spadek ciśnienia w opo-

nach. W warunkach zimowych jest pew-

ny. Warto je zmierzyć raz w miesiącu 

i  przywrócić odpowiedni poziom. 

To ważne, gdyż spadek ciśnienia 

odpowiada za dłuższą drogę ha-

mowania i szybszą degradację 

opon. 

To podstawowa wiedza, jaką 

chcieliśmy Ci przekazać na 

temat opon zimowych. 

Dlatego nie pozostaje 

nam nic innego, jak ży-

czyć doskonałej przyczepności!

Oznaczenia 
3PMSF (Trzy szczyty i płatek śniegu)

Opony zimowe oznaczone są symbolem płat-

ka śniegu na tle gór. Tylko homologowane 

opony mogą być w ten sposób oznakowane. 

„Hotel” dla kół?
Oczywiście!
Za niską cenę otrzymujesz wysoki 

komfort. Opony przechowywane 

są w optymalnych warunkach. 

Suche, chłodne i ciemne miejsce 

to dla nich najlepsze możliwe 

położenie.

M+S

Jeśli na oponie widzisz wyłącz-

nie symbol M+S (błoto i śnieg), 

nie oznacza to, że wykonana 

jest z mieszanki zimowej, 

a tylko i wyłącznie, że jej 

bieżnik poprawia trakcję na 

śniegu. 

3FMPS + M+S

Takie oznaczenie znajdziesz na oponie, która 

została stworzona do pracy w trudnych wa-

runkach zimowych.

 

Przypominamy!
Opona to jedyna część samochodu, która ma 

kontakt z nawierzchnią. Inwestycja w opony 

to inwestycja w bezpieczeństwo. Wejdź na 

vw-sklep.pl i wybierz idealnie dopasowane 

koła do Twojego Volkswagena. Możesz rów-

nież skorzystać z usługi „hotelu” dla kół (do-

tyczy wybranych Autoryzowanych Serwisów 

Volkswagena). 

Dlaczego warto? Za niską cenę otrzymujesz 

wysoki komfort. Opony przechowywane są 

w optymalnych warunkach. Suche, chłodne 

i ciemne miejsce to dla nich najlepsze możliwe 

położenie. Najlepiej sam zobacz. 

www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/

serwis/kola-i-opony.html

OPONY ZIMOWE MAJĄ INNY SKŁAD. 
WIĘKSZA ILOŚĆ KRZEMIONKI 

I KAUCZUKU POZWALA IM 
ZACHOWAĆ LEPSZE

WŁAŚCIWOŚCI.
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Polo MQB 15"

Felga: Corvara 
5,5J x 15 ET 40
Opona: Pirelli 
CINTURATO WINTER
185/65 R15 88T
Nr art.:  2G0 073 545 8Z8 – prawe
 2G0 073 645 8Z8 – lewe
Nasza cena: 879 zł/szt.
 

up! 15"

Felga: Waffle 
5,5J x 15 ET 41
Opona: Pirelli 
CINTURATO WINTER
185/55 R15 82T
Nr art.:  1S0 073 545 A 8Z8 – prawe
 1S0 073 645 A 8Z8 – lewe
Nasza cena: 929 zł/szt.

UWAGA: dobór kół zimowych według ogólnych zaleceń producenta.

ORYGINALNE KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE Z FELGAMI ZE STOPU METALI LEKKICH
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[ Więcej niż forma... ]

Wszystkie nasze koła

objęte są 

ubezpieczeniem opon! 

Dowiedz się więcej na 

www.volkswagen.pl

up! 14"

Felga: Merano 
5,0J x 14 ET 35
Opona: Semperit 
Master-Grip 2
165/70 R14 81T
Nr art.:  1S0 073 574 K 8Z8 – prawe
 1S0 073 674 K 8Z8 – lewe
Nasza cena: 659 zł/szt.

Oryginalne kompletne koła zimowe Volkswagen to nie tylko designerskie formy  

aluminiowych obręczy. To przede wszystkim najwyższa jakość i niezawodność 

umieszczonych na nich opon. 

Nowoczesna obręcz i innowacyjna opona – doskonały duet dający satysfakcję  

i poczucie maksymalnego bezpieczeństwa podróżującym Volkswagenem.
 



ORYGINALNE KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE Z FELGAMI ZE STOPU METALI LEKKICH

Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan,
e-Golf 16"

Felga: Merano 
6,0J x 16 ET 48
Opona: Pirelli 
CINTURATO WINTER
205/55 R16 91H
Nr art.: 5G0 073 546 E 8Z8 – prawe
 5G0 073 646 E 8Z8 – lewe
Nasza cena: 969 zł/szt.
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Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan 
2014-2018, Jetta 18"

Felga: Pretoria 
7,5J x 18 ET 51
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P
225/40 R18 92V XL
Nr art.:  5G0 073 228 B 88Z
Nasza cena: 2059 zł/szt.
 

Touran MQB 16"

Felga: Corvara 
6,5J x 16 ET 48
Opona: Pirelli 
Sottozero 3 SEAL
205/60 R16 96H XL
Nr art.:  5TA 073 546 C 8Z8 – prawe
 5TA 073 646 C 8Z8 – lewe
Nasza cena: 1219 zł/szt.

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE SERVO 9
Na koła z oponami: 215/65 R17, 215/60 R16. 

Zestaw 2 szt.
Dla modeli Passat B8/Arteon. 

Nr art. 000 091 387 AT
Nasza cena: 799 zł

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE SERVO SUV
Na koła z oponami 215/65 R17. 

Zestaw 2 szt.
Dla modelu Nowy Tiguan. 

Nr art. 000 091 387 AG 
Nasza cena: 865 zł

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE SNOX PRO 
SPX 540

Na koła z oponami: 195/65 R15, 195/70 R15,
195/60 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/50 R17.

Zestaw 2 szt.
Dla modeli: Golf 6, Golf 7, Golf Alltrack A7,  

Golf Sportsvan, Jetta A6/A6 GP, Scirocco, 
Touran A5/A6, Nowy Touran, Passat B5/B6/B7, 

Passat Alltrack B7, Passat CC, CC, Sharan. 
Nr art. 000 091 387 BH 

Nasza cena: 865 zł

Zapytaj Sprzedawcę  

o włączenie akcesoriów  

do finansowania  

nowego Volkswagena![ ]

Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, 
Golf Alltrack 17"

Felga: Dijon 
6,0J x 17 ET 48
Opona: Pirelli 
Sottozero 3
205/50 R17 93V XL
Nr art.:  5G0 073 547 A 8Z8 – prawe
 5G0 073 647 A 8Z8 – lewe
Nasza cena: 1499 zł/szt.

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE SERVO SUV
Na koła z oponami 235/70 R17.

Zestaw 2 szt.
Dla modelu Nowy Touareg. 

Nr art. 000 091 387 BB
Nasza cena: 959 zł

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE SERVO SUV
Na koła z oponami 255/60 R18, 255/55 R19. 

Zestaw 2 szt.
Dla modelu Nowy Touareg. 

Nr art. 000 091 387 BC
Nasza cena: 989 zł



Passat B8 16" Lim./Var.

Felga: Corvara 
6,5J x 16 ET 42
Opona: Pirelli 
Sottozero 3
215/60 R16 99H XL
Nr art.:  3G0 073 546 E 8Z8 – prawe
 3G0 073 646 E 8Z8 – lewe
Nasza cena: 1239 zł/szt.

T-Roc 17"

Felga: Merano 
7,0J x 17 ET 45
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P
215/55 R17 98V XL
Nr art.: 2GA 073 227 8Z8
Nasza cena: 1729 zł/szt.
 

Tiguan MQB, Tguan Allspace MQB 17"

Felga: Merano
6,5J x 17 ET 38
Opona: Pirelli 
Scorpion Winter SEAL
215/65 R17 99H
Nr art.:  5NA 073 547 B 8Z8 – prawe
 5NA 073 647 B 8Z8 – lewe
Nasza cena: 1799 zł/szt.
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Passat B8 17" Lim./Var.

Felga: Corvara 
6,5J x 17 ET 41
Opona: Continental
WinterContact TS 850 P
215/55 R17 98V XL
Nr art.: 3G0 073 227 8Z8
Nasza cena: 1679 zł/szt.
 

Passat B8 18" Lim./Var.

Felga: Monterey 
8,0J x 18 ET 44
Opona: Pirelli 
Sottozero 3 SEAL Inside
235/45 R18 94V  
Nr art.:  3G0 073 548 Z49 – prawe
 3G0 073 648 Z49 – lewe
Nasza cena: 2249 zł/szt.
 

Sharan, Sharan GP 16"

Felga: Corvara 
6,5J x 16 ET 33
Opona: Continental 
WinterContact TS 830 P SEAL
205/60 R16 96H XL
Nr art.: 7N0 073 226 H 8Z8
Nasza cena: 1289 zł/szt.

Sharan, Sharan GP 17"

Felga: Avus 
7,0J x 17 ET 39
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P Conti SEAL
225/50 R17 98H XL
Nr art.:  7N0 073 227 88Z
Nasza cena: 1969 zł/szt.
 

T-Roc 16"

Felga: Corvara 
6,0J x 16 ET 43
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P
205/60 R16 92H 
Nr art.: 2GA 073 226 8Z8
Nasza cena: 1249 zł/szt.

Tiguan MQB, Tiguan Allspace MQB 18"

Felga: Sebring 
7,0J x 18 ET 43
Opona: Pirelli 
Scorpion Winter SEAL Inside
235/55 R18 104H XL
Nr art.:  5NA 073 548 88Z – prawe 
 5NA 073 648 88Z – lewe
Nasza cena: 2159 zł/szt.
 

UWAGA: dobór kół zimowych według ogólnych zaleceń producenta.

Passat Altrack B8 17" Lim./Var.

Felga: Stavanger 
7,0J x 17 ET 38
Opona: Continental
WinterContact TS 850 P SEAL
215/55 R17 94H
Nr art.: 3G0 073 227 G 8Z8
Nasza cena: 1725 zł/szt.
 

T-Roc 18"

Felga: Sebring 
7,0J x 18 ET 45
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P SUV
215/50 R18 92V
Nr art.: 2GA 073 228 Z49
Nasza cena: 2059 zł/szt.
 

Touran MQB 17"

Felga: Salvador 
6,5J x 17 ET 52
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P SEAL
215/55 R17 94H
Nr art.:  5TA 073 227 Z49
Nasza cena: 1799 zł/szt.



Tiguan MQB, Tiguan Allspace MQB 19" 

Felga: Auckland 
7J x 19 ET 43
Opona: Continental
WinterContact TS 850 P
235/50 R19 103V XL
Nr art.: 5NA 073 229 88Z
Nasza cena: 2599 zł/szt.
 

Nowy Touareg 18"

Felga: Merano 
8,0J x 18 ET 25
Opona: Continental
WinterContact TS 850 P SUV
255/60 R18 112H XL
Nr art.:  760 073 228 8Z8
Nasza cena: 1989 zł/szt.
 

Nowy Touareg 19"

Felga: Sebring 
8,5J x 19 ET 28
Opona: Continental
WinterContact TS 850 P SUV
255/55 R19 111V XL
Nr art.:  760 073 229 Z49
Nasza cena: 2629 zł/szt.

ZESTAW ŚRUB 
ZABEZPIECZAJĄCYCH 

Komplet śrub zabezpieczających obręcze 
ze stopów lekkich przed kradzieżą. 

