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OPONY I KOŁA

WYMIENIAMY NA ZIMĘDEBIUT NA TARGACH

DOSTAWCZE AUTA ELEKTRYCZNETOP 10
ZIMOWY NIEZBĘDNIK

Przygotuj się dobrze do sezonu jesienno-zimowego!
Gotowi na każdą pogodę
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Okres jesienno-zimowy bywa dla kierowców zaskakujący 
i wymaga szczególnej uwagi na drodze. Niesprzyjające 
warunki atmosferyczne – śnieg, deszcz czy mgła – 
oraz częstsza jazda w ciemności wymagają lepszego 
przygotowania. Dlatego śpieszymy z pomocą!

W naszej stałej rubryce TOP 10 prezentujemy produkty, 
które mogą szczególnie się przydać w czasie niskich 
temperatur. Należą do nich choćby skrobaczka do szyb 
czy łańcuchy na koła. Przedstawiamy również elementy 
wyposażenia samochodu, które posłużą nie tylko jesienią 
czy zimą. Na przykład CarStick z obsługą internetu LTE 
ułatwi nawet najdłuższą podróż. 

Przygotowując się do okresu zimowego, warto zwrócić 
uwagę na opony oraz koła. Każdy kierowca powinien 
pamiętać o ich wymianie. Kiedy zrobić to najlepiej?  
Co warto wiedzieć? Zachęcamy do przeczytania informacji 
o kołach zimowych i do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapewne wielu z Was zastanawia się już także nad wyborem 
prezentu na święta. Dla wszystkich miłośników gadżetów 
przygotowaliśmy akcesoria, które idealnie sprawdzą się 
jako podarunek – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Sprawdźcie sami!

Elektryczność to przyszłość motoryzacji.  
Czeka nas prawdziwa rewolucja w tej dziedzinie.  
Jakie modele elektryczne wprowadza marka 
Volkswagen Samochody Użytkowe?  
Poznacie je w tym numerze EKSTRA.

 

Życzymy miłej lektury!

Zespół Volkswagen Samochody Użytkowe

Od redakcji

Spis treści

Wydrukowano w Polsce. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. 

Wszystkie podane w tym magazynie ceny  
są przykładowe i nie stanowią oferty  

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Infolinia: 801 200 600  
(koszt połączenia – opłata jak 

za jednostkę połączenia lokalnego).

Internet: www.vwuzytkowe.pl
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Kontrola głosowaKontrola głosowa

45 zł2

59 zł1

239 zł2

139 zł1

539 zł

34 zł3

42 zł2

14 zł1

1 069 zł

349 zł

1 089 zł2

549 zł1

159 zł2

145 zł1

829 zł2

679 zł1865 zł1

825 zł2
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Zestaw 4 pokrowców na koła

App-Connect

Odstraszacz gryzoni Kosmetyki samochodowe

1.  Płyn do spryskiwaczy zimowy, koncentrat, 500 ml. 
000096320GJ

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

3.  Preparat do konserwacji elementów gumowych, sztyft, 
75 ml. 000096310E

TOP 10 – polecamy!

Superszybki Internet LTE w samochodzie

Przydatne akcesoria

1.  Pewag brenta 4x4 79V, do codziennego użytku. XAK1954479V

2.  Pewag cervino CL79S, do trudnych warunków 
śniegowych/terenowych. XAK195CL79S

* Zamówienia należy składać drogą e-mailową.

1.  Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą  
M14 x 1,5 x 27, Caddy. 000071597D

2.  Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą  
M14 x 1,5 x 35, T6, Amarok PA. 000071599

1. Skrobaczka teleskopowa, maks. długość 90 cm. 000096010

2. Skrobaczka z miotełką, długość 40 cm. 000096010A

Łańcuchy zimowe Crafter*

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Zima potrafi zaskoczyć, dlatego warto się 
do niej przygotować. Jeśli planujemy zimowe 
eskapady w góry, powinniśmy mieć pod ręką 
dobre skrobaczki do szyb czy łańcuchy na koła. 
Aby nasze podróże przebiegały sprawnie, 
przyda się obsługa głosowa do radia czy systemu 
nawigacji. A żeby przebiegały wygodnie – 
warto wyposażyć się w CarStick z obsługą 
Internetu LTE oraz App-Connect. Ponieważ 
nigdy nie wiadomo, co – i kogo – zastaniemy 
na miejscu, nie zawadzi wyposażyć swój  
samochód w zestaw odstraszający gryzonie.

Caddy, T6, Amarok PA – nowa odsłona CarSticka z obsługą 
Internetu w technologii LTE. W połączeniu z systemem 
nawigacji Discover Media tworzy hotspot z superszybkim 
Internetem w samochodzie. Karta SIM nie należy do zakresu 
dostawy. 000051409E

1.  Obsługa głosowa do radia Composition Media. 7E0054802

2.  Obsługa głosowa do systemu nawigacji Discover Media. 
7E0054802A

1. Do kół w rozmiarze do 18", Caddy. 000073900 

2. Do kół w rozmiarze do 21", T6. 000073900E

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

Wodoszczelny układ odstraszający gryzonie. 
000054651A

1.  Łańcuchy śniegowe Snox, rozm. 195/65 R15,  
205/55 R16, Caddy. 000091387BH

2.  Łańcuchy śniegowe Snox, rozm. 215/65 R16, 
215/60 R17, T5/T6. 000091387BJ

Łańcuchy śniegowe Snox



45 zł

79 zł

29 zł

29 zł

29 zł

NOWOŚĆ

OSTATNIE SZTUKI

NOWOŚĆ

WYPRZEDAŻ

55 zł

79 zł
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Bombka T1. 
z choinką 
18D087790B

Bombka T1. 
niebieska
16D087790

Foremka 
do ciastek 
w kształcie T1. 
16D069660

Foremka 
do ciastek 
w kształcie T1. 
18D069660

Modelik 
świąteczny 
Piccolo T1 2016. 
edycja kolekcjonerska
16D099301

Kula śnieżna T1.
35D087798

Nawet mały drobiazg wystarczy, 
aby sprowadzić do domu świąteczną 
atmosferę. Mogą to być urocza bombka, 
magiczna śnieżna kula czy foremki 
do ciasteczek. Wszystkie z kultowym 
modelem T1. Nie sądzisz, że to wspaniały 
pomysł na prezent?

