
Szykuj się na... 
letnią podróż!

Volkswagen gotowy 
na przygodę

8 kroków do zadbanego 
Volkswagena

Celebruj malownicze 
Karkonosze

Zachwycające 
Żuławy Wiślane

Oryginalne akcesoria Volkswagen®



2 3Volkswagen gotowy na przygodę Volkswagen gotowy na przygodę

Bagażnik rowerowy Compact II
Nr kat.: 3C0071105B

Zaplanowanie trasy po kraju jest jednak tylko 

jedną z części składowych udanego urlopu. 

Nie możemy zapominać o odpowiednim 

przygotowaniu Twojego kluczowego to-

warzysza podróży – Volkswagena. Właśnie 

dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie listę 

rzeczy do zrobienia, dzięki której unikniesz 

niepotrzebnych stresów w wakacje.

1. Przygotuj się na każdą ewentualność
Właściwe przygotowanie samochodu  

do dłuższej trasy to podstawa spokojnych 

i zgodnych z planem wakacji. Przed taką 

podróżą koniecznie sprawdź działanie 

oświetlenia samochodu, poziom płynów 

(oleju, płynu chłodniczego, hamulcowe-

go i do spryskiwaczy), ciśnienie powietrza  

w oponach, stan wycieraczek, wyposażenie 

apteczki i koniecznie działanie klimatyzacji. 

Jeśli zauważysz problemy z którymś z podze-

społów lub wolisz, by ktoś za Ciebie spraw-

dził te elementy, zapytaj o taką kontrolę 

w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena.

2. Spakuj bezpiecznie rowery
W  samochodowe wakacyjne wojaże  

po Polsce przyjemnie jest włączyć wyprawy 

rowerowe, warto więc zawczasu zaopatrzyć 

się w bagażnik, który zapewni bezpieczny 

transport Twoich jednośladowców. W skle-

pie Volkswagena znajdziesz rozwiązania 

dopasowane do Ciebie i tego, ile rowerów 

zamierzasz zabrać na wyprawę. Przykłado-

wo bagażnik rowerowy Compact II zapewni 

komfortowy transport duetu dwukołowców. 

Jeśli w Twoim Volkswagenie nie jest za-

montowany hak holowniczy, zawsze możesz 

skorzystać z belek bagażnika na dach, do 

których zamocujesz uchwyty na rower, pa-

miętaj by jadąc z bagażnikiem dachowym 

nie przekraczać prędkości 130 km/h.

3. Pamiętaj o najmłodszych
Dzieci mogą marudzić w długiej podróży, ale 

nie z pakietem Dziecko w podróży! Znajdziesz 

w nim matę pod fotelik z ochroną oparcia, 

dodatkowe lusterko wewnętrzne, poduszkę-

przytulankę oraz organizer na  ulubione 

gadżety najmłodszych członków rodziny. 

Volkswagen
gotowy na przygodę

Długie podróże objazdowe po Polsce mają 
swój niepowtarzalny urok, zwłaszcza w nowej 
rzeczywistości, w której kluczowe jest 
bezpieczeństwo. Będąc uważnym i dobrze 
przygotowanym, bez reszty możesz na nich oddać 
się instynktowi odkrywcy, eksplorując nowe 
i niepowtarzalne miejsca oraz celebrując piękne 
wakacyjne chwile w gronie najbliższych Ci osób.

O  bezpieczeństwo małych pasażerów 

zadbają odpowiednio przystosowane 

foteliki, np. fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT, 

przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. 

Weź pod uwagę, że taka podróż wymaga 

większej liczby postojów oraz pomysłów  

na gry i zabawy w trakcie jazdy.

4. Potrzebujesz więcej przestrzeni?
Objazdowe wakacje po Polsce często wiążą 

się z koniecznością zabrania ze sobą większej 

ilości bagażu, niż jest w stanie pomieścić 

Twój bagażnik. 

Jeśli zaopatrzysz się w  Box dachowy  

340 l, możesz zapomnieć o prze chowywaniu 

przedmiotów na sie dzeniach auta. Tym bar-

dziej odradzamy umieszczanie przedmiotów 

na tylnej półce – w przypadku ostrego hamo-

wania lub wypadku zagrażają życiu i zdrowiu 

podróżujących. 

Box dachowy jest wygodny w użytkowaniu – 

otwiera się z jednej strony, a dwupunktowy 

system zamykania zapewnia bezpieczeństwo 

przewożonego bagażu.

Belki bagażnika dachowego  
Nr art.: 5G4071126

Element pakietu Dziecko w podróży
Nr kat.: 5DA087571A

Box dachowy 340 l
Nr art.: 000071200
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Zakup własnego Volkswagena to nie lada 
wydarzenie. Aby zachować piękno 
wymarzonego auta na długi czas, należy 
odpowiednio o nie zadbać. W tym celu 
stworzyliśmy specjalne kosmetyki,  
które pozwalają przedłużyć efekt nowości. 
Czytaj dalej, a dowiesz się, jak przeprowadzać 
pielęgnację, na którą zasługuje Twój pojazd!

8 kroków  
do zadbanego
Volkswagena

Mycie auta najlepiej wykonywać w  myj-

niach samoobsługowych. Nie sprawdzi się 

w tym celu przydomowe podwórko – środ-

ki chemiczne nie powinny przenikać bez-

pośrednio do gleby. Sprawdź koniecznie, 

czy regulamin wybranej myjni nie zabrania 

mycia auta z  wykorzystaniem własnych 

środków do pielęgnacji.

Krok 1: Mycie lakieru
Dokładnie opłucz samochód z piasku i bru-

du – najlepiej wodą pod  ciśnieniem. Nie 

omijaj szczelin ani nadkoli. Do mycia przy-

gotuj dwa wiadra: jedno z wodą z szampo-
nem (np. z naturalnym woskiem carnauba) 

i drugie z czystą wodą. Szampon poprawia 

wygląd lakieru oraz długotrwale chroni 

przed niekorzystnymi wpływami atmos-

ferycznymi czy solą. Zaopatrz się również 

w jakościową gąbkę lub rękawicę do mycia 

samochodu.

Samochód myj, zaczynając od dachu 

w dół. Zanurz gąbkę w wodzie z szampo-

nem, umyj dany element, potem zanurz ją 

w  czystej wodzie, a  następnie ponownie 

w  wodzie z  szamponem. Powtarzaj ten 

cykl kilkukrotnie, przeprowadzając tzw. 

mycie na  dwa wiadra – zanurzanie gąbki 

w wodzie bez szamponu pozbawia ją pia-

sku i brudu. W ten sposób ochronisz lakier 

karoserii przed porysowaniem. Podczas 

mycia nie zapomnij o umyciu progów (rów-

nież od spodu) oraz rur wydechowych.

Na  koniec dokładnie opłucz samochód 

wodą pod  ciśnieniem. Jeśli owadów 

z przedniego zderzaka lub pokrywy silnika 

nie udało się zmyć szamponem, skorzystaj 

ze specjalnego płynu do usuwania insek-

tów, który doskonale poradzi sobie z  tym 

zadaniem. Z łatwością usuwa pozostałości 

z  delikatnych powierzchni, np. lakieru czy 

szkła, a żelowa konsystencja zapewnia do-

brą przyczepność do pionowych i skośnych 

powierzchni.

Krok 2: Mycie felg
Po  umyciu lakieru przejdź do pielęgnacji 

felg z użyciem specjalnego preparatu, któ-

ry doskonale poradzi sobie nawet z bardzo 

uporczywymi zabrudzeniami. Płyn o  że-

lowej konsystencji skutecznie czyści, nie 

niszcząc przy tym materiału. Szybko prze-

nika nawet przez największe zabrudzenia 

i  ułatwia ich usunięcie, a  dodatkowo za-

wiera składniki chroniące przed korozją. 

Spryskaj felgi płynem, a następnie za po-

mocą pędzla lub gąbki rozprowadź płyn 

po feldze tak, by dotrzeć do wszystkich jej 

zakamarków. Jeśli zabrudzenia były małe, 

po  pędzelkowaniu spłucz je czystą wodą 

pod ciśnieniem (po wcześniejszym umyciu 

opon małą szczotką lub gąbką). Do moc-

niejszych zanieczyszczeń możesz wykorzy-

stać specjalną szczotkę do felg.

Krok 3: Osuszanie
Osusz auto, korzystając ze specjalnego 

ręcznika z mikrofibry (najlepiej o gramatu-

rze powyżej 500 g/m² i wymiarach co naj-

mniej 50x70 cm). Zabieg z wykorzystaniem 

chłonności tego materiału przebiegnie 

szybko i  sprawnie, pozwoli usunąć pozo-

Szampon z naturalnym woskiem 
carnauba
Nr art. 000096315B

Płyn do usuwania insektów
Nr art. 000096300B

Preparat do 
pielęgnacji felg
Nr art. 000096304J
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Preparat do pielęgnacji części z tworzyw sztucznych 
Nr art. 000096314B

Płyn do pielęgnacji kokpitu
Nr art. 000096307B

Środek do czyszczenia tapicerki
Nr art. 000096301B

Preparat do tapicerki skórzanej
Nr art. 000096323J

Krok 6: Pielęgnacja kół
Korzystając z wilgotnej ściereczki z mikro-

fibry, możesz w  prosty sposób doczyścić 

zabrudzenia felg, które zostały przeoczone 

w  trakcie mycia. Aby nadać efekt „wow” 

kołom i  całemu Volkswagenowi, nałóż 

czernidło do opon, dzięki któremu guma 

odzyska głęboką czerń.