M14 x 1,5 x 27. Kolor: srebrny.
Nr art. 000 071 597 D

Nasza cena: 139 zł
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Arteon 17"

Felga: Merano 
7,0J x 17 ET 38
Opona: Continental
WinterContact TS 850 P SEAL
215/55 R17 94H 
Nr art.:  3G8 073 227 A 8Z8
Nasza cena: 1859 zł/szt.
 

Arteon 18"

Felga: Sebring 
8,0J x 18 ET 40
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P SEAL
245/45 R18 96V
Nr art.: 3G8 073 228 Z49
Nasza cena: 2199 zł/szt.
 

Arteon 19"

Felga: Chennai
8,0J x 19 ET 40
Opona: Continental 
WinterContact TS 830 P
245/40 R19 98V XL 
Nr art.: 3G8 073 229 DM9
Nasza cena: 2799 zł/szt.
 

Nowy Touareg 20"

Felga: Nevada 
9,0J x 20 ET 33
Opona: Continental
WinterContact TS 830 P
285/45 R20 112V XL
Nr art.:  760 073 220 AX1
Nasza cena: 3089 zł/szt.

Arteon 20"

Felga: Rosario
8,0J x 20 ET 40
Opona: Michelin
Pilot Alpin PA4
245/35 R20 95W EL
Nr art.:  3G8 073 510 2ZT – prawe 
 3G8 073 610 2ZT – lewe
Nasza cena: 3629 zł/szt.
 

Ubezpieczenie

opon
do

36 miesięcy
Ochrona w razie uszkodzenia

W cenie!

Więcej informacji  
na stronie  
www.volkswagen.pl 
oraz  
w Autoryzowanym 
Serwisie Volkswagena.



up!, up! GP 14"

Felga: stalowa 
5,0J x 14 ET 35
Opona: Semperit 
Master-Grip 2
165/70 R14 81T 
Nr art.:  1S0 073 574 F 03C – prawe
 1S0 073 674 F 03C – lewe
Nasza cena: 429 zł/szt.
 

Polo MQB 15"

Felga: stalowa 
5,5J x 15 ET 40
Opona: Bridgestone 
Blizzak LM-001
185/65 R15 88T 
Nr art.:  2Q0 073 565 03C – prawe
 2Q0 073 665 03C – lewe
Nasza cena: 479 zł/szt.

 

Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan 16"

Felga: stalowa 
6,0J x 16 ET 48
Opona: Bridgestone 
Blizzak LM-001 EVO
205/55 R16 91H
Nr art.:  5Q0 073 566 D 03C – prawe
 5Q0 073 666 D 03C – lewe
Nasza cena: 589 zł/szt.
 

Passat B8 16" Lim./Var.

Felga: stalowa 
6,5J x 16 ET 42
Opona: Pirelli 
Sottozero 3
215/60 R16 99H XL
Nr art.:  3C0 073 546 A 03C – prawe
 3C0 073 646 A 03C – lewe
Nasza cena: 879 zł/szt.

Touran MQB 16"

Felga: stalowa 
6,5J x 16 ET 48
Opona: Pirelli 
Sottozero 3 SEAL
205/60 R16 96H XL
Nr art.:  5QA 073 546 03C – prawe
 5QA 073 646 03C – lewe
Nasza cena: 779 zł/szt.
 

Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan 16"

Felga: stalowa 
6,0J x 16 ET 48
Opona: Bridgestone 
Blizzak LM-001
205/55 R16 91H
Nr art.:  5Q0 073 566 C 03C – prawe
 5Q0 073 666 C 03C – lewe
Nasza cena: 549 zł/szt.
 

T-Roc 16"

Felga: stalowa 
6,0J x 16 ET 43
Opona: Pirelli 
Sottozero 3 K1
205/60 R16 96H XL
Nr art.:  5Q0 073 546 A 03C – prawe 
 5Q0 073 646 A 03C – lewe
Nasza cena: 759 zł/szt.
 

Tiguan MQB, Tiguan Allspace MQB 17"

Felga: stalowa 
6,5J x 17 ET 38
Opona: Continental 
WinterContact TS 850 P SUV
215/65 R17 99H
Nr art.:  5NA 073 227 B 03C
Nasza cena: 1329 zł/szt.

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE Z OBRĘCZAMI STALOWYMI 

UWAGA: dobór kół zimowych według ogólnych zaleceń producenta.
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ZESTAW POKROWCÓW 
NA KOŁA

Wykonane z wysokiej jakości  
poliestru. Wyposażone w mocne 
uchwyty oraz kieszenie na śruby. 

Komplet 4 szt.

ZESTAW NA KOŁA DO 18" 

i szerokości do 245 mm. Maksymalny 
obwód koła 2100 mm. 

Nr art. 000 073 900 
Nasza cena: 142 zł

ZESTAW NA KOŁA DO 21" 

Nr art. 000 073 900 E
Nasza cena: 158 zł

Passat B8 16"

Nr art.:  3G0 071 456 1ZX
Nasza cena: 445 zł
 

Golf 7/Golf 7 GP 16"

Nr art.:  5G0 071 456 YTI
Nasza cena: 375 zł
 

Golf 6, Touran, Jetta 16"

Nr art.:  1T0 071 456 A
Nasza cena: 315 zł
 

up! 14"

Nr art.:  1S0 071 454 1ZX
Nasza cena: 198 zł
 

KOMPLET KOŁPAKÓW DO KÓŁ ZIMOWYCH  
Z OBRĘCZAMI STALOWYMI 
Kołpaki chronią stalowe koła przed zabrudzeniem.  
Standardy wysokiej jakości koncernu Volkswagen zapewniają 
optymalne dopasowanie osłony koła i mocne osadzenie  
na obręczy stalowej.  
Komplet 4 szt.

Nowy Tiguan/Tiguan Allspace 17"

Nr art.:  5NA 071 457 A
Nasza cena: 449 zł
 

Nowe Polo 15"

Nr art.:  2G0 071 455
Nasza cena: 369 zł
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Touran MQB 16"

Nr art.:  5TA 071 456
Nasza cena: 405 zł
 



Z białym
szaleństwem

na ty

Bez względu na to, czy wybierasz narty czy 

deskę, Twój sprzęt wymaga bezpiecznego 

transportu. Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

to gwarancja bezpieczeństwa i komfort trans-

portu. Praktyczne mocowania, pokrowce oraz 

łatwe w montażu boxy dachowe znajdziesz na 

www.vw-sklep.pl. Większość z górskich tras to 

niezwykle malownicze drogi i poruszanie się 

po nich jest prawdziwą przyjemnością. Trzeba 

jednak pamiętać, że zimowa wyprawa to nie 

tylko akcesoria do transportu. Koła zimowe to 

podstawa, a łańcuchy na koła mogą wybawić 

Cię z niejednej opresji. Z takim wyposażeniem 

możesz ruszać na podbój stoków. A dokąd naj-

lepiej się udać, dowiesz się z tego krótkiego 

przewodnika.

Szklarska Poręba
Szrenica to serce zachodnich Karkonoszy. 

Mierząca 1362 m n.p.m. góra ma dla narcia-

rzy i snowboardzistów wiele do zaoferowania. 

U  jej podnóża leży Szklarska Poręba - jeden 

z największych ośrodków narciarskich w Sude-

tach. 20 wyciągów i 5 tras zjazdowych o impo-

nującej łącznej długości ponad 10 km. Jedną 

z atrakcji jest najdłuższy (2393 m) i najnowo-

cześniejszy wyciąg krzesełkowy „Karkonosze 

Express”. Ogromne, bo aż sześcioosobowe 

gondole zawożą narciarzy na górę, nieopodal 

Świątecznego Kamienia, w zaledwie osiem 

Biały puch zalegający na stokach, słońce mieniące się feerią barw w płatkach śniegu, 

zróżnicowane trasy i z roku na rok coraz lepsze warunki do szusowania. Zima w naszych 

górach to piękna pora roku, a ośrodki narciarskie tylko nas utwierdzają w tym przekonaniu. 

Zanim jednak dowiesz się dokąd jechać, warto się dobrze przygotować do podróży.

Belki na relingi
Belki na relingi dachowe Volkswagen to 

praktyczne rozwiązanie, które możesz 

mieć zawsze ze sobą. Przymocujesz do 

nich uchwyty na narty i rowery, a także 

inny, „nadprogramowy” bagaż.

i pół minuty. Trasy o zróżnicowanym stopniu 

trudności są gwarancją, że każdy znajdzie tu 

coś dla siebie. Wytrawni narciarze powinni do-

brze się bawić na tzw. „Ścianie”. Również po-

nad 4-kilometrowa trasa Lolobrygida powinna 

zadowolić wielu odwiedzających. Dla mniej 

wprawionych jest „Puchatek”. Tam, przy 

sztucznym oświetleniu, można bawić się aż 

do godziny 22:00. 

Oczywiście Szrenica nie jest jedyną górą 

w Szklarskiej Porębie. W okolicy bez trudu 

odnajdziesz stoki położone na większych 

i  mniejszych wzniesieniach. Łącznie wszystkich 

tras w Szklarskiej Porębie jest ponad 20 km! 

Warunki jakie panują w tym ośrodku, porówny-

walne są do alpejskich. Pozwala to utrzymać gru-

bą pokrywę śnieżną nawet do wczesnej wiosny. 

Istnieje więc możliwość przyjazdu nie tylko w 

środku zimy, ale nawet na początku marca, oczy-

wiście z gwarancją dobrej zabawy. 

Warto zobaczyć! 

Spacer do Wodospadu Szklarki z centrum Szklar-

skiej Poręby, wzdłuż rzeki Kamienna, zajmuje 

około godziny. Sam wodospad to 13,3-metrowa 

kaskada, która jest szczególnie atrakcyjna zimą, 

kiedy to spływająca woda zamienia się w lód. 

Amatorzy nart, oprócz wspomnianych atrakcji 

Szklarskiej Poręby, powinni odwiedzić po-

bliskie Jakuszyce. Ponad 100 km 

tras biegowych, wiele z ho-

mologacją FIS, powinno 

zadowolić wszyst-

kich miłośników 

białego puchu. 

 

Korbielów
Przez wielu 

zaliczany jest 

do czołowych 

polskich ośrodków 

narciarskich. Poło-

żony w  Beskidzie Ży-

wieckim w masywie Pilska, 

oferuje wiele atrakcji miłośnikom 

śnieżnego puchu. Góra Pilsko (1542 m n.p.m.) 

jest jednym z najwyżej położonych ośrodków 

narciarskich w kraju. Wyższy od niej jest tylko 

Kasprowy Wierch. Dodajmy do tego prawie 

20 km nartostrad, wśród których trasa 

nr 5 liczy 4500 m oraz imponu-

jącą różnicę wzniesień, wy-

Powyżej Hali Szczawiny, sezon bardzo często 

rozpoczyna się już w listopadzie i trwa napraw-

dę długo. Wpływ na to ma usytuowanie tras na 

północnych stokach. Więc nawet, jeśli zima mi-

nęła, nie trać nadziei!

nosząca 770 metrów i mamy 

obraz miejsca, które jest obo-

wiązkowym punktem na narciar-

skiej mapie kraju. Obok Tatr uważane 

jest za miejsce, w  którym panują najlepsze 

warunki naturalne do uprawiania narciarstwa. 

Warto zobaczyć! 

Żywiec znany jest przede wszystkim z produkcji 

piwa. Właśnie dlatego zwiedzanie zaczynamy 

od Muzeum Browaru. Inne polecane miejsca 

Żywca to: pałac Habsburgów, Zamek w Żywcu 

i Park Zamkowy o powierzchni 26 ha. Znajdują 

Łańcuchy
Dzięki oryginalnym łańcuchom Volkswagen, 
ośnieżone i oblodzone drogi będą mniej 
straszne. Jedno z obowiązkowych akcesoriów 
zimowych.

