
Serwis i akcesoria
Oferta specjalna
Luty – Maj 2023

* Cena części + cena usługi.

Samochody
Dostawcze

Czyszczenie klimatyzacji
z wymianą filtra 
przeciwpyłkowego

od zł*

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 
Sob. 

392

07.00-18.00
08.00-14.00

LELLEK Opole
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Pomiar geometrii kół 
oraz kontrola zawieszenia  
i układu kierowniczego

Zakres:
–  sprawdzenie stanu wahaczy,
–  kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
–  ocena stanu amortyzatorów,
–  sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym.

Nasza cena

zł

Usługa wymiany 
opon/kół

Nasza cena*

zł

Nasza cena*

zł

Usługa wymiany opon  
z wyważeniem 

Usługa wymiany kół  
z wyważeniem 

* Ceny dotyczą kół/opon o rozmiarze 16".

od 290

od 190 od 140



Pakiety Przeglądów
dla samochodów używanych

Pakiet Przeglądów Volkswagen to kompleksowe usługi 
serwisowe na najwyższym poziomie. Nabywając Pakiet, 
nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków 
na przeglądy w trakcie użytkowania samochodu.

Pakiet Przeglądów Volkswagen to:
– wygoda, 
– pełna przewidywalność kosztów utrzymania samochodu, 
– możliwość płatności w ratach, 
– gwarancja niezmienności ceny, 
– potencjalnie wyższa wartość samochodu przy odsprzedaży*.

Pakiety dostępne są na okres od 2 do 4 lat  
z różnymi limitami dystansu dla Volkswagenów  
nie starszych niż 7 lat.

Ceny Pakietu na okres 24 miesięcy  
lub dystans 40 000 km dla:
– modeli z roczników 2018, 2017  
   i starszych od: 2299 zł!**
– modeli z roczników 2019, 2020 
   i młodszych od: 2499 zł!**

*Cena w ogłoszeniu wyższa o nawet 20% wg Raportu  
„Serwisowanie w ASO a cena samochodu”, autorstwa  
Związku Dealerów Samochodów oraz OTOMOTO, 2022 r.
** Dotyczy modelu Caddy.
Ceny nie dotyczą samochodów PHEV.
Możliwość rozłożenia na raty.

 
Szczegóły oraz pełna oferta dostępna u doradcy serwisowego.

Oferta Pakietu Przeglądów dla samochodów używanych Volkswagen Samochody Dostawcze przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność  
(przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Samochody
Dostawcze

OKAZJA



Oryginalne części Volkswagen

Zestawy piór wycieraczek przednich

Do wybranych modeli: Nr kat.: Nasza cena 

Caddy 4 2K1998002  210 zł
Crafter 2, Crafter 2 rama 7C1998002A 248 zł

Super 
oferta  

z montażem 
w cenie!

Oryginalne części Volkswagen

Filtr oleju silnikowego
– wkład  
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli:
Caddy 4, T6, T6.1, Grand California, Crafter 2.

Wymiana rekomendowana co roku.

Nasza cena

76 zł
Nr kat.: 03N115562B

Wymiana rekomendowana 
co 60 000 km. 

Oryginalne części Volkswagen

Filtr przeciwpyłkowy
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli: 
Crafter 2, Caddy 5.

Wymiana rekomendowana co roku.

04 Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Sprawdź u swojego Partnera Serwisowego.

Nasza cena

260 zł
Nr kat.: 5Q0127177

Oryginalne części Volkswagen

Wkład filtra paliwa 
Oferta dotyczy wybranych wersji  
modeli: Caddy 2, Caddy 4, Caddy 5.

Nasza cena

204 zł
Nr kat.: 5Q0819669
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Oryginalne części Volkswagen

Filtr przeciwpyłkowy
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli: 
Crafter 2, Caddy 5.

Wymiana rekomendowana co roku.

Oryginalne części Volkswagen

Akumulator
12 V, 70 Ah, 420 DIN.
Oferta dotyczy wybranych wersji modeli:  
Caddy 4, Caddy 5, T6, T6.1, Crafter 2.

Oryginalne części Volkswagen

Świece zapłonowe
Oferta dotyczy wybranych wersji 
modeli: Caddy 4.

Nasza cena

 127 zł
Nr kat.: 04E905602

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Sprawdź u swojego Partnera Serwisowego.

