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Prezenty na każdą skarpetę 
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Spis treści

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISP 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 Samochody Dostawcze sieci 
odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl/
pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.pl. Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego 
prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, 
emisję CO₂ lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu, za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego 
o pomoc. Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO₂ sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl/pl/swiat-volkswagena/warto-wiedziec/wltp.pl. Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzo-
wanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Przedstawione ceny są cenami sugerowanymi brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką 
informację. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. Oferta ważna od 
01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Listopad 2022. Wydrukowano w Polsce. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Wszystkie podane w  magazynie ceny są przykładowe i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Infolinia: 801 200 600 (koszt połączenia – opłata jak za jednostkę połączenia lokalnego). Internet: www.vwdostawcze.pl.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
Transporter 6.1: od 7,0 l/100 km do 10,0 l/100 km; od 182 g/km do 260 g/km; Caddy 5: od 4,8 l/100 km do 7,0 l/100 km; od 127 g/km do 157 g/km; Caddy 5 Cargo: od 4,8 l/100 km do 6,9 l/100 km; od 127 g/km do 157 g/km; 
Crafter: od 8,6 l/100 km do 11,6 l/100 km od 225 g/km do 304 g/km; California 6.1: od 7,4 l/100 km do 9,2 l/100 km; emisja CO₂ od 195 g/km do 238 g/km; 
Multivan 6.1: od 8,4 l/100 km do 9,2 l/100 km; emisja CO₂ od 221 g/km do 240 g/km; Nowy Multivan: od 6,5 l/100 km do 9,4 l/100 km; emisja CO₂ od 169 g/km do 210 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). 
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii wynosi: ID. BUZZ od 20,8 kWh/100 km do 21,7 kWh/100 km, ID.BUZZ Cargo: od 20,5 kWh/100 km do 22,2 kWh/100 km (na podstawie świadectw homologacji typu, dla cyklu mieszanego), 
emisja CO₂ 0 g/km. Zużycie energii zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Szczegóły dot. WLTP, czasu ładowania i zasięgu sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl. lub zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki 
Volkswagen Samochody Dostawcze.
Prezentowany materiał obejmuje samochód Nowy Amrok, który w momencie druku nie jest oferowany w sprzedaży i nie ma homologacji. Materiał ma charakter wyłącznie wizerunkowy. Dane techniczne dot. zużycia paliwa lub energii 
i emisji CO₂ będą dostępne po wprowadzeniu samochodu do sprzedaży na stronie vwdostawcze.pl.

Zużycie paliwa i emisja CO₂ dla powyższych modeli samochodów zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie 
www.vwdostawcze.pl.

Przydatne gadżety kupisz na 
www.vwdostawcze-sklep.pl
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Zima w drodze… Święta w drodze… Przed nami czas wyjątkowych wy-

jazdów na wymarzone ferie i do bliskich, którzy z niecierpliwością czeka-

ją na nasz przyjazd. 

Czas zbliżania się do celu bywa równie magiczny co samo jego osiągnię-

cie. Właśnie ta myśl przyświecała nam przy tworzeniu tego numeru 

Magazynu Extra.

Życzymy Państwu i sobie podróży zimowych oraz świątecznych, które 

sprawiają frajdę tak samo jak wspólne biesiadowanie czy szusowanie. 

Tym samym podpowiadamy, jak zabezpieczyć i wyposażyć samochód, 

by spędzić w nim wspaniały, komfortowy czas. Jaki kierunek obrać, by 

poczuć siłę świąt wszystkimi zmysłami, np. wybierając się na jeden ze 

świątecznych jarmarków. Co kupić na prezent, by sprawić frajdę innym 

i nie wyczyścić własnej skarpety z oszczędności.

Nie zabraknie oczywiście motoryzacyjnych nowości i sensacji, a do tych 

z pewnością należy pojawienie się na rynku nowego, w pełni elektrycz-

nego ID. Buzza.

Ponadto w tym numerze znajdą Państwo wszystko to, co w świętach 

cieszy najbardziej – zapach choinki czy gwiazdkę z nieba, a nawet milion 

gwiazdek… W końcu jak zwykle staramy się uchylić nieba naszym czytel-

nikom. 

Życzymy miłej lektury!

Zespół Volkswagen Samochody Dostawcze

Od redakcji



Bezpieczeństwo i dobra atmosfera zależą w dużej mierze od 

komfortu kierowcy i pasażerów. Wszyscy wiemy, jak wymaga-

jące potrafią być warunki na drodze w okresie zimowym. 

Przewozimy nie tylko bliskich, ale również prezen-

ty, potrawy i  inne pakunki. Tym bardziej warto zadbać 

o  jakościową wykładzinę w  bagażniku i  nieprze-

makalne dywaniki pod nogami. Sprzęt sportowy 

najrozsądniej umieścić w dostosowanym do tego bagażniku, 

np. dachowym. 

Bezpieczeństwo jazdy to przede wszystkim widocz-

ność drogi. Zimą jej największym wrogiem jest mróz, 

dlatego dzięki podstawowym produktom jak miotełka 

i skrobaczka żadna temperatura nie zagrozi bezpieczeństwu 

w czasie jazdy.

Jedź bezpiecznie
Święta kojarzą się z radosnym czasem w gronie bliskich. Wiąże się to 
z podróżami – w końcu trzeba jakoś dotrzeć na te wyjątkowe spotkania! 
Najczęściej są to podróże samochodowe. Jednak co zrobić, aby taki 
wyjazd przebiegł bezpiecznie i przyjemnie? 
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1. Bagażnik dachowy VW, Komfort 340 l, 
czarny z połyskiem; 000071200AD

2. Bagażnik dachowy VW, Basic 340 l, 
czarny matowy, 1 399 zł; 000071200

3 969 zł 1.

1.  Bagażnik dachowy VW, Komfort 460 l, czarny 
z połyskiem; 000071200AE

2.  Bagażnik dachowy VW, Basic 460 l, czarny 
matowy, 2 599 zł; 000071200AC

4 049 zł 2.

1 349 zł 4.

1.  Belki bagażnika dachowego 
VW T6/T6.1 California; 7H7071126

2.  Wersja dla samochodów bez szyn mocujących 
na dachu, 1  349 zł; 7H0071126

3.  Wersja dla samochodów z szynami 
mocującymi na dachu, 1  349 zł; 7H0071126A

990 zł 3.

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

2.  Belki bagażnika VW Caddy 5, 2 szt., 1 149 zł; 
2K7071126

3.  Belki bagażnika Caddy 5 MAXI, 1 149 zł;   
2K7071126B 
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1.  Wykładzina bagażnika VW Caddy 5; 2K7061161
2.  Mata bagażnika VW T5, T6/T6.1, 268 zł; 

7H0061160

144 zł 6.

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

2.  Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą 
M14 x 1,5 x 35, T6, Amarok, 309 zł; 000071599B

1 689 zł 5.

1.  Bagażnik VW na narty i deski snowboardowe, 
Komfort, 4 pary nart/2 deski; 000071129AB

2.  Bagażnik VW na narty i deski snowboardowe, 
Basic, 4 pary nart/2 deski, 699 zł; 000071129M

3.  Bagażnik VW na narty i deski snowboardowe, 
Basic, 6 par nart/4 deski, 849 zł; 000071129N

569 zł 9.