POWYŻEJ HALI SZCZAWINY SEZON BARDZO 
CZĘSTO ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ W LISTOPADZIE 
I TRWA NAPRAWDĘ DŁUGO
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Z białym
szaleństwem

na ty

Bez względu na to, czy wybierasz narty czy 

deskę, Twój sprzęt wymaga bezpiecznego 

transportu. Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

to gwarancja bezpieczeństwa i komfort trans-

portu. Praktyczne mocowania, pokrowce oraz 

łatwe w montażu boxy dachowe znajdziesz na 

www.vw-sklep.pl. Większość z górskich tras to 

niezwykle malownicze drogi i poruszanie się 

po nich jest prawdziwą przyjemnością. Trzeba 

jednak pamiętać, że zimowa wyprawa to nie 

tylko akcesoria do transportu. Koła zimowe to 

podstawa, a łańcuchy na koła mogą wybawić 

Cię z niejednej opresji. Z takim wyposażeniem 

możesz ruszać na podbój stoków. A dokąd naj-

lepiej się udać, dowiesz się z tego krótkiego 

przewodnika.

Szklarska Poręba
Szrenica to serce zachodnich Karkonoszy. 

Mierząca 1362 m n.p.m. góra ma dla narcia-

rzy i snowboardzistów wiele do zaoferowania. 

U  jej podnóża leży Szklarska Poręba - jeden 

z największych ośrodków narciarskich w Sude-

tach. 20 wyciągów i 5 tras zjazdowych o impo-

nującej łącznej długości ponad 10 km. Jedną 

z atrakcji jest najdłuższy (2393 m) i najnowo-

cześniejszy wyciąg krzesełkowy „Karkonosze 

Express”. Ogromne, bo aż sześcioosobowe 

gondole zawożą narciarzy na górę, nieopodal 

Świątecznego Kamienia, w zaledwie osiem 

Biały puch zalegający na stokach, słońce mieniące się feerią barw w płatkach śniegu, 

zróżnicowane trasy i z roku na rok coraz lepsze warunki do szusowania. Zima w naszych 

górach to piękna pora roku, a ośrodki narciarskie tylko nas utwierdzają w tym przekonaniu. 

Zanim jednak dowiesz się dokąd jechać, warto się dobrze przygotować do podróży.

Belki na relingi
Belki na relingi dachowe Volkswagen to 

praktyczne rozwiązanie, które możesz 

mieć zawsze ze sobą. Przymocujesz do 

nich uchwyty na narty i rowery, a także 

inny, „nadprogramowy” bagaż.

i pół minuty. Trasy o zróżnicowanym stopniu 

trudności są gwarancją, że każdy znajdzie tu 

coś dla siebie. Wytrawni narciarze powinni do-

brze się bawić na tzw. „Ścianie”. Również po-

nad 4-kilometrowa trasa Lolobrygida powinna 

zadowolić wielu odwiedzających. Dla mniej 

wprawionych jest „Puchatek”. Tam, przy 

sztucznym oświetleniu, można bawić się aż 

do godziny 22:00. 

Oczywiście Szrenica nie jest jedyną górą 

w Szklarskiej Porębie. W okolicy bez trudu 

odnajdziesz stoki położone na większych 

i  mniejszych wzniesieniach. Łącznie wszystkich 

tras w Szklarskiej Porębie jest ponad 20 km! 

Warunki jakie panują w tym ośrodku, porówny-

walne są do alpejskich. Pozwala to utrzymać gru-

bą pokrywę śnieżną nawet do wczesnej wiosny. 

Istnieje więc możliwość przyjazdu nie tylko w 

środku zimy, ale nawet na początku marca, oczy-

wiście z gwarancją dobrej zabawy. 

Warto zobaczyć! 

Spacer do Wodospadu Szklarki z centrum Szklar-

skiej Poręby, wzdłuż rzeki Kamienna, zajmuje 

około godziny. Sam wodospad to 13,3-metrowa 

kaskada, która jest szczególnie atrakcyjna zimą, 

kiedy to spływająca woda zamienia się w lód. 

Amatorzy nart, oprócz wspomnianych atrakcji 

Szklarskiej Poręby, powinni odwiedzić po-

bliskie Jakuszyce. Ponad 100 km 

tras biegowych, wiele z ho-

mologacją FIS, powinno 

zadowolić wszyst-

kich miłośników 

białego puchu. 

 

Korbielów
Przez wielu 

zaliczany jest 

do czołowych 

polskich ośrodków 

narciarskich. Poło-

żony w  Beskidzie Ży-

wieckim w masywie Pilska, 

oferuje wiele atrakcji miłośnikom 

śnieżnego puchu. Góra Pilsko (1542 m n.p.m.) 

jest jednym z najwyżej położonych ośrodków 

narciarskich w kraju. Wyższy od niej jest tylko 

Kasprowy Wierch. Dodajmy do tego prawie 

20 km nartostrad, wśród których trasa 

nr 5 liczy 4500 m oraz imponu-

jącą różnicę wzniesień, wy-

Powyżej Hali Szczawiny, sezon bardzo często 

rozpoczyna się już w listopadzie i trwa napraw-

dę długo. Wpływ na to ma usytuowanie tras na 

północnych stokach. Więc nawet, jeśli zima mi-

nęła, nie trać nadziei!

nosząca 770 metrów i mamy 

obraz miejsca, które jest obo-

wiązkowym punktem na narciar-

skiej mapie kraju. Obok Tatr uważane 

jest za miejsce, w  którym panują najlepsze 

warunki naturalne do uprawiania narciarstwa. 

Warto zobaczyć! 

Żywiec znany jest przede wszystkim z produkcji 

piwa. Właśnie dlatego zwiedzanie zaczynamy 

od Muzeum Browaru. Inne polecane miejsca 

Żywca to: pałac Habsburgów, Zamek w Żywcu 

i Park Zamkowy o powierzchni 26 ha. Znajdują 

Łańcuchy
Dzięki oryginalnym łańcuchom Volkswagen, 
ośnieżone i oblodzone drogi będą mniej 
straszne. Jedno z obowiązkowych akcesoriów 
zimowych.

POWYŻEJ HALI SZCZAWINY SEZON BARDZO 
CZĘSTO ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ W LISTOPADZIE 
I TRWA NAPRAWDĘ DŁUGO
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się tam repliki zminiaturyzowanych zabytków 

Podbeskidzia. 

Jeśli czas pozwala, zapraszamy do Orawskiego 

Podzamcza na Słowacji. Górujący nad tą miej-

scowością Zamek Orawski jest atrakcją tury-

styczną regionu. To „orle gniazdo” położone 

jest 112 metrów nad lustrem rzeki Orawa. Znaj-

dziesz tu ekspozycję archeologiczną, przyrodni-

czą i etnograficzną. 

Krynica Zdrój
Wschodnia część Beskidu Sądeckiego - cel wy-

praw narciarskich z Krynicy Zdroju. To tu, z Ja-

worzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.) roztacza 

się niesamowity widok na dużą część Beskidu 

Sądeckiego, Beskidu Niskiego, część Beskidu 

Wyspowego, Pienin, a nawet na panoramę Tatr! 

A to wszystko „niejako” przy okazji. Najwięk-

szą atrakcją jest kolej gondolowa – najdłuższa 

i najnowocześniejsza kolej tego typu w Polsce. 

Wygodne, 6-osobowe gondole mogą przewieźć 

aż 1600 osób na godzinę. Pokonanie tej trasy 

zajmuje zaledwie 7 minut. Sztucznie dośnieżane 

szlaki zjazdowe i najdłuższa w Polsce oświetlo-

na trasa, licząca 2600 metrów, robią niesamo-

wite wrażenie. Same szlaki również są wysoko 

oceniane przez amatorów zimowych sportów. 

Znajdziesz tu zarówno trasy rodzinne, jak i trud-

niejsze, np. V FIS. Popularne wśród snowboar-

dzistów i narciarzy są trasy II i  IIa. Nasłonecz-

nione przez cały dzień, o optymalnym stopniu 

nachylenia i szerokości, zapewniają mnóstwo 

dobrej zabawy. Dla najmłodszych, nie tyko 

wiekiem, ale i stażem, przeznaczono wyciąg 

szkoleniowy „Żółwik”, zlokalizowany w  górnej 

części trasy II. Warunki do uprawiania sportów 

zimowych utrzymują się tu przez 4, a nawet 5 

miesięcy w roku. 

Warto zobaczyć! 

Krynica Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa. 

Świadczą o tym liczne pijalnie wód oraz Jaskinia 

Solna. Ta zbudowana z kilkudziesięciu ton soli 

Morza Martwego grota, pozwala na regenerację 

Znajdziesz tu zarówno trasy rodzinne, jak 
i trudniejsze, np. V FIS. Nasłonecznione przez cały 
dzień, o optymalnym stopniu nachylenia i szerokości, 
zapewniają mnóstwo dobrej zabawy.

i zdrowy odpoczynek po całym dniu szusowa-

nia. 

W nieodległej Muszynie, znanej głównie z pro-

dukcji wody mineralnej, leży wyjątkowa atrakcja. 

Dawna cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apo-

stoła w Powroźniku została w 2013 roku wpi-

Kosmetyki
Zadbaj o jakość podróży. Korzystaj 

z oryginalnych kosmetyków Volkswagen 

i spraw, by droga dostarczała wyłącznie 

dobrych wrażeń.

Kurorty z roku na rok zwiększają ilość atrakcji. Sztucznie 
ośnieżane i oświetlone stoki nie należą już do rzadkości. Wybór 

odpowiedniego ośrodka narciarskiego nie stał się dzięki temu 
łatwiejszy, ale z pewnością jest znacznie bardziej przyjemny.

sana na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO.

Zieleniec 
To największy kurort Kotliny Kłodzkiej 

i jeden z większych w kraju. Swój wyjąt-

kowy klimat zawdzięcza Górom Orlickim 

i Bystrzyckim, które go otaczają. Trasy 

w Zieleńcu to ponad 22 km nartostrad 

o różnym stopniu trudności. Mnóstwo 

atrakcji znajdą tu zarówno amatorzy eks-

tremalnych zjazdów, jak i całe rodziny. 

Zieleniec znany jest z bogatej oferty dla 

maluchów, licznych szkółek i łagodnych 

stoków. Do wszystkich tych atrakcji moż-

na się dostać dzięki 24 wyciągom, wśród 

których znajduje się nowoczesna 4-oso-

bowa kanapa typu Tatralift, jak również 

wyciąg gondolowo-kanapowy. Warto 

w tym miejscu podkreślić, że na wszyst-

Pamiętaj!
Chociaż podstawą są zimowe koła, nie zapomnij o łańcuchach. Na górskich i wymagających 
trasach mogą okazać się niezwykle przydatne. Pokrowiec do przechowywania, box oraz 
uchwyty - wybieraj akcesoria dopasowane do swojego modelu Volkswagena. Zapewnisz sobie 
spokój i komfortową podróż. 

Górskie trasy są urokliwe, dlatego zaplanuj na drogę trochę więcej czasu. Warto będzie czasami 
zatrzymać się i wysiąść z auta, aby podziwiać wyjątkowe widoki lub zabytki. 