Krok 7: Czyszczenie wnętrza
Zacznij od wyciągnięcia dywaników, 

starannie je wytrzep. Dokładnie odkurz 

wnętrze oraz powierzchnię deski 

rozdzielczej, boczki drzwi i  konsolę 

centralną oraz tapicerkę siedzeń, stosując 

nakładkę z  włosiem na  rurę odkurzacza. 

Usuń urządzeniem zanieczyszczenia 

z  wykładziny podłogowej. Pamiętaj 

o wnętrzu bagażnika. Następnie starannie 

umyj szyby od wewnątrz.

Nie zapomnij o  czyszczeniu elementów 

plastikowych, najlepiej  płynem do pielę-
gnacji kokpitu, który wyczyści zabrudze-

nia, nada głębię kolorowi i  zabezpieczy 

powierzchnię. Aby uzyskać bardzo dobry 

efekt skorzystaj później z  preparatu do 
pielęgnacji części z  tworzyw sztucznych, 

który zastosowałeś już do zabezpieczenia 

plastików zewnętrznych.

Jeśli okaże się, że  po  odkurzeniu tapicer-

ka siedzeń czy boczków drzwi wymaga 

odświeżenia, wybierz skuteczny środek  
do czyszczenia tapicerki, który usuwa war-

stwy zanieczyszczenia, osad nikotynowy 

i plamy. Jego dodatkową zaletą jest przy-

jemny, cytrusowy zapach. Środkiem tym 

możesz czyścić także meble tapicerowane 

w  domu. W  przypadku tapicerki skórza-

nej zastosuj specjalny preparat  i szczotkę  

do czyszczenia tego typu materiału. 

Na  sam koniec poddaj ją konserwacji, co 

zapewni ochronę na  kilka miesięcy. Pre-

parat jest delikatny, tworzy na  skórze 

warstwę ochronną o satynowym połysku, 

która chroni przed zabrudzeniami, promie-

niowaniem UV i naturalnym zużyciem.

Krok 8: Pielęgnacja uszczelek
Ostatni etap to czas, by zadbać o uszczelki 

w Twoim aucie. Ten zabieg jest bardzo waż-

ny zarówno przed zimą, jak i w czasie lata. 

Najpierw je umyj, a  następnie skorzystaj  

ze specjalnego preparatu do konserwacji 
elementów gumowych, który chroni mate-

riał przed utratą elastyczności, a zimą zapo-

biegnie przymarzaniu uszczelek. Zmniejszy 

też tarcie i zredukuje w ten sposób odgłosy 

wydawane przez gumowe elementy.

Wybierając własne kosmetyki do pielęgna-

cji auta, postaw na najwyższą jakość tych, 

które znajdziesz w  ofercie Oryginalnych 

akcesoriów Volkswagen®. Pamiętaj, by za-

wsze zapoznać się z instrukcją ich obsługi, 

którą znajdziesz pod  etykietą na  butelce 

– środki czyszczące w  wielu przypadkach 

mogą znajdować się na  czyszczonej po-

wierzchni tylko przez określony czas.

stałości wosku znajdującego się w  szam-

ponie oraz zapobiegnie pojawieniu się 

zacieków i  efektu wyschniętych kropelek 

wody. Aby wytrzeć trudniej dostępne miej-

sca, skorzystaj z mniejszej ściereczki z tego 

samego materiału, nie zapominając przy 

tym o progach i krawędziach drzwi.

Krok 4: Mycie szyb
Kolejną niezbędną czynnością jest umy-

cie szyb za  pomocą płynu do szyb i  ście-

reczki z  mikrofibry. Pamiętaj, by szybę 

podgrzewaną (np. tylną) wycierać zgod-

nie z  przebiegiem linii podgrzewających.  

Nie zapomnij o wyczyszczeniu lamp przed-

nich i tylnych oraz lusterek.

Krok 5: Pielęgnacja plastików zewnętrz-
nych
Dobra wiadomość: Twój samochód jest 

już gotowy do pielęgnacji plastikowych 

elementów! Korzystając ze ściereczki 

z mikrofibry możesz najpierw odtłuścić te 

elementy specjalnym środkiem na bazie al-

koholu   izopropylowego (pot. IPA). Następnie  

za  pomocą aplikatora lub ściereczki na-

noś dokładnie środek do pielęgnacji czę-
ści z tworzyw sztucznych, który doskona-

le pielęgnuje, odświeża i wydobywa kolor 

części z  tworzywa. Dodatkowo ma dzia-

łanie antystatyczne i  hydrofobowe oraz 

chroni przed promieniowaniem UV, a jego 

odporność na mycie sięga nawet pół roku.
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Tereny Karkonoszy są wprost wymarzone  

do rowerowych eskapad, przed podróżą 

sprawdź mocowania do rowerów przezna-

czone dla Twojego modelu auta, na przykład 

bagażnik rowerowy Compact III , którym 

przewieziesz aż 3 rowery, a dla pełnego 

komfortu podróży postaw na jakościowe 

jednośladowce od Volkswagena. Kiedy 

wszystko już gotowe, zapraszamy na wspól-

ną celebrację malowniczych gór!

Pierwszy przystanek: zamek w Książu
W drodze do Karkonoszy odwiedź zamek  

w Książu – to urokliwa fortyfikacja z XIII wie-

ku, położona na terenie Wałbrzycha, skąd 

rozpoczniesz swoją letnią przygodę. 

To również trzeci pod względem wielkości 

tego typu historyczny budynek w Polsce, 

znajdujący się w rejestrze Szlaku Zamków 

Piastowskich, który obejmuje województwo 

dolnośląskie. Jego wybrane komnaty są do-

stępne dla zwiedzających w każdym dniu 

tygodnia. Wyjątkowym przeżyciem dla od-

wiedzających jest podziemna trasa turystycz-

na, która odsłania tajemnice niesamowitego 

obiektu. W zamku w Książu usytuowany jest 

hotel przy Oślej Bramie, w którym możesz 

jeszcze bardziej doświadczyć klimatu wyjąt-

kowego miejsca. Co jeszcze Cię tu czeka? 

W niewielkiej odległości od fortyfikacji znaj-

duje się punkt widokowy, z którego rozpo-

ściera się wyjątkowy widok na okoliczny kra-

jobraz, oraz położone na Topolowej Górce 

mauzoleum, przedstawiające losy rodu 

Hochbergów.

Pora na wyciąg!
Po zanurzeniu się w niepowtarzalnej histo-

rii zamku w Książu pora na nieco aktywności. 

Twój kolejny przystanek w podróży to wyciąg 

– kolej linowa na Kopę, dzięki której dotrzesz 

na karkonoską Śnieżkę. Zabierz ciepłe ubra-

nie – temperatura na szczycie może być 

odmienna niż u podnóża góry. Na górze tu-

rystów często wita mgła, dzięki której być 

może będziesz świadkiem wyjątkowych 

zjawisk atmosferycznych, takich jak legen-

darna gloria, czyli barwne pierścienie nada-

jące niepowtarzalność widokom.

Ze Śnieżki kieruj się szlakiem w kierunku Ma-
łego Stawu, przy którym znajduje się kulto-

we schronisko górskie, czyli Samotnia. W niej 

możesz się zatrzymać lub od razu ruszać 

dalej – w stronę Świątyni Wang – najbardziej 

wiekowego drewnianego kościoła ewange-

lickiego w Polsce, który został przeniesiony 

z… norweskiej miejscowości Vang. Powstał 

całkowicie bez użycia gwoździ, a jego wnę-

trze skrywa wyjątkowe zabytki.

Celebruj malownicze
Karkonosze

Karkonosze zachwycają wyjątkowym położeniem, pięknymi 
krajobrazami i masą atrakcji: zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. 
Znajdziesz tu dzikość górskiej przyrody, malownicze szlaki 
prowadzące w urokliwe zakątki oraz zapierającą dech w piersiach 
historyczną architekturę. To idealne miejsce na spędzenie miłych 
wakacyjnych chwil w dynamicznej i pełnej zniewalających postojów 
trasie Volkswagenem.

XIII-wieczny zamek w Książu

Śnieżka – najwyższy 
szczyt Karkonoszy 
oraz Sudetów. 
Jego wysokość 
bezwzględna 
to 1602 m n.p.m.

Świątynia Wang to najstarszy drewniany 
kościół ewangelicki w Polsce. Powstał 
całkowicie bez użycia gwoździ.

Celebruj malownicze Karkonosze. Celebruj malownicze Karkonosze.



10 Celebruj malownicze Karkonosze 11Celebruj malownicze Karkonosze10 11

Wodospad 
Szklarki

Wodospad Kamieńczyk –
najwyższy wodospad 
w polskich Sudetach. 
Ma wysokość 27 m.