78 zł 8.

1.  Teleskopowa skrobaczka z miotełką; 000096010
2.  Skrobaczka z miotełką, 53 zł; 000096010A

1.  Pokrowce na koła 18”, 4 szt.; 000073900
2.  Pokrowce na koła 21”, 4 szt., 205 zł; 000073900E

183 zł 7.

259 zł 10.

1. Dywaniki gumowe VW Crafter, przód (kabina 
kierowcy), 3 szt.; 7C1061502A82V

2. Dywaniki gumowe VW T6.1, przód, 2 szt., 
189 zł; 7H1061502C82V

3. Dywaniki gumowe Premium VW Caddy 5, 
4 szt., 299 zł; 2K806150082V



Wszystkie akcesoria Volkswagena 

przygotowane są z wysokiej jakości 

materiałów, z dbałością o detale.



Zaczytani w podróży
Na ferie, na święta, na każdy dzień, który spędzisz w drodze… 
Przygotowaliśmy propozycje do posłuchania lub poczytania. 
Miłej lektury!
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Dylan Thuras, Cecily Wong, Atlas osobliwości 

kulinarnych, Wydawnictwo Sonia Draga 

Islandzki fast food, jajeczna kawa, nudle z  bambuso-

wych zjeżdżalni wodnych… To tylko kilka osobliwo-

ści kulinarnych, które znaleźć można w  tym Atlasie. 

Placki ziemniaczane z  cukrem czy pizza z  ananasem 

to nic nadzwyczajnego przy potrawach serwowanych 

w Atlasie. Idealna pozycja, by zasmakować w podróżach 

kulinarnych i oderwać się w święta choćby na chwilę od 

makowca.  

Colin Thubron, Amur. Między Rosją a  Chinami, 

Wydawnictwo Czarne 

Colin Thubron zabiera nas w podróż niełatwą. Na brze-

gi rzeki Amur, która oddziela Rosję od Chin – ponoć to 

najbardziej ufortyfikowana granica świata. Patrzymy na 

mieszkańców Mongolii, Syberii i Chin dociekliwym okiem 

doświadczonego podróżnika. Między imperialnymi sna-

mi o potędze a pragnieniem przetrwania zwykłych ludzi, 

buduje się historia krwawa, wielokulturowa, wielowy-

znaniowa, przejmująca. Za książkę Amur Colin Thubron 

otrzymał nagrodę Travel Book of the Year. 

David Barrie, Supernawigatorzy. Jak zwierzęta 

odnajdują drogę, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

Na święta. Niech przemówią zwierzęta. David Barrie 

przybliża nam sposoby nawigowania, z których korzysta-

ją zwierzęta, i robi to rzetelnie oraz wnikliwie, rozmawia 

z naukowcami, odwołuje się do przełomowych odkryć 

noblistów. Wszystko po to, by odkryć patenty tych ziem-

skich istot, które nie korzystają z GPS-a. Supernawiga-

torzy to książka idealnie nadająca się na prezent, pięknie 

ilustrowana skarbnica wiedzy, która wciąga bez reszty.  

Barbara Ireland, The New York Times Explorer. 100 

Trips Around the World, Wydawnictwo Taschen 

Nie wiesz, co wręczyć bliskiej osobie pod choinkę, 

wręcz podróż, a  najlepiej sto podróży. Fantastyczna 

książka jednego z najpiękniejszych wydawnictw świata 

– inspirująca, pogodna, a  przy tym nietypowa. 

Przedstawia podróże realizowane na wszystkie możliwe 

sposoby, pieszo, samochodem, wpław, w locie, samolo-

cie, kajaku…  

Dobra podróż, podcast 

To dużo dobrych podróży po Polsce i po świecie. Spo-

ro inspirujących pomysłów na wyprawy, a  do tego 

praktyczne wskazówki. Dwoje podróżników – Kasia 

i  Kuba – dociera nie tylko do fantastycznych miejsc, 

ale także do książek, reportaży, nowinek, ciekawostek, 

które te miejsca przybliżają. Podcast promuje ponad-

to odpowiedzialne podróżowanie w  stylu slow. Po-

dróżnicy starają się odkrywać różne niszowe miejsca 

w niestandardowy sposób.

Zieloni w podróży, YouTube

Mateusz i Darek zabierają słuchaczy i widzów w podróż 

po szlakach, które są na liście niejednego maniaka po-

dróży: Kazbek, Dolina Truso, szlak na Kościelec, Pieniny, 

Tatry, Gruzja… Chłopaki testują górskie wyprawy na wła-

snej skórze. Przekonując, że głód przygody to czasem 

wystarczający kapitał na start. Zieloni w podróży to źró-

dło solidnej dawki wiedzy, sporo praktycznych wskazó-

wek i cała lawina inspiracji.

Foodtour.pl 

A jeśli będziecie zmierzać w kierunku kolacji wigilijnej, już 

lekko głodni, wsłuchajcie się w podcast Foodtour. Dowie-

cie się o różnych dziwnych, pysznych i nieoczywistych… 

potrawach z całego świata. Nie tylko świątecznych. Ka-

mil Nosel i jego goście opowiadają o swoich kulinarnych 

doświadczeniach z wypraw po wszystkich kontynentach. 

Podcast o tyle ciekawy, że może zainspirować do podró-

żowania szlakiem kulinarnych ciekawostek.
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żowania szlakiem kulinarnych ciekawostek.

9Nr 3/3, jesień/zima 2022
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Niech rozbłysną promocje
W tym roku zabłyśnij designerskimi gadżetami 
Volkswagena w promocyjnych cenach. 
Zrób sobie prezent już teraz! 

Lifestyle

1. Pamięc USB (niebieska), 147 zł; 211087620A 274
2. Pamięć USB (czerwona), 147 zł; 211087620A 645
3. Zegar ścienny T1 – Time to get out, 179 zł; 1H2050810
4. iPhone XI PRO, etui, 33 zł; 1H1051708
5. Samsung S10 etui, 35 zł; 1H1051708A
6. Parasol VW The Originals, 147 zł; 1H2087600
7. Brelok skórzany T1, 54 zł; 7E0087013
8. Składany pojemnik do bagażnika T1, 194 zł; 1H1061104
9. Zestaw magnesów T3, 25 zł; 1H1087703A
10. Śpiwór T1, 169 zł; 1H1069621

www.vwdostawcze-sklep.pl 10



1
2

3

4

5
6

7
8

9

10

11Nr 3/3, jesień/zima 2022

ID. Buzz – samochód na miarę 
nowego pokolenia

75 lat tradycji

A zaczęło się od… pomysłu holenderskiego przedsiębiorcy 

na niewielki wielozadaniowy samochód dostawczy. 

Sam naszkicował jego projekt i  pokazał inżynierom 

Volkswagena.

Z tej idei narodził się Volkswagen Transporter, którego 

produkcja ruszyła w roku 1950.