Życzymy bezpiecznej jazdy!

kie wyciągi obowiązuje jeden wspólny 

karnet. Zróżnicowane i wyjątkowo lubia-

ne trasy oraz alpejski klimat sprawiają, że 

Zieleniec jest przez wielu uznawany za 

jeden z atrakcyjniejszych ośrodków nar-

ciarskich, nie tylko w Polsce. 

Warto zobaczyć! 

W Kłodzku warto zwiedzić Twierdzę 

Kłodzko. To jeden z najważniejszych 

i najbardziej okazałych zabytków Dolne-

go Śląska. Z górnych partii roztacza się 

piękny widok na panoramę miasta i oko-

liczne góry. U podnóży Twierdzy można 

zejść do kolejnej atrakcji – podziemnych 

labiryntów miasta. Z innych zabytków 

warto zobaczyć most św. Jana. Jest to 

jedno z najbardziej charakterystycznych 

miejsc w Kłodzku. 

Niedaleko Kłodzka leży Kudowa Zdrój. 

Słynie z licznych pijalni wód i przepięk-

TRASY W ZIELEŃCU 
TO PONAD 22 KM 
NARTOSTRAD O RÓŻNYM 
STOPNIU TRUDNOŚCI

nego Parku Zdrojowego. Rosną w nim (w zależności od 

pory roku): agawy, kaktusy, opuncje, draceny, sagowce 

i  rododendrony. Wchodząc do parku od ul. Zdrojowej, 

warto wejść do Pijalni Wód Mineralnych, której ściany 

zdobią freski obrazujące życie Dolnego Śląska z początku 

XX wieku.
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się tam repliki zminiaturyzowanych zabytków 
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[ Piękne, funkcjonalne, bezpieczne ]

100% jakości to 100% zadowolenia

Bardziej rygorystyczne, trudniejsze, bardziej szczegółowe – właśnie takie są testy wykonywane

przez dział jakości Volkswagena. Nasze wymagania są o wiele wyższe niż określone w przepisach.

Nie tylko w laboratorium, ale również podczas badań w terenie. Oryginalne akcesoria Volkswagen®

akceptują tylko 100% jakości – bez kompromisów.

Badania laboratoryjne: testy korozyjne w słonej wodzie, odporność na promieniowanie UV,

bezpieczeństwo dla środowiska i wiele innych testów obejmuje wszystkie istotne cechy zastosowanych

tworzyw. W komorze klimatycznej produkty poddawane są ekstremalnym temperaturom od –30° C

do +90° C. Nieograniczone działanie wszystkich podzespołów musi być zapewnione w każdym

momencie.

Wytrzymałość: jazda na krótkich odcinkach, duża prędkość czy zmienne, trudne warunki drogowe

– tak bada się pod obciążeniem wytrzymałość samochodu. Testy są wykonywane przy zmiennych

warunkach i z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem bagażnika. 

Testy terenowe: jazda z dużym przyspieszeniem w kierunku wzdłużnym i poprzecznym,

np. podczas kołysania, całkowitego hamowania lub jazdy po kostce brukowej to duże wyzwania

dla akcesoriów transportowych.

Odkryj nowe rozwiązania transportowe zapewniające większe bezpieczeństwo. 

Oryginalne akcesoria Volkswagen® oferują najwyższą jakość. Zaufanie do oryginalnego 

produktu procentuje podczas codziennego użytkowania. Szybko zauważysz,  

że materiały, z których zostały wykonane nasze akcesoria,  

są najwyższej jakości, design jest nowoczesny  

i stylowy, a funkcjonalność często pozytywnie  

zaskakuje nowymi możliwościami.  

Aby opisać nasze produkty, wystarczą  

trzy słowa:

piękne, funkcjonalne i bezpieczne.

maks.
100 kg

 A K C E S O R I A  T R A N S P O R T O W E   |  1 5



[ Akcesoria transportowe ]

BELKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO
System bazowy dla wszystkich przystawek (np. uchwyty 
na rowery, na deskę snowboardową i bagażnik dachowy 
typu box). Spełnia normy City Crash1. Zabezpieczenie 
antykradzieżowe. Opcjonalnie dostępny pokrowiec. 
Kolor: srebrny. Zestaw: 2 szt.  

up!

Dla wersji 2-drzwiowej.
Nr art. 1S3 071 126
Nasza cena: 905 zł

up!

Dla wersji 4-drzwiowej.
Nr art. 1S4 071 126
Nasza cena: 925 zł

Golf 7 Hb

Dla wersji 4-drzwiowej.
Nr art. 5G4 071 126
Nasza cena: 1028 zł

Passat B8 Limuzyna

Nr art. 3G0 071 126
Nasza cena: 1010 zł

Arteon

Nr art. 3G8 071 126
Nasza cena: 1249 zł

Polo MQB

Dla wersji 4-drzwiowej.
Nr art. 2G0 071 126
Nasza cena: 925 zł

Golf 7 Hb

Dla wersji 2-drzwiowej.
Nr art. 5G3 071 126
Nasza cena: 1129 zł
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BELKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO NA RELINGI
Wykonane z profilu aluminiowego. Uzyskały dobre wyniki w testach City Crash1 i spełniają 
surowe wymogi testu Volkswagen City Crash Plus1. Podstawa dla wszystkich przystawek 
transportowych. Lekkie i łatwe w montażu. Zabezpieczenie antykradzieżowe. Opcjonalnie 
dostępny pokrowiec.

Golf 7 Variant/Alltrack

Nr art. 5G9 071 151 A
Nasza cena: 839 zł

Golf Sportsvan

Nr art. 510 071 151 A
Nasza cena: 955 zł

Passat Variant/Alltrack

Nr art. 3G9 071 151
Nasza cena: 869 zł

POKROWIEC NA BELKI 
BAGAŻNIKA DACHOWEGO 
I BELKI NA RELINGI
Wytrzymały pokrowiec z logo Volkswagena  
o regulowanej długości nadaje się do wszystkich 
belek bagażnika dachowego i belek bagażnika 
dachowego na relingi. Dodatkowa kieszeń 
do przechowywania instrukcji montażu 
i klucza montażowego.
Nr art. 000 071 156 A 
Nasza cena: 169 zł

Nowy Touran

Nr art. 5QA 071 151
Nasza cena: 949 zł

Nowy Tiguan

Nr art. 5QF 071 151
Nasza cena: 829 zł

Tiguan Allspace

Nr art. 5NL 071 151
Nasza cena: 789 zł
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T-Roc

Nr art. 2GA 071 151 A2

Nasza cena: 929 zł

Sharan/Sharan GP

Nr art. 7N0 071 151
Nasza cena: 895 zł

Touareg

Nr art. 760 071 151
Nasza cena: 1159 zł

1 Test City Crash symuluje uderzenie w samochód jadący z przodu, w mieście przy średniej prędkości  
ok. 16  km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe 
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu  
dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
2 Akcesoria Volkswagen.

POKROWIEC NA NARTY
Pokrowiec na 4 pary nart do transportu w samochodzie. 
Modele z dzieloną kanapą tylną z możliwością załadunku  
do wnętrza.
Nr art. 00V 061 202 
Nasza cena: 715 zł



 1 8  |   A K C E S O R I A  T R A N S P O R T O W E

MOCOWANIE NART KOMFORT
Zamykany na kluczyk uchwyt na 6 par nart/4 deski 
snowboardowe. Łatwy montaż. Funkcja wysuwania  
szyny ułatwia zakładanie i zdejmowanie nart. 
Dzięki dużym przyciskom można obsługiwać bagażnik 
także w rękawicach narciarskich. 
Nr art. 1T0 071 129 
Nasza cena: 745 zł

MOCOWANIE NART
Zamykany na kluczyk uchwyt na 6 par nart/4 deski 
snowboardowe.  
Nr art. 3B0 071 129 G 
Nasza cena: 575 zł
Dostępny do wyczerpania zapasu

MOCOWANIE NART
Zamykany na kluczyk uchwyt na 4 par nart/2 deski 
snowboardowe.  
Nr art. 3B0 071 129 F 
Nasza cena: 415 zł
Dostępny do wyczerpania zapasu



BOX DACHOWY KOMFORT 460 L 
DWUSTRONNIE OTWIERANY
Nowoczesny design, komfortowy załadunek z obydwu stron, system duolift, 
centralne trzypunktowe zamykanie. 
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 2300 x 750 x 400 mm.
Maks. obciążenie: 75 kg. Ciężar własny: 23 kg.
Kolor: czarny z połyskiem. 
Nr art. 000 071 200 AE 
Nasza cena: 2559 zł

BOX DACHOWY KOMFORT 340 L 
DWUSTRONNIE OTWIERANY
Nowoczesny design, komfortowy załadunek z obydwu stron, system duolift, 
centralne trzypunktowe zamykanie. 
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 1900 x 750 x 390 mm.
Maks. obciążenie: 75 kg. Ciężar własny: 19 kg.
Kolor: czarny z połyskiem. 
Nr art. 000 071 200 AD 
Nasza cena: 2399 zł

 A K C E S O R I A  T R A N S P O R T O W E   |  1 9

Zapytaj Sprzedawcę  

o włączenie akcesoriów  

do finansowania  

nowego Volkswagena![ ]
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APP-CONNECT 
DO SYSTEMU DISCOVER MEDIA
App-Connect to trzy innowacyjne technologie, które pozwalają na wyświetlanie 
aplikacji ze smartfona na wyświetlaczu systemu Infotainment: MirrorLink™,  
funkcja Apple CarPlay™ oraz Google Android Auto™. Volkswagen jako pierwszy 
producent oferuje jednocześnie trzy interfejsy do podłączenia smartfona.
Proces aktywacji możliwy tylko w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena.
Nr art. 5G0 054 830 A  
Nasza cena: 1095 złKABLE PREMIUM USB-A

Specjalnie zaprojektowane do łączenia smartfona 
lub innych urządzeń przenośnych z systemem Infotainment 
firmy Volkswagen. Kable posiadają wysokiej jakości
powłokę tekstylną i chromowane metalowe zatyczki, 
na których umieszczono logo Volkswagena. Dzięki nim 
możliwe jest korzystanie m.in. z takich funkcji, jak CarPlay 
w AppConnect lub np. ładowanie podłączonego urządzenia. 
Długość: 70 cm.

DUCI VOLKSWAGEN 
PODWÓJNA ŁADOWARKA USB
Volkswagen DUCI (Double-USB-Charger-Insert) 
umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych 
przez dwa interfejsy USB. DUCI podłączony jest 
do gniazda zapalniczki. Białe diody LED pomagają 
szybko odnaleźć połączenie USB w ciemności.
Dzięki dużej mocy 2 x 2,4 A, tryb szybkiego 
ładowania jest również możliwy w przypadku 
większych urządzeń, takich jak duże smartfony  
lub tablety.
Wysokiej jakości obróbka i ekranowanie 
poszczególnych podzespołów eliminuje zakłócenia 
elektromagnetyczne, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na ważne funkcje pojazdu, takie jak: 
bezkluczykowe wejście, DAB+, FM, AM, DVB-T itp.
Interfejs: 2 x gniazdo USB typ A.
Tylko dla samochodów z fabrycznym 
wyposażeniem w gniazdo zapalniczki 12 V.
Kolor: srebrny.
Nr art. 000 051 443 D 
Nasza cena: 127 zł

CARSTICK LTE
Volkswagen CarStick pozwala nawiązać połączenie internetowe umożliwiające korzystanie z mobilnych usług online 
(Volkswagen CarNet) bez pośrednictwa smartfona. Pozwala on także na szybkie utworzenie hotspotu WLAN  
w samochodzie. Wystarczy włożyć odpowiednią kartę SIM2 do Volkswagen CarStick i połączyć z systemem nawigacji 
Discover Media. Możesz teraz połączyć swoje urządzenia z WiFi z siecią WLAN. Po prostu włóż CarStick do gniazda USB  
w samochodzie i gotowe! Tylko do fabrycznego systemu Discover Media (PR-Nr 7UP, PR-Nr I8E, PR-Nr I8F).
Nr art. 000 051 409 E 
Nasza cena: 539 zł

USB-A -> Apple Lighting
Nr art. 000 051 446 AG
Nasza cena: 179 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

USB-A -> micro USB
Nr art. 000 051 446 AF
Nasza cena: 154 zł

Zapytaj Sprzedawcę  

o włączenie akcesoriów  

do finansowania  

nowego Volkswagena![ ]
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Święta,
ach to wy!