łości do Karkonosza. Tuż nieopodal położo-

ny jest Chybotek, wyjątkowa formacja skal-

na, do której wiedzie drzewiasta trasa. Szlak 

prowadzi dalej – do Złotego Widoku, czyli 

punktu obserwacyjnego, którego nazwa 

wiele mówi. Stąd w pełni można podziwiać 

dzikość karkonoskiej przyrody i po naciesze-

niu oczu udać się dalej, w kierunku Zakrętu 
Śmierci. Rozpościera się on na  Drodze 

Sudeckiej i przebiega wśród gęstego zale-

sienia. Dojedziesz nim do Świeradowa Zdrój, 
uzdrowiskowego miasteczka, które dyspo-

nuje źródłami z wodą o właściwościach 

leczniczych. Weź ze sobą pakiet plażowy 
Klassik z oferty Oryginalnych akcesoriów 

Volkswagen®, dzięki któremu odpoczynek 

będzie jeszcze bardziej komfortowy.

Jeśli wystarczy Ci czasu, ze świątyni Wang 

rusz swoim Volkswagenem prosto do Zam-
ku Chojnik, ulokowanego w strefie Karko-

noskiego Parku Narodowego. Znajduje się 

w nim wieża stanowiąca świetny punkt wi-

dokowy na górski krajobraz. Jeśli będziesz 

podróżować pieszo lub rowerem, koniecznie 

zrób przystanek w Jaskini Przemytników, 

gdzie możesz podziwiać niepowtarzalne 

formacje skalne.

Kojący szum wody i inne atrakcje
Następny przystanek (a właściwie parking) 

Twojej przygody to urokliwy wodospad 
Szklarki, usytuowany na wysokości 520 m 

n.p.m. Otacza go leśna roślinność i legenda 

– nazwa nawiązuje do córki szklarza i jej mi-

Wjedź na Szrenicę
Szrenica to szczyt usytuowany w zachodnim 

rejonie polskiej części Karkonoszy. Ujrzysz 

z niego Karkonosze czeskie, Kotlinę Jelenio-
górską oraz Góry Izerskie. Wyróżnia się wy-

jątkowym klimatem miejscowym, który jest 

przyrównywany do alpejskiego. Powietrze 

bywa tu przyjemnie wilgotne, a latem dość 

ciepłe jak na obszary górskie. Z tego szczy-

tu możesz zejść na dwa sposoby. Pierwszym 

z nich jest obranie trasy przez Kamieńczyk, 

czyli wyjątkowy miejscowy wodospad, przy 

którym ulokowane jest również schronisko. 

Drugim jest wybranie szlaku przez stację 

przekaźnikową przy Śnieżnych Kotłach – ma-

jestatycznych polodowcowych formacjach 

natury. Niezależnie od Twojej decyzji, czeka 

na Ciebie prawdziwie magiczny czas!

Wyjątkowe powroty
Kiedy eksplorację terenów Karkonoszy bę-

dziesz mieć za sobą, pora na powrót, ten 

jednak też może być urokliwy. Po drodze 

zatrzymaj w Kościele Pokoju w Jaworze. Jest 

to zabytek wpisany na  listę światowego 

dziedzictwa UNESCO w 2001 roku, posiada-

jący niepowtarzalną architekturę.

Podróżowanie po Polsce jest wyjątkowym 

przeżyciem, jeśli Twoim kompanem podró-

ży jest Volkswagen. Mamy nadzieję, że Two-

ja własna wyprawa będzie dla Ciebie równie 

pasjonującą przygodą, co dla nas!

Życzymy szerokiej drogi!

Kościół Pokoju 
w Jaworze

Celebruj malownicze Karkonosze. Celebruj malownicze Karkonosze.

Góry Izerskie



12 Zachwycające Żuławy Wiślane i okolice 13Zachwycające Żuławy Wiślane i okolice

Żuławy Wiślane to doskonały wybór 
na objazdowe wakacje w Polsce oraz prawdziwa 
gratka dla miłośników eksploracji budynków, 
w których murach wyraziście wyczuwalny 
jest duch historii. Równina deltowa Wisły 
skrywa w sobie wiele wakacyjnych atrakcji, 
które zapewnią Tobie i kompanom podróży 
niezapomniane wspomnienia.

Zachwycające
Żuławy Wiślane
i okolice

Dziś czeka na Ciebie mnóstwo wyjątkowej, 

głównie pokrzyżackiej, architektury oraz 

wodne przygody, do których mogą Ci się 

przydać belki bagażnika dachowego i bok-

sy dachowe od Volkswagena. Polskie rzeki 

to wyjątkowo klimatyczne obszary, które 

warto poznać na żywo.

Zamek w Malborku
Główną atrakcją Żuław Wiślanych jest za-
mek w  Malborku, historyczna siedziba 

wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, 

wielowiekowa rezydencja królów Polski 

oraz unikatowy zabytek na  mapie świata, 

wpisany na  listę światowego dziedzictwa 

UNESCO w  1997 roku. Ten ważny obiekt 

w  historii naszego kraju skrywa wiele 

atrakcji, które pochłoną Ciebie i  Twoich 

współtowarzyszy przygody na  długie go-

dziny. Możesz wybrać trasę historyczną, 

dzięki której odkryjesz zakamarki zam-

kowych komnat lub trasę zieloną, która 

obejmuje zwiedzanie terenów zielonych. 

W zamku w Malborku znajduje się również 

muzeum z wyjątkową kolekcją artefaktów 

z przeszłości – pozostałości po krzyżackich 

rezydentach.

Zamek w Gniewie
Nieopodal Malborka położony jest Gniew, 

gdzie znajduje się kolejny malowniczy 

zamek krzyżacki. Jego główną atrakcją 

jest zamkowa izba tortur, przyprawiająca 

o  prawdziwy dreszczyk emocji. Tutaj mo-

żesz zobaczyć wystawę, która w  całości 

jest poświęcona katowskim technikom 

i  wykorzystywanym w  średniowieczu na-

rzędziom. Do dyspozycji zwiedzających jest 

też urokliwa kaplica zamkowa oraz wyjąt-

kowe krużganki obronne. Warto pamiętać, 

że zamek w Gniewie w czasie II wojny świa-

towej pełnił rolę więzienia dla Polaków,  

co zostało udokumentowane dzięki spe-

cjalnej sali, którą warto odwiedzić.

Opactwo Cysterskie w Pelplinie
Ten wyjątkowy kompleks jest głęboko 

wpisany w  historię Pelplina i  okolic – to 

właśnie Zakon Cystersów odpowiadał  

za  rozwój regionu aż  przez sześć stuleci. 

Otoczony jest widowiskową doliną Wie-

rzycy, której krajobraz potrafi onieśmie-

lić nawet największego miłośnika natury. 

Znajdziesz tutaj unikatowy kościół klasz-
torny, którego konstrukcja została oparta 

na kształcie krzyża łacińskiego, a zachowa-

ne wyposażenie pozwala na pełne przenie-

sienie się myślami do średniowiecza. Wie-

le tajemnic do odkrycia skrywają również 

pomieszczenia, w  których mnisi spędzali 

swoje codzienne życie.

Raczki Elbląskie
Raczki Elbląskie to niepowtarzalna wieś 

w  województwie warmińsko-mazurskim, 

której odwiedzenie szczególnie polecamy 

nie tylko ze względu na  kontakt z  kojącą 

przyrodą. Znajduje się tutaj również unika-

towa depresja (1,8 m p.p.m), która jeszcze 

do niedawna była uznawana za  najniżej 

położony punkt w  całej Polsce. Unikalny 

teren jest oznaczony specjalnym znakiem. 

Gniew widziany 
z rzeki Wierzycy.

Zamek w Malborku

12 13Zachwycające Żuławy Wiślane Zachwycające Żuławy Wiślane
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Elbląg

Rower górski GTI 
Nr art.: 000050230BM Miejscowość jest idealna do eksplorowania 

jej piękna rowerem górskim GTI.
Jeśli masz w  sobie żyłkę odkrywcy, być 

może zaciekawi Cię również odwiedzenie 

wsi Marzęcino, która posiada tereny poło-

żone jeszcze niżej pod  poziomem morza. 

Obowiązkowa fotografia i możemy ruszać 

dalej – tym razem na wodną przygodę!

Spływ kanałem elbląskim do Małdyty
Na  zakończenie eksploracji Żuław Wiśla-

nych spędź aktywnie czas na szlaku wod-

nym Kanału Elbląskiego, uznawanego 

przez wielu za jeden z „cudów Polski”. Fa-

nów tego rejonu przyciąga czystość wody 

i dzika natura okalająca spływ. 

Twoja podróż wystartuje w Elblągu, gdzie 

rozpoczynają się rejsy białą flotą Żeglu-

gi Ostródzko-Elbląskiej. Trasa znana jest 

z  unikatowych w  skali Europy rozwiązań 

hydrotechnicznych, m.in. śluz i  pochylni. 