Oryginalne części Volkswagen

Płyn hamulcowy 
Od stanu płynu hamulcowego  
zależy prawidłowe funkcjonowanie  
układu i Twoje bezpieczeństwo,  
dlatego tak ważna jest jego  
regularna wymiana. 
Pojemnik: 1 litr.

Nasza cena

 80 zł
Nr kat.: B000750M3

Najniższa cena z ostatnich 30 dni  
przed wprowadzeniem promocji  
to: 94,99 zł.

OKAZJA

Nasza cena

 1209 zł
Nr kat.: 000915105FC
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Ubezpieczenie opon Volkswagen Samochody Dostawcze 
pomaga w następujących przypadkach:
– uszkodzenie opon spowodowane przez przebicie ostrymi 
 przedmiotami podczas jazdy,
– uszkodzenie opon spowodowane przez jasno zidentyfikowane 
 uderzenie w krawężnik,
– wandalizm, czyli celowe uszkodzenie opon przez osoby trzecie.

Jak korzystać z ubezpieczenia opon:
1. Miej zawsze w samochodzie certyfikat ubezpieczenia opon, 
 który został przekazany przy sprzedaży opon lub kół.
2. Gdy opona ulegnie uszkodzeniu w wyniku jednego 
 z trzech warunków objętych ubezpieczeniem, przywieź ją  
 do Autoryzowanego Serwisu Grupy Volkswagen wraz  
 z certyfikatem ubezpieczenia.
3. Gdy opona zostanie zniszczona w wyniku wandalizmu, 
 okaż dodatkowo kopię policyjnego raportu. 
4.  Korzystaj z rekompensaty!
 
Ochrona nie obejmuje opon, które są:
–  zamontowane w pojazdach o masie całkowitej 
 przekraczającej 5,9 t,
–  używane w pojazdach związanych z realizacją prac 
 budowlano-montażowych,
–  używane w samochodach szkolących kierowców,  
 usługach kurierskich, taksówkach, innych płatnych 
 przewozach pasażerskich lub samochodach do wynajęcia 
 krótkoterminowego.

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

Rekompensata 100% 50% 25%
 kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT   

Obliczenie wartości rezydualnej:

Ubezpieczenie opon Volkswagen  
ma wiele zalet

Ubezpieczenie

opon
do 3 LAT

w cenie opon i kół

06  

Więcej informacji w Autoryzowanym Serwisie Volkswagen Samochody Dostawcze,  
biorącym udział w programie. Ubezpieczenie obowiązuje zarówno przy zakupie 
kompletnych kół, jak i samych opon i dodatkowo obejmuje koszt wymiany uszkodzonej 
opony na nową.



Continental LT
Con Van Contact Winter 
205/75 R16 C 113/111R 
Zimowa
ZTW209756RCOW2
Cena: 790 zł

07

T6/T6.1 
Stalowe 16"
6,5J x 16 ET 52
Semperit VanGrip3 
205/65 R16 C 107/105 T
7LA073576B 1OR – prawe
7LA073676B 1OR – lewe 

Multivan
BREST 17" – srebrna
6,5J x 17 ET 60
Dunlop SP Winter Sport 3D 
215/60 R17 C 104/102 H
7T0073537  8Z8 – prawe
7T0073637  8Z8 – lewe
 

Opony i oryginalne  
koła zimowe 
Volkswagena

Pełna oferta kół zimowych na: 
vwdostawcze-sklep.pl

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

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach na stronie:  
www.vwdostawcze-sklep.pl. 
W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.  

Continental 0453172

C2205/75 R 16 C 113/111 R

73 dB

Semperit 0470320

C2205/65 R 16 C 107/105 T

73 dB

DUNLOP 567152

C2215/60R17C 104/102 H

70 dB
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Zestaw śrub 
zabezpieczających 
Komplet śrub zabezpieczających obręcze  
ze stopów metali lekkich przed kradzieżą. 
Kolor: srebrny. 
M14 x 1,5 x 27. 
Nr art.: 000071597D
M14 x 1,5 x 35. 
Nr art.: 000071599B

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Akcesoria 
do kół

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Zestaw pokrowców na koła
Wykonany z wysokiej jakości poliestru. Wyposażony w mocne  
uchwyty oraz kieszenie na śruby. W komplecie 4 sztuki.
Na koła 18". Maksymalny obwód koła 2100 mm. 
Nr art.: 000073900
Na koła 21". Maksymalny obwód koła 2350 mm.
Nr art.: 000073900E

