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Niskie zużycie paliwa.
Dzięki najnowszej generacji silników

Efektywna technologia 
BlueMotion.
Seryjnie dla nowych silników TDI

Wyjątkowa koncepcja 
napędu.
Napęd na wszystkie koła 4MOTION 

w połączeniu z automatyczną 

przekładnią dwusprzęgłową DSG1), 2), 3).

Najlepiej przygotowany 
do jazdy w terenie
w swojej klasie.
Dzięki połączeniu napędu na wszystkie 

koła 4MOTION1), asystenta zjazdu ze 

wzniesienia i mechanicznej blokady 

mechanizmu różnicowego2).

Największa przestrzeń 
ładunkowa 
w swojej klasie.
Pojemność do 9,3 m3.

Największa różnorodność 
wariantów
w swojej klasie.
Różne wysokości dachów, rozstawy 

osi i konfiguracje siedzeń.

Największa

funkcjonalność  
i wszechstronność.
Zróżnicowane warianty

konfiguracji siedzeń i kabiny 

pasażerskiej.

Innowacyjne mobilne
usługi online2)

z App Connect i Car-Net Guide  

& Inform.

Nowy Transporter.

 Jedyny w swoim rodzaju
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Sprawdzona

jakość Volkswagena.
Wytrzymałe materiały i staranne 

wykończenie. 

Ergonomiczne miejsce 
pracy dla kierowcy.
Wyjątkowo wysoki poziom komfortu.

Nowoczesne systemy 
wspomagające.
Od aktywnego tempomatu ACC2) przez 

„Front Assist”2) i „Light Assist”2) po 

system automatycznego hamowania 

po kolizji.

Oryginalny
od 65 lat 
Na pierwszym miejscu 

w swojej klasie.

Nowy kokpit. 
Nowoczesny design wnętrza 

i wysoki poziom komfortu.

Przemyślany 
system schowków.
Liczne możliwości 

przewożenia przedmiotów 

w kabinie.

1) Dostępny w późniejszym terminie.  2) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą  3) Tylko w połączeniu z silnikiem TDI 110 kW i TDI 150 kW. Transporter 2,0 TDI o mocy110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,5 a 7,1, w cyklu pozamiejskim między 5,8 a 5,1, w cyklu mieszanym między 
6,4 a 5,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 168 a 153. Klasa efektywności: B (Kombi). Transporter 2,0 TDI o mocy 150 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,9 a 7,5, w cyklu pozamiejskim między 6,1 a 5,5, w cyklu mieszanym między 6,8 a 6,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu 
mieszanym między 182 a 177. Klasy efektywności: C do B (Kombi).         Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Nowy Transporter.

 Profesjonalny pod  
  każdym względem.

Gdy w 1947 roku powstawał projekt kompaktowego samochodu  

dostawczego, Volkswagen Samochody Użytkowe postawił przede 

wszystkim na potrzeby profesjonalistów. Od tego czasu, z każdą  

generacja Transportera, jego koncepcja zyskuje na wszechstronno-

ści. Z jednej strony naturalnie w wyniku postępu technicznego. 

Jednak przede wszystkim dlatego, że Transporter od ponad 65 lat 

dostosowuje się do wymagań stawianych mu przez specjalistów  

z różnych branż. 

Nowy Transporter jest przepełniony innowacjami sprawdzającymi  

się w codziennej eksploatacji tego wszechstronnego samochodu  

dostawczego.

Nowy Transporter

Furgon

Nowy Transporter

Skrzyniowy
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06 Wygląd zewnętrzny 

08 Tył nadwozia
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12 System schowków

Modele
14 Zestawienie wariantów modeli
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22 Nowy Transporter Kombi

28 Nowy Transporter Furgon Plus

30 Nowy Transporter Skrzyniowy

36 Nowy Transporter Podwozie

37 Zabudowy

40 Zestawienie wyposażenia seryjnego

Technologie napędu
42 Silniki, zawieszenie i skrzynia biegów

33 BlueMotion Technology

46 Napęd na wszystkie koła 4MOTION

Wyposażenie
48 Systemy poprawiające bezpieczeństwo

50 Systemy wspomagające

52 Infotainment

56 Komfort i wnętrze

59 Wyposażenie zewnętrzne

60 Obręcze kół

62 Lakiery, tapicerki i kolorystyka wnętrza

64 Oryginalne Akcesoria Volkswagen

66 Dane techniczne
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Nowy Transporter 

Kombi.
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02

Nowemu Transporterowi w wyjątkowy sposób udaje 

się w przyciągać spojrzenia a przy tym wyglądać  

zupełnie naturalnie. Precyzyjne linie i krawędzie oraz 

nowa stylistyka wzbudzają szacunek, niezależnie od 

branży, w której działasz.

