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WSTĘP

ŻYWA LEGENDA OD 1976 ROKU

W tym wydaniu ACCESS spojrzymy na 40 lat w historii GTI 
i przyjrzymy się naszym działaniom od momentu, 
gdy pierwsza generacja pojazdów opuściła linię produkcyjną. 
Na kolejnych stronach pokażemy, jak tworzyła się legenda GTI 
i zaprezentujemy nowe elementy z naszej kolekcji GTI 
oraz specjalnej kolekcji jubileuszowej przygotowanej z okazji 
40-lecia modelu Golf GTI. Prawdziwy kąsek dla każdego 
wielbiciela naszej marki, który chciałby doświadczyć GTI 
również poza drogą. 

Poza podstawowymi informacjami przedstawiamy nasze 
najnowsze rozwiązania w zakresie doposażenia systemów 
radiowych i nawigacyjnych, dzięki czemu będziesz mógł 
lepiej doradzać swoim Klientom, a Klienci będą doskonale 
przygotowani do realizacji swoich sportowych pasji.

Pokażemy również rozwiązania umożliwiające transport 
sprzętu sportowego. Wykorzystaj tę szansę, by zwiększyć swoją 
sprzedaż akcesoriów.

Miłej lektury ACCESS!

Twój Zespół ds. Akcesoriów Volkswagen
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Do sezonu zimowego pozostało jeszcze kilka miesięcy, 
ale już teraz przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjną 
ofertę kół zimowych. 
Szczegółowe informacje na temat cen oryginalnych 
kół zimowych z felgami aluminiowymi oraz stalowymi 
obowiązujące w sezonie zimowym 2016/2017 uzyskają 
Państwo w Intranecie VGP. Już wkrótce otrzymają 
Państwo specjalną broszurę z ofertą oryginalnych 
kół zimowych wraz z argumentacją, którą można 
wykorzystać w rozmowie z klientem. 
Uzupełnienie oferty kompletnych kół zimowych 
z felgami stalowymi stanowi oferta oryginalnych 
kołpaków VW. Dodatkowo wszystkie oferowane koła 
są standardowo objęte programem ubezpieczenia 
opon Volkswagen Group Polska.

ZIMA 
NADCHODZI
OFERTA PRE-ORDER.
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Niniejszym przypominamy, że istnieje możliwość udzielenia leasingu na Oryginalne akcesoria 
Volkswagen®, w które doposażony jest sprzedawany przez Państwa samochód.

Wartość Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® zostanie dodana do rat finansowania samochodu. 
Klient w czasie finansowania spłaca pełną wartość Oryginalnych akcesoriów  Volkswagen® i przy zwrocie 
samochodu nie oddaje ich.
Zwracamy uwagę, iż ww. model sprzedaży Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® dotyczy nie tylko 
akcesoriów dedykowanych do poszczególnych modeli, dostępnych w konfiguratorze na volkswagen.pl 
(np. boxy dachowe, kompletne koła), ale również produktów z grupy Lifestyle (np. zegarki, rowery, 
walizki) dostępnych na www.vw-sklep.pl.

Więcej informacji na ten temat udzielają przedstawiciele Volkswagen Bank.

ORYGINALNE AKCESORIA       
  VOLKSWAGEN® W LEASING
 LEASING.
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Informujemy o II edycji programu Pakiety akcesoriów. W ramach 
ww. edycji rozszerzamy naszą ofertę o kolejne modele marki Volkswagen. 
Na podstawie wniosków z I edycji programu (marzec – maj 2016) 
uważamy, że przygotowana przez VGP oferta produktowa wsparta 
prezentacją akcesoriów w salonie dealerskim ułatwia komunikację 
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® oraz przyczynia się do wzrostów 
sprzedaży.

Do naszej oferty postanowiliśmy dodać Pakiety akcesoriów, które będą 
pasowały do całej gamy modelowej VW. 
Model Golf VII, dzięki pakietowi stylistycznemu Style może upodobnić się 
do swoich mocniejszych braci ze znaczkiem R oraz GTI. 

JESZCZE WIĘCEJ…
PAKIETY AKCESORIÓW.

Dla VW Passata został przygotowany m.in. pakiet Komfort, który ułatwi 
przewóz ulubionego garnituru, a specjalne moduły zabezpieczą przedmioty 
w bagażniku. 
Pakiety oraz dodatki do poszczególnych modeli zostały połączone 
tworząc atrakcyjną ofertę finansową, dzięki którym można zaoszczędzić 
nawet 3740 złotych. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej broszurze „Szykuj się 
do podróży”.
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Dzięki Pakietowi akcesoriów Style, zaprezentowany na zdjęciach VW Golf 
w wersji wyposażenia Highline otrzymał sportowy charakter, który upodabnia go 
do mocniejszych wersji takich jak GTI czy R.
W skład pakietu Style wchodzą: sportowa końcówka wydechu, spoiler przedni 
i tylny z dyfuzorem oraz spoiler bagażnika dachowego wraz z listwą ozdobną 
na pokrywę bagażnika oraz spoilery boczne.
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ŻYWA LEGENDA 
OD 1976 ROKU
MOC W KOMPAKTOWYM FORMACIE.

Seria modeli Volkswagen Golf GTI, dostępna 
od 1976 roku, to pełne mocy, sportowe pojazdy, 
które doskonale zaspokajają potrzeby zarówno 
w zakresie codziennego poruszania się po mieście, 
jak i bardziej wygórowane wymagania sportowe. 
Poziomo zamontowany 4-cylindrowy silnik rzędowy, 
z mechanicznym wtryskiem paliwa, zapewnia GTI 
moc 110 KM, przy maksymalnej prędkości 182 km/h.
Sportowy charakter pojazdu podkreślają liczne 
dodatkowe elementy, takie jak halogenowe reflektory, 
szersze nadkola i opony. 
Z kolei wnętrze pojazdu jest wyposażone w sportowe 
siedzenia z tapicerką w kratę, trójramienną kierownicę, 
prędkościomierz i gałkę zmiany biegów w kształcie 
czarnej piłki golfowej, gwarantującą optymalne 
przyspieszenie. Tak w 1976 roku, narodziła się legenda.

Z okazji 40-lecia, w modelu Golf GTI Clubsport 
zwiększono moc do 155 KM w porównaniu 
z modelem z 1976 roku, osiągając 265 KM (195 kW) 
na drodze. 
Dzięki dodatkowym 35 KM pod maską w stosunku 
do swego prekursora, Clubsport jest obecnie 
najsilniejszym modelem Golfa GTI.



 ŻYWA LEGENDA OD 1976 ROKU

Od momentu pojawienia się pierwszej generacji modeli 
Golf GTI, oferowaliśmy różne akcesoria samochodowe, 
które pozwalają nie tylko rozszerzyć podstawy zakres 
funkcjonalności, ale też zapewniają kierowcom więcej 
możliwości – zarówno dzisiaj, jak i w przeszłości.  

Z okazji 40-lecia, pragniemy przedstawić lifestylową 
kolekcję jubileuszową. Nowe modele wnoszą powiew 
świeżości do legendarnej serii dzięki małym, ale 
unikalnym elementom. Nasze produkty promocyjne 
zawierają charakterystyczną kratę, strukturę plastrów 
miodu lub znane wszystkim nadruki GTI, które 
przenoszą sportowy charakter również poza kabinę 
kierowcy i przypominają o wyjątkowości GTI 
w codziennych sytuacjach. 