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Żel do czyszczenia obręczy  
aluminiowych 
Poj. 500 ml.
Nr art.: 000096304J

←  Pełną ofertę i ceny sprawdź  
        na vwdostawcze-sklep.pl



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 11

Gwarancja Mobilności
Bezpiecznie, bez zmartwień, 
bezpłatnie

Świadczenia w ramach programu Gwarancja Mobilności pomogą Ci w razie awarii, wypadku, 
kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek: rozładowania 
akumulatora lub baterii w przypadku samochodów elektrycznych, uszkodzenia pojazdu  
przez gryzonie, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków służących  
do jego uruchomienia, przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania 
niewłaściwego paliwa. Innymi słowy – w niemalże każdej sytuacji, która uniemożliwi Ci 
bezpieczną kontynuację podróży samochodem.

Szczegółowe warunki programu Gwarancja Mobilności oraz zakres poszczególnych świadczeń zawarte są w dedykowanej broszurze  
lub u doradcy serwisowego.

Samochody
Dostawcze



10 Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Z dbałości o porządek w swoim   
Volkswagenie

Do wybranych modeli: Nr art.:

Do różnych modeli VW 7H0065110

Do różnych modeli VW 2K0065110

Do różnych modeli VW 2K3065110

Akcesoria Volkswagen
Dywaniki tekstylne
 
•  welurowe,  
•  kolor: czerń satynowa,
•  perfekcyjnie dopasowane.  

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Dywaniki gumowe 
•  krawędź w kształcie litery U zabezpiecza  
 przed rozprzestrzenianiem się brudu  
 i wilgoci,
•  skuteczny system mocowania  
 uniemożliwia przesuwanie się dywaników.

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Systemy siatek bagażnika  

Do wybranych modeli: Wariant: Nr art.:

Caddy 5 Premium, 4 szt. 2K8061500  82V

T 6.1 przód, 3 szt. 7H1061500D 82V

T 6.1 przód, 2 szt. 7H1061502C 82V

T 6.1 Plus 7H1061551G 041

Crafter przód, 3 szt. 7C1061502A 82V

T 6.1 przód, 3 szt. 7H1061500D 82V

Caddy 5 Premium, przód, 2 szt. 2K8061502  82V

Nowy Multivan przód, 2 szt. 7T1061502  82V

T 6 Kombi tył drugi rząd (1-cz) 7H0061510  041

T 6 Kombi tył trzeci rząd (1-cz) 7H0061511  041

Do wybranych modeli: Wariant: Nr art.:

T 6.1 Premium, przód 2 szt. 7L1061275  WGK

Multivan 1 rząd siedzeń 7E0061273  WGK

T 6 Premium 7E1061275A WGK

Caddy 5 Premium, 4 szt. 2K8061270  WGK

Multivan 2 rząd siedzeń 7E0061279  WGK



Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. 11Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

01

01 |   Folia ochronna na zderzak  
T 6, T 6.1. Transparentna.
Nr art.: 7E0061197

02 |   Folie progowe  
Caddy 5 (krótki rozstaw osi), czarno-srebrne, przód.     
Nr art.: 2K8071310  ZMD

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Listwa ochronna na zderzak 
T 6, T6.1. Srebrna. 
Nr art.: 7E0061195A

Oryginalne akcesoria Volkswagen
Folia ochronna na zderzak 
T 6, T6.1. Czarna.
Nr art.: 7E0061195B

02

Pełną ofertę i ceny sprawdź  → 
na vwdostawcze-sklep.pl
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Akcesoria Volkswagen

01 Box dachowy BASIC 340 l  
Otwierany z jednej strony. 2-punktowy system zamykania. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.), mm: 1900 x 790 x 390.
Maks. obciążenie: 50 kg. Ciężar wł.: 19 kg. Kolor: czarny matowy.
Nr art.: 000071200

Oryginalne akcesoria Volkswagen

02 | Belki bagażnika  
Dla: T5/T6, bez szyn na dachu.
Nr art.: 7H0071126

Oryginalne akcesoria Volkswagen

03 | Belki bagażnika  
Dla: T5/T6, z szynami na dachu.
Nr art.: 7H0071126A

Oryginalne akcesoria Volkswagen

04 | Bagażnik na rowery  
Dla: T5/T6. Na tylną klapę bagażnika (z elektrycznym sterowaniem otwierania klapy bagażnika).  
Maksymalnie na 4 rowery, do 60 kg.
Nr art.: 7E0071104B