Dostępne na życzenie diodowe reflektory przednie 

(zdjęcie 01) oraz w samochodach z tylną pokrywą – 

także diodowe światła tylne (zdjęcie 02) o atrakcyjnej 

grafice wprowadzają niepowtarzalne akcenty. Diody 

LED generują jasne światło o barwie zbliżonej do 

światła dziennego, mają długą żywotność i zużywają 

niewiele energii. Opcjonalne obręcze ze stopu metali 

lekkich, na przykład 17-calowe Devonport (zdjęcie 

03) wzmacniają ogólne wrażenie wysokiej jakości.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Perfekcyjny wygląd, który spełnia 
wszystkie wymagania.

Nowa stylistyka.

01 03



Niezależnie, jaka praca jest do wykonania, nowy Trans-

porter oferuje idealne dla niej rozwiązanie tyłu nadwo-

zia. Łącznie dziesięć wariantów tyłu dba o odpowiedni 

dostęp do wnętrza samochodu. Wszystkie nowe Trans-

portery z niskim i średnim dachem są wyposażone se-

ryjnie w tylną pokrywę. Jej duża wysokość otwarcia 

umożliwia wygodny załadunek i rozładunek a podczas 

niepogody może chronić przed deszczem. Seryjnie 

w Furgonie pokrywa jest w całości wykonana z blachy 

(zdjęcie 03) a w Kombi posiada szyby (zdjęcie 04).

Opcjonalnie nowy Transporter z niskim i średnim da-

chem może być zamówiony z drzwiami dwuskrzydło-

wymi. Mogą być one wykonane w całości z blachy 

(zdjęcie 01) lub posiadać okna (zdjęcie 02). Na życzenie 

dostępne są także drzwi z kątem otwarcia 250°  

i z możliwością zablokowania w pozycji otwartej. 

W wersjach z wysokim dachem drzwi dwuskrzydłowe 

(z blachy lub z szybami) są montowane seryjnie.

Oferta, która jest w stanie 
zrealizować wszystkie zadania.

 10 rozwiązań tyłu  
 nadwozia.

01

02

03

Kąt otwarcia do 250° *.

Szerokość tylnego otworu

1.473 mm

Po otwarciu pokrywa 

zapewnia ochronę 
przed deszczem.

04
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*Przy długim rozstawie osi. Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Każdy, kto wsiądzie do nowego Transportera, natychmiast zauważy 

efekty doświadczeń zebranych podczas projektowania sześciu genera-

cji. Wszystkie elementy są logicznie rozmieszczone, leżą idealnie w za-

sięgu ręki i są starannie wykończone. Indywidualne możliwości usta-

wień zapewniają kierowcy znalezienie najwygodniejszej dla niego 

pozycji. Fotel kierowcy oprócz regulacji wysokości może na życzenie 

posiadać także elektryczną lub mechaniczną regulację podparcia odcin-

ka lędźwiowego kręgosłupa.

Dostępny jako opcja wyświetlacz wielofunkcyjny Plus (zdjęcie 01) wy-

świetla wszystkie ważne informacje, na przykład aktualny zasięg, czas 

jazdy, temperaturę zewnętrzną i zalecany bieg.

Atrakcyjne wyposażenie idealnie 
dopasowane do potrzeb.

 Nowe wnętrze.

01

Miejsce pracy 
zorientowane na 
wartości użytkowe.
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Otwarta półka Zestaw wskaźników

Otwarty schowek Zamykany schowek

Gniazdo 12V

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Uchwyt na kubek

Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus System radiowy Composition Colour

Półka w formacie A4

Złącze USB

Otwarty schowek

Gniazdo 12 V

Przenośna popielniczka

Nowy Transporter     12–13     System schowków.



Nowy Transporter jest konsekwentnie ukierunkowany na wartości  

użytkowe sprawdzające się w codziennej eksploatacji. Kokpit z licznymi 

schowkami, kieszeniami i półkami umożliwia optymalne zorganizowanie 

długiego dnia pracy. Wszystko jest logicznie rozmieszczone w zasięgu 

ręki i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy. Przedmioty warto-

ściowe można schować w zamykanym na zamek schowku podręcznym, 

dokumenty w formacie A4 położyć na półce, okulary włożyć do schowka 

dachowego (zdjęcie 02), calówkę umieścić w nowym, specjalnym 

schowku a napoje znajdą miejsce w kieszeniach w drzwiach lub  

w uchwytach na kubki. 

Jeżeli Twoja praca wymaga, abyś miał przy sobie jeszcze więcej przed-

miotów, w modelach ze średnim i wysokim dachem możesz je schować  

w dodatkowym schowku pod dachem (zdjęcie 01). Wszystko jest pod 

ręką, gdy tego potrzebujesz. Nowy Transporter może być także opcjo-

nalnie wyposażony w drugie gniazdo 12V do ładowania smartfonów  

i innych urządzeń elektrycznych.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 

Funkcjonalny, ergonomiczny, 
dokładnie przemyślany.