Na święta



169 zł

40 zł

OSTATNIE SZTUKI

15 zł

109 zł

79 zł

69 zł

PROMOCJA

469 zł

519 zł

25 zł

299 zł

119 zł

59 zł
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Puzzle drewniane. 
7 części  
1H9087528 

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

Pluszak T1.
29 × 14 × 17 cm
211087511B

299 zł

Namiot dziecięcy T1 
w stylu „hippie”.
1H9069616

Koc piknikowy T1. 
200 × 160 cm
7E0084509

Książka kucharska T1 kamper. 
wydanie anglojęzyczne  
211087102A

Wózek do nauki chodzenia. 
materiał: drewno,  
wymiary (dł. × szer. × wys.):  
540 × 370 × 230 mm,  
dla dzieci powyżej 10 mies.  
1H0087500

LEGO Bus – T1 Bulli.
Volkswagen kamper  
z 1962 r., 1332 części,  
otwierana przednia szyba  
oraz podnoszony dach  
211099320 BL9

Czapka  
z daszkiem T1. 
szara  
7E0084300A 
żółta  
7E0084300B

59 zł

7E00845097E00845097E00845097E00845097E00845097E0084509

Tablica metalowa T1 Camper.
30 x 40 cm  
1H9087002C

Modelik T1.
napędzany silnikiem sprężynowym
211087511A

Lifestyle



79 zł

9 zł

39 zł 279 zł

89 zł

289 zł

109 zł

79 zł

OSTATNIE SZTUKI

NOWOŚĆ

69 zł

45 zł

95 zł2

95 zł1

95 zł4

95 zł3
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Budzik w kształcie 
prędkościomierza T1. 
mechanizm kwarcowy oraz funkcja budzika 
(dostarczany w opakowaniu prezentowym) 
1H0050811 

T1 podstawka na jajko, zielona. 
211069644A AUN

Kubek T1.
biały, emaliowany 
7E0069601

Toster T1  
Summer Edition. 
5DB069641B

Magnes T1 Bulli, 
czerwony. 
2K0087703B

Pamięć USB.
niebieska 211087620A274
czerwona 211087620A645

 Kosmetyczka T1. 
dla dorosłych  
5DB087317A

Poduszka T1.
czerwona,  
50 x 50 cm
7E0084508 

Kosmetyczka T1. 
dla dzieci 
1H9087317

Okładka Bulli 
na iPhone 6 oraz 6S.
2K0051708 

15 zł

Torba materiałowa 
z nadrukiem T1. 
2K0087317

135 zł

Torba na ramię 
Volkswagen T1. 
granat/biel 
1H0087319 

1. Skarbonka Bulli Flower Power, czerwona. 211087709B2K2
2. Skarbonka Bulli Flower Power, żółta. 211087709C18R
3. Skarbonka Bulli Flower Power, zielona. 211087709E 
4. Skarbonka Bulli Flower Power, ciemnoniebieska. 211087709E

Lifestyle



Model T1 Bulli.
niebieski, skala 1:18 
231099302 LRD

OSTATNIE SZTUKI

OSTATNIE SZTUKI 79 zł

10 zł

35 zł

69 zł

21 zł
15 zł

39 zł

39 zł9 zł

99 zł1

99 zł2

99 zł3

109 zł4

149 zł

149 zł

75 zł 75 zł

169 zł

35 zł

45 zł

OSTATNIE SZTUKI
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T-shirty.
1.  T-shirt Think outisde the box, męski,  

rozmiary S i M, 5DB084200A,B 530

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

3.  T-shirt T1, jasnoniebieski, damski, 
rozmiary S–XL, 5DB084210-D VRM

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

Latarka 
wielofunkcyjna 
Tough Work. 
2K0069690

Brelok z minimiarką 
Tough Work. 
0,5 m, 2K0087013B

Długopis 
wielofunkcyjny 
Tough Work.
2K0087210 

Kubek  
Tough Work.
2K0069604 

Brelok T1, czerwony.
2K0087010

Brelok T1  
z żetonem 1 euro.
231087010B JKA

1. Breloczek Caravelle. 000087010ACYPN

2. Breloczek Multivan. 000087010AAYPN

3. Breloczek Caddy. 000087010MYPN

4. Breloczek California. 000087010ABYPN 

5. Breloczek Amarok. 000087010LYPN

6. Breloczek Crafter. 000087010KYPN

7. Breloczek Transporter. 000087010APYCC

Brelok do kluczy T6 
z minipoziomicą. 
000087010BD

Brelok skórzany T1.
7E0087013

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

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

Model T6 Multivan.
czerwono-biały, skala 1:87 
7E5099301B H9C 
biały, skala 1:87  
7E5099301B B9A