Statek w  trakcie rejsu pokonuje różnicę 

wysokości wynoszącą 100 metrów! Nurt 

rzeki zaprowadzi Cię do Małdytów. To 

wieś, która posiada prawdziwie krzyżac-

kiego ducha – jest dawnym folwarkiem za-

konnym. Tutaj też, na łonie pięknej natury, 

warto zorganizować rodzinny piknik wień-

czący wspólną, 46-kilometrową przygodę 

i będący wstępem do powrotu do Elbląga 

pociągiem.

Zabierz swojego Volkswagena oraz bliskie 

Ci osoby w  niezwykłą podróż po  malow-

niczych terenach delty Wisły i  spędź czas 

blisko przyrody, eksplorując niepowtarzal-

nego ducha średniowiecznych zabytków. 

Jesteśmy bardzo ciekawi, czym Ciebie za-

skoczą Żuławy Wiślane!

Zespół Volkswagena

Zachwycające Żuławy Wiślane Zachwycające Żuławy Wiślane

Kanał Elbląski. Statek w trakcie rej-
su pokonuje różnicę wysokości 
wynoszącą 100 metrów!



17Wybrane akcesoria – Polo16 Wybrane akcesoria – up!, e-up! FL

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

up!, e-up! FL Polo

01 |   Belki bagażnika dachowego
up! 2-drzwiowy
Cena: 1099 zł
Nr art.: 1S3071126

02 |   Mata bagażnika
Regulowana podłoga bagażnika.  
Cena: 148 zł
Nr art.: 1S0061160A

03 |   Dywaniki tekstylne PLUS
Przednie i tylne (komplet = 4 szt.).
Cena: 134 zł
Nr art.: 1S1061404A WGK

04 |   Podłokietnik ze schowkiem
Tapicerowany, czarny. 
Nr art.: 1S3071126
Cena: 689 zł
Nr art.: 1S0061123A

05 |   Koło zimowe 14" 
Felga stalowa
Opona 165/70 R14 81T  
Semperit MasterGrip 2
Nr art.: 1S0073674F 03C – lewe
Cena: 389 zł
Nr art.: 1S0073574F 03C – prawe
Cena: 389 zł

06 |   Koło zimowe MERANO 15" 
(również do up! GTI)
Felga ze stopu metali lekkich
Opona 165/65 R15 81T  
Continental WinterContact TS860
Nr art.: 1S0073525B 8Z8 – prawe
Cena: 890 zł
Nr art.: 1S0073625B 8Z8 – lewe
Cena: 890 zł

01

02 03 04

05 06

01 02

03 04

05 06

01 |   Belki bagażnika dachowego
Cena: 1209 zł
Nr art.: 2G0071126

02 |   Mata bagażnika
Bazowa podłoga bagażnika.  
Cena: 195 zł
Nr art.: 2G0061160A

03 |   Folie progowe
Czarno-srebrne, (komplet = 4 szt.).
Cena: 319 zł
Nr art.: 2G4071310  BXF

04 |   Folie ochronne progów tylnych
Transparentne (zestaw = 2 szt.). 
Nr art.: 1S3071126
Cena: 157 zł
Nr art.: 2G0071310A 908

05 |   Koło zimowe 15" 
Felga stalowa
Opona 185/65 R15 88T  
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 2Q0073565B 03C – prawe
Cena: 519 zł
Nr art.: 2Q0073665B 03C – lewe
Cena: 519 zł

06 |   Koło zimowe CORVARA 15" 
(również do up! GTI)
Felga ze stopu metali lekkich
Opona 185/65 R15 88T  
Goodyear UltraGrip9
Nr art.: 2G0073535  8Z8 – prawe
Cena: 789 zł
Nr art.: 2G0073635  8Z8 – lewe
Cena: 789 zł

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.
Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.
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Golf 8 Golf 7

01 |    Folie progowe
Czarno-srebrne, (komplet = 4 szt.). 
Nr art.: 5H0071310  ZMD
Cena: 359 zł
Nr art.: 2G0071310A 908

02 |   Mata bagażnika
Regulowana podłoga bagażnika.  
Cena: 251 zł
Nr art.: 5H0061160

03 |    Listwa ochronna na górną krawędź 
zderzaka w optyce stali 
Czarna.
Cena: 609 zł
Nr art.: 5H0061195A

04 |   Listwa ochronna na górną krawędź 
zderzaka w optyce stali 
Srebrna.
Cena: 569 zł
Nr art.: 5H0061195

05 |  Hak holowniczy z wiązką 13-stykową  
i kodem aktywującym
Cena: 2789 zł
Nr art.: 5H0092150

06 |   Koło zimowe GAVIA 16" 
Felga ze stopu metali lekkich
Opona 205/55 R16 94H 
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 5H0073566  8Z8 – prawe
Cena: 1159 zł
Nr art.: 5H0073666  8Z8 – lewe
Cena: 1159 zł

01

02 03 04

05 06

01 |   Mata bagażnika
Cena: 186 zł
Nr art.: 5G0061160

02 |   Dywaniki gumowe Premium
Przednie i tylne, (komplet = 4 szt.).  
Cena: 258 zł
Nr art.: 5G1061500A 82V

03 |   Listwy progowe
Aluminiowe, do wersji 2 drzwiwej.
Cena: 439 zł
Nr art.: 5G0071303C

04 |   Moduł bazowy systemu komfortu  
w podróży
Nr art.: 000061122
Cena: 106 zł
Wieszak
Nr art.: 000061127B
Cena: 329 zł

05 |   Koło zimowe 16" 
Felga stalowa
Opona 205/55 R16 91H 
Bridgestone Blizzak LM 005
Nr art.: 5Q0073566E 03C – prawe
Cena: 629 zł
Nr art.: 5Q0073666E 03C – lewe
Cena: 629 zł

06 |   Koło zimowe CORVARA 16" 
Felga ze stopu metali lekkich
Opona 205/55 R16 91H 
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 5G0073566H 8Z8 – prawe
Cena: 819 zł
Nr art.: 5G0073666H 8Z8 – lewe
Cena: 819 zł

01

02 03

04 05

06

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.
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Golf 7 Variant/Golf 7 Alltrack Golf Sportsvan

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 919 zł
Nr art.: 5G9071151A

02 |   Mata bagażnika
Cena: 175 zł
Nr art.: 5G9061160

03 |   Gałka dźwignii zmiany biegów 
Cena: 359 zł
Nr art.: 5G0064230
Wyprzdaż do wyczerpania zapasu

04 |   Listwa ochronna na górną krawędź 
zderzaka w optyce stali
Czarno-srebrne, (komplet = 4 szt.). 
Nr art.: 5G9061195A
Cena: 559 zł
Nr art.: 2G0071310A 908

05 |   Koło zimowe 16" 
Felga stalowa.
Opona 205/55 R16 91H 
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 5Q0073566E 03C – prawe
Cena: 629 zł
Nr art.: 5Q0073666E 03C – lewe
Cena: 629 zł

06 |   Koło zimowe CORVARA 16" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 205/55 R16 91H 
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 5G0073566H 8Z8 – prawe
Cena: 819 zł
Nr art.: 5G0073666H 8Z8 – lewe
Cena: 819 zł

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 1059 zł
Nr art.: 510071151A

02 |   Folie progowe
Czarno-srebrne, (komplet = 4 szt.). 
Cena: 287 zł
Nr art.: 510071310  BXF

03 |   Moduł bazowy systemu komfortu  
w podróży
Nr art.: 000061122
Cena: 106 zł
Uniwersalny haczyk
Nr art.: 000061126B
Cena: 139 zł

04 |   Komplet kołpaków 16"
Komplet = 4 szt.
Cena: 419 zł
Nr art.: 5G0071456  YTI

05 |   Koło zimowe 16" 
Felga stalowa.
Opona 205/55 R16 91H 
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 5Q0073566E 03C – prawe
Cena: 629 zł
Nr art.: 5Q0073666E 03C – lewe
Cena: 629 zł

01 02

03 04 05

06

01

02

0403

05

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.
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T-Cross T-Roc

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Dostępne od lipca 2020.
Cena: 1029 zł
Nr art.: 2GA071151A

02 |   Mata bagażnika
Z napisem T-Cross, regulowana podłoga bagażnika. 
Cena: 245 zł
Nr art.: 2GM061160

03 |   Dywaniki gumowe Premium
Przednie i tylne, (komplet = 4 szt.).
Cena: 309 zł
Nr art.: 2GM061500  82V

04, 05 |   Pakiet T-Cross  
Listwy aluminiowe na progi przednie
Z napisem T-Cross  (zestaw = 2szt.).
Nr art.: 2GM071303
Listwa na pokrywę bagażnika 
Nr art.: 2GM071360
#wpakiecietaniej
Cena pakietu: 653 zł

06 |   Koło zimowe MERANO 16" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 195/60 R16 89H  
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 2GM073566  8Z8 – prawe
Cena: 999 zł
Nr art.: 2GM073666  8Z8 – lewe
Cena: 999 zł

07 |   Koło zimowe SEBRING (szary metalik) 17" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 205/55 R17 91H 
Continental WinterContact TS 850 P
Cena: 629 zł
Nr art.: 2GM073227  Z49 

01 02

04 05

06 07

03

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Dostępne od lipca 2020.
Cena: 999 zł
Nr art.: 2GA071151

02 |   Dywaniki gumowe Premium
Przednie i tylne, (komplet = 4 szt.). 
Cena: 309 zł
Nr art.: 2GA061500  82V

03 |   Mata bagażnika
Regulowana podłoga bagażnika. 
Cena: 195 zł
Nr art.: 2GA061160

04 |  Dwustronna mata bagażnika
Z ochroną górnej krawędzi zderzaka, 
regulowana podłoga bagażnika.
Cena: 419 zł
Nr art.: 2GA061210

05 |   Folie progowe 
Czarno-srebrne, (komplet = 4 szt.)
Cena: 319 zł
Nr art.: 5Q0073666E 03C – lewe

06 |   Moduł bazowy systemu komfortu  
w podróży
Nr art.: 000061122
Cena: 106 zł
Wieszak
Nr art.: 000061127B
Cena: 329 zł

01 02

03 04

05 06

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.