Nowy system schowków.

01 02

Półka na calówkę

Schowek na butelkę (1,5 l)

Schowek w drzwiach

Otwarty schowek

Uchwyt na kubek
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Największa 
różnorodność 
w swojej klasie
Wysokości dachu, 
rozstawy osi i pakiety 
siedzeń.



Transporter Furgon od ponad 65 lat rozwija się wraz ze stawianymi przed nim zadaniami.  

Celem każdej nowej generacji jest lepsze wykorzystanie przestrzeni, ułatwienie ciężkiej pracy 

i bezpieczniejsze przewożenie najróżniejszych towarów. Przestrzeń ładunkowa nowego Trans-

portera jest bardziej bezkompromisowo niż kiedykolwiek nastawiona na funkcjonalność 

i wszechstronność. Doskonały projekt i wykonanie stanowią podstawę dla uzyskania efektyw-

nego narzędzia pracy, które zawsze staje na wysokości każdego swojego zadania. Dwa rozsta-

wy osi i trzy warianty dachu pozwoliły na uzyskanie przestrzeni ładunkowej od 5,8 do 9,3 m3 

oraz ładowności do 1,4 t.

Najwięcej możliwości – dla dużych 
i ciężkich zadań.

 Nowy Transporter
 Furgon

Masa holowanej 
przyczepy do 2,5 t 

Ładowność
do 1,4 t 

Wysokość przestrzeni 
ładunkowej do 1.940 mm  

Długość przestrzeni ładunkowej 
do 2.975 mm.*

Pojemność przestrzeni 
ładunkowej do 9,3 m3.*

Miejsce na

3 europalety.*
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*Przy długim rozstawie osi. Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Zabezpieczenie ładunku w Transporterze Furgon z wysoką ścianką 

działową odpowiada najnowszemu stanowi techniki. Wytrzymałe 

wykładziny podłogi stanowią bezpieczną podstawę. Do wyboru jest  

masywna sklejka z antypoślizgową powierzchnią lub zmywalna 

wykładzina gumowa z osłoną zderzaka i oświetleniem stopnia. 

01 Zaczepy do mocowania. W zależności od rozstawu osi, przestrzeń 

ładunkowa posiada sześć lub osiem zaczepów w podłodze do mocowa-

nia ładunku.

02 Szyny do mocowania. Dodatkowe punkty mocowania dla pasów 

zabezpieczających oferują dostępne jako opcja metalowe szyny  

w ścianach bocznych (wyłożonych całkowicie okładziną) i w ściance 

działowej.

03 – 05 Ścianki działowe. Dla nowego Transportera oferowanych jest  

kilka wariantów ścianek działowych. W zależności od potrzeb, do wyboru 

są ścianki do połowy wysokości lub do wysokości dachu, bez okna, 

z oknem lub z oknem przesuwnym.

Kratka oddzielająca (bez ilustracji). Opis na stronie 65 Oryginalne  
akcesoria Volkswagen.

Bezpieczeństwo ładunku od zaczepów 
mocujących po ściankę działową.

Mocny. Zmienny.  
Bezpieczny.

01

02

04

05

03

Przemyślane rozwiązania zapewniające 

bezpieczeństwo ładunku.



4.904
krótki rozstaw osi

5.304
długi rozstaw osi

1.990
niski dach

2.1701)

średni dach

2.477
wysoki dach

Wymiary samochodu w mm2 rozstawy osi. 3 wysokości dachu.
2 konfiguracje siedzeń. Razem daje to

 10 Kombinacji.

 Krótki rozstaw osi Pojemność przestrzeni ładunkowej

5,8 m3

Niski dach

6,7 m3

Średni dach

 Długi rozstaw osi Pojemność przestrzeni ładunkowej

6,7 m3

Niski dach

7,8 m3

Średni dach

9,3 m3

Wysoki dach
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1) Dotyczy długiego rozstawu osi, przy krótkim rozstawie osi wysokość wynosi 2.177 mm.   2) Pomiar na wysokości podłogi samochodu. Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne. 
Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

2.572

Nowy Transporter Furgon jest perfekcyjnie przystosowany do swoich 

zadań transportowych. Dwa rozstawy osi i trzy wysokości dachu po-

zwalają na uzyskanie pojemności przestrzeni ładunkowej od 5,8 do 

9,3 m3. Ładowność może wynosić nawet 1,4 t a drugie drzwi prze-

suwne mogą ułatwiać załadunek. Także kabinę kierowcy można do-

stosować do swoich potrzeb. Do wyboru jest konfiguracja z dwoma 

pojedynczymi siedzeniami oraz z podwójną kanapą dla pasażerów.