Feeria barw na ulicach, dekoracje, śmiech 

i zapachy wypełniające każdą alejkę. Tak, 

to święta. Atmosfera, klimat i świat, w który 

można wejść jeszcze głębiej, odwiedzając 

jeden z bożonarodzeniowych jarmarków 

w Polsce i Europie.

Przejmują centra miast i otaczają mieszkań-

ców niezwykłą atmosferą, z której wszyscy 

mogą czerpać pełnymi garściami. Koncer-

ty, spektakle i przedstawienia, pyszne dania 

i  regionalne specjały, a dodatkowo karuzele, 

lodowiska i  konkursy. Tak właśnie wyglądają 

jarmarki bożonarodzeniowe w wielu polskich 

miastach, ale nie tylko. Poznaj najciekawsze 

z nich. Zobacz, gdzie warto spędzić trochę cza-

su i poczuj magię, którą możesz odnaleźć na 

ulicach.

Wrocław
Tę świąteczną „przygodę” rozpoczynamy we 

Wrocławiu. To miasto warto zobaczyć nieza-

leżnie od pory roku, ale starówka, szczególnie 

zimą, potrafi oczarować bogactwem 

atrakcji i baśniowym klimatem. 

Wchodząc od ulicy Świdnickiej prze-

chodzisz przez bramę, która zabierze 

Cię do zaczarowanej krainy. Jej symbolem 

jest Świąteczny Wiatrak, a dzieci mogą poznać 

świat baśni w  Bajkowym Lesie, przejść przez 

Zimowy Labirynt, pokręcić się na karuzeli lub 

wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych. 

A  to jedynie atrakcje dla ducha. Wrocław 

przygotował dla gości również moc atrakcji 

dla podniebienia. Tradycyjne polskie potrawy, 

francuskie naleśniki i hiszpańskie churros oraz 

biżuteria, dekoracje i ozdoby z całego świata. 

Dla tych, którzy wierzą w  magię jest jeszcze 

jedna rzecz, kto wie czy nie najważniejsza. Tyl-

ko podczas jarmarku na wrocławskim rynku 

możesz spotkać Krasnala Prezentusia. Jakieś 

specjalne życzenia?

Kraków
Z pięknego Wrocławia przenosimy się do Kra-

kowa. Tamtejszy jarmark jest na pewno naj-

starszym, a również chyba najbardziej znanym 

w  Polsce. Malownicza sceneria Rynku Głów-

nego stanowi niezwykłe tło dla Krakowskich 

Targów Bożonarodzeniowych. I tego nie sposób 

nie zauważyć. W 2008 roku zostały uznane za 

jeden z najpiękniejszych jarmarków w Europie 

przez magazyn Times, a kilka lat później, bo 

w  roku 2016 podobnie doceniło je CNN. Jeśli 

jednak te wyróżnienia Cię nie przekonały to 

może liczne atrakcje, również kulinarne, 

zdołają Cię zachęcić, by przyjechać, 

skosztować i zakochać się w kra-

kowskich świętach. A jest co 

próbować. Oscypek z grilla czy 

grzaniec galicyjski niezmienne 

zachwycają gości Targów. Rów-

nie dużą popularnością cieszą się 

Wrocław to miasto, które niezależnie od pory roku warto zobaczyć, ale zimą 
starówka potrafi oczarować bogactwem atrakcji i baśniowym klimatem.

charakterystyczne dla regionu wyroby z wełny. 

Poza tym, na miejscu są inne, równie liczne 

atrakcje, jak choćby Korowód Kolędniczy czy 

pokaz Dziadów. 

Praga
Na chwilę opuszczamy Polskę, by trafić do 

Czech. To pewne - świąteczną Pragę pokochasz 

całym sercem. To miasto wręcz zostało stwo-

rzone dla świąt. Wypełnione magią, otwarte 

na mieszkańców i turystów, którzy licznie tu 

przybywają, zachwyca atmosferą. Szczególnie 

godny polecenia jest jarmark w centrum Sta-

rego Miasta. W rzędach drewnianych chatek, 

ustawionych wokół ogromnej choinki, sprze-

dawane są różnorodne drobiazgi. A trzeba przy-

TO PEWNE -
ŚWIĄTECZNĄ PRAGĘ 
POKOCHASZ
CAŁYM SERCEM

OFERTA ŚWIĄTECZNYCH ORYGINALNYCH 
AKCESORIÓW VOLKSWAGEN® 

DOSTĘPNA OD POŁOWY LISTOPADA!
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znać, że jest w czym wybierać. Biżuteria, wy-

roby ze szkła, drewniane zabawki i kryształy. 

Nie powinieneś narzekać ani na wybór, ani na 

głód. Chodząc od stoiska do stoiska, możesz 

przebierać w przysmakach. Czekają tam na 

Ciebie tradycyjne czeskie potrawy: grillowana 

wieprzowina, kiełbaski oraz lokalne, świątecz-

ne słodycze. Na spragnionych czeka pyszny, 

orzeźwiający miód pitny. Palce lizać!

Drezno
Historia drezdeńskiego jarmarku jest napraw-

dę imponująca. Za Striezelmarkt stoi sześć 

wieków tradycji! Drezdeński jarmark jest naj-

starszym i jednym z największych w Niem-

czech. Od drewnianych ozdób, przez dziad-

ków do orzechów, po tradycyjne piramidy 

ze świeczek. To wszystko, a nawet znacznie 

więcej, odkryjesz w 250 budkach rzemieślni-

czych w świątecznym Dreźnie. Oczywiście nie 

zapomniano o najmłodszych. Czekają na nich: 

domek Pflaumentoffela, czyli ludzika wykona-

nego z suszonych śliwek, domek z pierników, 

dom bajek, świąteczna piekarnia, skrzacie kino, 

teatr lalek przy kalendarzu adwentowym oraz 

wybór piernikowej księżniczki, a także kolejka 

i karuzela. Słodka zabawa to nie jedyna sło-

dycz na Striezelmarkt. Kursisto, czyli bożona-

rodzeniowa strucla, Glühwein (grzane wino) 

i Pulsnitzer Pfefferkuchen (piernik z dżemem 

oblany czekoladą) to tylko te najsłynniejsze. 

Będąc już na miejscu, grzechem byłoby nie 

bowiem na odwiedzających 

czekają budki z rękodziełem, 

przepięknymi bombkami oraz 

z tradycyjnymi kiełbaskami 

i serem. W  samym centrum 

Gendmermanmarkt znajduje 

się scena, na której odbywają 

się występy artystyczne. Na-

leży też wspomnieć o samej 

urodzie świątecznych krami-

ków. Białe, przyozdobione 

girlandami, zwieńczone szpi-

czastym dachem, na szczycie 

którego umieszczono gwiaz-

dę. Te magiczne miejsca każ-

dego roku przyciągają tłumy 

i warto tu przyjechać w grud-

niu, by choć przez chwilę 

poczuć niezwykłą atmosferę, 

jaka panuje na Placu Żandarmerii, Alexander-

platz, Breitscheidplatz, pod wieżą telewizyjną 

czy na Placu Poczdamskim. 

Gdańsk
I to już ostatni z jarmarków. O Gdańsku my-

ślimy głównie latem, ale i zimą to miasto ma 

wiele do zaoferowania. Świąteczne ozdoby 

i smakołyki już po raz kolejny zagoszczą na 

Targu Węglowym. Kolorowe stragany będą 

nęciły zapachem pysznych potraw. Czekają-

ce tam atrakcje kompletnie zawładną Twoim 

sercem. Wenecka karuzela z rumakami, czte-

ropoziomowy Anielski Młyn, Zaczarowana 

Kareta, lodowisko i koło widokowe Amber-

Sky. To niewątpliwie najwyższa, bo aż 50 me-

trowa atrakcja gdańskiego jarmarku bożo-

Poszukując najpiękniejszego, 
ulubionego jarmarku 

nie sposób nie docenić 
możliwości jakie daje Berlin

narodzeniowego. Na licznych straganach 

sprzedawane są świąteczne ozdoby oraz 

różnorodne rękodzieła. Będąc w Gdańsku, 

warto przywieźć sobie pamiątkę - specjal-

ny kubek do grzańca, oczywiście sprzeda-

wany wyłącznie w komplecie z grzańcem.

Na licznych straganach sprzedawane są świąteczne ozdoby oraz różnorodne rękodzieła

Zima to czas prezentów, 

a jak prezenty to… 

Volkswagen? Właśnie! 

W sklepie internetowym 

vw-sklep.pl znajdziesz coś 

niezwykłego dla dużych 

i dla małych. Wyjątkowe 

prezenty i upominki 

z pewnością uradują 

niejedną twarz w te święta.

spróbować świeżo wypiekanego chleba z do-

datkiem sera (Rahmkleck) czy kiełbasek (Bra-

twurst) i precli.

Berlin 
Jeśli będziesz z wizytą u naszych zachodnich 

sąsiadów, koniecznie zajrzyj do stolicy. Poszu-

kując najpiękniejszego, ulubionego jarmarku 

nie sposób nie docenić możliwości, jakie daje 

Berlin. Ponad 80 jarmarków wypełnia niemal 

każdy dostępny plac miasta. Małe i duże, bo-

gate i te zupełnie skromne, a każdy jeden ma 

swój udział w tworzeniu świątecznej atmos-

fery. Choć jeśli chodzi o ten „naj” to wszyscy 

są zgodni, że jest tylko jeden – ten przy Placu 

Żandarmerii (Gendmermanmarkt). To jedyny 

jarmark, na którym obowiązuje bilet wstę-

pu. Warto uiścić symboliczną opłatę 1 euro, 

Historia drezdeńskiego jarmarku jest naprawdę imponująca. Za Striezelmarkt stoi sześć wieków 
tradycji! Drezdeński jarmark jest najstarszym i jednym z największych w Niemczech.
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DYWANIKI GUMOWE PREMIUM
Dokładnie dopasowane do kształtu podłogi; wytrzymałe dywaniki gumowe Premium chronią  
przed zabrudzeniami i wilgocią. Wykonane są z pozbawionego zapachu, podlegającego w 100% 
recyklingowi materiału. Na przednich dywanikach wytłoczony jest napis modelu.  
Zintegrowany system mocowania zapobiega przemieszczaniu się przednich dywaników.
Kolor: czarny.

up!