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

Brelok  
Tough Work. 
000087013AA041

Lifestyle

Świat breloków

Kolekcja Tough Work



1 450 zł

1 190 zł

59 zł

99 zł

49 zł

59 zł

99 zł

139 zł

65 zł

109 zł

39 zł

49 zł

65 zł

75 zł 59 zł

109 zł

75 zł

109 zł

2

3

1

199 zł

259 zł

149 zł

219 zł

199 zł

259 zł

165 zł

199 zł

155 zł

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

Torba plażowa T1  
Summer Edition. 
000087317Q8XP

Plecak 
California. 
7E7087322V36

Namiot plażowy 
California. 
000069618578

Koszulka polo  
Amarok.
damska, rozmiar S, 2H1084240A-D 530

Czapka T1 
Summer Edition.
000084300AG8XP

T-shirty.
1.  T-shirt T6, szary z niebieskim motywem, męski, rozmiary S i M, 

7E0084200A,B

2.  T-shirt Bulli, męski, rozmiary M i XL, 111084200B,D 084

3.  T-shirt California, unisex, rozmiar S, 7E8084200A 274

Wyprzedaż
Do wyczerpania zapasów

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

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

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

Bluza Amarok męska. 
rozmiar 2XL, 2H1084130E 287

Bluza Amarok  
damska. 
rozmiary M i L, 
2H1084140A-C VSX
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Bulli nowej generacji

To było coś niesamowitego! Na wrześniowych targach 
samochodów użytkowych IAA w Hanowerze 
zaprezentowano samochód dostawczy, który 
niewątpliwie należy już do nowej generacji aut 
elektrycznych. 

Wyróżnia się takim zasięgiem, jaki uzyskują współczesne 
samochody benzynowe, nowoczesną stylistyką i bardzo 
przestronnym wnętrzem. Istotną jego cechą – jak zresztą 
wszystkich aut z rodziny I.D. – jest możliwość 
montowania akumulatorów o różnej pojemności 
energetycznej. Wszystko zależy od sposobu użytkowania 
samochodu i od możliwości finansowych nabywcy.

Skonstruowano go przy wykorzystaniu nowej modułowej 
platformy do budowy aut z napędem elektrycznym 
(MEB). Dzięki platformie MEB – stosownie do rodzaju 
akumulatora i wersji auta – można uzyskać zasięg 
od około 330 km do ponad 550 km (wg WLTP).

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Dla marki Volkswagen Samochody Użytkowe auto to 
oznacza początek epoki pojazdów elektrycznych. 
Zaledwie w sierpniu miała miejsce światowa premiera 
nowego e-Craftera – pierwszego samochodu 
dostawczego marki zasilanego energią elektryczną. 
I.D. BUZZ CARGO jest autem mniejszym niż Crafter. 
Ładowność koncepcyjnego modelu wynosi 800 kg, 
podczas gdy Craftera – 1,75 t. 

AWANGARDOWY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Już z zewnątrz widać, że I.D. BUZZ CARGO to 
innowacyjny samochód elektryczny. Panel słoneczny 
umieszczony na dachu – czyli system fotowoltaiczny – 
wytwarza tak dużo energii, że wystarcza jej 
do zwiększenia dziennego zasięgu nawet o 15 km. 
Im dłużej samochód stoi w słońcu, tym dalej będzie 

w stanie później dojechać. Aby jak najlepiej wykorzystać 
przestrzeń we wnętrzu, po stronie kierowcy nie 
przewidziano rozsuwanych drzwi.

Wszystkie umieszczone w pojeździe otwierają się 
elektrycznie, a ich aktywacja odbywa się z zewnątrz 
za pośrednictwem czujnika. Samochód rozpoznaje osoby 
uprawnione do korzystania z auta dzięki tzw. digital key 
– sygnałowi wysyłanemu do auta ze smartfona. 

KABINA Z NIESPOTYKANYMI UDOGODNIENIAMI
Wnętrze w najdrobniejszych szczegółach przystosowano 
do komercyjnych potrzeb użytkownika. Z przodu znajdują 
się jeden fotel dla kierowcy i podwójne siedzisko obok. 
Środkowe siedzenie można złożyć – powstaje wtedy 
miejsce do pracy organizacyjnej na laptopie. Nie ma 
też konwencjonalnej tablicy rozdzielczej. Najważniejsze 
informacje, dzięki technologii rzeczywistości 
rozszerzonej, pojawiają się jako wirtualne trójwymiarowe 
znaki – dokładnie w polu widzenia kierowcy. Pozostałe 
informacje ukazują się na tablecie pełniącym funkcję 
monitora. Przenośny tablet służy także do obsługi 
systemu multimedialnego i klimatyzacji. Elementy 
niezbędne do jazdy znajdują się z kolei na kierownicy, 
która jest touchpadem. W ten sposób tradycyjna 
kierownica staje się wielofunkcyjnym polem dotykowym 
służącym do sterowania pojazdem. Także lusterka 
w I.D. BUZZ CARGO przestały być potrzebne – zamiast 
nich zastosowano kamery. Pochodzące z nich obrazy 
kierowca śledzi intuicyjnie na małych ekranach. 
We wnętrzu studyjnego auta znajdują się liczne schowki, 
aby ułatwić życie i pracę w samym aucie oraz zadania 
wykonywane przy jego pomocy.

INTERNET RZECZY 
Za siedzeniami i ścianką działową znajduje się 
przestronny przedział ładunkowy. Także on – jak całe 

Bulli naładowany
korzyściami
I.D. BUZZ CARGO rozpoczyna
nową erę w historii samochodów 
dostawczych 

auto – został wymyślony zupełnie po nowemu. 
Stworzono w nim system półek (we współpracy 
z niemiecką firmą specjalistyczną Sortimo), które 
wyposażono w system oświetleniowy. Połączono je 
także – za pomocą sterownika i czujników, poprzez 
interfejs CAN – z samym autem. Można w ten sposób 
na bieżąco monitorować wszystkie przedmioty 
znajdujące się na półkach oraz precyzyjnie zarządzać 
online przewożonymi towarami i urządzeniami. Dalszych 
informacji dostarcza dostępny już system zarządzania 
flotą samochodową ConnectedVan.