3 miejsca siedzące2 miejsca siedzące

Długość przestrzeni 
ładunkowej2) w mm

Krótki 
rozstaw osi

Długi
 rozstaw osi 

Kombinacje siedzeń dla krótkiego  
i długiego rozstawu osi.

2.572

2.9752.975

Największa

różnorodność 
wariantów
w swojej klasie.

Wysokość przestrzeni 
ładunkowej do
1.940 mm 



Zadaniem nowego Transportera Kombi jest dowiezienie pracowników na miejsce pracy. 

Zmieści się w nim nawet dziewięć osób i sporo bagażu, co właściciel z pewnością doceni 

podczas codziennej eksploatacji. Wytrzymała tapicerka jest przystosowana do częstego 

wsiadania i wysiadania. Izolującą akustycznie gumową wykładzinę w przestrzeni  

pasażerskiej można łatwo umyć a dzięki funkcji Easy Entry siedzeń drugiego rzędu,  

wsiadanie i wysiadanie z tylnych siedzeń jest bardzo wygodne.

Miejsce nawet dla 9 osób 
i ich sprzętu.

1 lub 2  
drzwi przesuwnych.

17 różnych 
konfiguracji siedzeń.

Jedyny z funkcją

Easy Entry
po obu stronach –  
w przypadku drzwi 
przesuwnych  
z prawej i lewej 
strony.

Najbardziej zmienne

wnętrze
w swojej klasie.*

 Nowy Transporter
 Kombi.

Nowy Transporter     22–23     Kombi.



*W klasie małych transporterów.   Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 

Zmienne wnętrze jest otwarte na wszystko, co niesie ze sobą dzień.  

Siedzenia można szybko dostosować do wymagań kolejnego zlecenia. 

Dzięki możliwości pochylania kanap, całkowitego złożenia oparć do 

przodu oraz wymontowania siedzeń i kanap, nowy Transporter Kombi 

oferuje zróżnicowane możliwości wykorzystania wnętrza. 

01 Funkcja Easy Entry po stronie drzwi przesuwnych. Funkcja Easy Entry 

zewnętrznego siedzenia drugiego rzędu umożliwia wygodny dostęp do 

trzeciego rzędu siedzeń. Siedzenia Easy Entry dają się obsługiwać jed-

nym ruchem ręki. Samochody z drzwiami przesuwnymi z lewej i prawej 

strony posiadają siedzenia Easy Entry z obu stron.

02 Wszystkie oparcia można w całości złożyć. Oparcia wszystkich poje-

dynczych siedzeń drugiego rzędu mogą być złożone do przodu – także te 

z funkcją Easy Entry.

Szybkie przystosowanie do potrzeb.

Można złożyć, pochylić 
i wymontować

01 02

Wszystkie oparcia 
można w całości złożyć.

Wyjątkowy
system mocowania 
siedzeń.

Wytrzymałe
tapicerki siedzeń.



Dwa rozstawy osi, trzy warianty 

dachu i 17 konfiguracji siedzeń 

zapewnia maksymalną zmien-

ność wnętrza. W zależności od 

pakietu siedzeń, dla drugiego 

rzędu dostępna jest 2-osobowa 

kanapa z podłokietnikiem lub 

3-osobowa kanapa z funkcją 

Easy Entry. W połączeniu z wy-

dłużonym o 40 cm rozstawem 

osi dostępny jest nawet czwar-

ty rząd siedzeń. 

Również dach może być dopa-

sowany do indywidualnych po-

trzeb: do wyboru jest niski, 

średni i wysoki dach.

17 konfiguracji siedzeń. 2 rozstawy osi. 
3 warianty dachu. To daje razem

 89 kombinacji

 krótki rozstaw pojemność przestrzeni ładunkowej

5,8 m3

niski dach

6,7 m3

średni dach

długi rozstaw osi pojemność przestrzeni ładunkowej

6,7 m3

niski dach

7,8 m3

średni dach

9,3 m3

wysoki dach

4.904
krótki rozstaw osi

5.304
długi rozstaw osi

1.990
niski dach

2.1701)

średni dach

2.477
wysoki dach

Wymiary samochodu w mm
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1) Dla długiego rozstawu osi, przy krótkim rozstawie osi wysokość wynosi 2.177 mm. 2) Pomiar na wysokości podłogi samochodu. Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne. 3) Po stronie drzwi przesuwnych. W przypadku dwojga drzwi – po 
obu stronach.

Pakiety siedzeń dla krótkiego i długiego rozstawu osi

pakiety 7-osobowe pakiety 8-osobowe pakiety 9-osobowe

pakiety 4-osobowe pakiety 6-osobowepakiety 5-osobowe

1.967

1.118 1.118 1.118 1.118

1.967 1.967 1.967 1.967 1.967

1.600

739

1.118 1.118

739 739

1.118

739

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

1.118

298

Easy Entry3)

Easy Entry3) Easy Entry3) Easy Entry3) Easy Entry3)

Easy Entry3)

długość 
przestrzeni 

bagażowej2) 
w mm

krótki
 rozstaw osi

długi
rozstaw osi

długość 
przestrzeni 

bagażowej2) 
w mm

krótki
 rozstaw osi

długi
rozstaw osi



Furgon i jednocześnie Kombi – oto nowy Transporter. 