Oryginalne akcesoria Volkswagen

05 | Bagażnik na rowery  
Dla: T5/T6. Na tylną klapę bagażnika (z manualnie otwieraną klapą bagażnika).  
Maksymalnie na 4 rowery, do 60 kg.  
Nr art.: 7E0071104

Więcej możliwości

01 02

03

04

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

05
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Bagażniki rowerowe:  
Compact i Basic Flex
Prosty montaż na główce haka holowniczego.  
Umożliwiają łatwe oraz bezpieczne przewożenie  
2 lub 3 rowerów. Są wyposażone w zamek  
zabezpieczający przed kradzieżą. 
Maks. obciążenie Compact III: 54 kg. 
06 |  Nr art.: 3C0071105C – Compact III
07 |  Nr art.: 000071105G – Basic Flex

↑
Pełną ofertę i ceny sprawdź  

na vwdostawcze-sklep.pl

07

Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

06

05



ASO Korzyści z serwisowania Twojego Volkswagena  
w naszym autoryzowanym serwisie są większe  
niż Ci się wydaje! Poznaj je i wybieraj świadomie.

→  Komfortowe serwisowanie to wygodne poczekalnie, samochód zastępczy na życzenie  
 czy usługi door-to-door*.

→  Profesjonalne wyposażenie warsztatu i aktualne oprogramowanie do serwisowania  
 Twojego samochodu.

→  Obsługa przez przeszkolonych mechaników zgodnie z technologią producenta.

→  Wykorzystywanie oryginalnych części zgodnie z zaleceniami producenta.

→  Gwarancja Mobilności, czyli assistance po wykonanym przeglądzie zgodnie z zaleceniami.

→  Twoja ocena naszego serwisu ma znaczenia – to dzięki niej doskonalimy nasze procesy 
 i stajemy się lepsi.

→  Gwarancja na części.

→  Historia serwisowa ma wpływ na wartość Twojego Volkswagena – badania pokazują,  
 że serwisując w ASO łatwiej o odsprzedaż z wyższą ceną**.

 

Dbamy o Twoją wygodę i spokój.  
Zapewniamy sprawność Twojego Volkswagena.

 

  * O możliwość realizacji tej usługi zapytaj doradcę serwisowego.
** Cena w ogłoszeniu wyższa o nawet 20% wg Raportu „Serwisowanie w ASO a cena samochodu”, autorstwa Związku Dealerów Samochodów oraz OTOMOTO, 2022 r.



ASO

15Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Volkswagen 
dla dzieci

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Fotelik Kidfix i-SIZE
Dla dzieci w wieku od 3,5 do 12 lat  
i wzroście 100-150 cm.
Nr art.: 11A019906

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Fotelik Trifix i-SIZE
Dla dzieci w wieku od 15 do 48 miesięcy  
(wzrost 76-105 cm) i wadze 18 kg.
Montaż zgodnie z kierunkiem jazdy.
Nr art.: 11A019909

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Mata pod fotelik z ochroną oparcia
Możliwość zastosowania na siedzeniach  
z systemem ISOFIX.
Nr art.: 000019819C

↑
Pełną ofertę i ceny sprawdź  

na vwdostawcze-sklep.pl



16 Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Akcesoria Volkswagen

Zestaw Playmobile VW T1 Campervan
Zestaw zawiera 74 części – dwie figurki PLAYMOBILE,  
VW T1 ze zdejmowanym dachem i walizkami, precyzyjnie  
wykonane wnętrze ze składaną tylną kanapą, otwieranymi 
bocznymi drzwiami z lustrem i miejscem na jedzenie  
oraz wiele innych akcesoriów.    
Nr art.: 7E9087511A

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Model samochodu T1 Mikrobus
Wiernie odwzorowany legendarny model T1 Bulli,  
w morskim kolorze niebieskim. Skala 1:18.   
Nr art.: 231099302A LRD

Oryginalne akcesoria Volkswagen

T1 Straż pożarna
Straż pożarna Volkswagen T1 z obrotową  
drabiną i ruchomymi kółkami. 
Zawiera małe części, które mogą zostać  
połknięte! Nieodpowiednie dla dzieci  
w wieku poniżej 36 miesięcy.
Skala 1:24.
Nr art.: 1H2099303B