Podczas jazdy w trybie autonomicznym kierowca może 
odbierać, planować i realizować zlecenia oraz na ich 

podstawie przeprowadzać inwentaryzację ładunku 
pod kątem bieżącego zlecenia. I wreszcie – pobrane 
przedmioty zostają automatycznie zarejestrowane, 
czas pracy zapisany, a rachunki wystawione. 

Nowy system regałów i półek został przemyślany 
w każdym szczególe, a jego konstrukcja zapewnia 
optymalne wykorzystanie przestrzeni przedziału 
ładunkowego. 

DUŻY, ALE ZWROTNY
Ponieważ z przodu miejsca nie zajmuje silnik spalinowy, 
a niedużą jednostkę elektryczną wraz z przekładnią 
umocowano na tylnej osi, w przedniej części nadwozia 
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powstaje dodatkowa przestrzeń, wynosząca 0,2 m3. 
Większa przestrzeń nie oznacza jednak mniejszej 
zwrotności. System kierowanych tylnych kół 
w połączeniu ze skręcającymi pod dużym kątem kołami 
przednimi daje niezwykle małą średnicę zawracania, 
wynoszącą niecałe 10 m – co jest bardzo przydatne 
podczas manewrów w mieście.

WARSZTAT MOBILNY
W tym samochodzie wszystko można naprawić od ręki. 
Dostęp do rampy ułatwiają otwierające się szeroko 
symetryczne drzwi dwuskrzydłowe. Gdy są one otwarte, 
można rozłożyć stół warsztatowy. Dzięki gniazdom 
prądu 230 V (16 A) poprzez akumulator można zasilać 
nawet duże narzędzia elektryczne. 

NAPĘD, KTÓRY DUŻO MOŻE
Elektryczny napęd nowego modelu składa się z silnika 
elektrycznego, akumulatora i urządzeń dodatkowych. 
Przepływ energii zarządzany jest elektronicznie. 

Zależnie od zastosowania, auto można wyposażyć 
w akumulatory o różnej pojemności. A teraz 
najważniejsza kwestia – czyli ładowanie. Trwa ono 
zaskakująco krótko! Szybkie ładowanie prądem stałym 
o mocy 150 kW w przypadku akumulatora o pojemności 
48 kWh trwa 15 min, a 111 kWh – 30 min. Skorzystać 
można również ze zwykłego, domowego gniazda prądu, 
ze stacji ładowania prądem o różnej mocy oraz 
z wallboxa. Akumulator przygotowano ponadto 
do ładowania indukcyjnego prądem o mocy 11 kW. 

STYLISTYKA IKONY XXI WIEKU
Nie ma na świecie transportera, którego sylwetka 
byłaby równie rozpoznawalna, niepowtarzalna i lubiana 
jak sylwetka Transportera pierwszej generacji. 
I.D. BUZZ CARGO to kolejna generacja samochodów, 
która jego stylistykę interpretuje w nowoczesny 
sposób. Mimo wielu odniesień do pierwowzoru każdy 
detal opracowano na nowo i osadzono w nowym 
kontekście.

8 790 zł

9 883 zł

7 290 zł1

8 288 zł

8 490 zł2

8 828 zł

Road Ranger

Najwyższej jakości elegancka nadbudowa o wysokości równej wysokości dachu samochodu. W wyposażeniu standardowym 
zabudowa posiada m.in.: rozsuwane okno przednie, wysoką, otwieraną i przeszkloną klapę tylną, wewnętrzną lampkę 
i tapicerowane wnętrze oraz tylny spojler ze zintegrowanym trzecim światłem stopu. XAK600101  
Czas oczekiwania: ok. 5 tygodni od zamówienia.

Hardtop RH03 Special z przyciemnianymi uchylnymi oknami bocznymi

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

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

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

Rolety zwijane Amarok Aventura



Hardtop RH04 Premium

Duże okna boczne  
(szer. 1080 mm), otwierane 
za pomocą dodatkowego pilota. 
Klapa tylna otwierana za pomocą 
pilota samochodowego. Spojler 
ze zintegrowanym światłem 
hamowania. Ogrzewana tylna 
szyba. Wewnętrzne oświetlenie 
LED i przesuwne okno przednie. 
Wnętrze wyłożone tapicerką. 
Waga hardtopu: tylko 90 kg. 
Malowany w kolorach nadwozia.
2H7071776H*

*  Numer katalogowy różni się w zależności 
od zamawianego koloru zabudowy.  
Czas oczekiwania: ok. 7–8 tygodni 
od zamówienia.

1 490 zł

1 690 zł

2 900 zł

3 299 zł

4 933 zł
1 499 zł

1 656 zł

1 399 zł

1 603 zł

NOWOŚĆ

1 399 zł

1 503 zł

1 249 zł

1 790 zł

2 350 zł

13 990 zł 6 490 zł
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Komplet osłon podwozia VW Amarok 2.0, 2010–2016,  
grubość: 4 mm, aluminium (silnik, skrzynia, zb. paliwa). 
XAK233335837RR

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

Osłony podwozia Amarok

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

Osłona silnika i skrzyni biegów T5/T6

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

Czas oczekiwania: ok. 1 tygodnia od zamówienia.