Przestrzeń ładunkowa o pojemności do 4,4 m3 jest dos-

konale przygotowana do zróżnicowanych zadań furgonu. 

A jasna kabina pasażerska oddzielona od przestrzeni 

ładunkowej idealnie nadaje się do używania jako kombi. 

Do wyboru są dwa rozstawy osi, miejsca siedzące dla 

pięciu lub sześciu osób i dwa warianty wyposażenia 

wnętrza.

2 rozstawy osi. 2 kombinacje siedzeń.
Dokładnie dopasowane zestawienie.

 Nowy Transporter

5.304
długi rozstaw osi

 Krótki rozstaw osi Pojemność przestrzeni ładunkowej

3,5 m3

niski dach

 Długi rozstaw osi Pojemność przestrzeni ładunkowej

4,4 m3

niski dach

1.990
niski dach

Wymiary samochodu w mm

4.904
krótki rozstaw osi
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1) Pomiar na wysokości podłogi samochodu. Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.

Wersje wyposażenia wnętrza

Trendline. O większy porządek we wnętrzu dba półka przy 3-osobo-

wej kanapie po stronie drzwi przesuwnych, w przypadku dwojga 

drzwi przesuwnych – po obu stronach. Kabina pasażerska posiada 

podłogę z wykładziny gumowej.

Comfortline. Odporna na zużycie dywanowa wykładzina podłogowa 

oraz poszycie ścian bocznych z łatwego do pielęgnacji, zmywalnego 

tworzywa sztucznego zapewniają przyjemny komfort. Dużo miejsca 

oferuje schowek dookoła 3-osobowej kanapy. W przypadku pojedyn-

czych drzwi przesuwnych w poszyciu ściany po przeciwnej stronie 

drzwi znajdują się dodatkowe uchwyty na kubki i butelki.

Wysoka ścianka działowa

z oknem

Homologacja jako 
samochód użytkowy
z 5 lub 6 miejscami 
siedzącymi.

1.530

6 miejsc siedzących5 miejsc siedzących

Długość 
przestrzeni 

ładunkowej1)

 w mm

Krótki 
rozstaw osi

Długi
rozstaw osi

1.530

1.9301.930

Kombinacje siedzeń dla krótkiego  
i długiego rozstawu osi.



Nowy Transporter Skrzyniowy pozwala przewieźć więcej ciężkiego 

sprzętu, więcej narzędzi, więcej pracowników. Modułowa konstrukcja 

umożliwia dopasowanie do profilu wymagań pod względem  

powierzchni ładunkowej, wyposażenia i liczby przewożonych osób.  

W przypadku użytkowania na nieutwardzonym podłożu, zawieszenie 

dostępne jest opcjonalnie ze wzmocnionymi amortyzatorami.

Z pojedynczą lub podwójną kabiną.
Optymalnie przygotowany do każdej 
pracy.

 Nowy Transporter
 Skrzyniowy

Wyjątkowa

wytrzymałość.

Dostępny także jako

skrzynia niskopodłogowa
z pojedynczą kabiną.

2 lub 4 drzwi.

Ładowność do 
1.264 kg.

Wysoki 
poziom
bezpieczeństwa 
ładunku.

2 do 6 osób 
plus sprzęt.
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Wszystko, co chce się sprawdzić w środowisku pracy 

nowego Transportera Skrzyniowego, musi przekony-

wać swoją wysoką jakością. Dotyczy to zarówno od-

pornej na zużycie tapicerki siedzeń jak i schowka pod 

podwójną kanapą obok kierowcy lub niezawodnie 

działających zamków aluminiowych burt. 

01 Schowek-skrzynia. Zamykana skrzynia z tworzy-

wa wzmacnianego włóknem szklanym, dostępna na 

życzenie, znajduje się z lewej i prawej strony pod 

skrzynią ładunkową.

02  Zaczepy do mocowania. W podłogę skrzyni 

wbudowane są zaczepy do zabezpieczania ładunku.

03 Okładzina burt. Opcjonalne dodatkowe wzmoc-

nienie zapobiega uszkodzeniu burt przez przesuwają-

cy się ładunek. Okładzina nie jest dostępna dla skrzy-

ni niskopodłogowej. 

Od skrzyni-schowka 
po okładzinę burt.

Mocny.01

02

03

Przemyślane rozwiązania do

zabezpieczania 
ładunku.

Zaczepy mocujące
o wysokiej 
wytrzymałości.