1479 zł. 
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Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Touran Tiguan

01 02

03 04

05 06

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 1149 zł
Nr art.: 5QA071151

02 |   Mata bagażnika
5/7 osobowy, za drugim rzędem siedzeń  
z bazową i regulowaną podłogą bagażnika. 
Cena: 170 zł
Nr art.: 5QA061160

03 |   Folie progowe
Czarno-srebrne, (zestaw = 4 szt.).
Cena: 329 zł
Nr art.: 5QA071310  ZMD

04 |   Lodówka samochodowa
Poj. 24 l, z funkcją podgrzewania, 12/230V.
Cena: 799 zł
Nr art.: 000065400F

05 |   Koło zimowe 16" 
Felga stalowa.
Opona 205/60 R16 96H XL 
Bridgestone BLIZZAK LM005
Nr art.: 5QA073566  03C – prawe
Cena: 689 zł
Nr art.: 5QA073666  03C – lewe
Cena: 689 zł

06 |   Koło zimowe CORVARA 16" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 205/60 R16 96H XL
Continental WinterContact TS 830 P Seal
Cena: 1099 zł
Nr art.: 5TA073226A 8Z8

01

02 03

04 05

06

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 869 zł
Nr art.: 5QF071151

02 |   Listwa ochronna na górną krawędź 
zderzaka w optyce stali
Cena: 449 zł
Nr art.: 5NA061195A

03 |   Mata bagażnika
Regulowana podłoga bagażnika.
Cena: 170 zł
Nr art.: 5NA061160

04 |   Listwy aluminiowe na progi przednie
Z napisem Tiguan, (zestaw = 2 szt.).
Cena: 319 zł
Nr art.: 5NA071303

05 |   Folie progowe 
Czarno-srebrne, (zestaw = 4 szt.).
Cena: 271 zł
Nr art.: 5NA071310  ZMD

06 |   Koło zimowe MERANO 17" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/65 R17 99H Continental 
WinterContact TS 850 P SUV ContiSeal
Cena: 1589 zł
Nr art.: 5NA073227K 8Z8

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.



26 Wybrane akcesoria – Tiguan Allspace 27Wybrane akcesoria – Passat B8 FL Limuzyna

Tiguan Allspace Passat B8 FL Limuzyna

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 859 zł
Nr art.: 5NL071151

02 |   Listwa ochronna na górną krawędź 
zderzaka w optyce stali
Cena: 449 zł
Nr art.: 5NA061195A

03 |   Stopnie progowe  
Promocja wyprzedaż do wyczerpania zapasu.
Cena: 2289 zł
Nr art.: 5NL071691

04 |   Wykładzina bagażnika 
Z napisem Tiguan, 5 osobowy.
Cena: 295 zł
Nr art.: 5NL061161

05 |   Listwy aluminiowe na progi przednie 
Z napisem Tiguan, (zestaw = 2 szt.).
Cena: 319 zł
Nr art.: 5NA071303

06 |   Koło zimowe MERANO 17" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/65 R17 99H 
Continental WinterContact TS 850 P SUV ContiSeal
Cena: 1589 zł
Nr art.: 5NA073227K 8Z8

0605

02 03 04

01

01 |   Belki bagażnika dachowego
Cena: 1099 zł
Nr art.: 3G0071126

02 |   Folia ochronna na górną krawędź 
zderzaka
Transparentna.
Cena: 309 zł
Nr art.: 3G5061197B

03 |   Mata bagażnika
Cena: 205 zł
Nr art.: 3G5061160

04 |   Koło zimowe MERANO 16" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/60 R16 95H Dunlop Winter Sport 5
Nr art.: 3G0073536  8Z8 – prawe
Cena: 1089 zł
Nr art.: 3G0073636  8Z8 – lewe
Cena: 1089 zł

05 |   Koło zimowe CORVARA 17" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/55 R17 94H  
Continental WinterContact TS 850P SEAL
Cena: 1489 zł
Nr art.: 3G0073227F 8Z8

06 |   Koło zimowe MONTEREY 18"  
(szary metalik)
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 235/45 R18 94V   
Pirelli SottoZero3 Seal Inside
Nr art.: 3G0073548  Z49 – prawe
Cena: 2039 zł
Nr art.: 3G0073648  Z49 – lewe
Cena: 2039 zł

01 02

0403

0605

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.



28 Wybrane akcesoria – Passat B8 FL Variant/Passat B8 FL Alltrack 29Wybrane akcesoria – Arteon

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Passat B8 FL Variant
Passat B8 FL Alltrack

Arteon

04 05

06 07

02 03

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 949 zł
Nr art.: 3G9071151

02 |   Folie progowe
Czarno-srebrne, (zestaw = 4 szt.).
Cena: 339 zł
Nr art.: 3G0071310  BXF

03 |   Mata bagażnika
Cena: 205 zł
Nr art.: 3G9061160

04 |   Koło zimowe MERANO 16" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/60 R16 95H Dunlop Winter Sport 5
Nr art.: 3G0073536  8Z8 – prawe
Cena: 1089 zł
Nr art.: 3G0073636  8Z8 – lewe
Cena: 1089 zł

05 |   Koło zimowe CORVARA 17" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/55 R17 94H  
Continental WinterContact TS 850P SEAL
Cena: 1489 zł
Nr art.: 3G0073227F 8Z8

06 |   Koło zimowe STAVAVGER 17"  
Do Passata Alltrack.
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/55 R17 98V XL   
Continental Winter Contact TS 850P SEAL
Cena: 1549 zł
Nr art.: 3G0073648  Z49 – lewe

07 |   Koło zimowe MONTEREY 18"  
(szary metalik)
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 235/45 R18 94V   
Pirelli SottoZero3 Seal Inside
Nr art.: 3G0073548  Z49 – prawe
Cena: 2039 zł
Nr art.: 3G0073648  Z49 – lewe
Cena: 2039 zł

01

01 |   Belki bagażnika dachowego
Cena: 1369 zł
Nr art.: 3G8071126

02 |   Spoiler na pokrywę bagażnika
Czarny z połyskiem.
Cena: 2069 zł
Nr art.: 3G8071641  041

03 |   Mata bagażnika
Cena: 260 zł
Nr art.: 3G8061160

04 |   Koło zimowe MERANO 17" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 215/55 R17 94H 
Continental WinterContact TS 850P SEAL
Cena: 1689 zł
Nr art.: 3G8073227A 8Z8

05 |   Koło zimowe CHENNAI 19" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 245/40 R19 98V XL  
Continental WinterContact TS 830P
Cena: 2529 zł
Nr art.: 3G8073229  DM9

06 |   Koło zimowe ROSARIO 20"  
(ciemny grafit, matowy)
Tylko do Arteon z DCC (Dynamic Chassis 
Control)
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 245/35 R20 95W EL   
Michelin Pilot Alpin PA4
Nr art.: 3G8073510  2ZT – prawe
Cena: 3499 zł
Nr art.: 3G8073610  2ZT – lewe
Cena: 3499 zł
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06Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.
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Sharan Nowy Touareg

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 979 zł
Nr art.: 7N0071151

02 |   Bagażnik na 3 rowery
Maks. obciążenie 60 kg.
Cena: 1810 zł
Nr art.: 7N0071104

03 |   Lodówka samochodowa
Poj. 24 l, funkcja podgrzewania, 12/230V.
Cena: 799 zł
Nr art.: 000065400F

04 |   Fotelik dziecięcy samochodowy G1  
Isofix Duo plus Top Tether 
Dla dzieci dzieci do ok. 4 lat i wadze 9-18 kg. 
Cena: 1929 zł
Nr art.: 5H0019909

05 |   Fotelik dziecięcy samochodowy G 2-3 
Pro ISOFIT 
Dwuczęściowy, dla dzieci w wieku 3-12 lat  
i wadze 15-36 kg.
Cena: 1599 zł
Nr art.: 5H0019906

06 |   Koło zimowe CORVARA 16"  
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 205/60 R16 96H XL   
Continental WinterContact TS 830P Seal
Cena: 1159 zł
Nr art.: 7N0073226H 8Z8

01 |   Belki bagażnika dachowego na relingi
Cena: 1239 zł
Nr art.: 760071151

02 |   Podział przestrzeni bagażnika 
Cena: 539 zł
Nr art.: 000061166A

03 |   Folia ochronna na górną krawędź 
zderzaka
Transparentna.
Cena: 274 zł
Nr art.: 760061197

04 |   Listwa ochronna pokrywy bagażnika  
w optyce stali 
Cena: 439 zł
Nr art.: 760071360

05 |   Koło zimowe MERANO 18" 
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 255/60 R18 112H XL  
Continental WinterContact TS 850 P SUV
Cena: 1659 zł
Nr art.: 760073228  8Z8

06 |   Koło zimowe NEVADA (czarna) 20"  
Felga ze stopu metali lekkich.
Opona 285/45 R20 112V AO   
Goodyear UG8 PERFORMANCE
Nr art.: 760073550  AX1 – prawe
Cena: 2890 zł
Nr art.: 760073650  AX1 – lewe
Cena: 2890 zł
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Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.