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Model samochodu T3 Multivan
Model w kolorze czerwonym, przedstawia  
Multivana z roku produkcji 1985. Skala 1:18.    
Nr art.: 255099302  645

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Skarbonka T1
Ręcznie wykonana ceramiczna skarbonka  
w kształcie VW Camper Van, z kolekcji Heritage,  
z hipisowskimi wzorami na jasnoniebieskim tle.  
Na spodzie znajduje się zatyczka do otwierania  
skarbonki.
Wymiary (dł. x wys.), cm: 22 x 9,5.
Nr art.: 7E9087709  18R



Akcesoria Volkswagen

LEGO Creator VW T2 Campervan    
Z kolekcji Heritage. Składany model z serii LEGO 
Creator w kolorze jasnoniebieskim i białym. 
Model składa się z 2207 części, w tym m.in. dużej 
przedniej szyby, drzwi przesuwnych, otwieranej 
maski odsłaniającej silnik czy działającego 
układu kierowniczego. Wnętrze wyposażone 
jest w kuchnię kempingową z kuchenką gazową, 
zlewozmywakiem, lodówką oraz składanym 
stołem i łóżkiem.
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm: 35 x 14 x 15.
Nr art.: 7E9099320

17Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę. Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

→
Pełną ofertę i ceny 

sprawdź na     
vwdostawcze-sklep.pl



18 Więcej informacji o poszczególnych akcesoriach u Partnera Serwisowego lub na www.vwdostawcze-sklep.pl. W celu wyszukania produktu wpisz numer artykułu lub jego nazwę.

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Grill przenośny
Z kolekcji Heritage. Ciemnoczerwony, z wyjmowaną  
tacą na węgiel drzewny i motywem Kampera T2 na boku.  
Możliwość złożenia znacznie ułatwia transport.
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm: 26 x 30 x 85.
Nr art.: 7E9069642

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Torba podróżna T1
Z kolekcji Heritage. Torba podróżna z logo T1 Camper Van 
wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu w kolorze 
ciemnooliwkowym. Ramiączka zapinane na dwa zatrzaski.
Dodatkowo odpisany pasek na ramię z możliwością
regulacji długości, na metalowych karabińczykach.  
Na zewnątrz kieszeń na zamek błyskawiczny. Wewnątrz 
znajdują się dwie przegrody i wyściełana przegroda  
dla bezpiecznego przechowywania laptopa lub tabletu.  
Na wszystkich zatrzaskach znajduje się logo Volkswagena.
Pojemność, l: 38. Ładowność, kg: 30.
Wymiary (gł. x szer. x wys.), cm: 20 x 50 x 32.
Nr art.: 7E9087300

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Wielofunkcyjna latarka VW
Posiada niezwykle silną białą diodę LED 
z funkcją ściemniania i kilka programów 
migania. Wyposażona w dodatkowe 
narzędzia, m.in.: nóż, nożyczki, otwieracz  
do puszek i butelek, śrubokręt, klucz oraz 
zintegrowany awaryjny młotek do szyb  
i nóż do pasów bezpieczeństwa.
Wymiary (dł. x śr.), cm: 14,7 x 4.
Nr art.: 2K0069690A

←  Pełną ofertę i ceny sprawdź  
        na vwdostawcze-sklep.pl
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

Leżak VW T1
Stylowy i solidny leżak dla dorosłych z motywem 
kultowego Volkswagena T1. Stelaż regulowany 
w 3 pozycjach siedzenia, wykonany jest  
z nielakierowanego drewna bukowego.
Wymienne siedzenie z nadrukiem z przodu  
i białym tyłem.
Wymiary (dł. x szer. x grub.), cm: 140 x 58 x 2,8.
Nr art.: 7E9069635

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Kabina prysznicowa
Łatwy do zamocowania namiot do wszystkich T6 z tylną 
pokrywą powiększa przestrzeń mieszkalną na kempingu. 
Może służyć jako kabina prysznicowa lub np. miejsce  
na toaletę. Posiada zamykane okno z siatką chroniącą  
przed owadami i odpinane tunelowe wejście. Wykonany  
z odpornego na pleśń i niepalnego materiału.
Nr art.: 7H0069612A