Stabilne
i bezpieczne zamki burt.

Niezawodny.  
Funkcjonalny.



Nowy Transporter Skrzyniowy oferuje idealnie dopasowane rozwiązanie 

dla każdego rodzaju wymagań. Zamiast podwójnej kanapy obok kierow-

cy można zamówić także pojedyncze siedzenie. Jako opcja dostępny jest 

również fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikami i regula-

cją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

4 wymiary powierzchni skrzyni. 
2 kabiny. 2 rozstawy osi. 
4 kombinacje siedzeń.

 Najlepsze rozwiązanie

5.100
krótki rozstaw osi

5.500
długi rozstaw osi

1.9481)

niski dach

Wymiary samochodu w mm

 krótki rozstaw osi długi rozstaw osi

4,9 m2

kabina pojedyncza

  długi rozstaw osi Ladefläche

5,7 m2

kabina pojedyncza

5,2 m2

Skrzynia niskopodłogowa

4,2 m2

kabina podwójna
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1) Dla pojedynczej kabiny. W przypadku podwójnej kabiny wysokość wynosi 1.990 mm. 2) Pomiar na wysokości podłogi samochodu. Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.

3 miejsca siedzące

5 miejsc siedzących 6 miejsc siedzących

Pojedyncza 
kabina
Długość

 powierzchni 
ładunkowej2) w mm

Krótki 
rozstaw osi

Długi
 rozstaw osi

Długość powierzchni 
ładunkowej2)

 w mm

Krótki 
rozstaw osi

Długi 
rozstaw osi

Podwójna 
kabina

2 miejsca siedzące

2.539 2.539

2.939 2.939

2.1692.169

Powierzchnia 
ładunkowa 
do 5,7 m2

Największy 
wybór wariantów 
skrzyni  
w segmencie.

Kombinacje siedzeń dla krótkiego 
i długiego rozstawu osi.



Jako jedyny w swojej klasie, nowy Transporter dostępny jest w wersji Podwozie o ładowności do 

1653 kg, stanowiącej podstawę dla różnego typu zabudów. Zabudowy można mocować do niezwykle 

stabilnych ram z profili „omega” przy wykorzystaniu znormalizowanych punktów mocowania. Opcjo-

nalna konsola na tablicy rozdzielczej z wnęką DIN pozwala na zamontowanie przełączników na po-

trzeby danej zabudowy. W celu zwiększenia dopuszczalnego obciążenia tylnej osi oraz dopuszczalnej 

masy całkowitej do 3,5 t, nowy Transporter jest oferowany także jako „Zugkopf” (tylko kabina z silni-

kiem i przednią osią, którą można połączyć ze specjalnymi podwoziami wyspecjalizowanych produ-

centów nadwozi. 

2.212
długość powierzchni 
zabudowy przy  
podwójnej kabinie

3.264
długość powierzchni 
zabudowy przy długim 
rozstawie osi

Długość 
samochodu 
w mm

Jako pojedyncza i podwójna kabina.
Podstawa dla każdego rodzaju zabudowy.

 Nowy Transporter
 Podwozie

 krótki rozstaw osi dopuszczalna masa całkowita

do 3,0 t
kabina pojedyncza

 długi rozstaw osi dopuszczalna masa całkowita

do 3,2 t
kabina pojedyncza

do 3,2 t
podwójna kabina

 Zugkopf dopuszczalna masa całkowita

3,5 t
„Zugkopf” dla zabudów
specjalnych
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01 Wywrotka trójstronna. Trójstronna wywrotka na bazie Transportera 

Podwozie z podwójną kabiną i napędem na wszystkie koła 4MOTION  

dowiezie do celu pracowników i materiał nawet w trudnym terenie. 

Samochód posiada zawieszenie dostosowane do dużych obciążeń i do 

poruszania się poza utwardzonymi drogami, elektrohydrauliczny agregat 

napędowy oraz reflektor roboczy.

02 Samochód chłodnia. Do transportu głęboko zmrożonych produktów 

spożywczych na Transporterze zamontowane zostało nadwozie z wysoką 

ramą i komorą chłodni. Niezależnie od temperatury zewnętrznej, pod-

czas postoju i jazdy osiągana jest temperatura do -20°C. Maksymalna 

ładowność samochodu mroźni wynosi 1200 kg.

4.900
długość samochodu 
bez zabudowy przy 
krótkim rozstawie osi

5.300
długość samochodu 
bez zabudowy przy 
długim rozstawie osi 

Nowe podwozie daje 
więcej możliwości.

Perfekcyjne 
rozwiązania
do zabudowy

01 02

Niezwykle wytrzymały 
samochód nośny.