Nr art. 5GB 084 130  -F 8XP

Bluza

Nr art. 5GB 084 200 A-F RJ1

T-Shirt

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Nr art. 5GB 069 601   041

Kubek

Nr art. 5GB 084 300

Czapka z daszkiem

 ŻYWA A LELEGENDENDA OODD
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40 LAT GTI
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DOBRE STAJE SIĘ 
    JESZCZE LEPSZE

Zalety na pierwszy rzut oka:

• Oryginalne akcesoria Volkswagen,

• wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki optymalnej integracji z systemem CAN/BUS pojazdu,

• założenie wszystkich funkcji pojazdu (łączenie z doposażeniem),

• niedrogie doposażenie, ponieważ wymieniany jest tylko komputer centralny,

• wiarygodna funkcjonalność dzięki zmianom numeru PR.

W trzecim kwartale 2016 roku Zespół ds. Akcesoriów Volkswagen planuje wprowadzenie na rynek 

doposażeń (identycznych z montowanymi fabrycznie) systemów nawigacyjnych MIB na zasadzie  

ex works. 

W różnych modelach pojazdów MQB (jak MIB gen. 2) system multimedialny Composition 

Media można rozszerzyć o funkcję nawigacji i DAB+. Aby tego dokonać, oryginalny komputer 

centralny zostaje wymieniony na zasadzie ex works, a wyświetlacz i elementy obsługi 

pozostają nienaruszone.

W wielu modelach pojazdów PQ (jak MIB PQ gen. 2) pełen system MIB w wersji monoblok 

jest wymieniany, tak by umożliwić instalację różnych wariantów radiowych na zasadzie ex works.
Zaoferuj swoim Klientom doposażenie radiowe Volkswagen lub doposażenie urządzeń 

Composition Media. W ten sposób zapewnisz Klientom najnowocześniejszy zestaw 

DAB+ i system nawigacyjny oraz wiele innych funkcji. 
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3Q0 057 874 A DOPOSAŻENIE MIB MQB

Wyświetlacz map 2-D i 2.5-D

Wybór odpowiedniej drogi 
z uwzględnieniem trzech kryteriów 
(szybka, krótka i ekonomiczna)

Doskonały odbiór stacji nadawanych 
cyfrowo na terenie całego kraju

Dynamiczna funkcja TMC zapewnia aktualne 
informacje na temat ruchu drogowego.

Wszystkie funkcje dostępne na zasadzie 
ex works pozostają bez zmian, dodawane 
są tylko systemy nawigacyjne i DAB+. Niedrogie doposażenie, ponieważ wymieniany 

jest tylko komputer centralny.

Szybki montaż  
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5C0 057 680 C DOPOSAŻENIE MIB MQB

Innowacyjna technologia 
Phase-Diversity gwarantuje 
optymalny sygnał, 
nawet w miejscach ze słabym 
odbiorem.

Wybór odpowiedniej drogi 
z uwzględnieniem trzech kryteriów 
(szybka, krótka i ekonomiczna)

Wyświetlacz map 2-D i 2.5-D

Dynamiczna funkcja TMC zapewnia aktualne 
informacje na temat ruchu drogowego.

System nawigacyjny Discover Media posiada kolorowy wyświetlacz 
o rozdzielczości WV-GA, ekran dotykowy, wejścia USB i AUX-IN, 
dwie kieszenie na kartę pamięci SD, napęd CD (obsługujący pliki 
w formacie MP3, AAC i WMA) 

Niedrogie doposażenie

Szybki montaż  
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DOSTĘPNE 
NA KAŻDĄ  
OKAZJĘ
Nieważne jakie przygody przed Tobą, dzięki 
Akcesoriom Volkswagen zawsze będziesz 
dobrze przygotowany. Dalej ku dzikim 
i rwącym rzekom, dalej na narciarski stok. 
Dzięki naszym bagażnikom dachowym 
i elementom montowanym z tyłu samochodu, 
wszelki sprzęt może być bezpiecznie 
przewożony i przechowywany podczas każdej 
podróży. Dzięki temu każda przygoda może 
rozpocząć się tam, gdzie kończy się droga.

000 071 200 FA BOX DACHOWY, Objętość: 460 litrów, ładowność: 

75 kg | 7E0 071 104 BAGAŻNIK NA ROWER na klapę tylną T6, maks. 

4 rowery, obciążenie: maks. 60 kg | 6Q0 071 128 A BAGAŻNIK 

DACHOWY do rowerów, ładowność: 17 kg | 000 071 120 HA 

BAGAŻNIK DACHOWY na 1 deskę surfingową z maks. 2 masztami | 

1T0 071 129 BAGAŻNIK DACHOWY na narty i deski snowboardowe, 

na 6 par nart lub 4 deski, ładowność: 36 kg | 5G0 071 105 

BAGAŻNIK NA ROWER Mikro II do haka holowniczego (LHD), może 

być również schowany w miejscu na koło zapasowe, 

2 rowery, ładowność: maks. 60 kg | 1K0 071 127 A BAGAŻNIK 

NA KAJAK na 1 kajak, ładowność: maks. 25 kg 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat montażu 

w konkretnym modelu i innymi informacjami dostępnymi 

w systemie sprzedaży. 



LIFESTYLE
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BLUZA
UNISEX, XS-XXL

Nr art. 5GB 084 130   -F 8XP

Bluza z kapturem wykonana z miękkiej dzianiny, z kieszenią kangurową z przodu i logo GTI

CREATED IN 1976 powyżej, z czarnymi gumowanymi tasiemkami przy kapturze i dzianinowym

ściągaczem wokół mankietów i u dołu. Na lewym rękawie znajduje się logo ORIGINAL w formie

gumowanego, wypukłego nadruku. Na metce przyszytej do szwu bocznego widnieje logo GTI.

T-SHIRT
MĘSKI, „GTI 1976”, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 200 A-F.RJ1

T-shirt wyprodukowany specjalnie na 40-lecie z dużym, nadrukowanym zdjęciem oryginalnego 

modelu z 1976 roku z przodu i dodatkowym wyszywanym napisem ORIGINA” na ramieniu. Wysokiej 

jakości dzianina i logo GTI na metce przyszytej do szwu bocznego. 

Kolor Ciemnoszary Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie wybielać, prasować 
przy niskiej temperaturze, 
nie prać chemicznie, prać 
w niskiej temperaturze 30°C, 
nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materiał 70% bawełna, 
30% poliester

Kolor Szary Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie wybielać, prasować 
przy niskiej temperaturze, 
nie prać chemicznie, prać 
w niskiej temperaturze 30°C, 
nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materiał 100% bawełny

40 LAT GTI
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T-SHIRT
MĘSKI, S-XXXL

Nr art. 6CD 084 200 A-F 71N

T-shirt męski GTI zaprojektowany przez Volkswagen Design z nadrukiem z przodu, w tym samym

odcieniu i z czerwonym logo GTI. T-shirt ma wyszywaną metkę na lewym szwie bocznym

i czerwoną metkę wewnątrz przy dekolcie z tyłu.

Kolor Antracytowy

Materiał 100% bawełna

CZAPKA Z DASZKIEM
„GTI 1976”

Nr art. 5GB 084 300

Modna czapka z daszkiem, z czerwonym i białym szwem na daszku, nadrukowanym z przodu dużym

zdjęciem modelu GTI z 1976 roku, wyszywanym logo ORIGINAL po boku i siatką z tyłu. Wyszywane

logo GTI na pasku regulującym z tyłu.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować, prać ręcznie,
nie wybielać, nie prać 
chemicznie, nie suszyć 
w suszarce bębnowej.

Materiał 60% poliester, 
40% bawełna
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OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Nr art. 5GB 087 900 084

Produkty akcyjne do wyczerpania zapasu

Oprawki wykonane z tworzywa sztucznego i niebieskie lustrzane szkła. Charakterystyczne 

czarno-czerwone nadruki na zausznikach. Z prawej strony: GTI SINCE 1976 i z lewej strony: ORIGINAL 

GTI.