Osłona silnika i skrzyni biegów Crafter

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

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy

Odporna płyta ze sklejki wodoodpornej z antypoślizgową 
powierzchnią. Ramy łożyskowane, cynkowane i malowane 
proszkowo w kolorze czarnym. W zestawie relingi 
zabezpieczające przewożony ładunek. 
XAK6000316

Czas oczekiwania: ok. 2 tygodni od zamówienia.

Platforma wysuwana

Poznaj hardtopa w wersji RH04 Premium – jedyną zabudowę 
przestrzeni ładunkowej Amaroka włączoną do Oryginalnych 
akcesoriów Volkswagen®. Idealnie dopasowany do linii 
samochodu i bogato wyposażony. Z oryginalnym hardtopem 
Twój Amarok będzie gotowy na każde warunki. 

Oryginalny hardtop

Modułowa, 5-częściowa wykładzina 
przedziału ładunkowego z powłoką 
antypoślizgową. 2H7061162C

Osłona przedniego zderzaka w stylu 
off-road. 
1.  Osłona w kolorze stali z czarną ramą.  

2H6071003

2.  Osłona i rama w kolorze stali.  
2H60071003A (tylko na zamówienie)

Roleta aluminiowa Roll'N'Lock – 
czarna, pokryta winylem, wyposażona 
w zamek. 2H7071774C 041

Zestaw montażowy do pałąków 
za kabiną pasażerską w wersji 
standard. 000071827 490 zł
Zestaw montażowy do pałąków 
za kabiną pasażerską w wersji Canyon. 
000071827A 490 zł

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

Osłony

1

2



PROMOCJA
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e-Dostawczaki

Współczesne miasta zmieniają swoje oblicze – chcemy 
żyć bardziej nowocześnie, co w dzisiejszych czasach 
znaczy: bardziej ekologicznie. Ważnym elementem 
tego trendu są bezemisyjne środki transportu. 
Volkswagen opracował takie samochody dostawcze, 
z myślą o różnych ich zastosowaniach. 

Pierwszy elektryczny rower Cargo e-Bike przeznaczony 
jest do transportu towarów bezpośrednio 
do ostatecznego klienta. Ten najmniejszy w historii 
pojazd dostawczy Volkswagena ma z przodu dwa koła, 
między którymi znajduje się platforma ładunkowa 
ze skrzynią o pojemności 0,5 m3. Może on poruszać się 
z prędkością 25 km/h z ładunkiem do 210 kg – w sam raz, 
żeby przewieźć coś z magazynu do sklepu.

Współczesne miasta chcą ograniczać ruch kołowy. 
Dlatego ludzie coraz częściej będą korzystać z różnych 
form transportu publicznego. Volkswagen Samochody 
Użytkowe znalazł na to idealne rozwiązanie – 
ABT e-Caddy. Zbudowany na płycie Caddy Maxi,  
ma dużo miejsca dla pasażerów i na bagaż, dlatego 
świetnie nadaje się na taksówkę. Rozwija prędkość 
do 120 km/h, a dzięki przedziałowi ładunkowemu 
wynoszącemu 4,2 m3 należy do najpojemniejszych 
pojazdów elektrycznych w swojej klasie. 

Nie zabrakło też bestsellerów w nowym wydaniu. 
ABT e-Transporter został tak zaprojektowany, 
by w seryjnym produkcie można było zastosować 
akumulatory o różnej pojemności – odpowiednio do zadań 
tego auta i możliwości finansowych klientów. W ten 
sposób może on mieć zasięg 208 km lub nawet 400 km.

A jak zmienił się Crafter? Jego następca studyjny, 
I.D. BUZZ CARGO, skonstruowany na modułowej 
platformie do budowy samochodów elektrycznych (MEB), 
wyróżnia się nowoczesną stylistyką, niezwykle 
przestronnym wnętrzem, dużym zasięgiem 
oraz wyposażeniem, w którego skład wchodzą  
m.in. automatyczny tryb jazdy (I.D. Pilot) 
oraz cyfrowy system Cargo.

W nową erę samochodów marka Volkswagen 
Samochody Użytkowe wkroczyła, prezentując 
Craftera HyMotion. Wyposażono go w ogniwo paliwowe, 
a więc jest zasilany wodorem. Skonstruowano go głównie 
z myślą o pokonywaniu dużych odległości, liczących 
ponad 500 km dziennie.

Volkswagen Samochody Użytkowe już dziś pokazuje 
rozwiązania na przyszłość, zgodnie z mottem marki 
na IAA: „Transportujemy Twoją przyszłość, która 
zaczyna się już teraz”. 

Elektryzująca premiera
Aż pięć nowych modeli z napędem elektrycznym 
na 69. targach IAA 2018 w Hanowerze!

Zimowy must-have
Zimowy niezbędnik, czyli akcesoria, 
bez których zimą ani rusz. Specjalnie 
modelowane dywaniki, które 
ułatwią utrzymanie czystości. Maty 
o szczególnej wzmocnionej konstrukcji, 
dzięki którym do bagażnika można 
wrzucić wszystko – nawet zaśnieżone 
buty narciarskie. A także nieodzowne 
w wyjazdach na narty belki i boksy 
bagażnika.