Ładowność do 
1.653 kg



01  Samochód serwisowy. W Transporterze Furgonie przebudowanym  

na samochód serwisowy znajdzie się miejsce na wszystko, co serwisant 

musi mieć przy sobie. W różnych skrzyniach i szufladach można  

bezpiecznie przewozić drobne materiały, części zamienne i narzędzia. 

Także rozkładany stół roboczy z imadłem jest zawsze na miejscu.

02 Samochód warsztatowy. Transporter Furgon z długim rozstawem osi 

dysponuje wystarczającą ilością miejsca na zabudowę warsztatową.  

Wyposażenie obejmuje zestaw sprzętu do zabezpieczania ładunku,  

modułowy blok ze stołem roboczym i blok regałowy. Kombinację  

różnych klap, szuflad, regałów magazynowych i skrzyń można  

zaplanować indywidualnie. 

Nowy Transporter jest idealnym 
rozwiązaniem do zabudowania 
wyposażenia specjalnego.

 Innowacyjny.
 Zmienny.

01 01

02

Wyspecjalizowany.
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03 Samochód do transportu chorych*. Transporter Kombi z długim roz-

stawem osi i dwusprzęgłową, automatyczną przekładnią DSG idealnie 

nadaje się do przebudowy na samochód do transportu chorych z wypo-

sażeniem zgodnym z DIN EN 1789. Zmiana biegów bez przerywania siły 

ciągu i wysokość wnętrza ok. 1.830 mm ułatwiają załodze opiekę nad 

pacjentem podczas transportu.

04 PharmaMobil. Transporter Furgon jako baza umożliwia wykonanie 

zabudowy do transportu leków wymagających odpowiedniej temperatu-

ry. Izolacja przestrzeni ładunkowej wraz z dostosowaną do niej instalacją 

chłodzącą pozwalają na zachowanie optymalnych warunków transpor-

towych między +2°C a +30°C niezależnie od temperatury zewnętrznej.

Portal zabudów Volkswagen Samochody Użytkowe pozwala znaleźć 

odpowiednie profesjonalne rozwiązania zabudów i wyposażenia  

specjalnego. Wszystkie samochody przedstawione w portalu przeszły 

pomyślnie badania Volkswagena pod kątem braku zastrzeżeń i po-

chodzą od certyfikowanych partnerów posiadających długoletnie do-

świadczenie w zakresie zabudowy i przebudowy samochodów użyt-

kowych Volkswagenów.

Szczegółowe opisy wszystkich zabudów i wyposażenia specjalnego 

można znaleźć na stronie www.vwuzytkowe.pl

Portal zabudów Volkswagen  
Samochody Użytkowe.

Jeden adres
wiele możliwości

03

03

04

* Zdjęcie może odbiegać od oryginału.



* Standard polski

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego

Transportera Furgon

Wyposażenie zewnętrzne
– reflektory halogenowe H4

– zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki w kolorze czarnym

– lusterka zewnętrzne, lewe asferyczne, prawe wypukłe

– osłona chłodnicy czarna z chromowaną listwą

– 16–calowe obręcze stalowe z osłoną piasty w kolorze czarnym1)

– szyby termoizolacyjne

Wyposażenie wnętrza
– tablica rozdzielcza z zamykanym schowkiem podręcznym

– przemyślany system schowków

– kieszenie w drzwiach w kabinie kierowcy z uchwytem na butelki

– wersja dla niepalących z gniazdem 12V i uchwytem na kubek  

 w tablicy rozdzielczej

– wykładzina gumowa na podłodze w kabinie kierowcy

– tapicerka tkaninowa Austin w kolorze czarnym

Bezpieczeństwo
– poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

– elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,   

 ABS, ASR, EDS i asystent ruszania pod górę

– hamulec multikolizyjny

– wspomaganie układu kierowniczego i bezpieczna kolumna kierownicy

– elektroniczny immobiliser

– sygnalizacja zapięcia pasów kierowcy

– światła dzienne

– kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Wyposażenie funkcjonalne
– norma emisji spalin Euro 5 i Euro 6 z filtrem cząstek stałych

– BlueMotion Technology z systemem Start–Stop, funkcją odzyskiwania   

 energii hamowania i oponami zoptymalizowanymi pod kątem oporów   

 toczenia

– 16–calowe zawieszenie i 16–calowy układ hamulcowy

– elektronika pokładowa z technologią CAN–Bus

Wyposażenie zewnętrzne
– tylna pokrywa bez okien

– drzwi przesuwne z prawej strony

Wyposażenie wnętrza
– dwa pojedyncze siedzenia w kabinie kierowcy

– ściany w przestrzeni ładunkowej wyłożone okładziną  

 do połowy wysokości

– listwa ochronna z tworzywa sztucznego na górnej  

 krawędzi tylnego zderzaka 

Bezpieczeństwo
– zaczepy do mocowania ładunku

– centralny zamek sterowany pilotem*

– klimatyzacja „Climatic”*

– elektrycznie sterowane szyby*

– lusterka elektrycznie sterowane i regulowane*

Wyposażenie seryjne wszystkich 
wariantów modeli nowego Transportera Zestawienie

 wyposażenia seryjnego
 i wariantów modeli

Warianty modeli
 – 2 rozstawy osi

 – 3 wysokości dachu

 – 2 kombinacje siedzeń

 – pojemność przestrzeni ładunkowej od 5,8 m3  

 do 9,3 m3
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1) W przypadku silnika 150 kW z 17-calowymi obręczami stalowymi. 2) Przy wymontowanych siedzeniach.