Kolor Biały Materiał szkieł Acryl

Filtr UV 400

Material Tworzywo sztuczne, 
poliwęglan (PC)

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Nr art. 5GB 087 900 041

Produkty akcyjne do wyczerpania zapasu

Oprawki wykonane z tworzywa sztucznego i pasujące kolorystycznie czarne szkła. Charakterystyczne

czerwono-białe nadruki na zausznikach. Z prawej strony: GTI SINCE 1976 i z lewej strony: ORIGINAL

GTI.

Kolor Czarny Materiał szkieł Acryl

Filtr UV 400

Materiał Tworzywo sztuczne, 
poliwęglan (PC)
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ETUI NA TELEFON
APPLE IPHONE 6

Nr art. 5GB 051 708

Czarne matowe etui pasuje na iPhone‘a 6. Z tyłu ma nadruk foliowy z modelem GTI One

i niewielkie logo GTI na górze.

iPhone jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz spółki Apple Computer International.

Kolor Czarny Materiał Tworzywo sztuczne

KUBEK
GRAWEROWANY NAPIS „GTI ONE”

Nr art. 5GB 069 601 041

Porcelanowy kubek GTI w kolorze czarnym, z grawerowaną grafiką przedstawiającą model GTI One, 

z dużym uchwytem. Po wewnętrznej stronie kubka znajduje się czerwone logo (Tornado Red) GTI.

Kolor Czarny Materiał Porcelana

Pojemność [ml] 350 Wskazówki 

dotyczące

pielęgnacji

Można myć 
w zmywarce. 
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GRAFIKA
„ELEMENTY DESIGNU“

Nr art. 5GD 087 799 B

Grafika z okazji 40-lecia modelu Golf GTI („Trylogia”). Seria składa się z 3 różnych motywów.

3 serie różnych generacji GTI. Oprócz standardowych modeli dla serii pokazane są inne dodatki,

takie jak gałki do skrzyni biegów, deska rozdzielcza i inne elementy designu GTI. Seria limitowana

do 1 976 kopii (numerowana każda kopia). Niektóre elementy są w kolorze srebrno-metalicznym.

Dostawa obejmuje jedną rolkę grafiki wraz z logiem i załączonym certyfikatem.

Kolor Czarny/biały/czerwony Szerokość [mm] 600

Materiał Papier Wysokość [mm] 800

GRAFIKA
„ŻYWA LEGENDA OD 1976 ROKU”

Nr art. 5GD 087 799 A

Grafika z okazji 40-lecia modelu Golf GTI („Czerwona”). Seria składa się z trzech różnych motywów. 

Model z pierwszego roku jest przedstawiony w klasycznych barwach z widokiem od przodu w środku 

obrazu.

Dzięki formie kolażu duży symbol GTI jest połączony z napisem „Living Legend since 1976”. 

Seria limitowana do 1976 kopii (numerowana każda kopia). Wybrane elementy są w kolorze 

srebrno-metalicznym. Dostawa obejmuje jedną rolkę grafiki wraz z logiem i załączonym certyfikatem.

Kolor Czarny/czerwony Szerokość [mm] 600

Materiał Papier Wysokość [mm] 800
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GRAFIKA
„GENERATION I-VII”

Nr art. 5GD 087 799

Grafika z okazji 40-lecia modelu Golf GTI („4 serie”). Seria składa się z 3 różnych motywów.

4 serie różnych generacji GTI w porządku chronologicznym. Pierwsze i/lub specjalne modele generacji

I-VII. Dwa pojazdy, każdy z serii, są przedstawione z boku w stylu pop-art. Seria limitowana do 1976

kopii (numerowana każda kopia). Niektóre elementy są w kolorze srebrno-metalicznym. Dostawa 

obejmuje jedną rolkę grafiki wraz z logiem i załączonym certyfikatem.

Kolor Wielobarwny Szerokość [mm] 600

Materiał Papier Wysokość [mm] 800
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SMOCZEK
ZESTAW 2 SZTUK

Nr art. 5GV 084 410 645

Zestaw 2 sztuk silikonowych smoczków, w kolorze czerwonym z białym uchwytem i czarnym 

logo GTI, rozmiar 2 (od 3 miesiąca życia), w opakowaniu typu blister.

SMYCZ DO SMOCZKA

Nr art. 5GB 084 410 041

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.

Dla dzieci w wieku Od trzeciego miesięca życia Materiał Silikon.
Nie zawiera: 
BPA (bisphenol A),
polipropylenu (PP)

Kolor Czerwony

Kolor Czarny/czerwony Materiał 100% nylon

Materiał Tworzywo sztuczne  
(ABS)
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BRELOK

Nr art. 5G1 087 013

Brelok wykonany z PCW, zgodnie z designem GTI w kolorze czarnym i czerwonym.

Kolor Czarny/czerwony Długość [mm] 95

Materiał PCW Serokość [mm] 18

KUBEK
„ORIGINAL GTI”

Nr art. 5GB 069 601 A  645

Czerwony (Tornado Red) kubek GTI z napisem ORIGINAL GTI, o zaokrąglonym kształcie i dużym 

uchwycie.

Kolor Czerwony Materiał Porcelana

Pojemność [ml] 350 Wskazówki dotyczące

pielęgnacji

Można myć w zmywarce.   
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KUBEK TERMICZNY
0,4 LITRA

Nr art. 000 069 604 L 041

Kubek termiczny GTI zaprojektowany przez Volkswagen Design, z matową czarną powierzchnią

i srebrnym napisem GTI. Próżnia w podwójnej ściance pozwala utrzymać odpowiednią 

temperaturę napoju (wysoką lub niską).

Kolor Matowy czarny Materiał Stal szlachetna

Pojemność [ml] 400

CHŁODZIARKA

Nr art. 000 065 403 A  041

Czarna żelowa chłodziarka na butelkę, z czerwonym logo GTI. Biała w środku. Elastyczna 

nawet przy –18°C. Chłodziarka jest podzielona na 6 przedziałów i gdy jest dobrze schłodzona, 

gwarantuje zimny napój w zaledwie parę minut. Chłodziarka nadaje się do chłodzenia butelek 

o pojemności 1 litra, butelek z wodą lub dużych szklanek.

Kolor Czarny Średnica [mm] 150

Materiał PCW Wysokość [mm] 175

Grubość ścianki [mm] 25
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RĘCZNIK PLAŻOWY

Nr art. 000 084 501 D  041

Ręcznik plażowy idealnie nadaje się do sauny i na plażę dzięki swojemu rozmiarowi. Cała zewnętrzna

strona wykonana z miękkiego weluru jest pokryta nadrukami. Druga strona frotté jest całkowicie

biała. W górnym lewym rogu znajduje się kieszeń zamykana na zamek – to małe unowocześnienie,

które umożliwia bezpieczne przechowanie kluczyków lub telefonu. Kieszeń można również zamknąć

za pomocą zatrzasku i czerwonego paska. Nadruk na pasku CLOSE BEFORE RACE. Metka z paskiem

może być również używana do zawieszenia ręcznika.

Kolor Czarny/biały/
czerwony

Szerokość [mm] 900

Materiał 100% bawełna

Długość [mm] 1800

PODUSZKA

Nr art. 000 084 508 C  041

Poszewka na poduszkę z bawełnianą wsypą. Przód poduszki jest w całości pokryty nadrukami. Z tyłu

znajduje się otwór pozwalający na wyjęcie wsypy. Poduszkę można również zamknąć za pomocą

zatrzasku i czerwonego paska. Nadruk na pasku CLOSE BEFORE RACE. Wsypa poduszki wypełniona 

włóknami poliestrowymi. Poszewka i wsypa mogą być prane w pralce.