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Śpiwór VW T1
Niebieski śpiwór z dużym nadrukiem motywu VW T1 na zewnątrz, z kolekcji 
Heritage. Lekki, wykonany z przyjemnego w dotyku miękkiego materiału. 
Wnętrze śpiwora w kontrastowym kolorze khaki. Zamek błyskawiczny 
pozwala na pełne rozpięcie śpiwora, dzięki czemu może on służyć także  
jako koc o wymiarach 220 x 160 cm. Dwa śpiwory można połączyć tworząc 
w ten sposób śpiwór podwójny. Do śpiwora dołączony jest pasujący worek 
kompresyjny.
Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer.), cm: 220 x 80.
Materiał: 100% mikropoliester; podszewka – 100% poliester;  
wypełnienie – kołdra poliestrowa.
Nr art.: 7E9069621

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Koc piknikowy VW T1
Koc z wodoodpornym spodem, z kolekcji Heritage. 
Koc w kolorze w niebieskim, puszysty i lekki.  
Posiada uchwyt, dzięki któremu po zwinięciu  
można go wygodnie przenosić. Na wierzchu koca 
duży nadruk motywu T1.
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm: 200 x 160 x 2.
Nr art.: 7E9084509

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Poduszka podróżna ID 
Ergonomiczna poduszka podróżna z kolekcji ID. jest zwycięzcą testu 
porównawczego, otrzymując ocenę bardzo dobrą. Jej przednia 
część wygodnie podpiera głowę, a dzięki regulacji szerokości (rzep) 
może służyć także jako poduszka pod kark. Oddzielna torba-kieszeń 
umożliwia higieniczny i zajmujący niewiele miejsca transport, 
pozwalając również na mocowanie do bagażu. Standardowy rozmiar, 
obwód szyi: ok. 32-45 cm.
Kolor: niebieski/granatowy.
Nr art.: 11G084508
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01 |   Preparat do czyszczenia  
i pielęgnacji kokpitu
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000096307G

02 |   Preparat do usuwania owadów
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000096300B

03 |   Preparat do czyszczenia 
wnętrza
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000096301B

04 |   Preparat do chromu, aluminium
i stali
Butelka, poj. 250 ml.
Nr art.: 000096319D

↑  
Pełną ofertę i ceny sprawdź  
na vwdostawcze-sklep.pl

03

0401

Neutralizator zapachu kun
Jego użycie jest niezbędne  
dla zapewnienia skuteczności 
zastosowania innych środków 
odstraszających kuny (nr kat. 000054780).  
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr kat.: 000054780A

Preparat do ochrony  
przed kunami
Można stosować również w domu  
na strychu/poddaszu.
Butelka z atomizerem, poj. 500 ml.
Nr art.: 000054780
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Odstraszacze 
 kun

Wytwarzane przez nie pulsujące, bardzo intensywne  
sinusoidalne ultradźwięki – niesłyszalne dla człowieka  
– są podobne do naturalnych odgłosów wydawanych  
przez dzikie zwierzęta jako ostrzeżenie lub oznaka  
przestrachu, a przez kuny odbierane jako szczególnie 
nieprzyjemne.

Odstraszacz kun KK M2700  
Ultradźwiękowy generator fal materiałowych, 
pobudzający do drgań kopułę na urządzeniu.
Zasięg działania: 360°, dociera w każdy zakątek  
komory silnika, z którego widoczna jest kopuła 
odstraszacza.
Zużycie prądu: < 2 mA. 
Napięcie robocze: 12 V = (11....14 V akumulator 
samochodowy).
Wymiary, mm: ok. 85 x 53 x 42 (bez przyłączy kabla).
Koszt montażu: wg indywidualnej stawki 
roboczogodziny Partnera Serwisowego.
Nr art.: 000054651A
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01 |   Przewód Premium USB-C na Apple Lightning 
Nr kat.: 000051446BB

02 |   Przewód Premium USB-C na micro USB 
Nr kat.: 000051446BA

Oryginalne akcesoria Volkswagen

Przewody Premium USB-A/USB-C
Specjalnie zaprojektowane do łączenia smartfona  
lub innych urządzeń przenośnych z systemem  
Infotainment firmy Volkswagen. Kable mają powłokę  
tekstylną wysokiej jakości i chromowane metalowe  
wtyczki, 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 KK M5700N  
M5700N łączy w sobie 3 mechanizmy odstraszające. 
6 wodoszczelnych głośników emituje głośne, pulsujące,  
naturalne ultradźwięki (fale sinusoidalne) przez rozbudowane  
metalowe membrany. Około 200 V do 300 V wysokiego  
napięcia jest podłączonych do membran, które w kontakcie  
z kuną lub innym małym zwierzęciem rażą je silnym  
(dla zwierzęcia) wstrząsem elektrycznym, które skutecznie  
odstraszają zwierzę, ale go nie zabijają.  
W nocy odstraszaniu służą pulsujące 2 diody LED (= 12).
Nr art.: 000054650G