Dywaniki Heavy Duty

1. Caddy – dywaniki gumowe, 4 szt. 2K1061550 041

2.  Transporter T5-GP (2010–2014) – dywaniki gumowe, 
przód, 3 szt. 7H1061551E 041

3.  T6 – dywaniki gumowe, przód, 3 szt. 7H1061551F 041

1. Caddy – dywaniki gumowe, 4 szt. 2K1061500B 82V

2.  Transporter T6 – dywaniki gumowe, przód, 2 szt. 
7H1061502B 82V

3. Amarok – dywaniki gumowe, przód, 2 szt. 2H1061502 82V

4. Amarok – dywaniki gumowe, tył, 2 szt. 2H0061512 82V

5. Nowy Crafter – dywaniki gumowe, przód, 3 szt. 7C1061502 82V

Innowacyjne dywaniki gumowe Heavy Duty z napisem Volkswagen doskonale chronią przed wilgocią i zabrudzeniem. 
Dzięki lekko podwyższonej krawędzi i grubym rowkom jeszcze lepiej sprawdzają się w trudnych warunkach pogodowych. 
Multivan, Caravelle, California, Transporter T5-GP (od tygodnia produkcji 36/2014) i T6 – dywaniki gumowe, przód. 
7H1061551D041

Dywaniki PLUS Dywaniki PREMIUM

109 zł1

89 zł2

109 zł

109 zł3

209 zł1

115 zł3

75 zł4

219 zł5

159 zł2

139 zł

159 zł



2 339 zł1

2 479 zł2

249 zł1

219 zł2

319 zł1

649 zł2

 1 099 zł1

1 900 zł2

899 zł1

999 zł2

235 zł2

235 zł3

499 zł789 zł1

1089 zł2

379 zł

519 zł2

519 zł3

459 zł1

205 zł1

189 zł2

159 zł1

139 zł175 zł
1 109 zł1

1 350 zł2

1 299 zł
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Belki dachowe
Ochrona

1.  Caddy – mata bagażnika – homologacja ciężarowa 3M2. 
2K0061160 PROMOCJA 

2.  Caddy – mata bagażnika – homologacja osobowa 3M3. 
2K0061162

3.  Caddy Maxi – mata bagażnika – homologacja osobowa 3M3. 
2K3061160

Caddy

1.  Caddy – wykładzina bagażnika, wersja 5- lub 
7-miejscowa, Caddy 3M3. 2K5061161 

2.  Caddy – wykładzina bagażnika, wersja 5- lub 
7-miejscowa, Maxi 3M3. 2K3061161

3.  Caddy – wykładzina bagażnika, wersja 5- lub 
7-miejscowa, Maxi 3M2. 2K3061161A

T6

1. Caddy – wanna bagażnika – wersja 5-osob. 2K0061170

2. Caddy – wanna bagażnika – wersja furgon. 2K0061172

1.  Multivan – mata bagażnika, tylko krótki rozstaw osi. 
7E5061160 PROMOCJA

2.  Multivan/Caravelle/Transporter/California – mata 
bagażnika, tylko krótki rozstaw osi. 7H0061160

Multivan – mata bagażnika z napisem Multivan, tylko krótki 
rozstaw osi. 7E5061161

Multivan/Caravelle – wanna bagażnika. 7H0061170

1.  Caddy 4 – belki bagażnika dachowego na relingi. 
2K5071151B

2.  Caddy 3 i 4 – belki bagażnika dachowego, montaż 
bezpośrednio na dachu. 2K0071126

1.  T6 – belki bagażnika dachowego – bez szyn mocujących 
na dachu. 7H0071126

2.  T6 – belki bagażnika dachowego – bez szyn mocujących 
na dachu. 7H0071126A

1.  Box Premium, czarny połysk, pojemność: 340 l, 
dopuszczalne obciążenie: 50 kg, z systemem DuoLift. 
000071200AD

2.  Box Premium, czarny połysk, pojemność: 460 l, 
dopuszczalne obciążenie: 75 kg, bez systemu DuoLift.  
000071200AE

1. T6 – siatka bagażowa. 7H0065110

2. Caddy – siatka bagażowa. 2K0065110

1.  Caddy 3 i 4 – czworokątne belki bagażnika dachowego. 
2K3071126 041

2.  Caddy 3 i 4 – mocowanie drabiny do czworokątnych belek 
bagażnika dachowego. 2E0071190

1.  Box Komfort, czarny mat, pojemność: 340 l, dopuszczalne 
obciążenie: 50 kg, bez systemu DuoLift. 000071200

2.  Box Komfort, czarny mat, pojemność: 460 l, dopuszczalne 
obciążenie: 75 kg, bez systemu DuoLift. 000071200AC
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Kompletne koła zimowe

A /   Szerokość opony w milimetrach.

B /   Stosunek między wysokością opony a jej szerokością.  
 Przykład: 55, wysokość opony to 55% jej szerokości.

C / Typ opony. „R” oznacza, że to opona radialna,  

 czyli obecnie najpopularniejsza odmiana opony.

D / Średnica felgi podana w calach.

E / Indeks nośności. Dopuszczalne obciążenie opony.  

 Przykład: Indeks 91, maksymalne obciążenie to 615 kg. 

F /  Indeks prędkości. Określa maksymalną prędkość jazdy.  

 Przykład: H, maksymalna prędkość to 210 km/h.

255/55   R   17   91   H
 A  B  C  D  E

AQUAPLANING
 

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

20
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CZY WIESZ, ŻE…?

Minimalna głębokość bieżnika 

rekomendowana przez 

producentów ze względów 

bezpieczeństwa.

Minimalna głębokość bieżnika 

dla opon zimowych określona 

w większości krajów UE.

1,6 mm 4,0 mm

16
Z TYLU RÓŻNYCH SKŁADNIKÓW 
ZBUDOWANA JEST OPONA 
– ORYGINALNE RECEPTURY SĄ 
NAJPILNIEJ STRZEŻONYMI 
TAJEMNICAMI PRODUCENTÓW.