Kolor Czarny/biały/czerwony Füllstoff (Füllmaterial) 100 % poliester

Długość [mm] 500 Opakowanie (sztuki) 1

Szerokość [mm] 500 Waga netto [g] 700



26 KOMUNIKACJA  DOBRE STAJE SIĘ JESZCZE LEPSZEKOLEKCJA GTI

SMYCZ
Z KLAMRĄ DO ZAPIĘCIA

Nr art. 000 087 610 AA 041

Smycz GTI z czarną, chromowaną klamrą Volkswagen Design. Idealnie pasuje do breloka w tym

samym kolorze. Czarny pasek z logo GTI nad klamrą. Przez jego środek, z przodu i z tyłu przechodzi 

czerwona wyszywana linia.

Kolor Czarny Szerokość [mm] 20

Materiał Poliester

Długość [mm] 480

PARASOL

Nr art. 5G1 087 602    041

Kieszonkowy parasol z automatycznym system rozkładania/składania i logo GTI, rozpornikami

z włókna szklanego/aluminium, 3-częściowa metalowa laska, wszystkie elementy stelaża koloru czarnego. 

Uchwyt z tworzywa sztucznego z inkrustowanym logo Volkswagenai i przyciskiem rozkładającym, piktogram 

na przycisku rozkładającym. Parasol z materiałem osłaniającym z 190 T poliestru, pokryty teflonową czarną 

powłoką. Pokrowiec z materiału osłaniającego Clark w kratę, z nylonową podszewką w kształcie rurki, z 2 cm 

zamknięciem z zatrzaskiem i z flagą GTI na pokrowcu.

Kolor Czarny/czerwony Materiał uchwytu Stal/tworzywo 
sztuczne 

Średnica czaszy [cm] 95

Materiał czaszy Poliester Mechanizm rozkładający automatyczny

Materiał rozporników Aluminium/włókno 
szklane

Długość [mm] 300
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ETUI NA SMARTFONA
APPLE IPHONE 6

Nr art. 5G1 087 315   041

Czarne matowe etui pasuje na iPhone‘a 6. Matowy tył, z błyszczącym wzorem plastrów miodu, 

z niewielkim logo GTI u góry. Ochronne etui GTI zaprojektowane przez Volkswagen Design.

iPhone jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz spółki Apple Computer International.

Kolor Czarny Materiał Tworzywo sztuczne

NOTATNIK
„THE ORIGINAL”

Czerwony notatnik GTI z dużym napisem „ORIGINAL GTI” z przodu. W formacie A5. Notatnik 

ma 192 strony. Z tyłu znajduje się nieduża kieszonka wewnętrzna na wizytówki, notatki itp. 

Notatnik zamykany za pomocą elastycznej czarnej gumki jest również wyposażony w uchwyt 

na długopis.

Kolor Czerwony Gramatura papieru [g/m²] 80

Planowana sprzedaż do 2018 Wysokość [mm] 222

Materiał Papier FSC Szerokość [mm] 151

Liczba stron 192 Grubość [mm] 16

Grzbiet Kwadratowy

Nr art. 5GB 087 216   645
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PORTFEL

Portfel zapewniający bezpieczeństwo cyfrowych danych osobowych, ze wzorem plastra miodu, 

czerwoną linią i wytłoczonym gumowanym logo GTI z przodu. Zamknięcie na zatrzask.

W środku: kieszeń na banknoty, cztery przegrody na karty po lewej stronie, cztery

w środku i jedna płaska kieszeń wraz z przegrodą na monety. Powłoka z folii Cryptoalloy. Jest to

folia ochronna, która blokuje sygnały RFID przy standardowej częstotliwości RFID, dzięki czemu

chroni cyfrową prywatność właściciela portfela. Więcej informacji na ten temat: wewnątrz portfela.

Nr art. 5GB 087 400    041

Kolor Czarny  Liczba płaskich kieszeni 1

Materiał 100% poliester Długość [mm] 130

Szerokość [mm] 100

Wyposażenie Folia ochronna RFID, 
przegroda na monety, 
przegroda na banknoty

Wysokość [mm] 20

Liczba przegród 

na karty

7
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CZTEROKOŁOWA WALIZKA
ŚREDNIA

Nr art. 5G1 087 301    GCA

Walizka GTI na kółkach, rozmiar M, niezwykle lekka i wytrzymała. Ma ergonomiczne uchwyty (na górze 

i po bokach), 4 kółka, aluminiową rączkę i zamek szyfrowy TSA (instrukcja obsługi w walizce), zamknięcie

 na zamek błyskawiczny, 2 pasy do spinania bagażu i przegrody w środku, jedną kieszeń na obuwie 

i/lub akcesoria. Walizka zaprojektowana w stylu GTI: wzór plastra miodu, z logo GTI z przodu. 

Charakterystyczny czerwony kolor zamka i materiału wyściełającego z logo GTI. Materiał wyściełający 

ma kilka nadruków GTI w pasujących do siebie odcieniach.

CZTEROKOŁOWA WALIZKA
MAŁA/BAGAŻ PODRĘCZNY

Nr art. 5G6 087 301    GCA

Walizka na kółkach GTI, rozmiar S, niezwykle lekka i wytrzymała. Ma ergonomiczne uchwyty (na górze 

i po bokach), 4 kółka, aluminiową rączkę i zamek szyfrowy TSA (instrukcja obsługi w walizce), zamek 

błyskawiczny, 2 pasy do spinania bagażu i przegrodę na bagaż w środku, kieszeń na obuwie lub akcesoria. 

Walizka zaprojektowana w stylu GTI: wzór plastra miodu, z logo GTI z przodu. Czerwony kolor zamka 

i materiału wyściełającego z nadrukiem logo GTI w pasujących do siebie odcieniach. Rozmiar walizki 

umożliwia zabranie jej w formie bagażu podręcznego.

Kolor Czarny/czerwony Długość [mm] 670

Pojemność [l] 66 Szerokość [mm] 450

Materiał zewnętrzny pojemnika Polycarbonat Głębokość [mm] 260

Waga netto [kg] 3,4

Kolor Czarny/czerwony Długość [mm] 550

Pojemność [l] 33 Szerokość [mm] 420

Materiał zewnętrzny pojemnika Polycarbonat Głębokość [mm] 200

Waga netto [kg] 2,8
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TORBA SPORTOWA

Nr art. 5GB 087 318    041

Torba sportowa ze wzorem plastra miodu, czerwoną wyszywaną linią i wytłoczonym gumowanym 

logo GTI z przodu, 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, kieszeń po prawej 

stronie jest przeznaczona na mokre rzeczy. Wewnątrz są: zamykana na zamek kieszonka, przegroda 

na telefon komórkowy i trzy uchwyty na długopisy. Na dole gumowe paski z bieżnika opony

zabezpieczają spód torby, a po boku wyszywane logo GTI. Przywieszka z oryginalnego materiału Clark. 

TORBA NA RAMIĘ

Nr art. 5GB 087 319    041

Torba na ramię ze wzorem plastra miodu, czerwoną wyszywaną linią i wytłoczonym gumowanym logo GTI 

z przodu, możliwy do odpięcia, regulowany pas na ramię z podkładką i wytłoczonym napisem GTI w 3D. 

Wewnątrz są: zamykana na zamek kieszonka, przegroda na telefon komórkowy i trzy uchwyty 

na długopisy. Dodatkowa kieszonka zamykana na zamek jest też na zewnątrz. Dwie klapki po bokach 

chronią torbę przed deszczem. Przywieszka do zamka błyskawicznego wykonana z oryginalnego materiału 

Clark w kratę, z wyszywanym po boku logo GTI.

Kolor Schwarz Długość [mm] 620

Pojemność [l] 50 Szerokość [mm] 230

Ładowność [kg] 30 Wysokość [mm] 320

Materiał 100% poliester

Kolor Czarny Długość [mm] 290

Pojemność [l] 4,5 Szerokość [mm] 330

Ładowność [kg] 10 Głębokość [mm] 100

Materiał 100% poliester
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ZEGAREK NA RĘKĘ
DAMSKI/MĘSKI, CHRONOGRAF GTI

Nr art. 000 050 830 G  AAB

Dostępny na zamówienie

Elegancki zegarek w sportowym stylu stworzony przez Volkswagen Design. Wyprodukowany

w Niemczech chronograf z mechanizmem Citizen Miyota jest wodoodporny do 10 ATM. Skórzany

pasek daje komfort noszenia. Matowa czarna obudowa i tarcza z wytłoczonym logo GTI zostały

wykonane z najwyższej jakości stali szlachetnej.