Oferta wyprzedaży kół zimowych obowiązuje 
do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasu.
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Rower górski młodzieżowy GTI  
Rower MTB 24" z napisem GTI na dolnej części ramy 
i logo Volkswagena na rurze sterowej. Górna część  
ramy i widelec ozdobione grafiką struktury plastra  
miodu GTI. Dodatkowo na dolnych widełkach ramy  
znajdują się małe samochodziki GTI. Rower przeznaczony  
dla dzieci powyżej 7 lat.

Hamulce: V-brake z przodu i z tyłu. 
Przerzutka tylna: 21-biegowa Shimano RD-TY300D. 
Manetki: Shimano SLRS45 Revoshift. 
Mechanizm korbowy: SR Suntour CW-XCCT202 22/32/42T. 
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY 300. 
Obręcze: Stars J19 SD 507 x 19 - 24H. 
Opony: WTB Freedom Gangster 24 x 1,95". 
Widelec: Suntour XCR z blokadą skoku.
Materiał: aluminium.
Masa własna: 12,9 kg.

Cena: 1317 zł
Nr art.: 000050231F
PROMOCJA do wyczerpania zapasu

Rower górski GTI
Rower z czerwonym napisem GTI na dolnej części  
29" czarnej ramy i logo Volkswagena na rurze  
sterowej. Dodatkowo na górnej część ramy i widelcu 
umieszczono grafikę struktury plastra miodu GTI.  
Charakterystyczny dla GTI kolor czerwony Tornado  
wykorzystano także na obręczach kół.  
Dwukolorowe czerwono-czarne uchwyty stanowią  
dopełnienie stylistyki tego roweru.

Hamulce: hydrauliczny tarczowy z przodu i z tyłu. 
Przerzutka tylna: 27-biegowa Shimano Deore. 
Manetki: Shimano Altus SL-M2000. 
Mechanizm korbowy: Shimano FC-MT100 22/30/40T. 
Przerzutka przednia: Shimano Altus FD-M2000.  
Opony: Ranger Comp 29 x 2,25. 
Widelec: Suntour XCM HLO z systemem Lockout. 
Materiał: aluminium.
Masa własna: 15,1 kg.

Cena: 2548 zł
Nr art.: 000050230BM – wys. ramy 48 cm
PROMOCJA do wyczerpania zapasu

Rower SINGLESPEED 
Rodzaj unisex. Biała błyszcząca rama z napisem „Volkswagen”  
na górnej części i logiem Volkswagena na rurze sterowej.  
Rower zachwyca kolorowymi kontrastami czarnych obręczy  
i brązowego siodełka.

Hamulce: V-brake z przodu i z tyłu. 
Siodełko: SELLE ROYAL ARCO. 
Piasta (z przodu): KT-A56F. 
Piasta (z tyłu): Shimano CBE 110 z hamulcem nożnym.
Opony: Schwalbe Durano. 
Materiał: aluminium. 
Masa własna: 11,7 kg.

Cena: 1873 zł
Nr art.: 000050214AF – wys. ramy 58 cm
PROMOCJA do wyczerpania zapasu

Rowerowy zawrót głowy
Oryginalne akcesoria i rowery Volkswagen

Blokada roweru TRELOCK
Spiralna blokada Trelock z logo Volkswagena  
na niebieskim cylindrze. W zestawie 2 kluczyki. 
Materiał: stal/tworzywo.
Wymiary (dł. x śred.) mm: 1800 x 10.
Ciężar własny: 500 g.

Nasza cena: 112 zł
Nr art.: 33D087703
PROMOCJA do wyczerpania zapasu

Plecak rowerowy z oświetleniem LED
i systemem Call Alert
Lekki i wytrzymały plecak ze zintegrowanym oświetleniem LED. 
W zestawie akumulator litowo-jonowy 800 mAh do wielokrotnego 
ładowania (1000 cykli ładowania). Zasilanie przez ok. 7,5 godziny 
ciągłej pracy. 
W zestawie Call-Alert-System – z alarmem wibracyjnym podczas  
rozmów przychodzących z wykorzystaniem funkcji Bluetooth®.
Smart Charging – do zewnętrznego ładowania urządzeń elektronicznych  
z możliwością podłączenia mobilnej ładowarki.Dolna przednia kieszeń  
z zamkiem do przechowania  blokady art. nr 33D087703. 
Logo Volkswagen wewnątrz i na zewnątrz plecaka. Plecak wykonany  
we współpracy z Swissdigital.

Dodatkowe  funkcje:
–  2 kieszenie z folią ochronną RFID do przechowywania kart bankowych,  
 kredytowych i identyfikacyjnych,
–  zintegrowana osłona przeciwdeszczowa w schowku na spodzie plecaka,
–  2 kieszenie przednie i 2 kieszenie boczne zapinane na zamek,
–  wewnętrzna kieszeń na tylnej ścianie przewidziana do mocowania  
 bukłaka z wodą tzw. „camelbak”.

Kolor: szary/niebieski/czarny.
Pojemność: 20 l.
Materiał: Ripstop Nylon.
Ciężar własny: 0,670 kg.
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm: 280 x 460 x 150.

Nasza cena: 809 zł
Nr art.: 33D087329A 
PROMOCJA do wyczerpania zapasu

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl
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* Przewody Premium USB-A/USB-C. Specjalnie zaprojektowane do łączenia 
smartfona lub innych urządzeń przenośnych z systemem Infotainment firmy 
Volkswagen. Przewody mają powłokę tekstylną wysokiej jakości 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. Kolor: czarny/srebrny.

 

Odstraszacz kun M2700

Podwójna ładowarka USB 2 x 2,4 A Volkswagen DUCI  
Nr kat.: 000051443D 
Przewód Premium  USB-C, 70 cm; USB-C na Apple Lightning 
Nr kat.: 000051446BB 
Cena pakietu: 305 zł

Podwójna ładowarka USB 2 x 2,4 A Volkswagen DUCI  
Nr kat.: 000051443D 
Przewód Premium  USB-C, 70 cm; USB-C na USB-C 
Nr kat.: 000051446BC 
Cena pakietu: 282 zł

Podwójna ładowarka USB 2 x 2,4 A Volkswagen DUCI  
Nr kat.: 000051443D 
Przewód Premium  USB-C, 70 cm; USB-C na micro USB 
Nr kat.: 000051446BA 
Cena pakietu: 282 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Volkswagen DUCI  
– podwójna ładowarka USB 

Umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych przez dwa interfejsy 
USB. DUCI podłączony jest do gniazda zapalniczki. Białe diody LED 
pomagają szybko Dzięki dużej mocy 2 x 2,4 A, tryb szybkiego ładowania 
jest również możliwy w przypadku większych urządzeń, takich jak duże 
smartfony lub tablety. Interfejs: 2 x gniazdo USB typ A.
Tylko dla samochodów z fabrycznym wyposażeniem w gniazdo  
zapalniczki 12 V.
Kolor: srebrny.

#wpakiecietaniej
Pakiet business 
Podwójna ładowarka Volkswagen DUCi  
Przewód Premium, 1 szt. do wyboru:

Sinusoidalny ultradźwiękowy odstraszacz kun działający w promieniu 360°
– fale dźwiękowe są wysyłane we wszystkich kierunkach, zapewniając 
ochronę przed kunami ze wszystkich stron! Wytwarzane przez niego pulsujące, 
bardzo intensywne sinusoidalne ultradźwięki – niesłyszalne dla człowieka 
– są podobne do naturalnych głosów wydawanych przez dzikie zwierzęta  
jako ostrzeżenie lub oznaka przestrachu, a przez kuny odbierane  
jako szczególnie nieprzyjemne.

Do stosowania we wszystkich modelach VW.

Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów montażu.
Rekomendujemy montaż w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena.

Cena: 389 zł
Nr kat.: 000054651A

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

App-Connect do systemu Discover Media   
Usługa App-Connect (MirrorLink, Apple CarPlay, Android  
Autoplay) – aktywacja w samochodach produkowanych  
od 22 tyg./2015 z fabrycznymi systemami Discover Media  
2 generacji. 