Lata 50. to jeszcze nie czas przewrotów muzycznych, ale 

z pewnością rewolucja w podejściu do turystyki, na fali 

której wypływa Volkswagen T1 Camping Bus – pierwszy 

z serii kultowych kamperów Volkswagena. Zapoczątkował 

boom na wakacyjne podróże kamperem dające wolność 

i możliwość podążania, dokąd się chce.

Wtedy też na horyzoncie pojawił się Volkswagen Samba 

– z  charakterystycznym dwukolorowym malowaniem, 

odsuwanym dachem, chromowanymi elementami 

dekoracyjnymi i  mający 21 okien. Turystyka zyskała 

kolejnego sprzymierzeńca.

Każda generacja ma swoją wizję, swoją nutę, 
swój niepowtarzalny styl i… swojego Volkswagena
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Flower Power
Druga połowa lat 60. to czas rewolucji muzycznej i oby-

czajowej. Wraz z rozkwitem rocka i buntem długowłosej 

młodzieży nastaje czas wielkich festiwali muzycznych: 

Woodstock, Monterey czy Isle of Wight. Pod scenami 

kultowych imprez parkują Volkswageny Bulli, kolorowe 

od kwiatów i pacyfek, a świat obiega fotografia pary sie-

dzącej na T1 z napisem Flower Power.

Nowy rozdział
W połowie lat 70. hippisi zakładają rodziny, ale nie wy-

rzekają się wolności, swobody i  podróży. Volkswagen 

Transporter jest cały czas ich towarzyszem. Z tą różnicą, 

że teraz bywalcy festiwali poszukują większej wygody. 

W 1972 na drogi wyjeżdża kamper T2 Westfalia, po raz 

pierwszy z podnoszonym dachem. W przyszłości stanie 

się on jednym z symboli kamperów Volkswagena.

To również czas budzącej się świadomości ekologicznej. 

W 1972 pojawia się pierwszy, w pełni elektryczny trans-

porter – T2 Elektro. Volkswagen przeciera w ten sposób 

szlaki dla nowego rodzaju mobilności. Najnowszy elek-

tryczny Volkswagen ID. Buzz tę drogę kontynuuje, a wy-

starczy jeden rzut oka, by w jego sylwetce ujrzeć kulto-

wego transportera.

W  roku 1979 nadchodzi czas na kolejną pokoleniową 

zmianę. Volkswagen pokazał Transportera T3, odchodząc 

tym samym od sylwetki popularnego ogórka.

T3 nadal ma silnik z tyłu, ale zyskuje większe rozmiary 

i nowoczesną, jak na owe czasy, kanciastą sylwetkę. To 

właśnie te kampery ruszyły pod koniec lat 80. i w latach 

90. na Jastarnię, by podbijać wraz z windsurferami fale 

Bałtyku i Zatoki Puckiej.

Pokój, zrozumienie i muzyka kreują styl życia hipisow-

skich społeczności. Ich ikoną staje się Volkswagen Trans-

porter – symbol wolności i swobody obywatelskiej.

W 1967 roku na rynku pojawia się druga generacja Bullie-

go – T2. Na przełomie lat 60. i 70. jest cały czas ulubio-

nym samochodem wędrujących hippisów.

Modele T cieszą się też coraz większą popularnością 

wśród kalifornijskich surferów. Kwieciste karoserie hippi-

sów powoli bledną, gdy ton nadają im hawajskie koszule, 

fale i deski. Czasy się zmieniają, a model T wraz z nimi…
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W przyszłość…
Dziś to w pełni elektryczny Volkswagen ID. Buzz odzwier-

ciedla współczesne trendy. Jest nie tylko elektryczny, ale 

też ekologiczny, a wiele elementów jego wyposażenia, 

na przykład obicia foteli, powstało z materiałów z recy-

klingu.

ID. Buzz oferuje inteligentne połączenie systemów 

wspomagania kierowcy i systemów informacyjnych czy 

zdalne aktualizacje oprogramowania. Łączy i rozwija naj-

ważniejsze motoryzacyjne kierunki naszych czasów oraz 

charakterystyczne cechy dostawczych Volkswagenów.

ID. Buzz w każdym swym aspekcie nawiązuje do kulto-

wego T1 – jego wygląd najlepiej o tym świadczy – lecz 

jest jednocześnie na wskroś nowoczesny, zelektryfiko-

wany, zaawansowany technologicznie, odpowiadający 

trendom XXI wieku. Ma więc olbrzymie predyspozycje, 

by stać się wiernym towarzyszem festiwalowych i tury-

stycznych wyjazdów, a tym samym kontynuować 75-let-

nią tradycję.

Ewolucja zamiast rewolucji?
W roku 1990 do produkcji wszedł Volkswagen Transpor-

ter T4. Zmieniły się nie tylko wygląd i wymiary kultowego 

modelu, ale również jego napęd. Inżynierowie Volkswa-

gena definitywnie odeszli od umieszczania silnika z tyłu 

na rzecz napędu na przednią oś.

Modele Volkswagena ewoluują. Na bazie Transporte-

ra T4, kolejnych generacji T5, T6 i T6.1 – powstają wer-

sje o różnym przeznaczeniu: Cargo, Caravelle, Multivan 

i oczywiście kampery nazywane California. Również Cad-

dy oferuje kilka wariantów nadwozia oraz wyposażenia, 

w tym kempingowy – Caddy California.

W Białężycach koło Wrześni powstaje największy w ga-

mie model – Volkswagen Crafter a na jego bazie budowa-

ny jest Volkswagen Grand California.



1.  Wykładzina bagażnika, wersja 5-osobowa, 
ID. Buzz; 1T3061161

2.  Wykładzina bagażnika, wersja 5-osobowa, 
ID. Buzz, 319 zł; 1T3061160 

519 zł 1.

1.  Wykładzina bagażnika, wersja ID. Buzz Cargo; 
1T3061161B

619 zł 2.

Pełen komfortu ID. BUZZ
Czy jest coś, co cieszy bardziej niż widok nowego, w pełni elektrycznego 
ID. Buzza? Oczywiście – ID. Buzz wyposażony w oryginalne akcesoria.

www.vwdostawcze-sklep.pl 14



1.  Dywaniki materiałowe, 2 szt., przód, 
czarne; 1T3061275 WGK

2.  Dywaniki materiałowe, tył, czarny, 
369 zł; 1T3061273 WGK

439 zł 3.

1.  Dywaniki gumowe PLUS, 2 szt., przód, czarne; 
1T3061502 82V

2.  Dywanik gumowy PLUS, tył, 219 zł; 
1T5061551 041

3.  Dywaniki gumowe 2 szt., przód, PREMIUM,  
ID. Buzz, 226 zł; 1T3061512A 82V

309 zł 4.
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1. Wanna bagażnika, wersja 5-osobowa; 
1T3061162

1. Belki bagażnika dachowego, zestaw 2 szt., 
ID. Buzz; 1T3071126

1 369 zł 6.1 369 zł 5.

www.vwdostawcze-sklep.pl 16



1. Hak holowniczy obrotowy, ID. Buzz; 
1T3092161

1. Aluminiowa listwa drzwi przednich 
z napisem; 1T3071303

1. Ochronne folie progowe; 1T3071310 ZMD

4 169 zł 8.

619 zł 9. 619 zł 10.