Kolor paska Czarny Wodoodporność 10 ATM

Kolor cyferblatu Czarny Obudowa Stal szlachetna

Zapięcie Stal szlachetna Mechanizm Kwarc

Średnica [mm] 42 Materiał paska Skóra

ZEGAREK NA RĘKĘ
DAMSKI/MĘSKI

Nr art. 5G0 050 800    041

Modny zegarek w stylu GTI. Czarny zegarek wykonany z tworzywa sztucznego, z czerwonymi

wskazówkami i czerwonym logo GTI robi wrażenie dzięki wyjątkowej elegancji. Zegarek wodoodporny

do 3 ATM.

Kolor Czarny Wodoszczelność 3 ATM

Zasilanie (bateria) Srebrowo-tlenkowa (SR626SW) Mechanizm Kwarcowy

Materiał Tworzywo sztuczne Płyta podstawowa Stal szlachetna

Średnica [mm] 42 Całkowita długość [cm] 25
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PASEK
MĘSKI, S/M, L/XL

Nr art. 5GD 087 408 A-B  041

Skórzany pasek z wytłoczonym logo GTI, o strukturze przypominającej plastry miodu po stronie

zewnętrznej, z wytłoczonym logo GTI na szlufce i wysokiej jakości gumowej klamrze.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Nr art. 1KV 087 901 A  6J1

Stylowe okulary przeciwsłoneczne unisex. Okulary z logo GTI i diamentowym wzorem stanowią

obowiązkowy letni dodatek, łącznie z czarnym twardym etui.

Kolor Czarny Materiał Tworzywo sztuczne

Ochrona przed 

promieniowaniem UV

Filtr wskaźnik ochrony 3

Kolor Czarny Szerokość [mm] 35

Materiał Skóra cielęca Grubość [mm] 3

Długość [mm] 1060, 1230
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KLAPKI
DOSTĘPNE ROZMIARY 37/38-45/46

Nr art. 5GV 084 350 E-J 041

Klapki mają karbowaną podeszwę z trzema kolorowymi warstwami: czarna-czerwona-czarna, 

z nadrukowanym logo GTI. Podeszwa ma ok. 15 mm grubości i została wykonana z tworzywa 

EVA, które charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i wolno się zużywa. 

Paski z czarnego materiału siatkowego, z czerwonym wyszywanym logo GTI.

Kolor Czarny

Materiał Twarda pianka EVA

CZAPKA
„WE DID IT FIRST”

Nr art. 5GB 084 303    041

Dostępna na zamówienie

Modna długa i lekka czapka wykonana z dwuwarstwowej dzianiny bawełnianej. Niezwykle wygodna

dzięki zawartości elastanu. Po boku wyszywany napis WE DID IT FIRST.

Kolor Czarny Materiał 95% bawełna, 
5% elasthan
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CZAPKA Z DASZKIEM
DZIECIĘCA, „WILD”

Nr art. 5GB 084 300 B

Czapka z daszkiem z dużym nadrukowanym zdjęciem na daszku i napisem WILD z przodu.

Kontrastujące paski z nadrukiem GTI wewnątrz.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować, prać ręcznie,
nie wybielać, nie prać
chemicznie, nie suszyć
w suszarce bębnowej.

Materiał 100% poliester

Podszewka 100% bawełna

T-SHIRT
DAMSKI, „WHO DID IT FIRST”, XS-XXL

Nr art. 5GB 084 210   -E RJ1

Lekko dopasowany, długi T-shirt z jednowarstwowej dzianiny, lekko rozszerzany u dołu. Z przodu 

napis WHO DID IT FIRST wykonany techniką druku trójwymiarowego o dużej gęstości, z delikatnymi 

błyszczącymi dodatkami. Na metce przyszytej do szwu bocznego widnieje małe logo GTI.

Kolor Szary Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować nadruku, prasować w niskiej 
temperaturze, nie wybielać, delikatnie 
czyścić chemicznie tetrachloroetylenem, 
prać w niskiej temperaturze 30°C, 
nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materiał 100% bawełna
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T-SHIRT
MĘSKI, „ORIGINAL PIRELLI GTI”, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 200 A-F  041

T-shirt wykonany z jednowarstwowej dzianiny, z dużym nadrukiem z przodu ORIGINAL PIRELLI GTI 

i małym logo GTI na metce przyszytej do szwu bocznego.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Prasować w umiarkowanej
temperaturze, nie wybielać, delikatnie 
czyścić chemicznie tetrachloroetylenem, 
prać w niskiej temperaturze 30°C,
nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materiał 100% bawełna

T-SHIRT
DZIECIĘCY, ORIGINAL PIRELLI GTI, 104/110-152/158

Nr art. 5GB 084 220   -D 041

T-shirt wykonany z jednowarstwowej dzianiny, z dużym nadrukiem z przodu ORIGINAL PIRELLI GTI i małym 

logo GTI na metce przyszytej do szwu bocznego.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Prasować w umiarkowanej
temperaturze, nie wybielać, delikatnie 
czyścić chemicznie tetrachloroetylenem, 
prać w niskiej temperaturze 30°C,
nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materiał 100% bawełna



36 KOMUNIKACJA  DOBRE STAJE SIĘ JESZCZE LEPSZEKOLEKCJA GTI

ŚPIOSZKI
ROZMIARY 68/74, 80/86

Nr art. 5GD 084 401  -A RJ1

Śpioszki z dużym nadrukiem z przodu i logo GTI na metce przyszytej do szwu bocznego. Specjalne

wykończenia na ramionach i wygodne zapięcie w kroku umożliwiają łatwe ubranie dziecka.

Kolor Szary Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Prasować w niskiej temperaturze, 
nie wybielać, delikatnie czyścić chemicznie
tetrachloroetylenem, prać w niskiej 
temperaturze 30°C, nie suszyć w suszarce 
bębnowej.

Materiał 100% bawełna

T-SHIRT
MĘSKI, „ADRENALIN/GTI”, Z KOLEKCJI GTI, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 200 A-F 8XP

Dostępny na zamówienie

T-shirt wykonany z jednowarstwowej dzianiny, z dużym nadrukiem „ADRENALIN/GTI” z przodu.

Technika druku: trójwymiarowy o dużej gęstości. Materiał przypominający dżins. Małe logo GTI na metce 

przyszytej do szwu bocznego.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować nadruku, prasować w niskiej 
temperaturze, nie wybielać, delikatnie czyścić
chemicznie tetrachloroetylenem, prać w niskiej 
temperaturze 30°C, nie suszyć w suszarce 
bębnowej.

Materiał 100% bawełna
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BLUZA
MĘSKA, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 008 A-F 041

Doskonałej jakości bluza z interesującego połączenia takich materiałów, jak pika i mieszanka tkanin 

absorbujących pot. Bluza ma stojący kołnierz, misternie wykonane szwy z czerwonej tasiemki 

z przodu i z tyłu oraz wytłoczone logo GTI po lewej stronie klatki piersiowej. Tasiemki na karku w kratę GTI.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie wybielać, nie prasować nadruku, 
prasować w niskiej temperaturze, 
nie prać chemicznie, prać w niskiej 
temperaturze 30°C, nie suszyć w suszarce 
bębnowej.