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Bagażnik rowerowy Premium 
PROMOCJA
Składany, mocowany na haku holowniczym. Do 
transportu 2 rowerów. 

Cena: 3530 zł
Nr kat.: 000071105J

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Bagażnik rowerowy  
Compact II
PROMOCJA
Montaż na główce haka holowniczego.  
Umożliwia transport  2 rowerów. 

Cena: 2750 zł
Nr kat.: 3C0071105B

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Bagażnik rowerowy  
Compact III
PROMOCJA
Mocowany na haku holowniczym. 
Do transportu maksymalnie 3 rowerów. 

Cena: 3350 zł
Nr kat.: 3C0071105C

#wpakiecietaniej
Pakiet on-line 
App-Connect 
Przewód Premium, 1 szt. do wyboru:

App-Connect  
Nr kat.: 5G0054830A 
Przewód Premium USB-A, 70 cm; USB-A na Apple Lightning 
Nr kat.: 000051446BN
Cena pakietu: 1029 zł
Zakup i aktywacja wyłącznie u Partnera Volkswagena.

App-Connect  
Nr kat.: 5G0054830A
Przewód Premium USB-A, 70 cm; USB-A na USB-C  
Nr kat.: 000051446BP
Cena pakietu: 1007 zł
Zakup i aktywacja wyłącznie u Partnera Volkswagena.

App-Connect  
Nr kat.: 5G0054830A 
Przewód Premium USB-A, 70 cm; USB-A na micro USB 
Nr kat.: 000051446AT
Cena pakietu: 1007 zł
Zakup i aktywacja wyłącznie u Partnera Volkswagena.Rowery 

zabieramy ze sobą
Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl
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#wpakiecietaniej
Pakiet dziecko w podróży 

01 |   Mata pod fotelik z ochroną oparcia, 1 szt.
Nr art.: 000019819C

02 |   Dodatkowe lusterko wewnętrzne, 1 szt.
Nr art.: 000072549A

03 |   Poduszka przytulanka, 1 szt.
Nr art.: 5DA084508

04 |   Organizer dziecięcy, 1 szt.
Nr art.: 5DA087571A

Cena pakietu: 394 zł

01

02
03

04

Volkswagen dzieciom

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl

Spacerówka Buggy GTI
PROMOCJA 

Licencjonowany Buggy GTI jest idealnym towarzyszem  
dla rodziny. 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.  
W zestawie uchwyt na butelki i kosz na bagaż. 
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 m-cy.
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 cali. 
Maksymalne obciążenie: do 21,5 kg.

Cena: 799 zł
Nr art.: 5KA084417

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Beetle zabawka
Garbus w małym rozmiarze,  
z otwieranymi drzwiami i napędem 
sprężynowym. 
Uwaga! Zabawka przeznaczona 
dla dziecka powyżej 3 lat.
Długość: 12 cm.

Cena: 21 zł 
Nr art.: 111087511

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Piłka nożna Volkswagen 
Piłka zgodna ze specyfikacjami FIFA/przepisami 
DFB. 32 panele, szyta ręcznie z 720 szwami, 
butylowa dętka i wentyl, logo Volkswagena. 
Materiał: sztuczna skóra z połyskiem,  
4-warstwowa.
Kolor: biały, niebieski, popielaty.
Wielkość: 5.    

Cena: 90 zł 
Nr kat.: 000050540D 284

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Chodzik jeździk Alltrack
Sportowy Junior quad. 
Szerokie koła z profilem offroad 
wykonane z miękkiego tworzywa.  
Wyposażony w klakson. 
Wysokość siedziska 27 cm.  
Długość: 68 cm. 
Przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia. 
Używanie pod opieką dorosłych.    

Cena: 469 zł 
Nr kat.: 5TD087510  041
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W sportowym 
stylu

Chronograf R
Ekskluzywny chronograf  
w dynamicznej stylistyce R.  
Trzy wskazówki. Datownik.  
Stoper. 3-częściowa koperta 
ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Polerowana luneta, białe elementy 
tarczy ze świecącą powłoką  
Super-LumiNova. Pasek o wzorze 
karbonu, logo R, zapięcie składane
ze stali nierdzewnej.  
Wodoszczelność do 10 atm.
Średnica: 42 mm.
PROMOCJA do wyczerpania zapasu!

Cena: 979 zł
Nr art.: 7P0050800B 041

Pasek z kolekcji Klassik
Pasek regulowany unisex, dł. 110 cm/szer. 3,4 cm.
Materiał: 70% poliester/30 % skóra naturalna.
Kolekcja Klassik.
PROMOCJA do wyczerpania zapasu!

Cena: 95 zł
Nr art.: 311087408

Czapka z daszkiem 
„Legendary years of 
Motorsport” 
Oryginalna czapka z daszkiem w kolorach 
białym, niebieskim i zielonym. Po prawej 
stronie haft Volkswagen Motorsport,  
po lewej stronie logo Volkswagena.  
Na tylnym zapięciu wytłoczone  
logo Volkswagena.  
Rozmiar: one size.
PROMOCJA do wyczerpania zapasu!  

Cena: 35 zł 
Nr art.: 5NG084300B

Torba termiczna GTI 
Torba z tkaniny poliestrowej 600D 
pomieści 6 butelek o pojemności 1 l.  
Góra zamykana zamkiem 
błyskawicznym. Wnętrze wyściełane 
folią wzmocnioną pianką polietylenową 
stanowi izolację przed nagrzaniem. 
Wymiary (szer. wys.), mm: 250 x 300.
Materiał: tkanina poliestrowa. 
Kolor: czarny.

Cena: 102 zł 
Nr art.: 5KA087311

Walizka na kółkach  
Pop Art  
PROMOCJA
Lekka, wytrzymała walizka  
o aluminiowej konstrukcji, 
zintegrowany, szyfrowany zamek.  
Wewnątrz 2 pasy spinające,  
ścianka oddzielająca, worek  
na buty lub akcesoria. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.), cm:  
66 x 45 x 26 (cabine size).
Pojemność: 62 l.

Cena: 499 zł
Nr art.: 311087301

Czapka z daszkiem R 
Czapka z wydrukowanym na przodzie 
logo R w technologii 3D na froncie. 
Wielkość czapki regulowana zapięciem 
z logo R. Nadruk Volkswagen R,  
w kolorze niebieskim, na tylnej części 
czapki, po lewej stronie. 
Kolor: czarny.
Wielkość: UNISEX.
Materiał zewnętrzny: 100% poliester.
Podszewka: 100% bawełna.     

Cena: 127 zł 
Nr art.: 15D084300

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl
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Zadbaj o swoje oczy

Okulary 
przeciwsłoneczne VW 
Okulary unisex do codziennego użytku.  
Biały napis Volkswagen na zewnątrznej  
stronie zauszników i Uvex od wewnątrz. 
100% ochrona przed promieniowaniem  
UVA, -B, -C. 
Typ: polaryzacyjne. Ochrona: UV 400. 
Kolor oprawek: czarne.
Kolor szkieł: niebieskie.
PROMOCJA do wyczerpania zapasu!   

Cena: 179 zł 
Nr art.: 33D087900B

Okulary 
przeciwsłoneczne VW 
Ręcznie wykonane okulary z wysokiej jakości tworzywa.  
Dwuwarstwowe ksztłtowanie zapewnia atrakcyjny 
kontrast kolorów. Szkła w kolorze niebiesko-popielatym. 
Obydwa zauszniki z napisem Volkswagen. Ponadto  
na końcach zauszników umieszczono intarsjowane logo 
Volkswagena. W komplecie twarde etui i chusteczka  
z mikrofibry oznakowane logo Volkswagena.
Kolor: ciemny popielaty/jasno popielaty.
Kolekcja: damska/męska.
Oznakowanie CE.
Ochrona UV: 400.
Przenikalność światła: 12%.
Materiał: acetat. Materiał szkieł: nylon. 

Cena: 359 zł 
Nr art.: 33D087900A

Okulary przeciwsłoneczne 
Aviator 
Oprawki ze stali nierdzewnej z podwójnym  
mostkiem. Zauszniki z emaliowanym emblematem  
z napisem Volkswagen z obydwu stron.  
Szkła w kolorze niebieskim. W komplecie twarde  
etui i chusteczka z mikrofibry oznakowane logo 
Volkswagena.
Kolor: ciemny popielaty.
Kolekcja: damska/męska.
Oznakowanie CE.
Ochrona UV: 400.
Przenikalność światła: 14%.
Materiał: metal.
Materiał szkła: nylon.   

Cena: 329 zł 
Nr art.: 33D087900

Okulary przeciwsłoneczne z oferty Volkswagena pozwolą Państwu  

na odpowiednie zabezpieczenie swojego wzroku w czasie słonecznych dni. 

Promienie słoneczne, które w okresie letnim są wyjątkowo intensywne  

dla naszych oczu mogą spowodować wiele trwałych uszkodzeń w narządach 

wzroku w przypadku braku jego ochrony.