OPONY ZIMOWE:  
NIEPOKONANE NA ŚNIEGU
Droga hamowania na śniegu przy 50 km/h:

Opony zimowe

Opony całoroczne

Opony letnie

GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA:  
KIEDY WARTO ROZWAŻYĆ WYMIANĘ?
Droga hamowania dla opon zimowych przy 50 km/h:

Bieżnik o głębokości 8 mm 

Bieżnik o głębokości 4 mm 

Bieżnik o głębokości 1,6 mm 

CZYLI NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OPONACH ZIMOWYCH

7° CELSJUSZA  
REKOMENDOWANA TEMPERATURA, 
PRZY KTÓREJ NALEŻY ZMIENIĆ OPONY 
NA ZIMOWE. PONIŻEJ TEJ GRANICY 
DROGA HAMOWANIA OPON LETNICH 
ZNACZĄCO SIĘ WYDŁUŻA.



Crafter

529 zł

999 zł

669 zł

899 zł

899 zł

1 049 zł

OGRANICZONA

DOSTĘPNOŚĆ
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Caddy, Caddy Maxi

FELGA: 15“, stalowa srebrna, 6J x 15, ET 47, 
OPONA: Semperit Master-Grip 2, 
ROZMIAR: 195/65 R15 95T XL. 
2K0073575E091 (prawe), 2K0073675E091 (lewe) 
Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

FELGA: 16“, Aspen, 6J x 16, ET 50, 
OPONA: Bridgestone Blizzak LM-001, 
ROZMIAR: 205/55 R16 94H XL. 
5K0073566D8Z8 (prawe), 5K0073666D8Z8 (lewe)

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6J x 16, ET 50, 
OPONA: Bridgestone Blizzak LM001, 
ROZMIAR: 205/55 R16 94H XL. 
2K3073566A091 (prawe), 2K3073666A091 (lewe)

FELGA: 15“, Corvara, 6J x 15, ET 47, 
OPONA: Continental WinterContact TS 860, 
ROZMIAR: 195/65 R15 95T XL. 
5K0073525G8Z8 (prawe), 5K0073625G8Z8 (lewe)

Wymiana kompletnych kół? 
Ma to kilka zalet. Proces 
trwa nieporównywalnie 
krócej niż wymiana samych 
opon. Koła można łatwiej 
przechowywać, a opony 
się przy tym nie deformują. 
Dodatkowo, gdy nie są one 
wielokrotnie zakładane 
i zdejmowane, ich rant 
nie ulega uszkodzeniu.

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6,5J x 16, ET 60, 
OPONA: Kormoran VanPro Winter, 
ROZMIAR: 235/65 R16 115/113R C. 
2N00732061OR  
Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są  
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6,5J x 16, ET 60, 
OPONA: Nokian WR C3, 
ROZMIAR: 235/65 R16 121/119R C. 
2N0073506A1OR (prawe), 2N0073606A1OR (lewe)  
Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są  
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

UWAGA: dla modeli z zewnętrznym systemem czujników ciśnienia w oponie należy dokupić dodatkowy zestaw czujników, 
dostępny w ramach oryginalnych części Volkswagen®.

Kompletne koła zimowe



PROMOCJA
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1 799 zł

FELGA: 18“, Springfield, 8J x 18, ET 50, 
OPONA: Dunlop Winter Sport 5, 
ROZMIAR: 255/45 R18 103V,  
MAKS. NACISK NA OŚ: 1700 kg. 
7E007353888Z (prawe), 7E007363888Z (lewe) 
Do wyczerpania zapasów.

1 699 zł

FELGA: 17“, Devonport, 7J x 17, ET 55, 
OPONA: Dunlop SP Winter Sport 3D, 
ROZMIAR: 215/60 R17 102/104 H, 
MAKS. NACISK NA OŚ: 1700 kg. 
7E0073537A88Z (prawe)  
7E0073637A88Z (lewe)

Kompletne koła zimowe

1 399 zł

FELGA: 16“, Aspen, 6,5J x 16, ET 51, 
OPONA: Pirelli Carrier Winter, 
ROZMIAR: 215/65 R16 109/107R, 
MAKS. NACISK NA OŚ: 1720 kg.  
7H0073246C8Z8

1 699 zł

FELGA: 17“, Merano, 7J x 17, ET 55, 
OPONA: Dunlop SP Winter Sport 3D, 
ROZMIAR: 215/60 R17 104/102H C, 
MAKS. NACISK NA OŚ: 1800 kg. 
7E0073537B8Z8 (prawe), 7E0073637B8Z8 (lewe)

999 zł

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6,5J x 16, ET 51, 
OPONA: Continental VancoWinter 2, 
ROZMIAR: 205/65 R16 107/105T C, 
MAKS. NACISK NA OŚ: 1770 kg.  
7F0073226091 
Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

1 299 zł

FELGA: 17“, stalowa srebrna, 7J x 17, ET 55, 
OPONA: Dunlop SP Winter Sport 3D, 
ROZMIAR: 215/60 R17 102/104 H, 
MAKS. NACISK NA OŚ: 1700 kg. 
7E0073537C091 (prawe), 7E0073637C091 (lewe) 
Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