Dywaniki przednie
Nr art. 1S1 061 501 041
Nasza cena: 119 zł

Dywaniki tylne
Nr art. 1S0 061 511 041
Nasza cena: 115 zł

Polo MQB

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 2G1 061 500 82V
Nasza cena: 259 zł

Golf 7 Hb/Var./Alltrack

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 5G1 061 500 A 82V
Nasza cena: 239 zł

Golf 7 GTI 

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 5GV 061 550 041
Nasza cena: 339 zł

Golf Sportsvan

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 517 061 500 A 82V
Nasza cena: 235 zł

T-Roc 

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 2GA 061 500 82V
Nasza cena: 279 zł

Passat B8 Lim./Var./Alltrack

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 3G1 061 500 A 82V
Nasza cena: 259 zł

Arteon

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 3G8 061 500 82V
Nasza cena: 269 zł 

Nowy Touran

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 5QB 061 500 82V
Nasza cena: 235 zł

MATA BAGAŻNIKA
Antypoślizgowa, lekka i elastyczna mata jest idealnie dopasowana do powierzchni bagażnika. 
Ułatwia utrzymanie czystości w przestrzeni bagażowej oraz zapobiega przesuwaniu się towarów 
podczas transportu.

up!

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 1S0 061 160 A
Nasza cena: 135 zł

Polo MQB

Bazowa podłoga bagażnika.
Nr art. 2G0 061 160 A
Nasza cena: 185 zł
Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 2G0 061 160
Nasza cena: 185 zł

Golf 7 Hb

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 5G0 061 160 
Nasza cena: 169 zł

Golf 7/Golf 7 GP Var./Alltrack

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 5G9 061 160 
Nasza cena: 169 zł

Golf Sportsvan

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 510 061 160 
Nasza cena: 169 zł

T-Roc 

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 2GA 061 160
Nasza cena: 189 zł
Bazowa podłoga bagażnika.
Nr art. 2GA 061 160 A
Nasza cena: 189 zł

Passat B8 Lim.

Bazowa podłoga bagażnika.
Nr art. 3G5 061 160 
Nasza cena: 199 zł

Passat B8 Variant

Bazowa podłoga bagażnika.
Nr art. 3G9 061 160 
Nasza cena: 199 zł

Nowy Touran

Wersja 5-osobowa.
Nr art. 5QA 061 160 
Nasza cena: 162 zł
Wersja 7-osobowa.
Nr art. 5QA 061 160 A
Nasza cena: 125 zł

Nowy Tiguan

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 5NA 061 160 
Nasza cena: 159 zł

Sharan

Wersja 5-osobowa.
Nr art. 7N0 061 160
Nasza cena: 199 zł 

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Praktyczna i idealnie dopasowana do powierzchni bagażnika. Zmywalna; 
wysoki na ok. 4 cm rant uniemożliwia przenikanie płynów na podłogę 
bagażnika. Wytłoczona nazwa modelu.

Arteon

Regulowana podłoga bagażnika.
Nr art. 3G8 061 161
Nasza cena: 265 zł

Tiguan Allspace

Regulowana podłoga bagażnika, 
wersja 5-os.
Nr art. 5NL 061 161
Nasza cena: 276 zł
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Sharan/Sharan GP 

Dywaniki przednie
Nr art. 7N1 061 500 041
Nasza cena: 255 zł

Dywaniki tylne
Nr art. 7N0 061 511 041
Nasza cena: 116 zł

Nowy Tiguan

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 5NB 061 500 82V
Nasza cena: 249 zł

Tiguan Allspace

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 5NL 061 500 82V
Nasza cena: 269 zł

Nowy Touareg

Dywaniki przednie i tylne
Nr art. 761 061 500 82V
Nasza cena: 419 zł

Sharan

Wersja 6/7-osobowa.
Nr art. 7N0 061 161 A
Nasza cena: 215 zł

Nowy Touareg

Podłoga bagażnika PR 3GD.
Nr art. 760 061 161
Nasza cena: 375 zł



OCHRONNE FOLIE PROGOWE
Zdobią i chronią powierzchnię progów przed zarysowaniem lub uszkodzeniem. Funkcjonalny dodatek, 
który pozwoli utrzymać samochód w niezmienionym stanie przez lata. Kolor: czarno-srebrne.

up!/up! GP

2-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 1S3 071 310
Nasza cena: 189 zł

4-drzwiowy. Komplet 4 szt.
Nr art. 1S4 071 310
Nasza cena: 219 zł

Polo MQB

4-drzwiowy. Komplet 4 szt.
Nr art. 2G4 071 310 BXF
Nasza cena: 279 zł

Golf 7 Hb/Var./Alltrack/GTI/R

4-drzwiowy. Komplet 4 szt.
Nr art. 5G0 071 310 A 19A 
Nasza cena: 255 zł

Golf 7 Hb/GTI/R 

2-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 5G0 071 310 19A
Nasza cena: 265 zł

Golf Sportsvan

Komplet 4 szt.
Nr art. 510 071 310 BXF
Nasza cena: 255 zł

T-Roc

Komplet 4 szt.
Nr art. 2GA 071 310 A ZMD
Nasza cena: 279 zł

Passat B8 Lim./Var./Alltrack

Komplet 4 szt.
Nr art. 3G0 071 310 BXF 
Nasza cena: 299 zł

Arteon

4-drzwiowy. Komplet 4 szt.
Nr art. 3G8 071 310 ZMD
Nasza cena: 265 zł

Nowy Touran

Komplet 4 szt.
Nr art. 5QA 071 310 ZMD
Nasza cena: 289 zł

Sharan, Sharan GP

4-drzwiowy. Komplet 4 szt.
Nr art. 7N0 071 310 19A
Nasza cena: 419 zł

Nowy Tiguan 

Komplet 4 szt.
Nr art. 5NA 071 310 ZMD
Nasza cena: 249 zł

Tiguan Allspace

Komplet 4 szt.
Nr art. 5NA 071 310 B ZMD
Nasza cena: 249 zł

LISTWY OCHRONNE NA GÓRNĄ KRAWĘDŹ ZDERZAKA
Listwy w optyce stali ze stylowym napisem nazwy modelu stanowią doskonałą ochronę progów 
podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.

Polo MQB

Nr art. 2G0 061 195
Nasza cena: 419 zł

Golf 7 GP
Nr art. 5G0 061 195 B 
Nasza cena: 469 zł
 
Golf 7 Var. GP/Alltracak
Nr art. 5G9 061 195 A
Nasza cena: 479 zł

Golf Sportsvan

Nr art. 510 061 195
Nasza cena: 499 zł

Passat B8 Variant

Nr art. 3G9 061 195 
Nasza cena: 319 zł

Nowy Touran

Nr art. 5QA 061 195
Nasza cena: 485 zł

Nowy Tiguan/Tiguan Allspace

Nr art. 5NA 061 195 A
Nasza cena: 410 zł

Sharan

Nr art. 7N0 061 195
Nasza cena: 349 zł

FOLIE OCHRONNE NA GÓRNĄ KRAWĘDŹ ZDERZAKA
Folia chroni lakier zderzaka przy wkładaniu i wyjmowaniu bagaży. Można ją łatwo i szybko nakleić.

Arteon

Nr art. 3G8 061 197  
Nasza cena: 189 zł

Passat B8 Lim.

Nr art. 3G5 061 197 
Nasza cena: 239 zł

LISTWY PROGOWE
Listwy z aluminium lub ze stali szlachetnej ze stylowym napisem nazwy modelu stanowią doskonałą 
ochronę progów podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.

up!/up! GP

2-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 1S3 071 303
Nasza cena: 429 zł

4-drzwiowy. Komplet 4 szt.
Nr art. 1S4 071 303
Nasza cena: 529 zł

Polo MQB

2-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 2G0 071 303 A
Nasza cena: 325 zł

Golf 7/Golf 7 GP Hb/Var./ 
Alltrack

4-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 5G0 071 303 B 
Nasza cena: 295 zł

Golf 7/Golf 7 GP Hb

2-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 5G0 071 303 C
Nasza cena: 329 zł

T-Roc

4-drzwiowy. Komplet 2 szt.
Nr art. 2GA 071 303  
Nasza cena: 325 zł

Passat B8 Lim./Var./Alltrack

Komplet 4 szt.
Nr art. 3G0 071 303
Nasza cena: 359 zł

Nowy Touran

Komplet 2 szt.
Nr art. 5QA 071 303
Nasza cena: 315 zł

Sharan/Sharan GP

Komplet 4 szt.
Nr art. 7N0 071 303
Nasza cena: 659 zł

Nowy Tiguan/Tiguan Allspace

Komplet 2 szt.
Nr art. 5NA 071 303
Nasza cena: 295 zł
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PODŁOKIETNIK
Niezbędne drobiazgi zawsze pod ręką.
Dla modeli:
up! 2012 -> 2017, up!-GP ->,  Cross up!-GP ->, 
e-up!-GP ->.
Nr art. 1S0 061 123 A
Nasza cena: 629 zł
 

NAKŁADKI NA PEDAŁY
Nr art. 5G1 064 200
Nasza cena: 469 zł
 

NAKŁADKI NA PEDAŁY DSG
Nr art. 5G1 064 205
Nasza cena: 469 zł
 

[ Nie tylko design ]
Atrakcyjne wzornictwo, to nie wszystko czego może 

oczekiwać kierowca z zacięciem sportowym od aluminiowych 

nakładek na pedały. Aluminiowe korpusy pedałów uzupełniają 

gumowe elementy antypoślizgowe, dzięki czemu – szczególnie  

w warunkach jesienno-zimowych –  prowadzenie samochodu 

jest bardziej bezpieczne. Design, materiały, wysoka jakość 

wykonania decydują o poziomie bezpieczeństwa Twojego 

Volkswagena.
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[ Dla dzieci ]

ORGANIZER  
Mocowany do zagłówka i do stelaża  
oparcia przedniego fotela. Pasuje  
do wszystkich Volkswagenów  
(z wyjątkiem up!). 
Z kieszeniami na butelkę i dziecięce  
drobiazgi. Kolorowy motyw Teda Turbo  
w samochodzie Polo WRC zdobi  
największą kieszeń.
Materiał: 100% poliester.
Kolor: granatowo-niebieski.
Wymiary: 47,5 x 68,5 cm.
Nr art. 5DA 087 571
Nasza cena: 145 zł

DODATKOWE LUSTERKO 
WEWNĘTRZNE  
Ułatwia obserwację Twojego dziecka zajmującego tylne 
siedzenie, a także obszaru za samochodem. Lusterko 
można montować do przedniej szyby lub na tablicy 
przyrządów za pomocą specjalnej podstawy z przyssawką.
Nr art. 000 072 549 A
Nasza cena: 75 zł

MATA OCHRONNA 
POD FOTELIK DZIECIĘCY  
Mata ochronna pod fotelik dziecięcy 
wykonana z materiału antypoślizgowego
jest łatwa w pielęgnacji. Chroni przed 
zabrudzeniem i zniszczeniem tapicerki 
samochodu podczas przewożenia dziecka 
w foteliku. Praktyczne boczne kieszenie służą 
do przechowywania rozmaitych dziecięcych 
drobiazgów. Mata w wersji z wyższą ochroną 
oparcia tylnej kanapy. Możliwość zastosowania 
na siedzeniach z systemem ISOFIX.
Nr art. 000 019 819 C
Nasza cena: 149 zł

 3 0  |   D L A  D Z I E C I

NOWOŚĆ



ORGANIZER  
Mocowany do zagłówka i do stelaża  
oparcia przedniego fotela. Pasuje  
do wszystkich Volkswagenów  
(z wyjątkiem up!). 
Z kieszeniami na butelkę i dziecięce  
drobiazgi. Kolorowy motyw Teda Turbo  
w samochodzie Polo WRC zdobi  
największą kieszeń.
Materiał: 100% poliester.
Kolor: granatowo-niebieski.
Wymiary: 47,5 x 68,5 cm.
Nr art. 5DA 087 571
Nasza cena: 145 zł