01 02 03

Pełną ofertę i ceny sprawdź  → 
na vwdostawcze-sklep.pl

03 |   Przewód Premium USB-C na USB-C 
Nr kat.: 000051446BC
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Jazda samochodem wymaga od kierowcy ostrożności i umiejętności przewidywania. Łatwo jednak  
o nieoczekiwaną kolizję lub wypadek – a każda kolizja to uszkodzenia, które wymagają naprawy –  
profesjonalnej naprawy! Od jej poprawności zależy nie tylko wygląd samochodu, ale również jego sprawność  
oraz Twoje bezpieczeństwo. 
Dlatego przy naprawach blacharskich warto wybierać oryginalne podzespoły i autoryzowanych partnerów  
Grupy Volkswagen, dzięki którym przywrócony zostanie stan Twojego samochodu sprzed zdarzenia.

Pamiętaj, 
masz pełne prawo do rzetelnej naprawy po zdarzeniu drogowym!  
Zgodnie z polskim prawem podczas likwidacji szkody z OC sprawcy lub AC  
z klauzulą o wykorzystaniu części oryginalnych ubezpieczyciel powinien  
dokonać naprawy z wykorzystaniem nowych oryginalnych części.

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że po kolizji, mają prawo do naprawy samochodu z użyciem oryginalnych części.  
Ubezpieczyciel naprawiać auto z użyciem zamienników może wyłącznie wtedy, gdy uszkodzone części były  
zamiennikami. Jeśli jednak uszkodzeniu uległa część oryginalna, ubezpieczyciel nie może zastąpić jej zamiennikiem  
bez Twojej zgody. 

Ze swoimi prawami warto zapoznać się na przygotowanej  
przez Volkswagen Group Polska stronie internetowej:

www.masz-prawo.com.pl

Warto znać swoje prawa
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Wymiana oleju w skrzyni DSG
Zadbaj o skrzynię DSG w Twoim Volkswagenie.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (dotyczy skrzyń DSG  
z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże znaczenie:
– wydłuża żywotność tego podzespołu,
– utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
– oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.

Oryginalny olej silnikowy Volkswagen  
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika

• Większa efektywność dzięki mniejszemu tarciu  
 – dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika.
• Wydłuża okresy między wymianami oleju  
 – dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości  
 popiołu i wskaźnikowi lepkości 0W/
• Substancje dodatkowe utrzymują czystość silnika  
 i zapobiegają tworzeniu się szlamu.

Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego silnika.
Dzięki mniejszemu tarciu obniża zużycie paliwa.

Wymiana oleju silnikowego  
wraz z wymianą filtra oleju

Model: Caddy 2.0 TDI
Lata produkcji: 2015-2020

Cena od:                          zł

Więcej informacji o całej ofercie na stronie www.olejsilnikowyvw.pl

Model: Caddy 2.0 TDI
Lata produkcji: 2015-2020

Cena od:             zł1290

783



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.html.
Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczegolności
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, emisji 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.html.
Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają Państwo w Autoryzowanych 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 01.02 do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Styczeń 2023. Wyprodukowano w Polsce.

Autoryzowany Serwis Volkswagen Samochody Dostawcze

Oryginalne części Volkswagen

Zestawy klocków hamulcowych 
z wymianą   

Pakiet ekonomiczny Volkswagen

Zestawy hamulcowe z wymianą  
(4 klocki + 2 tarcze)

Dla wybranych modeli: Nasza cena
(część + usługa)

PRZÓD Caddy 4 

JZW698302CG
zł

TYŁ T5, T6 

JZW698601AK
zł

Dla wybranych modeli: Nasza cena
(część + usługa)

PRZÓD T5, T6  

7H0698151F
zł

TYŁ Amarok podwójna kabina,  
Crafter 2, Crafter 2 rama 

2H6698451A
zł

od 923

od 875

od 1293

od 1562

LELLEK Opole
ul. Opolska 2c, 46-920 Opole
tel.:  +48 77 400 70 71
www.lellek-opole.dealer.volkswagen.pl