Materiał 100% bawełna

KOSZULKA POLO
MĘSKA, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 230 A-F 041

Koszulka polo wykonana z piki, z kontrastującymi czerwonymi paskami przy rękawach i kołnierzu,

z kieszenią na klatce piersiowej, o wzorze przypominającym plastry miodu, z logo GTI wytłoczonym

na szyi. Krata GTI na bokach i na tasiemkach na karku.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie wybielać, nie prasować nadruku, 
prasować w niskiej temperaturze, 
prać w niskiej temperaturze 30°C, 
nie prać chemicznie, nie suszyć w suszarce 
bębnowej.

Materiał 100% bawełna
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KURTKA PIKOWANA
DAMSKA, XS-XXL

Nr art. 5GB 084 012  -E 041

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować, nie wybielać,
nie prać chemicznie, prać
w niskiej temperaturze 30°C,
nie suszyć w suszarce bębnowej. 

Materiał wierzchni, 

wypełniacz, podszewka 

100% poliester

Lekka kurtka pikowana, ze wzorem plastra miodu. Przylegająca do ciała, lekko dopasowana.

Kurtka ma cienką warstwę izolacji termicznej oraz wkładki w rękawach i po bokach wykonane

z elastycznego softshellu. Po zewnętrznych stronach są dwie kieszenie zapinane na zamek 

błyskawiczny. Dwie kieszenie wewnętrzne umożliwiające schowanie i wygodne przechowywanie 

kurtki. Materiał zewnętrzny jest wodoodporny, końcówki przywieszek do zamka błyskawicznego 

zostały zabezpieczone czerwonym tworzywem sztucznym.

BLUZA
DZIECIĘCA, 116/122-152/158

Nr art. 000 084 150 A-D 645

Dostępna na zamówienie

Dziecięca bluza z kapturem z szorstkiej dzianiny, bez sznurka przy kapturze, z logo GTI

nadrukowanym techniką 3D w kolorze srebrnym, z kieszenią kangurową z przodu i zaokrąglonymi

krawędziami.

Kolor Czerwony/srebrny Obwód klatki piersiowej [cm] 66

Materiał 70% bawełna, 30% poliester



39 KOMUNIKACJA  DOBRE STAJE SIĘ JESZCZE LEPSZEKOLEKCJA GTI

KURTKA
MĘSKA, S-XXXL

Nr art. 5G1 084 002 A-F H50

Dostępna na zamówienie

Męska kurtka z dwuczęściowym kołnierzem wyszywanym od wewnątrz, z materiału imitującego 

zużycie, delikatnie wyściełana, ze ściągaczami przy rękawach i u dołu, zapinana na zamek 

błyskawiczny z logo GTI w formie przywieszki, z pikowaną skórą owczą na ramionach i łokciach. 

Ukośne kieszenie po bokach i płaska kieszeń oraz kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny na klatce 

piersiowej, dwie wewnętrzne kieszenie i wyszywane na czarno na lewej piersi logo GTI oraz rok 76 

na lewym ramieniu. Podszewka z pikowanego srebrnego materiału.

Kolor Szaroniebieski Obwód klatki piersiowej [cm] 91

Materiał 100% poliamid, skóra

Wypełniacz, podszewka 100% poliester

KURTKA PIKOWANA
MĘSKA, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 002 A-F 041

Lekka kurtka pikowana, ze wzorem plastra miodu. Przylegająca do ciała, lekko dopasowana.

Kurtka ma cienką warstwę izolacji termicznej oraz wkładki w rękawach i po bokach wykonane

z elastycznego softshellu. Po zewnętrznych stronach są dwie kieszenie zapinane na zamek 

błyskawiczny. Dwie kieszenie wewnętrzne umożliwiające schowanie i wygodne przechowywanie 

kurtki. Materiał zewnętrzny jest wodoodporny, końcówki przywieszek do zamka błyskawicznego 

zostały zabezpieczone czerwonym tworzywem sztucznym.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować, nie wybielać,
nie prać chemicznie, prać
w niskiej temperaturze 30°C,
nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materiał wierzchni, 

wypełniacz, podszewka 

100% poliester
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Męska kamizelka pikowana z elementami z oryginalnego materiału tapicerki GTI: kaptur 

i podszewka kieszeni, wieszak i krawędź szwu wewnętrznego wykonane z charakterystycznej kraty. 

Kaptur ma możliwość regulacji, dzięki czemu lepiej chroni przed wiatrem i deszczem, 

a w razie potrzeby, może zostać odpięty. Zamek błyskawiczny z przodu występuje w trzech 

wariantach kolorystycznych. Zatrzaski i przywieszki są opatrzone logo GTI. Gumowane logo GTI 

o wzorze plastra miodu zdobi lewą pierś. Dwie boczne kieszenie są zamykane na zatrzaski, 

natomiast wewnętrzna kieszeń na piersi – za pomocą czerwonego paska. Nadruk na pasku CLOSE 

BEFORE RACE.

Kolor Czarny  Wypełniacz Włókno poliestrowe

Materiał 100% poliester podszewka 100% poliester

Nr art. 5G0 084 032 A-F 041

Dostępna na zamówienie

KAMIZELKA
MĘSKA, S-XXXL
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CZAPKA Z DASZKIEM
„WILD”

Nr art. 5GB 084 300 A

Dostępna na zamówienie

Czapka z daszkiem zawierająca na górze i na pasku regulującym z tyłu oryginalny materiał Clark

w kratę, pochodzący z tapicerki GTI. Z przodu czapki duży nadruk, a z tyłu wyszywane logo GTI 

i wytłaczane logo Volkswagena przy zapięciu, z kontrastującymi paskami z nadrukiem GTI

wewnątrz.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować, prać ręcznie,
nie wybielać, nie prać
chemicznie, nie suszyć
w suszarce bębnowej.

Materiał 100% poliester

Podszewka 100% bawełna

CZAPKA Z DASZKIEM

Nr art. 000 084 300 AD 041

Sześciopanelowa czapka z daszkiem z materiału Ottoman, który idealnie nadaje się do wyszywania. 

Zarówno przednia warstwa, jak i górna część czapki są wyszywane we wzór plastra miodu. Dolna 

część została wykonana z oryginalnego materiału pochodzącego z tapicerki GTI. Na czapce srebrne 

wytłoczone logo GTI, wokół daszka przechodzi czerwona linia dająca subtelny kontrast. Zapięcie z tyłu 

umożliwiające regulację czapki z logo VW.

Kolor Czarny Podszewka 100% bawełna

Materiał 100% poliester
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KĄPIELÓWKI
MĘSKIE, MATERIAŁ KRATA „CLARK”, S-XXXL

Nr art. 5GB 084 580 A-F 041

Dostępne na zamówienie

Kąpielówki męskie w charakterystyczną kratę GTI z materiału Clark. Szybkoschnące, z wygodną 

podszewką i wyszywanym napisem na kieszeni CLOSE BEFORE RACE. Kąpielówki mają małą 

wewnętrzną kieszonkę, elastyczną gumę w pasie i dodatkowy pasek dla idealnej regulacji, 

oraz wyszywane logo GTI w pasie.

Kolor Czarny/szary/czerwony Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie prasować, nie wybielać, 
prać w niskiej temperaturze 30°C,
nie prać chemicznie, nie suszyć
w suszarce bębnowej.

Materiał 100% poliester

KRAWAT

Nr art. 231 084 320

Dostępny na zamówienie

Krawat GTI w modną kratę z materiału Clark. Produkt tkany. Logo VW zostało wyszyte 

na podszewce. Krawat ma 150 cm i 8 cm szerokości. Zewnętrzna warstwa to 100% jedwabiu, 

natomiast podszewka została wykonana z poliestru. 

Kolor Czarny/biały/czerwony Długość [mm] 1500

Materiał 100% jedwab Szerokość [mm] 80

Podszewka 100% poliester Planowana sprzedaż do 2017
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BRELOK
„CLARK”

Nr art. 1KM 087 013 B 6J1

Brelok GTI z materiału Clark, z metalowymi elementami, Volkswagen Design.