1. Listwa ochronna bagażnika – czarna; 
1T3061161B

2. Listwa ochronna bagażnika – szara; 
1T3061161B

379 zł 7.
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PREZENTY NA KAŻDĄ SKARPETĘ
Praktyczne i w dobrym stylu – takie prezenty trafiają w każde gusta. 
Stworzyliśmy prezentownik pełen pomysłów na podarunki dla każdego 
i z uwzględnieniem budżetów w różnym rozmiarze: S, M i L.

Lifestyle

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

www.vwdostawcze-sklep.pl 18
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PREZENTY NA KAŻDĄ SKARPETĘ

1. Foremki do ciastek w kształcie VW T1/Beetle, 59 zł; 
1H2069660

2. Skarpetki z zimowym motywem VW T1/Beetle, 2 pary, 
rozm. 36-40, 41-46, 49 zł; 1H2084361B

3. Szalik/apaszka T1, kolekcja Heritage, 59 zł; 7E9084331A645
4. Puzzle drewniane VW, 7 części, 69 zł; 1H9087528A
5. Skarbonka, 95 zł; 7E908770918R
6. Butelka do napojów T1, poj. 0,5 l, metalowa – Time to get out, 

88 zł; 7E9069604
7. Bombka w kształcie VW T1 z choinką, 55 zł; 5H9087790
8. Zapalniczka VW T1, edycja limitowana, 39 zł; 1H3087016
9. Ozdobny świecznik w kształcie VW T1, 69 zł; 5H9087798
10. Zestaw 4 kubków, VW T1, różne kolory, 69 zł; 1H4069608

NOWOŚĆ

EDYCJA LIMITOWANA
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1. Bluza męska VW T1, dł. rękaw, dostępna w rozmiarach: 
S–2XL, 171 zł; 7E9084132AWN3

2. Patelnia żeliwna California, 106 zł; 7T0069609
3. Kosmetyczka T1, kolekcja Heritage, 147 zł; 7E9087317A
4. Puszka z motywem T2, kolekcja Heritage, 69 zł; 7E9069649
5. Poduszka pod tablet z motywem T1, 149 zł; 1H4087703B
6. Bluzka dla dzieci VW T1, dostępna w różnych rozmiarach,

119 zł; 7E9084152A645
7. Piórnik dla dzieci T1 Camper Beach, 39 zł; 1H3087703D
8. Plecak dla dzieci T1 Camper Beach, 179 zł; 1H3087325
9. Plecak dla dzieci VW, ICONIC, 30 x 23, 139  zł; 1H4087325
10. Pojemnik stalowy 800 ml ID. BUZZ, 129 zł; 11G069604C

21Nr 3/3, jesień/zima 2022 21Nr 3/3, jesień/zima 2022



1 2

3 4

9

6
5 7

8

1 2

3 4

9

6
5 7

8

www.vwdostawcze-sklep.pl 22



1 2

3 4

9

6
5 7

8

1 2

3 4

9

6
5 7

8

NOWOŚĆ

23Nr 3/3, jesień/zima 2022

1. Torba podróżna T1, kolekcja Heritage, 319 zł; 7E9087300
2. Składany pojemnik VW T1 do bagażnika, 223 zł; 7E9061104
3. Toster VW T1, 329 zł; 7E9069641
4. Torba na ramię, 199 zł; 7E9087319
5. Czapka ID. BUZZ, 224 zł; 1K6084303A
6. Model T3 Multivan, 1:18, 339 zł; 255099302645
7. Kurtka męska VW T1 softshell, dostępna w rozmiarach: 

S–2XL, 319 zł; 7E9084050AD5E
8. Lego Creator VW T2 Campervan, 829 zł; 7E9099320
9. Zestaw Playmobile VW T1 Campervan, 239 zł; 7E9087511A



Poznański jarmark na Placu Wolności

Karuzela z jarmarkami

Od Madery do Budapesztu – w okresie adwentu w całej Europie błyszczą 
bożonarodzeniowe jarmarki: kolędujące, rozświetlone, pachnące 
świętami, magiczne.

Poczuć się jak na starej pocztówce, wierzyć, że duch 

świąt istnieje, ma zapach tradycyjnego piernika i brzmie-

nie pięknej kolędy. To właśnie takie marzenie rok w rok 

ściąga pod dachy jarmarcznych straganów miliony tury-

stów spragnionych magii i bajecznej zabawy.

Bożonarodzeniowe jarmarki są od stuleci dumą krajów 

alzackich i germańskich. Ale ostatnimi czasy wiekową 

tradycję podchwyciły niemal wszystkie kraje Europy. 

Kiermasze pełne folkloru, lokalnej kuchni, tradycyjnych 

rękodzieł, świątecznego sznytu i zimowych atrakcji kładą 

się ciepłym światłem na najciemniejszą porę roku. 

Który jarmark odwiedzić? Wybór jest trudny. Z  jednej 

strony jest ich mnóstwo, z drugiej strony wszystkie mia-

sta działają według tego samego schematu, zmienia się 

jedynie lokalny koloryt wydarzenia. I właśnie dla tego 

kolorytu warto odkryć choć jeden z nich. 

Zacznijmy od Berlina. W okresie adwentu organizuje się 

tu blisko 100 jarmarków. Do najsłynniejszych należą Gen-

darmenmarkt i Roten Rathaus. Ale całe miasto upstrzone 

jest świątecznymi kramami, które kuszą kulinarnie i arty-

stycznie. Bez trudu można tu znaleźć coś wyjątkowego na 

prezent, na choinkę, na wigilijny stół: kunsztownie wy-

konane bombki, misternie plecione girlandy, dziadki do 

orzechów, ceramiczne chatki – jest tego mnóstwo. Wi-

zyta na takim jarmarku to też wyśmienita okazja, by po 

prostu dobrze zjeść. Berlińskie menu słynie z grillowanej 

kiełbasy z curry, pieczonych kasztanów, kandyzowanych 

Berlin

Wiedeń
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owoców w czekoladzie i prażonych orzechów… Co cieka-

we, każdy berliński jarmark ma swój charakterystyczny 

kubek. Można pokusić się o zdobycie całej kolekcji. Ale 

nie samymi zakupami żyją jarmarki. Na placach oprócz 

kramów ustawione są karuzele, sztuczne lodowiska lub 

górki, po których można zjeżdżać, np. na oponach. 

Równie bogaty w  kiermasze jest Wiedeń. W  mieście 

Mozarta rządzą gorące wypieki i  świąteczne poncze. 

Co roku zbudowany majestatyczną architekturą plac 

Ratuszowy zamienia się w  zjawiskową krainę, boga-

tą w  atrakcje dla małych i  dużych. Tu karuzela z  pio-

senkami, tam słodycze, ozdoby choinkowe i warsztaty 

rzemieślnicze dla najmłodszych. Wielojęzyczny tłum, 

gwar i dziecięca radość obecne są niemal na każdym kro-

ku. 

Ale podobnie jak w Berlinie warto odbić się od głównego 

nurtu i skręcić w mniej znane jarmarczne rewiry. Choćby 

po to, by odetchnąć od tłumu, zdobyć bardziej wyszuka-

ne rękodzieła lub niespodziewanie wziąć udział w… świą-

tecznym koncercie. 