FOTELIK DZIECIĘCY G1 ISOFIX
Fotelik G1 Isofix Duo plus Top Tether przeznaczony 
dla dzieci o wadze 9-18 kg (od 8 m-cy do ok. 4 lat). 
Regulowane na wysokość pasy szelkowe i podparcie  
pod głowę z wielostopniową regulacją pozycji siedzenia. 
Nr art. 5G0 019 909 D 
Nasza cena: 1699 zł

FOTELIK DZIECIĘCY G2-3 ISOFIT GTI
Fotelik samochodowy mocowany za pomocą trzypunktowych 
pasów bezpieczeństwa oraz systemu ISOFIX. Przeznaczony 
dla dzieci w wieku 3-12 lat i wadze 15-36 kg. Regulowana 
wysokość oparcia. 
Nr art. 1KV 019 903 B 
Nasza cena: 1569 zł

 D L A  D Z I E C I   |  3 1

Zapytaj Sprzedawcę  

o włączenie akcesoriów  

do finansowania  

nowego Volkswagena![ ]

FOTELIK DZIECIĘCY G2-3 ISOFIT
Dwuczęściowy, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat 
i wadze 15-36 kg. Mocowanie za pomocą systemu 
ISOFIX. Dziecko zabezpieczone trzypunktowym pasem 
bezpieczeństwa. Dzięki regulacji wysokości siedziska  
i kąta nachylenia oparcia pasy bezpieczeństwa 
przebiegają w optymalnym naprężeniu. Wysunięte  
do przodu na wysokości głowy i ramion oparcie  
zapewnia dodatkowy komfort, ochronę i stabilizację 
postawy ciała w razie uderzenia z boku samochodu.  
Regulowana wysokość oparcia. 
Nr art. 000 019 906 Q 
Nasza cena: 1479 zł
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WÓZEK GTI – 2 W 1
Gondolka i spacerówka w zestawie stworzona we współpracy  
z niemieckim producentem „knorr-baby”. Legendarny GTI przyciąga 
wzrok swoimi atrybutami: pokrowce w kratkę Clark, czerwony 
ozdobny szew i wzór plastra miodu.
Stylowy wygląd i komfort jazdy zapewniają regulowane zawieszenie 
i przednie koła z systemem „anti-shock”, jak również oryginalne 
felgi GTI.
Młodzi konstruktorzy za swój projekt GTI otrzymali nagrodę  
Plus X Award 2015 w kategorii najwyższej jakości, funkcjonalności 
i stylu.
Szczegółowe informacje pod adresem: 
http://vw-sklep.pl/wozek-dzieciecy-gti.html
Nr art. 000 084 417 6J1 
Nasza cena: 4599 zł
Dostępny do wyczerpania zapasów

SPACERÓWKA BUGGY GTI
Licencjonowany Buggy GTI jest idealnym towarzyszem dla rodziny. 
Łatwy w obsłudze, można go szybko złożyć. Przedłużany daszek 
zapewnia dziecku więcej spokoju, chroni przed hałasem, światłem  
czy deszczem. Odłączany przedni panel zabezpieczający i koszyk  
są częścią podstawowego wyposażenia. Wysokiej jakości pokrowiec 
wykonany we wzornictwie GTI. Kółka z logo Volkswagena.
W zestawie uchwyt na butelki i kosz na bagaż. Przeznaczony dla dzieci 
w wieku od 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje o produkcie:
–  wysokiej jakości rama aluminiowa z listwami profilowymi w typowej 
 czerwieni GTI
–  regulowane trzystopniowo oparcie, obsługiwane jedną ręką 
 aż do pozycji spoczynkowej
–  wyściełane siedzisko z pięciopunktowy pasem
–  regulowany podnóżek do pozycji leżącej 
–  komfortowe zawieszenie 
–  uchwyty przesuwne z regulacją wysokości 
–  obracające się o 360° i blokowane koła przednie zapewniają 
 optymalny komfort jazdy 

Masa własna: 8,8 kg. 
Wymiary po złożeniu: 107 x 26,5 x 35 cm.
Wymiary po rozłożeniu: 105 x 81 x 51 cm.
Koła przednie i tylne: 7".
Maksymalne obciążenie: do 21,5 kg.
Nr art. 5KA 084 417 
Nasza cena: 739 zł



ZESTAW SMOCZKÓW 
Zestaw 2 smoczków. Wielkość 2. 
Czarne logo GTI. Dla dzieci powyżej 
3 m-ca. 
Materiał: silikon/polipropylen (PP), 
nie zawiera bisfenolu A (BPA).
Kolor: czerwony. 
Nr art. 5GV 084 410 645 
Nasza cena: 39 zł

PASEK DO SMOCZKÓW 
Czerwono-czarna smycz z logo GTI. 
Łatwy w użyciu suwak pozwalający 
na solidne przymocowanie smyczy 
do ubrania lub wózka. Smoczek 
jest zawieszony na silikonowym 
pierścieniu lub zatkany zatyczką.
Nr art. 5GB 084 410 041 
Nasza cena: 34 zł
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KOMBINEZON DZIECIĘCY GTI 
Body dziecięce z długim rękawem i stójką wykonany z miękkiej 
tkaniny. Rozpinane na całej długości. Kontrastujący kolor  
na ramionach i rękawach. Nadruk motywu plastra miodu na kolanach. 
Mały nadruk „GTI” w 3D po lewej stronie na wysokości klatki 
piersiowej oraz w większym rozmiarze na plecach. W środkowej 
części pleców nadruk „Living Legend New born”. 
Materiał stopowy: 100% bawełna.
Rozmiar: 68/74.
Nr art. 5KA 084 401 RDM 
Rozmiar: 80/86.
Nr art. 5KA 084 401 A RDM 
Nasza cena: 155 zł

KOMBINEZON DZIECIĘCY  
MAKE SOME NOISE 
Body dziecięce z długim rękawem i stójką wykonany z miękkiej 
tkaniny. Nadruk znacznie powiększonej kratki Clark GTI. Listwa  
z zatrzaskami. Rozpinane na całej długości. Na lewej stronie  
na wysokości klatki piersiowej znajduje się małe, czerwone logo GTI. 
Z tyłu napis MAKE SOME NOISE.
Kolor: biały/szary/czerwony. Materiał: 100% bawełna.
Rozmiar: 68/74.
Nr art. 5KA 084 401 573 
Rozmiar: 80/86.
Nr art. 5KA 084 401 A 573 
Nasza cena: 155 zł

SANKI GTI 
Sanki w sportowym stylu GTI z charakterystycznym oznakowaniem  
w formie plastra miodu. Sanki dla 2 osób.
Kolor: czarny/czerwony. Materiał: tworzywo.
Materiał: (dł. x szer. x wys.): 900 x 450 x 200 mm.
Przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia.
Nr art. 1H0 050 504
Nasza cena: 299 zł



PORTFEL GTI 
Wewnątrz znajdują się: kieszeń na banknoty, 
cztery przegrody na karty po lewej stronie, cztery 
w środku i jedna płaska kieszeń wraz z przegrodą 
na monety. Zamknięcie na zatrzask.  
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 13 x 10 x 2 cm.
Nr art. 5GB 087 400 041 
Nasza cena: 139 zł

SZAL GTI,  KRATKA CLARK 
Lekki i miękki szalik tkany w deseniu mocno 
powiększonej kratki GTI Clark. Z jednej strony 
małe czerwone logo GTI w formie nadruku 
oraz etykieta „Volkswagen” w kolorze czerwonym. 
Kolory: ciemnoszary/czerwony/jasnoszary. 
Materiał: 100% poliester. 
Wymiary (dł. x szer.): 200 x 90 cm.
Nr art. 5KA 084 331
Nasza cena: 79 zł.

PASEK DO SPODNI 
Skórzany pasek z tłoczonym wzorem struktury 
przypominającej plaster miodu po stronie 
zewnętrznej, z wytłoczonymi logo GTI  
na szlufce i wysokiej jakości gumowej klamrze.  
Długość całkowita: 106 cm (S/M)  
lub 123 cm (L/XL).
Rozmiar: S/M.
Nr art. 5GD 087 408 A 041 
Rozmiar: L/XL.
Nr art. 5GD 087 408 B 041 
Nasza cena: 299 zł

KUBEK TERMICZNY GTI
Kubek termiczny GTI zaprojektowany przez 
firmę Volkswagen Design z wygrawerowanym 
laserowo srebrnym logo GTI. Cylindryczny. 
Dzięki podwójnym ściankom i próżni pomiędzy 
nimi doskonale utrzymuje temperaturę 
zimnego lub gorącego napoju.
Może być myty w zmywarce.
Kolor: Tornado red/srebrny.
Pojemność: 0,4 l.
Materiał: stal nierdzewna.
Nr art. 5KA 069 604 
Nasza cena: 149 zł

ZEGAREK GTI
Modny zegarek z tworzywa w stylu GTI. 
Satynowana obudowa, szkło z tworzywa.
Czarna tarcza z nadrukiem plastra miodu. 
Indeksy w kolorze białym. Wygląd nawiązuje  
do licznika GTI. W górnej części pokrętła 
znajduje się nadrukowane czerwone logo 
GTI. Japoński zegarek kwarcowy. Wskazówki 
godzinowa i minutowa są w kolorze 
srebrnym, wskazówka sekundowa w kolorze 
czerwonym. Korona z czarnej stali nierdzewnej,  
zintegrowany pasek silikonowy. Grawerowanie 
Volkswagena na czarnej klamrze ze stali 
nierdzewnej. Wodoodporność: 3 ATM. 
Kolor bransoletki/tarczy: czarny. 
Zasilanie: bateria z tlenkiem srebra (SR626SW). 
Klamra/obudowa: stal nierdzewna. 
Średnica: 42 mm.
Napęd: kwarcowy. 
Nr art. 5KA 050 830 
Nasza cena: 129 zł

ZEGAREK GTI
NOWOŚĆ
Wysokiej jakości automatyczny zegarek 
w obudowie z polerowanej i szczotkowanej stali 
nierdzewnej. Przykręcana podstawa obudowy 
ze stali nierdzewnej umożliwia podgląd napędu. 
Dwuwarstwowy cyferblat wykonany w technice  
Lay Inn z metalu. Dzięki temu obręcz Brooklyn, 
w tym tarcza hamulcowa i zacisk hamulcowy, 
daje efekt 3D. Wskazówkli i indeksy w technice 
superluminova. Wskazówka sekundnika w kolorze 
czerwonym GTI. Werk: Seiko Automatic NH35  
oraz hartowane szkło mineralne. Bransoleta  
ze szczotkowanej stali nierdzewnej z zapięciem 
składanym. Długość bransolety do indywidualnej 
regulacji. Bransoleta zamontowana fabrycznie 
ma wewnętrzny obwód 19,5 cm. Napis GTI  
na brzegu i od wewnątrz na spodzie obudowy. 
Dodatkowe grawerowanie Volkswagen na klamrze. 
Wodoodporność: 10 ATM. 
Kolor tarczy: srebrny. Cyferblat: srebrny. 
Zasilanie: napęd automatyczny. 
Materiał koperty i bransolety: stal szlachetna.
Średnica: 42 mm.
Nr art. 5KA 050 800 
Nasza cena: 969 zł
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KUBEK PORCELANOWY, 
KRATKA GTI CLARK 
Kubek z porcelany w wersji GTI Clark.  
Wewnętrzna ścianka kubka opatrzona  
logo GTI w kolorze Tornado Red. Może być  
myty w zmywarce.
Kolor na zewnątrz: czarny/szary/czerwony.
Kolor wnętrza: biały/czerwony. 
Pojemność: 0,35 l.
Nr art. 5KA 069 601
Nasza cena: 55 zł.