Kolor Srebrny Tkanina 100% poliester

Materiał Metal, poliester Długość [mm] 100

Grubość tkaniny [mm] 0,5 Szerokość [mm] 30

SKŁADANY POJEMNIK
„CLARK”

Nr art. 5GB 061 104

Dostępny od 43 tygodnia 2016

Mała torba, która – przy niewielkim wysiłku – może zamienić się w obszerne pudło i na odwrót. 

Lekki składany pojemnik, łatwy w użyciu i utrzymaniu czystości, może pomieścić do 30 kg. 

Materiał, z jakiego zostało wykonane, jest odporny na rozerwania, jest nienasiąkliwy i nie jest wrażliwy 

na zabrudzenia. Składany pojemnik GTI został wykończony elementami z oryginalnej kraty GTI Clark 

i opatrzony logo GTI.

Kolor Czarny Długość [mm] 320

Materiał 100% poliester Szerokość [mm] 275

Wysokość [mm] 50
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DŁUGOPIS

Nr art. 5G1 087 210 041

Matowy czarny długopis z czerwonym przyciskiem i logo GTI na klipsie. Długopis z wymiennym

wkładem.

Kolor Czarny/czerwony Design Z logo GTI

Materiał Tworzywo sztuczne Długość [mm] 150

Wkład/tusz Niebieski

BRELOK
LOGO GTI

Nr art. 000 087 010 F YPN

Doskonałej jakości metalowy brelok, z elementami ze sztucznej skóry i wygrawerowanym logo

Golf GTI.

Kolor Srebrny Długość [mm] 100

Materiał Metal
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KOMPLET MAGNESÓW
9 ELEMENTÓW

Nr art. 5G1 087 703

Dostępny na zamówienie

Komplet składa się z 9 magnesów w plastikowym opakowaniu, które przedstawiają różne modele

pojazdów GTI od I do VII. Napis„I LOVE MY GTI i logo Volkswagena. Magnesy mają wymiar 

3 x 3 cm, grubość ok. 3 mm. Obrazki zostały pokryte żywicą epoksydową, a ich powierzchnia jest 

lekko wypukła.

PINY
3 SZTUKI

Nr art. 5G1 087 703 A

Dostępne na zamówienie

3 znaczki przedstawiające modele GTI I, GTI VII i I LOVE MY GTI w plastikowej torebce. Znaczki

mają bezpieczne zapięcie.

Grubość materiału [mm] 3 Długość [mm] 98

Materiał Metal Szerokość [mm] 98

Design GTI Wysokość [mm] 10

Kolor Czarny/biały/czerwony Design GTI

Średnica [mm] 32

Materiał Metal
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FLAGA

Nr art. 5GV 087 701 645

Dostępna na zamówienie

Czerwona flaga z drewnianym kijkiem, przedstawiająca białe logo GTI.

Materiał 100% poliester Długość [mm] 600

Kolor Czerwony Wysokość [mm] 750

Materiał Drewno, poliester

Design z logo GTI

TABLICA REJESTRACYJNA
Z OZNACZENIEM MODELU GOLF GTI

Nr art. 5K0 071 801 B

Dostępna na zamówienie

Na tablicy czarny napis Golf GTI na srebrnym tle. Wymiary: 11 x 51,8 cm.

Kolor Srebrny Szerokość [mm] 518 

Materiał Tworzywo sztuczne Wysokość [mm] 110
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KOSZULKA POLO
MĘSKA, S-XXXL

Koszulka polo z piki, z kontrastującymi szarymi paskami przy rękawach i kołnierzu,

o wzorze przypominającym plastry miodu na obszyciu kołnierza i wewnątrz obszycia guzików.

Wytłoczone logo GTD na klatce piersiowej, tasiemki na karku z nadrukiem kraty GTD.

Kolor Czarny Wskazówki

dotyczące

pielęgnacji

Nie wybielać, nie prasować
nadruku, prasować w niskiej 
temperaturze, prać w niskiej 
temperaturze 30°C, nie prać 
chemicznie, nie suszyć 
w suszarce bębnowej.

Materiał 100% bawełna

Nr art. 5GE 084 230 A-F 041
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CZAPKA Z DASZKIEM
DAMSKA/MĘSKA

Kolor Czarny Podszewka 100% bawełna

Materiał 100% poliester

BRELOK
SREBRNY

Doskonałej jakości brelok GTD z oryginalną kratą Clark Volkswagen GTD i metalowymi elementami.

Opracowany wspólnie z Volkswagen Design.

Kolor Srebrny Tkanina 100% poliester

Materiał Metal, tkanina Długość [mm] 83

Grubość tkaniny [mm] 0,5 Szerokość [mm] 31

Nr art. 5GD 084 300

Czapka z daszkiem z oryginalną kratą GTD na daszku i logo GTD z boku. Od wewnątrz kontrastujące

paski z nadrukiem GTD.

Nr art. 5GD 087 010
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SMYCZ
„TOUGH WORK”, Z ODPINANĄ KLAMRĄ

Nr art. 000 087 610 K  041

Czarna smycz Volkswagen Design z bezpiecznym zapięciem na szyi. Logo Volkswagena jest wytłoczone

na zdejmowanej końcówce, natomiast laserowe oznaczenie Volkswagen Design na breloku i logo 

TOUGH WORK dla Volkswagen Samochody Użytkowe są na czarnym pasku. 

Produkt dostępny w zestawie materiałów reklamowych dla Volkswagen Samochody Użytkowe. 

KUBEK TERMICZNY
„TOUGH WORK”

Nr art. 2K0 069 604

Wysokiej jakości kubek termiczny o pojemności 400 ml, z wygrawerowanym napisem TOUGH WORK

i srebrnym karabińczykiem.

Kolor Czarny Materiał Stal szlachetna

Pojemność [l] 0,4

Kolor Czarny

Materiał 100% poliester
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LATARKA
„TOUGH WORK”, WIELOFUNKCYJNA

Nr art. 2K0 069 690

Duża, wielofunkcyjna latarka z wbudowanym scyzorykiem – funkcje: nóż, nożyczki, otwieracz 

do puszek, otwieracz do butelek, śrubokręt, klucz francuski. Latarka posiada jeden jasnobiały 

reflektor LED oraz funkcję migania i regulowania jasności. Ma również wbudowany przecinak 

do pasów bezpieczeństwa i młotek ratunkowy. Jasność: 60 lumenów. Napis TOUGH WORK.

BRELOK
„TOUGH WORK”

Nr art. 2K0 087 010 A

Metalowy brelok z wygrawerowanym napisem TOUGH WORK i czarnym paskiem ze sztucznej skóry.

Jeden z dwóch pierścieni breloka można odczepić w razie potrzeby.

Kolor Czarny/srebrny Szerokość [mm] 30

Materiał Metal/tworzywo sztuczne

Długość [mm] 130

Kolor Czarny/szary Długość [mm] 140

Materiał Tworzywo sztuczne
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BRELOK
„TOUGH WORK”, SKŁADANA MIARKA

Nr art. 2K0 087 013 B

Biała składana miarka w formie breloka z tworzywa sztucznego, ma 0,5 m długości. Napis TOUGH 

WORK z boku miarki.

DŁUGOPIS
„TOUGH WORK”

Nr art. 2K0 087 210

Metalowy długopis z wygrawerowanym napisem TOUGH WORK. Długopis ma 7 funkcji:

otwieracz do butelek, uchwyt na telefon komórkowy, linijka, stylus do ekranu dotykowego, 

2 końcówki wkręcające, długopis.