Popisowy pokaz świetlnych iluminacji na fasadzie 

Bazyliki i lokalna kuchnia to duma Budapesztu. Ciekawym 

akcentem węgierskiego jarmarku jest świąteczny wie-

niec. W każdą adwentową niedzielę uroczyście zapalana 

jest na nim kolejna świeca. Ceremonii towarzyszą wystę-

py artystyczne. 

Zagrzeb

Kolonia

Budapeszt
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Budapesztowi w  niczym nie ustępuje chorwacka sto-

lica. Jarmark w Zagrzebiu już kilkakrotnie okrzyknięto 

najpiękniejszym w Europie. Wizyta tutaj daje okazję, by 

zanurzyć się w chorwackim folklorze, aromacie grzanego 

wina, gorącej czekolady, kolęd niosących się z balkonów.

By sięgnąć do źródła jarmarcznej tradycji, trzeba jednak 

udać się na Zachód. To w takich miastach jak Kolonia 

czy Bazylea rozwijała się idea bożonarodzeniowych 

targowisk. Warto szczególnie zajrzeć na bazylejski 

Barfüsserplatz i klimatyczny Münsterplatz z najpiękniej-

szą w Europie choinką ubraną w ozdoby zaprojektowane 

przez znanego dekoratora Johanna Wannera. 

Pięknym jarmarkiem może się pochwalić także Pra-

ga. Na praskich straganach urzekają tradycyjne czeskie 

bombki, wyroby ze szklanych pereł lub ze słomy, ręcznie 

haftowane obrusy, drewniane zabawki, foremki do cia-

stek, grzane wino, czeskie ciasteczka, pieczone kasztany, 

pierniki, kiełbaski z grilla i szaszłyki… Słowem: zázraky!

Nie trzeba jednak szukać daleko. Mamy w kraju swoje jar-

marki. Co roku turystów urzekają ozdobione świątecznie 

rynki Wrocławia, Gdańska, Poznania... Ale to Kraków 

może pochwalić się najstarszym jarmarkiem w  kraju. 

Od  30 lat nieprzerwanie przyciąga świąteczną magią. 

Jest też chyba najbardziej znanym na świecie spośród 

polskich propozycji. Został m.in. wyróżniony w rankingu 

„Timesa” w 2008 i CNN w 2016 r.

Kraków

Praga
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czy Bazylea rozwijała się idea bożonarodzeniowych 

targowisk. Warto szczególnie zajrzeć na bazylejski 

Barfüsserplatz i klimatyczny Münsterplatz z najpiękniej-

szą w Europie choinką ubraną w ozdoby zaprojektowane 

przez znanego dekoratora Johanna Wannera. 

Pięknym jarmarkiem może się pochwalić także Pra-

ga. Na praskich straganach urzekają tradycyjne czeskie 

bombki, wyroby ze szklanych pereł lub ze słomy, ręcznie 

haftowane obrusy, drewniane zabawki, foremki do cia-

stek, grzane wino, czeskie ciasteczka, pieczone kasztany, 

pierniki, kiełbaski z grilla i szaszłyki… Słowem: zázraky!

Nie trzeba jednak szukać daleko. Mamy w kraju swoje jar-

marki. Co roku turystów urzekają ozdobione świątecznie 

rynki Wrocławia, Gdańska, Poznania... Ale to Kraków 

może pochwalić się najstarszym jarmarkiem w  kraju. 

Od  30 lat nieprzerwanie przyciąga świąteczną magią. 

Jest też chyba najbardziej znanym na świecie spośród 

polskich propozycji. Został m.in. wyróżniony w rankingu 

„Timesa” w 2008 i CNN w 2016 r.

Kraków

Praga
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Gotowi na zimowe warunki 
drogowe?

Czas zacząć sezon zimowy – wyskoczyć gdzieś na narty, pojechać 
na święta lub na sylwestra. I na pewno warto się do tego dobrze 
przygotować, aby wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie dojechać 
na miejsce.

Opony zimowe  

Opony zimowe to najlepsza rzecz, jaką możesz wybrać, 

aby podnieść poziom bezpieczeństwa na zaśnieżonej 

i oblodzonej drodze. I nie daj się zwieść magii opon ca-

łorocznych, bo nawet najlepsze opony tego typu nie 

zapewnią Ci takiej przyczepności na śniegu, błocie po-

śniegowym czy lodzie jak opony zimowe. Są one bowiem 

wykonane z miękkiej, odpornej na niskie temperatury 

mieszanki o  właściwościach hydrofilowych (większe 

tarcie na wilgotnych powierzchniach) i mają zupełnie 

inną konstrukcję bieżnika, przez co zdecydowanie lepiej 

wgryzają się w śnieg. Jeśli chcesz więc dobrze przygoto-

wać się na trudne warunki drogowe, to opony zimowe są 

dla Ciebie najlepszym możliwym rozwiązaniem. 

Łańcuchy na koła 

Opony zimowe to jedno, ale w szczególnych przypad-

kach konieczne może okazać się także założenie na 

koła łańcuchów śniegowych. Warto je mieć w bagażni-

ku, bo nigdy nie wiadomo, czy nie natrafisz na mocno 

ośnieżony i szczególnie stromy podjazd. Wtedy łańcu-

chy śniegowe będą jak znalazł. Możesz je zamontować 
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w kilka minut i to wcale nie jest takie trudne. W inter-

necie znajdziesz wiele praktycznych poradników na ten 

temat. W szczególnych przypadkach przydać Ci się może 

również np. składana łopata, dzięki której wydostaniesz 

auto nawet z głębokiej zaspy śnieżnej. Ją także warto 

mieć w bagażniku. 

Przewożenie sprzętu narciarskiego 

Wybierasz się na narty? Pomyśl więc, jak bezpiecznie 

przewieźć np. deski snowboardowe i narty. Jeśli Twoje 

auto ma tzw. kanał przelotowy pomiędzy bagażnikiem 

a kabiną pasażerską, narty możesz umieścić w specjal-

nym pokrowcu i całość przypiąć pasami do tylnej kana-

py. Innym i dużo prostszym rozwiązaniem jest zamonto-

wanie na dachu samochodu specjalnego bagażnika lub 

belek poprzecznych relingów dachowych, do których 

mocowane są uchwyty na narty lub deski snowboardo-

we. Wtedy będziesz mieć pewność, że sprzęt narciarski 

jest dobrze zabezpieczony, a Ty zyskasz więcej miejsca 

w samochodzie na pozostałe bagaże. 

Płynna jazda 

Kluczem do bezpiecznej jazdy po śniegu i lodzie jest płyn-

ne oraz delikatne sterowanie kierownicą, pedałem gazu 

i hamulca. Dlaczego? Gwałtowne manewry na śliskiej 

nawierzchni to najprostszy sposób na doprowadzenie do 

poślizgu auta, a w konsekwencji do stworzenia bardzo 

niebezpiecznej sytuacji drogowej. A  jak prowadzić sa-

mochód w ekstremalnie trudnych warunkach? Wyobraź 

sobie, że masz na kolanach filiżankę gorącej kawy i mu-

sisz jechać tak, aby jej nie rozlać. Przesadna ostrożność? 