T6



1 529 zł 1 590 zł 1 959 zł

775 zł 790 zł

2 390 zł

NOWOŚĆ

819 zł

BESTSELLER

929 zł

BESTSELLER

538 zł

417 zł 283 zł472 zł

448 zł

260 zł

338 zł 452 zł 637 zł

1 999 zł

2 099 zł

3332 www.vwuzytkowe-sklep.pl www.vwuzytkowe-sklep.pl

Felgi

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

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

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

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

Caddy 
15” Corvara, 6J × 15, 
112/5, ET 47.  
5K0071495A8Z8 

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

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

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

Opony zimowe

Nokian Tyres 
235/65 R16 
121/119R C WR C3 
C/E/72/2. 
ZTW239656RNWC0

Uniroyal 
205/65 R16 
107/105T C Snow 
Max 2 E/C/73/2. 
ZTW209656TQX20

Bridgestone 
205/55 R16 94H 
XL Blizzak LM-001 
E/C/72/2. 
ZTW206556HBLM0

Nokian Tyres 
205/65 R16 
107/105T C WR C3 
C/E/72/2. 
ZTW209656TNWC0

Barum 
235/65 R16 
115/113R C 
SnoVanis 2 
E/C/2/73. 
ZTW239656RLS20

Barum 
205/55 R16 
94H XL Polaris 5 
C/C/72/2. 
ZTW206556HLP50

Bridgestone 
215/65 R16 98H 
Blizzak LM-80 
EVO C/C/71/2. 
ZTW215656HBLE0

Pirelli 
215/65 R16 
109/107R C Carrier 
Winter E/C/73/2. 
ZTW219656RPCW0

Dunlop 
215/60 R17 
104/102H C SP 
Winter Sport 3D 
E/C/71/2. 
ZTW219607HD3D1

Kompletne koła zimowe

FELGA: 17“, Rocadura, 8J x 17, ET 49, 
OPONA: Blizzak LM-80 EVO, 
ROZMIAR: 245/65 R17 111H XL. 
2H00735678Z8 (prawe), 2H00736678Z8 (lewe)

FELGA: 18“, Durban, 7,5J x 18, ET 45, 
OPONA: Continental WinterContact TS 850 P SUV, 
ROZMIAR: 255/60 R 18 112H XL.  
2H0073228D8Z8

Amarok



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

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

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

Miesiące od zakupu 0 – 12 >12 – 24 >24 – 36

Rekompensata
100% 50% 25%

kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT

Urodziny Californii

Czy nowe modele staną się kultowe, 
tak jak te z lat 80. ubiegłego wieku? 
Być może. Na razie wiadomo, że 
budzą one ogromne zainteresowanie. 
Któż bowiem nie chciałby zobaczyć 
kultowych kamperów w jak 
najnowocześniejszym wydaniu – 
pełnych nowinek technologicznych, 
które polepszają komfort 
podróżowania i biwakowania.

Na tegorocznych targach 
odbywających się w Düsseldorfie 
marka Volkswagen Samochody 
Użytkowe zaprezentowała aż trzy 
nowe modele rekreacyjne. Wśród nich 
znalazły się Grand California 600 – 
ze specjalnym rodzajem dachu – oraz 
model Grand California 680, w wersji 
z podwójnym, umieszczonym 
wzdłużnie łóżkiem w części sypialnej. 
Nowy duży kamper będzie więc 
dostępny w odmianach o długości 
6,0 oraz 6,8 m. 

Oprócz wymienionych samochodów 
na targach można było po raz 
pierwszy zobaczyć wersję specjalną 
najpopularniejszego kampera – 
Californię 30 Years. Nowa Grand 
California, skonstruowana na bazie 
Craftera, pojawi się w sprzedaży 
wiosną 2019 roku. Prezentując ją, 
marka Volkswagen Samochody 
Użytkowe wzbogaciła nie tylko gamę 
modelową, lecz także cały segment 
o nowoczesną i ekskluzywną wersję 
samochodu rekreacyjnego, który 
otwiera przed klientami marki 
zupełnie nowe możliwości. 

Przejdźmy do konkretów. Oto kilka 
ciekawostek o poszczególnych 
modelach.

Grand California 600. W ramach opcji 
samochód można wyposażyć 
dodatkowo w łóżko dla dzieci 

– znajduje się ono pod podwyższonym 
dachem, który w tej wersji jest 
panoramiczny. Tak wzbogacona 
Grand California staje się doskonałym 
kamperem dla całej rodziny. 

Grand California 680. Ta wersja 
modelu Grand California została 
seryjnie wyposażona w rozbudowany, 
superwysoki dach – taki jak w modelu 
Crafter. Grand California 680 to 
wyjątkowo luksusowy kamper, z dużą 
sypialnią i bardzo przestronnym 
wnętrzem dla dwóch osób. 

California 30 Years. Luksusowy model 
limitowany do 999 egzemplarzy, 
opracowany specjalnie na jubileusz 
30-lecia kultowej Californii. Wyróżnia 
się specjalnym designem i starannym 
wykończeniem detali. Z zewnątrz są 
to dach i lusterka w kontrastowych 

California świętuje 30 lat
Nowe modele na targach Caravan Salon 2018

kolorach – srebrnym lub szarym. 
Do wyposażenia dodatkowego należą 
błyszczące 17-calowe obręcze kół 
z lekkich stopów Cascavel, w kolorach 
srebrnym lub antracytowym. Szafki 
we wnętrzu wykończono dekorem 
Wright Wood. Jest to bardzo 
zindywidualizowane auto, 
dla prawdziwych fanów. 

Wszystko wskazuje na to, 
że najsłynniejszy dom na kółkach 
najwyraźniej nie zamierza odjechać 
do lamusa, tylko wskakuje na drogi 
z nowym rozpędem i w nowej 
stylistyce. Jak zawsze świetnie 
sprawdzi się na szosie, w wąskich 
uliczkach małych miasteczek, a także 
na plażach i bezdrożach. Jest 
naprawdę doskonale przygotowany, 
żeby zabrać Cię w podróż życia.



Sztuką jest  
wyznaczać kierunek 
konkurencji.

www.vwuzytkowe.pl

*  Oferta promocyjna dotyczy Pakietu Przeglądów na okres 36 miesięcy lub do 120 000 km. Obowiązuje do 31.12.2018 r. 
lub do odwołania. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Szczegóły oferty u Dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe.

Teraz przeglądy
za 50% ceny*