Wkład/tusz Niebieski Długość [mm] 140

Materiał Metal

Kolor Biały Szerokość [mm] 25

Materiał Tworzywo sztuczne Wysokość [mm] 15

Długość [mm] 65



52 KOMUNIKACJA  DOBRE STAJE SIĘ JESZCZE LEPSZEMATERIAŁY REKLAMOWE VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE

ETUI NA SMARTFONA
APPLE IPHONE 6 I 6S, NADRUK TRANSPORTER T1

Nr art. 2K0 051 708

Etui na telefony iPhone 6 i 6S z nadrukiem wizerunku Transportera T1. Wykonane z PVC ma powierzchnię 

typu soft-touch.

iPhone jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Apple Computer International.

Kolor Czerwony/biały

Materiał PVC

PIN

Nr art. 000 087 000 G JKA

Srebrny znaczek ze stopu cynku, z logo Volkswagen Samochody Użytkowe. Pojedynczy

produkt w papierowej książeczce. 

Kolor Srebrny Grubość [mm]  2

Materiał Metal   Wysokość [mm] 21

Długość [mm] 18
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DŁUGOPIS

Nr art. 000 087 703 GK 041

Czarny długopis z niebieskim wkładem. Logo Volkswagena na klipsie.

Kolor Czarny Materiał Tworzywo sztuczne

Wkład/tusz Niebieski

DŁUGOPIS

Nr art. 000 087 210 AE

Czarny długopis z tworzywa sztucznego z logo Volkswagen R na klipsie.

Kolor Czarny Długość [mm] 150

Wkład/tusz Czarny

Materiał Tworzywo sztuczne
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PARASOL
MINI PARASOLKA KIESZONKOWA, CZARNA

Nr art. 000 087 602 K

Miniparasol kieszonkowy FARE® AOC w kolorze czarnym, z nadrukowanym srebrnym logo Volkswagena. 

Parasol rozkłada/składa się automatycznie, rozłożony ma 53 cm wysokości. Składa się z 8 części, 

trójramiennej ramy z uchwytem ze stali chromowanej. Jest wyposażona również w: niklowe końcówki, 

czaszę ze 100% z poliestru, system wiatroodporny. Złożony parasol ma 28 cm długości i waży ok. 345 g

Kolor Czarny Materiał Poliester 

Średnica [mm] 970

PAD CZYSZCZĄCY
Z MIKROFIBRY

Nr art. 000 087 703 GH

Pad do czyszczenia ekranu z logo Volkswagen o strukturze przypominającej plaster miodu. 

Pad z mikrofibry można przyczepić z tyłu do telefonu/tabletu i używać go do czyszczenia ekranu.

Kolor Niebieski Szerokość [mm] 37

Materiał Mikrofibra Wysokość [mm] 52
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TORBA SPORTOWA

Torba sportowa z logo Volkswagena nadrukowanym z przodu. Nylonowa torba składa się z:

– 1 głównej przegrody zapinanej na zamek błyskawiczny,

– 1 siatkowej kieszeni w przegrodzie głównej,

– dolnej wkładki w przegrodzie głównej,

– 1 wbudowanej kieszeni przedniej w środku torby,

– 1 przegrody na mniejsze przedmioty, przegrody na telefon komórkowy i miejsca na długopis,

– 2 kieszeni siatkowych, np. na butelki z wodą,

– 1 przegrody na obuwie.

Torba z paskiem na ramię i zamontowanym wyjściem na słuchawki po bokach.

Nr art. 000 087 318 F

Kolor Antracytowy Szerokość [mm] 230

Materiał 100% nylon Wysokość [mm] 330

Długość [mm] 490
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TORBA KURIERSKA

Torba na ramię z zamykaną na zamek błyskawiczny przegrodą, łącznie ze specjalnie wyściełaną

przegrodą na laptopa. Klapa torby jest zapinana na rzep. Torba ma:

– 1 kieszeń zamykaną na zamek błyskawiczny w przegrodzie głównej,

– 1 kieszeń zamykaną na zamek błyskawiczny na klapie torby,

– 1 wyjście na słuchawki na klapie torby.

Srebrne logo Volkswagena na przodzie.

Nr art. 000 087 319 F

Kolor Antracytowy Szerokość [mm] 90

Materiał 100% nylon Wysokość [mm] 400

Długość [mm] 400
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PLECAK

Antracytowy plecak z obszerną, zamykaną na zamek przegrodą. Logo Volkswagena umieszczone 

jest na szarym przodzie plecaka, zamki są w kontarstującym kolorze niebieskim. Tylna główna

przegroda została odpowiednio wyściełana, by móc w niej przenosić laptopa itp.

Przód plecaka ma przegrodę zamykaną na zamek błyskawiczny, przegrodę na telefon komórkowy 

i osobną przegrodę na mniejsze przedmioty. Dwie boczne kieszenie siatkowe mogą być 

wykorzystane np. do transportu butelek z wodą. Plecak ma wyściółkę z tyłu, pas naramienny 

i uchwyt.

Nr art. 000 087 329 D

Kolor Antracytowy Szerokość [mm] 330

Material-Info Nylon Wysokość [mm] 490

Długość [mm] 140
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BRELOK
Z ŻETONEM DO WÓZKA SKLEPOWEGO (WIELKOŚĆ 1 €),

EDYCJA LETNIA TRANSPORTER T1

Nr art. 231 087 010 B  JKA

Brelok bezniklowy z rysunkiem kampera wyposażony w żeton do wózka sklepowego. Żeton jest

takiego samego rozmiaru jak moneta 1 €.

BRELOK
Z ŻETONEM DO WÓZKA SKLEPOWEGO (WIELKOŚĆ 1 GPB),

EDYCJA LETNIA TRANSPORTER T1

Nr art. 231 087 010 C  JKA

Brelok bezniklowy z rysunkiem kampera wyposażony w żeton do wózka sklepowego. Żeton jest

takiego samego rozmiaru jak moneta 1 GBP.

Kolor Silber Długość [mm] 60 

Materiał Stop cynku Szerokość [mm] 35

 

Kolor Srebrny Długość [mm] 60

Materiał Stop cynku   Szerokość [mm] 35
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BRELOK

Nr art. 2K0 087 010

Brelok z motywem T1 w kolorze czerwono-białym. Produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

TORBA PŁÓCIENNA
MOTYW TRANSPORTERA T1

Nr art. 2K0 087 317

Biała torba bawełniana z nadrukiem T1. Torba wykonana z bawełny – gramatura 120 g/m².

Kolor Biały Szerokość [mm] 380

Materiał 100% bawełna Wysokość [mm] 420

Kolor Czerwony, biały Długość [mm] 60

Materiał Tworzywo sztuczne
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MAGNES
W KSZTAŁCIE TRANSPORTERA T1

Nr art. 2K0 087 703 B

Magnes w kształcie Volkswagena T1. Czerwono-biały magnes w kształcie modelu T1 może być

wykorzystywany do przyczepiania notatek, post-itów lub zdjęć do lodówki.

KOLOROWANKA
BUNT

Nr art. 000 087 703 ED

Kolorowanka dla dzieci w formacie A5, zawierająca 24 strony z obrazkami przedstawiającymi

modele Transportera od T1 do T6.

Gramatura papieru [g/m²] 100 Szerokość [mm] 148

Materiał Papier Grubość [mm] 10

Wysokość [mm] 148

Kolor Czerwony, biały Długość [mm] 60

Materiał Tworzywo sztuczne

  

MATERIAŁY REKLAMOWE VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6
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Wszystkie dane dotyczące zakresu dostawy, wyglądu, osiągów, wymiarów, masy oraz zdjęcia i wszelkie dane odnośnie
wyposażenia i dane techniczne opierają się na informacjach z rynku niemieckiego dostępnych w momencie złożenia 
do druku.
W ramach dalszego rozwoju naszych produktow zastrzegamy sobie prawo do zmian zakresu dostawy, wyglądu i koloru.

Zdjęcia: Volkswagen AG

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

www.volkswagen.pl

Wydrukowano w Polsce

09/2016
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