KUBEK PORCELANOWY 
Kubek porcelanowy z dużym uchwytem  
i wygrawerowanym modelem GTI One  
po zewnętrznej stronie. Wewnętrzna ścianka 
opatrzona logo GTI w kolorze Tornado Red.
Może być myty w zmywarce.
Materiał: porcelana.
Kolor na zewnątrz: czerwony.
Kolor wnętrza: biały/czerwony. 
Pojemność: 0,34 l.
Nr art. 5KA 069 601 A
Nasza cena: 66 zł.

PARASOL AUTOMATYCZNY GTI 
Kieszonkowy parasol z automatycznym  
systemem rozkładania/składania i logo GTI. 
Pokrowiec z materiału osłaniającego Clark  
w kratkę z zamknięciem i zatrzaskiem.
Średnica czaszy: 95 cm. Długość: 30 cm.
Nr art. 5GB 087 602
Nasza cena: 139 zł

PARASOL PÓŁAUTOMATYCZNY GTI 
Parasol z nadrukiem GTI Clark na zewnętrznej stronie czaszy z automatycznym mechanizmem 
otwierania, 8 czarnymi szynami i metalowymi końcówkami. Błyszczący nadruk – wzór kratki Clark 
po wewnętrznej stronie czaszy. Na rączce loga Volkswagena i GTI. 
Materiał szyn: aluminium/włókno szklane. Materiał trzpienia: stal. Materiał uchwytu: tworzywo.
Mechanizm otwierania: system półautomatyczny.
Średnicza czaszy: 110 cm. Długość: 94 cm.
Nr art. 5KA 087 600
Nasza cena: 199 zł

TORBA SPORTOWA GTI 
Torba sportowa ze wzorem przypominającym 
plastry miodu, czerwoną wyszywaną linią  
i wytłoczonym gumowym logo GTI z przodu. 
Możliwy do odpięcia, regulowany pas na ramię 
z podkładką i wytłoczonym napisem GTI w 3D. 
Główna przegroda i boczna kieszeń po lewej stronie 
są zamykane na zamek błyskawiczny. Boczna 
kieszeń po prawej stronie jest przeznaczona  
na mokre rzeczy. W środku torby znajduje się 
również zamykana na zamek kieszonka, przegroda 
na telefon komórkowy i trzy uchwyty na długopisy. 
Przywieszka do zamka błyskawicznego wykonana 
z oryginalnego materiału Clark w kratę. Na dole 
znajdują się gumowe paski z bieżnika opony 
zabezpieczające spód torby, a po boku wyszywane 
logo GTI. 
Pojemność: 50 l.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 62 x 23 x 32 cm.
Nr art. 5KA 087 318
Nasza cena: 265 zł.
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PARASOL AUTOMATYCZNY R  
Automatyczny parasol składany. Lekki
stelaż z aluminium/włókna szklanego.
Rączka czarna z połyskiem, z logo R
i wstawką ze skóry o strukturze karbonu.
Projekt: Volkswagen Design.
Kolor: czarny. Średnica czaszy: 95 cm.
Długość: 28 cm. 
Nr art. 1KV 087 602 C 041 
Nasza cena: 199 zł

PARASOL AUTOMATYCZNY VW 
Automatyczny parasol składany z trzyczęściowym  
metalowym pałąkiem i rączką z wysokiej jakości 
tworzywa. Logo Volkswagena na rączce.
Projekt: Volkswagen Design.
Materiał: poliester/aluminium/włókno szklane/metal.
Kolor: czarny. Średnica czaszy: 95 cm.
Długość: 30 cm.
Nr art. 1KV 087 602 D 041 
Nasza cena: 139 zł

KUBEK TERMICZNY VW 
Próżnia między ściankami kubka utrzymuje 
temperaturę napoju. Zaprojektowany  
przez Volkswagen Design.
Materiał: stal nierdzewna, szczotkowana.
Logo VW. 
Kolor: srebrny matowy /niebieski.
Pojemność: 0,4 l.
Nr art. 33D 069 604 
Nasza cena: 119 złKUBEK TERMICZNY R  

Cylindryczny. Kubek z podwójną ścianką 
i próżnią między ściankami utrzymuje 
temperaturę napoju.
Materiał: szczotkowana stal nierdzewna.
Kolor: niebieski lapis.
Pojemność: 0,4 l. 
Nr art. 15D 069 604 
Nasza cena: 145 zł

SZAL MOVING
Szal pasujący do czapki z tej samej kolekcji. Splot nici w kolorach 
szarym i ciemnoszarym. Końcówki szala wykończone wąskim 
kontrastowym obszyciem w kolorze niebieskim. Na przodzie 
wytłoczone logo Volkswagena 3D. Dodatkowo z tyłu mała etykieta 
z logo Volksagen.
Kolor: popielaty/ciemnopopielaty.
Kolekcja: damska/męska.
Materiał: 100% poliacryl.
Wymiary (dł x szer.): 2000 x 280 mm.
Nr art. 33D 084 330 
Nasza cena: 119 zł

CZAPKA MOVING
Czapka idealnie pasująca do szalika z tej samej 
kolekcji. Splot nici w kolorach szarym  
i ciemnoszarym. Wewnętrzna strona  
w kontrastującym niebieskim kolorze, widocznym  
na zewnątrz, na wąskim pasku wokół czapki.
Z przodu wytłoczone logo Volkswagen 3D.
Dodatkowo z tyłu mała etykieta z logo Volswagena.
Kolekcja: damska/męska.
Kolor: popielaty/ciemnopopielaty.
Materiał: 100% poliacryl.
Nr art. 33D 084 303 A 
Nasza cena: 79 zł
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KOSMETYCZKA/SASZETKA  
Materiałowa torebka zamykana na zamek
błyskawiczny. Główna komora zawiera cztery
małe kieszenie wewnątrz. Uchwyt do noszenia  
na boku.
Z przodu napis „Moving People Forward”.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 260 x 140 x 110 mm.
Nr art. 33D 087 317 
Nasza cena: 79 zł

PLECAK 
Klasyczny plecak z wyściółką z tyłu i regulowanymi  
ramiączkami zapewniającymi komfortowe noszenie.  
W głównej komorze wyściełany przedział na laptopa  
oraz przedziały na pióro i kartę. Z przodu dwie kieszenie  
zamykane na suwak. Dwie kieszenie siatkowe po bokach.  
Uchwyty żółtych gumowych suwaków ozdobione napisem 
„Volkswagen”. Na przedniej kieszeni znajduje się gumowa  
etykieta z logo VW i napis „Moving People Forward”.
Ładowność: 15 kg. 
Materiał wierzchni: 100% poliester. 
Materiał wewnętrzny: 100% poliester.
Kolor: szary. 
Nr art. 33D 087 329 
Nasza cena: 179 zł

SZAL/KOC 
Miękki szal wykonany z dwustronnej tkaniny  
ze szczotkowanym wykończeniem. Po rozłożeniu  
może pełnić rolę ciepłego koca.
Materiał: 65% akryl, 35% poliester.
Wymiary (dł. x szer.): 2000 x 1400 mm.
Kolor: ciemnoszary/jasnoszary.
Nr art. 33D 084 509
Nasza cena: 119 zł
Dostępny do wyczerpania zapasów

POKROWIEC NA UBRANIA 
Praktyczna torba z odłączanym paskiem na ramię 
i dwoma uchwytami. Duża główna komora zawiera
uchwyt na wieszaki. Zamykana na zamek błyskawiczny.
Dodatkowo dwie mniejsze kieszenie również 
zamykane za pomocą zamków błyskawicznych.  
Torbę można składać i zamykać dwoma ozdobnymi  
guzikami z logo Volkswagena. Po złożeniu, na wierzchu  
znajduje się gumowa etykieta z logo VW i napis  
„Moving People Forward”.
Objętość: 45 l. Ładowność: 15 kg.  
Materiał: 100% poliester. 
Wymiary (szer. x wys.): 600 x 1100 (po złożeniu 550) mm.
Kolor: szary. 
Nr art. 33D 087 308
Nasza cena: 165 zł

[ ]
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Treść zawarta w broszurze ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 

handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje  

o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych 

Serwisach Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Przedstawione ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów montażu,  

chyba że w opisie produktu zawarto taką informację. 

Ceny obowiązują do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. 

Wrzesień 2018. 

Wyprodukowano w Polsce.

Wszystko, co daje gwarancja. Do 5 lat.

Długotrwałe korzyści

Volkswagen oferuje nowoczesną technologię, przyszłościowy 
design, doskonałą jakość i najwyższy poziom serwisu. 
Volkswagen Safe+ to wyjątkowa oferta. Program ten  
jest konsekwentnym przedłużeniem ochrony samochodu  
po upływie dwuletniej Gwarancji Volkswagena.  
Program przewidziany dla wszystkich modeli aut jest także 
bardzo czytelny i łatwy do skalkulowania.

Szczegóły produktu

Jeżeli przy zakupie nowego samochodu zamówisz Volkswagen 
Safe+ jako wyposażenie dodatkowe, otrzymasz 100% ochronę 
przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy, nawet do 3 lat  
po upływie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. I to w sposób 
dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Zalety produktu

-> Gwarantowane przez producenta przedłużenie ochrony  
 samochodu po upływie dwuletniej Gwarancji 
 Volkswagena w dobrej cenie.

-> Pełen zakres świadczeń, bez wyjątków.

-> Naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części  
 we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Volkswagena 
 w prawie całej Europie.

-> Wyższa wartość samochodu przy odsprzedaży dzięki 
 przypisaniu Volkswagen Safe+ do samochodu.

-> Różnorodne możliwości kombinacji okresu i przebiegu 
 objętego ochroną.



Pakiet
Przeglądów
Pakiet przeglądów to okresowe, obowiązkowe 
przeglądy, zgodne z planem serwisowym Twojego 
modelu Volkswagena.

ATRAKCYJNY PROGRAM SERWISOWY 
PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU! 
KOMFORT I JAKOŚĆ W PAKIECIE.

To spokój i gwarancja najwyższej jakości serwisu.  
Dzięki nim zyskujesz pewność, że Twój Volkswagen 
jest w najlepszych rękach i z góry znasz koszty 
jego eksploatacji w ramach wybranego pakietu.

PEWNOŚĆ

Brak dodatkowych kosztów w trakcie 

normatywnej eksploatacji.

SPOKÓJ

Niezależnie od sytuacji na rynku, nie dotyczą 

Cię zmiany cen części czy usług, przeglądy 

okresowe opłacasz na 4 lata z góry.

GWARANCJA JAKOŚCI

Serwis Twojego auta będzie wykonywany 

jedynie w ASO Volkswagena, na terenie  

całego kraju.

PRZEWIDYWALNOŚĆ

Transparentne i niezmienne w trakcie umowy 

wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne 

planowanie kosztów w dłuższym okresie.

WARTOŚĆ AUTA

Masz pewność najwyższej jakości obsługi. 

Dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu 

Twój samochód zachowuje wyższą wartość 

rynkową.

WYGODA

Zyskujesz pewność i komfort dzięki 

bezgotówkowym przeglądom i naprawom  

w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena  

na terenie całego kraju.

TWOJE KORZYŚCI
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