Zapewniamy Cię, że nie. 

Hamowanie awaryjne 

Jeśli jednak musisz jak najszybciej zatrzymać się na śnie-

gu lub lodzie, wykorzystaj system zapobiegający bloko-

waniu się hamulców, czyli klasyczny ABS. Po prostu wci-

śnij mocno pedał hamulca i nie puszczaj go. Komputer 

pokładowy zajmie się resztą, zapewniając optymalne 

hamowanie każdym kołem – na granicy przyczepności. 

Co ważne, system ABS umożliwi Ci efektywne hamowa-

nie z zachowaniem sterowności auta podczas omijania 

przeszkód.
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Oblodzone trasy? 
Nic trudnego!
Zapewnij sobie bezpieczeństwo na 
drodze, korzystając z oryginalnych 
kół zimowych dostawczych 
Volkswagenów. Sprawdź nasze 
propozycje dla swojego modelu.

Czy wiesz, że...

Jest to rekomendowana 
temperatura, przy której należy 
zmienić opony na zimowe. Poniżej 
tej granicy droga hamowania opon 
letnich znacząco się wydłuża.

7° Celsjusza

16 Z tylu różnych składników 
zbudowana jest opona 
– oryginalne receptury 
są najpilniej strzeżonymi 
tajemnicami producentów.

1

3

5

4

2

20%
Przyjmuje się, że opór toczenia może wpływać 
na zużycie paliwa w zakresie nawet 20%.

Co znaczą opisy umieszczone na oponach?

Szerokość opony w milimetrach.

Stosunek między wysokością opony a jej szerokością. 
Przykład: 55 – wysokość opony to 55% jej szerokości.

Typ opony. „R” oznacza, że to opona radialna, czyli 
obecnie najpopularniejsza odmiana opony.

Średnica felgi podana w calach.

Indeks nośności. Dopuszczalne obciążenie opony.
Przykład: indeks 91, maksymalne obciążenie to 615 kg. 

Indeks prędkości. Określa maksymalną prędkość jazdy.
Przykład: H – maksymalna prędkość to 210 km/h.

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

A

B

C

D

E

F

255/55   R   17   91   H
A B C D E F

Oferta ważna do 31 stycznia 2023 lub wyczerpania zapasu magazynowego.
Pełna oferta na: www.vwdostawcze-sklep.pl.www.vwdostawcze-sklep.pl 30



Zastosowanie: 
Caddy 5 2021 →
Caddy 5 Maxi 2021 →

 
 

Felga: 
stalowa
6,5J x 16 ET 48

Opona: 
Semperit Speed-Grip 5

Rozmiar: 
205/60 R16 96 H X

Nr katalogowy: 
5R3073576C 1OR (prawe)
5R3073676C 1OR (lewe)     

Cena brutto:      839 PLN

Zastosowanie: 
Caddy 5 2021 → 
Caddy 5 Maxi 2021 → 

 
 

Felga: 
Merano
6,5J x 16 ET 48

Opona: 
Bridgestone Blizzak LM-005

Rozmiar: 
205/60 R16 96H XL

Nr katalogowy: 
5TA073566 8Z8 (prawe)
5TA073666 8Z8 (lewe)  

Cena brutto: 1 249 PLN

Caddy 5

BRIDGESTONE 15310

C1205/60 R16 96 H XL

71 dB

Sprawdź
pełną ofertę

16", stalowa  | 

BRIDGESTONE 15310

C1205/60 R16 96 H XL

71 dB

Semperit 0373624

C1205/60 R 16 96 H XL

72

16", Merano  | 
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Transporter

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6.1
Transporter T6, T6.1
Caravelle T6, T6.1
California T6, T6.1

 
 

Felga: 
Stalowa srebrna
6,5J x 16 ET 51

Opona: 
Semperit Van-Grip 3

Rozmiar: 
215/65 R 16 107/105R

Nr katalogowy: 
7LA073576B 1OR (prawe)
7LA073676B 1OR (lewe) 

Cena brutto:               1 019 PLN

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy dokupić je oddzielnie.

16", stalowa  | 

16", stalowa  | 

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6.1
Transporter T6, T6.1
Caravelle T6, T6.1
California T6, T6.1

 
 

Felga: 
Stalowa srebrna
6,5J x 16 ET 51

Opona: 
Semperit Van-Grip 3

Rozmiar: 
215/65 R 16 107/105R

Nr katalogowy: 
7LA07357 1OR (prawe)
7LA07367 1OR (lewe)

Cena brutto:                  999 PLN

Semperit 0470320

C2205/65 R 16 C 107/105 R

73 dB

Semperit 0470320

C2205/65 R 16 C 107/105 R

73 dB

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy dokupić je oddzielnie.
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Sprawdź
pełną ofertę



Transporter

Zastosowanie:
Multivan T6, T6.1
Transporter T6, T6.1
Caravelle T6, T6.1
California T6, T6.1

  
Felga: 
Corvara
6,5J x 16 ET 51

Opona: 
Pirelli Carrier Winter

Rozmiar: 
215/65 R16 109/106R 

Nr katalogowy: 
7E0073246A 8Z8

Z czujnikami ciśnienia TPMS

Cena brutto:           1 619 PLN

16", Corvara  | 

PIRELLI 23982

C2215/65R16C 109/107 R

73 dB

16", stalowa  | 

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6.1
Transporter T6, T6.1
Caravelle T6, T6.1
California T6, T6.1

 
 

Felga: 
Stalowa srebrna
6,5J x 16 ET 51

Opona: 
Semperit Van-Grip 3

Rozmiar: 
Dunlop SP Winter Sport 3D

Nr katalogowy: 
7E0073537C 091 (prawe)
7E0073637C 091  (lewe) 

Cena brutto:               1 229 PLN

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy dokupić je oddzielnie.

Semperit 0470320

C2205/65 R 16 C 107/105 T

73 dB

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen Samochody Dostawcze
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Transporter

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy dokupić je oddzielnie.

17", Merano  | 

Zastosowanie: 
Multivan T6, T6.1
Transporter T6, T6.1
Caravelle T6, T6.1
California T6, T6.1

 
 

Felga: 
Merano
7,0J x 17 ET 55

Opona: 
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar: 
215/60 R17 104/102 H C

Nr katalogowy: 
7E0073537B 8Z8 (prawe)
7E0073637B 8Z8 (lewe) 

Cena brutto: 1 569 PLN
Sezon 2020  

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

18", Springfield  | 

Zastosowanie:
Multivan T6, T6.1
Transporter T6, T6.1
Caravelle T6, T6.1
California T6, T6.1

 

Felga: 
Springfield czarna
8,0J x 18 ET 50

Opona: 
Nokian Tyres WR Snowproof P

Rozmiar: 
255/45 R18 103V XL

Nr katalogowy: 
7E0073598 AX1 (prawe)
7E0073698 AX1 (lewe)

Cena brutto:           2 399 PLN

Nokian T431265

C1255/45R18 103 V XL

71 dB
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Sprawdź
pełną ofertę



Zastosowanie: 
Amarok 2010 → 2017
Amarok PA 2017 → 

 