Podstawową funkcją okularów przeciwsłonecznych jest ochrona oczu

przed szkodliwym promieniowaniem UV – przyciemnione szkła zapobiegają 

nadmiernemu rozszerzaniu się źrenic a przez to zmniejszają ilość docierającego 

do nich światła słonecznego oraz szkodliwego promieniowania 

ultrafioletowego.

W naszej ofercie znajdują się okulary, które nie tylko zapewniają komfort  

i bezpieczeństwo oczom ale mogą stanowić eleganckie dopełnienie Państwa

wizerunku każdego dnia.

Dobre okulary przeciwsłoneczne – najlepiej z filtrem polaryzacyjnym– są 

niezbędnym elementem wyposażenia każdego kierowcy zapewniając dobrą 

widzialność i komfort prowadzenia.

 

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl



Pakiet plażowy Klassik
Ręcznik plażowy Volkswagen Klassik wykonany z wysokiej jakości 
materiału frotte. Historyczne logo Volkswagena w kolorze kremowym. 
Wymiary (dł. x szer.), cm: 1800 x 800. 
Materiał: 100% bawełna przyjazna środowisku.  
Kolor: ciemnoniebieski/kremowy.  
Kolekcja: Klassik.
Nr art.: 311084500

Czapka z daszkiem uszyta z 6 paneli. Daszek wykończony wewnętrzną 
opaską w kolorze czerwonym. Historyczne logo Volkswagena na daszku.
Regulowany pasek na tylnej stronie. 
Kolor: ciemnoniebieski
Rozmiar: unisex.
Materiał wierzchni: 100 % bawełna. 
Materiał podszewki: 100 % bawełna.
Kolekcja: Klassik.   
Nr art.: 311084300 – 1 szt.

Cena pakietu: 171 zł
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Pakiet plażowy/ogrodowy GTI  
Leżak GTI. Stylizowany na klasyczny idealny na plażę lub do ogrodu. 
– metalowa składana rama, 
– 3 stopniowa regulacja położenia, 
– materiał z nadrukowanym wzorem plastra miodu,  
– poduszka z czerwonym logo GTI,
– maks. obciążenie do 100 kg. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm: 860 x 639 x 1010.
Kolor: czarny/czerwony.
Nr art.: 5HV069635 – 1 szt.

Torba termiczna GTI. Składana torba termoizolacyjna z pokrywą  
w stylu GTI.
Wewnątrz 2 kieszenie z siatki.
Wymiary po rozłożeniu: wys. 31 x 31 cm.
Po złożeniu do wielkości małej torby można ją nosić z paskiem  
na ramieniu. 
Nr art.: 1H3087311 – 1 szt.

Cena pakietu: 415 zł

Pakiet plażowy VW  
Okrągły ręcznik Logo Volkswagen. Praktyczny, z możliwością 
różnorodnego zastosowania – jako koc piknikowy, podkład do gier, 
ręcznik plażowy lub kąpielowy:
– gruby i bardzo miękki,
– na całej powierzchni logo Volkswagen,
– na krawędzi żółta metka z napisem Volkswagen,
– tasiemka do zawieszania.
Średnica 1400 mm.
Kolor: ciemnoniebieski.
Nr art.: 5H0084500 – 1 szt.

Kubek termiczny. Kubek z próżnią między podwójnymi ściankami, 
utrzymuje wysoką lub niską temperaturę płynu. Laserowo grawerowane 
logo Volkswagena. 
Pojemność: 0,45 l.
Kolor: niebieski/srebrny/czarny.
Nr art.: 5H0069604 – 1 szt.  

Cena pakietu: 293 zł

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl
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Pakiet podróżny Klassik 
Torba podróżna Klassik. Torba na weekendowe wypady z nadrukiem 
motywu Beetle po jednej stronie. Rączka i pasek na ramię wykonane 
są z imitacji skóry. Pasek na ramię jest wzmocniony. Metalowe nity 
mają napisy firmy Volkswagen. Suwaki i naszywana plakietka z drugiej 
strony przedstawiają wizerunek historycznego znaku towarowego 
Volkswagena. Wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny. 
Historyczne logo Volkswagena wyhaftowane jest z jednej strony. 
Wymiary (szer. x wys. x gł.), mm: 490 x 290 x 250.
Materiał: płótno/tworzywo/metal.
Materiał podszewki: 100 % poliestru.
Kolor: ciemnoniebieski/brązowy.
Nr art.: 311087300 – 1 szt.

Miejski plecak z wyściełanymi szelkami. Sznurowana główna komora  
z dodatkową wyściełaną kieszenia na tablet/laptop 15". Przednia kieszeń 
z ukrytym zamkiem błyskawicznym i klipsem na klucze. Haftowane 
historyczne logo Volkswagenana na klapie zamykającej plecak. Ozdobne 
magnetyczne klamry. Wewnętrzna kieszeń z nadrukiem motywu Beetle  
i haftowanym logo Volkswagena. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.), mm: 420 x 300 x 170.
Materiał: płótno/tworzywo/metal.
Materiał podszewki: 100 % poliestru.
Kolor: ciemnoniebieski/brązowy. 
Nr art.: 311087329 – 1 szt.

Cena pakietu: 438 zł

Pakiet sportowy GTI
Torba sportowa GTI. Idealna torba na siłownię. Wygodne noszenie 
zapewniają dwa uchwyty z imitacji skóry i odpinany pasek na ramię.  
3 zewnętrzne kieszenie – dwie zapinane na zamek. Wewnątrz wiele 
przegródek na długopisy, telefon komórkowy, karty itp. Sztywne dno  
z zamocowanymi zewnątrz czterema czarnymi gumowymi nóżkami 
chroniącymi spód torby przed zabrudzeniem.
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm: 620 x 230 x 320.
Kolor: czarny/czerwony/biały.
Nr art.: 5KA087318 – 1 szt.

Butelka z Tritanu® z nylonową rączką i nadrukiem Clark GTI. 
Na uchwycie napis GTI.
Pojemność: 0,65 l.  
Nr art.: 5KA069601B – 1 szt.

Cena pakietu: 349 zł

Pakiet podróżny Golf 8  
Torba podróżna Golf 8. Torba sportowa z odpinanym pasem na ramię  
o regulowanej długości.
– odporny materiał z niewchłaniającą wody powłoką PVC  
 na wewnętrznej stronie,
– pas na ramię z nadrukowanym powtarzającym się napisem Volkswagen
– uchwyty z tej samej taśmy, z wierzchu z wyściółką i zapięciem na rzep,
– metalowe okucia i suwak na całej długości na górze,
– kieszenie po obu stronach zapinane na rzepy,
– kieszeń zapinana na suwak na zewnętrznej stronie, między uchwytami,
– uchwyt suwaka z napisem Volkswagen,
– bezbarwny nadruk „8” po jednej stronie (oznaczenie modelu Golf 8),
– kwadratowa, żółta etykieta z nadrukiem logo VW.
Wymiary (dł. x szer.), cm: 60 x 32.
Nośność: 15 kg.
Pojemność: 40 l. 
Materiał: 100% poliester z powłoką PCV.
Kolor: Szary melanż.
Kolekcja: Golf
Nr art.: 5H0087300 – 1 szt.

Czapka z daszkiem. Klasyczna bejsbolówka w kolorze szary melanż  
z lekko wygiętym daszkiem. Żelowy nadruk „8” z lewej strony, nawiązujący 
do symbolu modelu Golf 8. Z tyłu regulacja rozmiaru metalowym zapięciem 
z wypukłym napisem Volkswagen.
Żółta metka z logo VW oraz żółta taśma z nadrukiem Volkswagen  
na wewnętrznej stronie czapki.
Materiał: 100% bawełna.
Kolor: szary melanż.
Kolekcja: Golf. 
Nr art.: 5H0084300A – 1 szt.

Cena pakietu: 257 zł

Skorzystaj z zakupu  
na raty w 
vw-sklep.pl
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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.

Twoje korzyści

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.

Wszystko, 
co daje gwarancja. 
Do 5 lat.

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 30.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 

Lipiec 2020. 

Wydrukowano w Polsce.

Volkswagen Safe+ dostępne 
wyłącznie przy zakupie 
nowego Volkswagena

Pakiet dostępny wyłącznie
przy zakupie 
nowego Volkswagena



volkswagen.pl

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP
określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa
i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,2 l/100 km
do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone
zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/wltp.html
 
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku
i recyklingu określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group
Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochronasrodowiska/recykling-samochodow.html

W Nowym Golfie dzieje się naprawdę dużo. Cyfrowe technologie sprawiają, że jazda Nowym Golfem 
jest jeszcze bardziej ekscytująca. Dzięki wyświetlaczowi Head-up Dispaly nic nie odciągnie Twojej 
uwagi od drogi. Panel Innovison Cockpit to Twoje cyfrowe centrum dowodzenia wszystkimi 
systemami Golfa. Oświetlenie Ambient pozwoli Ci dostosować wnętrze do pory dnia i nastroju. 
Sprawdź co jeszcze kryje w sobie Nowy Golf. Dołącz do cyfrowej rewolucji już dzisiaj.

 Nowy Golf
rewolucyjnie 
cyfrowy