Felga: 
Durban, srebrna
7,5J x 18 ET 45

Opona: 
Continental 
Winter Contact TS 850 P SUV

Rozmiar: 
255/60 R18 112H XL

Nr katalogowy: 
2H0073228D 8Z8    

Cena brutto: 1 799 PLN
Sezon 2020

Amarok

18", Durban  | 

18", Durban  | 

Zastosowanie: 
Amarok 2010 → 2017
Amarok PA 2017 → 

 

Felga: 
Durban, czarna
7,5J x 18 ET 45

Opona: 
Continental 
Winter Contact TS 850 P SUV

Rozmiar: 
255/60 R18 112H XL

Nr katalogowy: 
2H0073228E Z98   

Cena brutto: 2 249 PLN

Continental 0354480

C1255/60 R 18 112 H XL

73 dB

Continental 0354480

C1255/60 R 18 112 H XL

73 dB

Wyprzedaż
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Sprawdź
pełną ofertę



Zastosowanie:
Nowy Multivan 

  
Felga: 
Brest, srebrna
6,5J x 17 ET 60

Opona: 
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar: 
215/60 R17 104/102H C

Nr katalogowy: 
7T0073537 8Z8 (prawe)
7T0073637 8Z8 (lewe)

Cena brutto:         1 939 PLN

Zastosowanie: 
Nowy Multivan

 
 

Felga: 
Brest, czarna
6,5J x 17 ET 60

Opona: 
Dunlop SP Winter Sport 3D

Rozmiar: 
215/60 R17 104/102H C

Nr katalogowy: 
7T0073537 AX1 (prawe)
7T0073637 AX1 (lewe) 

Cena brutto: 1 939 PLN

Nowy Multivan

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

17", Brest  | 

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB

17", Brest  | 
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Sprawdź
pełną ofertę



Zastosowanie: 
ID. Buzz

 
 

Felga: 
Loen, czarna
Tył: 9J x 19 ET 58

Opona: 
Goodyear Ultra Grip Performance 
Plus SealTech

Rozmiar: 
Tył 255/50R19 107 T XL

Nr katalogowy: 
1T3073559A AX1 (prawy tył)
1T3073659A AX1 (lewy tył)

Cena brutto: 2 290 PLN

ID. Buzz

19", stalowa  | 

Zastosowanie: 
ID. Buzz

 

Felga: 
Felga: Loen, czarna
8J x 19 ET 45

Opona:
Goodyear Ultra Grip Performance 
Plus SealTech 

Rozmiar: 
Przód 235/55R19 105 T XL

Nr katalogowy: 
1T3073559  AX1 (prawy przód)
1T3073659  AX1 (lewy przód)

Cena brutto: 2 290 PLN

GOODYEAR 579260

C1235/55R19 105 T XL

71 dB

BRIDGESTONE 15310

C1205/60 R16 96 H XL

71 dB

GOODYEAR 579261

C1255/50R19 107 T XL

73 dB
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205/60 R16 XL 96H Goo UltraGrip 9 Plus
Nr katalogowy:
ZTW206606HG9P0
Rozmiar:
205/60 R16

215/65 R16 109/107T Bri Blizzak W810
Nr katalogowy:
ZTW219656TBZ00
Rozmiar:
215/65 R16

205/75 R16 C 113/111R Con Van Contact Wint
Nr katalogowy:
ZTW209756RCOW2
Rozmiar:
205/75 R16

235/65 R16 115/113R Mic Agilis Crossclim
Nr katalogowy:
ZTR239656RMAR0
Rozmiar:
235/65 R16

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki Volkswagen Samochody Dostawcze
oraz na stronie www.vwdostawcze-sklep.pl lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opony.

Continental 0355460

C1195/65 R 15 91 T

70 dB

BRIDGESTONE 94598700

C2215/65 R16 C 8 PR 109/107 T

75 dB

Continental 0451791

C2205/75 R 16 C 113/111 R

73 dB

MICHELIN 217472

C2235/65R16C 121/119 R

73 dB

930 zł 

790 zł 

690 zł 

509 zł 

GOODYEAR 548598

C1205/60R16 96 H XL

72 dB
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1. Odmrażacz do szyb 500 ml; 
000096320GJ

1. Preparat do chromu, aluminium, 
stali 250 ml; 000096319D

1. Środek do czyszczenia ekranu, 
opak. turkusowe 10,5 ml; 
000096311AD 3H1

2. Środek do czyszczenia ekranu, 
opak. granatowe 10,5 ml; 
000096311AD 530

3. Środek do czyszczenia 
ekranu, opak. szare 10,5 ml; 
000096311AD 573

4. Środek do czyszczenia 
ekranu, opak. żółte 10,5 ml; 
000096311AD 655

5. Środek do czyszczenia 
ekranu, opak. różowe 10,5 ml; 
000096311AD L19

1. Żel do czyszczenia felg aluminiowych 
500 ml; 000096304J

1. Środek do czyszczenia wnętrza 
500 ml; 000096301B

2.

5.

3.

4.

1. 17,20 zł 

100 zł 50 zł 

Na błysk, na każdą pogodę

Sprawdź serię zimowych kosmetyków pielęgnacyjnych przeznaczonych 
do samochodów dostawczych marki Volkswagen. Warto mieć je w sa-
mochodowym schowku – nie tylko na wypadek mroźnego poranka.

59 zł 
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Hello Darkness, My Old Friend… 

Ile gwiazd dostrzeżesz gołym okiem w mieście? Z miliarda raptem 
kilkadziesiąt, może kilkaset. Ale już w totalnej ciemności zobaczysz ich 
ponad siedem tysięcy. Dla takiego spektaklu warto wyruszyć do Parku 
Ciemnego Nieba.

Tylko 143 lata minęły od opatentowania żarówki – bły-

skawiczna zmiana od świata pogrążonego w ciemności 

do tego, który cierpi na jej niedobór. Bo dziś mierzymy 

się nie tylko z zanieczyszczeniem wód czy powietrza. 

Zagrożona jest także ciemność nocnego nieba. Z roku 

na rok pozbywamy się obszarów, z których widoczne 

gołym okiem są gęsto rozgwieżdżony firmament czy 

Mleczna Droga. 

Chcąc zapobiec rozwojowi tej sytuacji, zaczęto tworzyć 

parki ciemnego nieba. Coś w rodzaju rezerwatów dla 

gatunków zagrożonych wyginięciem. To miejsca na tyle 

odcięte od źródła sztucznego światła, że dające możli-

wość obserwacji maksymalnie rozgwieżdżonego nieba 

w jego naturalnej postaci. 

Takie parki są rozrzucone po całym świecie i  co naj-

ważniejsze, ogólnie dostępne. W  Polsce mamy dwa: 

Izerski Park Ciemnego Nieba oraz Park Gwiezdnego 

Nieba „Bieszczady”. Chroniony obszar i  warunki do 

Szczegółowa fotografia Księżyca przy ogniskowej 2700 mm
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Izerski Park 
Ciemnego Nieba

Parki Gwiezdnego
Nieba „Bieszczady”

obserwacji znaleźć można także w śląskiej wsi, Sopotni 

Wielkiej. 

Izerski Park Ciemnego Nieba stworzono w 2009 roku. 

Zajmuje powierzchnię 7500 ha. Leży na terenie dwóch 

krajów: Polski i  Czech, w  dolinie Izery i  Jizerki. Wi-

doczność gwiazd jest tutaj aż o  40 razy lepsza niż 

w  mieście (dostrzec można prawie 2000 ciał niebie-

skich). Zawdzięczamy to słabemu zabudowaniu oko-

licy i specyfice urzeźbienia terenu – otaczające dolinę 

grzbiety gór izolują ją skutecznie od świateł pobliskich 

miast. By skorzystać z warunków Parku, najlepiej no-

cować w  jednym z  dwóch schronisk dostępnych na 

terenie Parku – w  Stacji Turystycznej Orle, doskona-

le znanej pasjonatom narciarstwa biegowego, lub 

w  Chatce Górzystów. Do Stacji Orle można dojechać 

samochodem, o  ile posiada się rezerwację pokoju. 

W  innym przypadku auto najlepiej zostawić na par-

kingu w Jakuszycach i dotrzeć do schroniska jednym 

ze szlaków. 

Jako drugi powołano w Polsce Park Gwiezdnego Nie-

ba „Bieszczady”, który obejmuje łącznie 114 000 ha: 

cały Bieszczadzki Park Narodowy i częściowo dwa parki 

krajobrazowe Doliny Sanu oraz Ciśniańsko-Wetliński. 

Sąsiaduje ze słowackim Parkiem Ciemnego Nieba Poło-

niny oraz z ukraińskim Transkarpackim Parkiem Ciem-

nego Nieba.  

Widoczność gwiazd w Bieszczadach oceniono na drugi 

stopień w skali Bortle’a. Niewiele dzieli je od doskona-

le ciemnego nieba. Oznacza to widok na gęsto usiane 

gwiazdy aż po horyzont, żółtawe światło zodiakalne, 

czy chmury wyglądające jak ciemne dziury na tle nieba. 

Oko może dostrzec ponad siedem tysięcy gwiazd oraz 

Drogę Mleczną.  

Widowisko można obserwować z okolicznych gospo-

darstw, punktów widokowych, pól biwakowych lub 

z Chaty Socjologa – specjalistycznie do tego przygo-

towanej, gdyż znajduje się tam małe obserwatorium 

astronomiczne. Najlepiej jednak korzystać z parkingów 

usytuowanych na wyższych poziomach, np. tego na 

Przełęczy Wyżnej lub w Lutowiskach na Górze Kaczma-

rewka. Im wyżej, tym mniej mgieł, które mogą zakłócić 

show. Podjazd kamperem na nocną eksplorację biesz-

czadzkiego nieba to też najbezpieczniejsza opcja w tak 

dzikim terenie.  

Przed wyprawą zdecydowanie opłaca się sprawdzić pro-

gnozę i zwrócić uwagę na kwadrę księżyca oraz o której 

wschodzi i zachodzi. Tylko noc bez chmur, mgieł, najle-

piej bezksiężycowa, gwarantuje nam widowisko.

Nocne oświetlenie Europy

1992

© NGDC/DMSP/ESA

2010
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By zapach choinki ulatniał się w  samochodzie długo 

i skutecznie, należy wysuwać ją z celofanu stopniowo. 

Tak też rosła popularność zapachowego drzewka.   

Blisko 70 lat temu, w  Waterton, w  stanie Nowy Jork 

doszło do osobliwego spotkania. Czterdziestotrzyletni 

wówczas Julius Sämann spotyka się z mleczarzem. Te-

mat rozmowy obu mężczyzn jest dość szczególny. Do-

tyczy ni mniej ni więcej – brzydkiego zapachu. Mleczarz 

skarży się na odór zepsutego mleka w samochodzie, któ-

ry dla kierowcy z jego branży jest niestety codziennością. 

Swój problem kieruje pod jak najwłaściwszy adres. Julius 

Sämann jest chemikiem i badaczem, który analizuje aro-

maty alpejskich drzew w lasach Kanady. Interesuje się 

również technologią ich atomizowania. 

Naukowiec oferuje mleczarzowi swój wynalazek – papier 

nasączony substancjami zapachowymi, których celem 

jest niwelowanie brzydkich zapachów. Szybko dowiaduje 

się, że trik działa, bo aromat sosnowych kanadyjskich la-

sów bierze górę nad kwasem mlekowym. Julius Sämann, 

człowiek tyle przedsiębiorczy, ile odkrywczy, zgłasza 

w 1954 roku swój pomysł na listę patentów. Jest on ge-

nialny w swojej prostocie – to nasączony olejkami zapa-

chowymi kawałek papieru w celofanowej owijce, powie-

szony na sznurku, by po pierwsze nie utłuścić niczego, po 

drugie rozsiewać przyjemną woń jak najszerzej. Owijka 

natomiast pomaga stopniowo uwalniać zapach, dzięki 

czemu może on służyć nawet do 7 tygodni.  

Początkowo, w zamyśle wynalazcy, gadżet miał mieć 

inny kształt, ale finalnie przedsiębiorca zdecydował się 

na wykrój choinki, nawiązując tym samym do aroma-

tów kanadyjskich lasów, które z taką pasją badał. For-

ma zawieszki wymogła ulokowanie patentu na lusterku 

wstecznym, rozpoczynając zupełnie nową erę w świecie 

samochodowej kosmetyki.  

Julius Sämann miał nie tylko żyłkę do interesów. Trafił 

też na właściwy czas. W latach 60. modne było palenie 

w aucie. Powiew świeżości na rynku był wręcz pożądany. 

Do rozpowszechnienia zapachowych choinek przyczynili 

się również nowojorscy taksówkarze. Jedzący i palący 

klienci taksówek to był ich chleb powszedni. Pachnące 

drzewko było mile widzianym dodatkiem do kursu, które 

pozwalało nawet policzyć za niego kilka centów więcej. 

Lata 50. to początek triumfu zapachowej choinki, ale 

także samochodowej kosmetyki w ogóle. Dziś dużo bar-

dziej świadomie podchodzi się do dbałości o wnętrze 

samochodu. Inwestycja w  najwyższej jakości środki, 

które pomagają utrzymać świeżość, czystość i porządek 

w samochodzie to norma. Nowoczesna oferta jest dużo 

bogatsza niż ta z połowy XX wieku, spełnia też najwyż-

sze wymagania współczesnych pasażerów, którzy dziś 

nierzadko samochód traktują jak drugi dom lub biuro. 

Niemniej jednak sentyment do choinki pozostanie.

Choinka, ta
bożonarodzeniowa, 

dotarła do nas
z Niemiec. Choinka,

ta zapachowa, z Kanady. 
Obie znane są na całym świecie. 

Pierwsza jako symbol 
świąt. 

Druga jako
symbol motoryzacji.

Zapach choinki
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Zrób zakupy na vwdostawcze-sklep.pl

Zatrzymaj świąteczną magię
z produktami Volkswagena
Życzysz sobie oryginalnych świąt i nowego roku pełnego oryginal-
ności? Koniecznie zajrzyj na vwdostawcze-sklep.pl i znajdź produkt, 
który idealnie wpasuje się w Twoje oczekiwania.