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Transportera Kombi
Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Transportera Skrzyniowego

Wyposażenie zewnętrzne
–  okna boczne i tylne w kabinie pasażerskiej

–  drzwi przesuwne z prawej strony 

Wyposażenie wnętrza
–  dwa pojedyncze siedzenia w kabinie kierowcy

–  stopnie z tworzywa sztucznego 

Bezpieczeństwo
–  bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie  

 przyciemniane

–  zaczepy do mocowania ładunku

–  zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed  

 otwarciem przez dzieci 

– klimatyzacja „Climatic”*

– elektrycznie sterowane szyby*

– lusterka elektrycznie sterowane i regulowane*

Wyposażenie zewnętrzne
–  okno z tyłu

–  okna boczne w kabinie pasażerskiej w przypadku  

 podwójnej kabiny

–  długi rozstaw osi w przypadku podwójnej kabiny

–  dwoje drzwi w kabinie pasażerskiej w przypadku 

 podwójnej kabiny 

Wyposażenie wnętrza
–  fotel kierowcy i dwuosobowa kanapa obok kierowcy

–  3-osobowa kanapa w drugim rzędzie w przypadku  

 podwójnej kabiny

Bezpieczeństwo 

–  bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie  

 przyciemniane

–  centralny zamek sterowany pilotem*

–  klimatyzacja „Climatic”*

–  elektrycznie sterowane szyby*

–  lusterka elektrycznie sterowane i regulowane*

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Transportera Podwozie

Wyposażenie zewnętrzne
– tylne okno

– okna boczne w kabinie pasażerskiej

– długi rozstaw osi przy podwójnej kabinie

– dwoje drzwi w kabinie pasażerskiej w przypadku  

 podwójnej kabiny 

Wyposażenie wnętrza
–  fotel kierowcy i dwuosobowa kanapa obok kierowcy

–  3-osobowa kanapa w drugim rzędzie w przypadku  

 podwójnej kabiny

Bezpieczeństwo
–  bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie  

 przyciemniane

– centralny zamek sterowany pilotem*

– klimatyzacja „Climatic”*

– elektrycznie sterowane szyby*

– lusterka elektrycznie sterowane i regulowane*

Wyposażenie zewnętrzne
– okna boczne w przestrzeni pasażerskiej

– tylna porywa bez okna

– drzwi przesuwne z prawej strony

Wyposażenie wnętrza
–  dwa pojedyncze siedzenia w pierwszym rzędzie

–  3-osobowa kanapa w drugim rzędzie

–  schowki przy kanapie po stronie drzwi przesuwnych

–  zmywalna wykładzina gumowa na podłodze

Bezpieczeństwo
–  wysoka ścianka działowa z oknem z bezpiecznego  

 tworzywa sztucznego

–  zaczepy do mocowania ładunku

–  bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie  

 przyciemniane

– klimatyzacja „Climatic”*

– elektrycznie sterowane szyby*

– lusterka elektrycznie sterowane i regulowane*

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Transportera Furgon Plus

Warianty modeli
 – 2 rozstawy osi

 – 3 wysokości dachu

 – 17 kombinacji siedzeń

 – pojemność przestrzeni ładunkowej2) od 5,8 m3  

 do 9,3 m3

Warianty modeli
 – 2 rozstawy osi

 – 2 kombinacje siedzeń

 – pojemność przestrzeni ładunkowej od 3,5 m3  

  do 4,4 m3

Warianty modeli
 – 2 rozstawy osi przy pojedynczej kabinie

 – 4 warianty skrzyni

 – pojedyncza i podwójna kabina

 – powierzchnia ładunkowa od 4,2 m2 do 5,7 m2

Warianty modeli
 – 2 rozstawy osi przy pojedynczej kabinie

 – pojedyncza i podwójna kabina

 – „Zugkopf”

 – dopuszczalna masa całkowita od 2,8 t do 3,5 t



Seryjnie 
z systemem Start-Stop.

Automatyczna przekładnia 
dwusprzęgłowa  

DSG jeszcze efektywniejsza
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Nowe silniki wysokoprężne
W połączeniu z opcjonalnym pakietem  

poprawiającym efektywność BlueMotion  

Technology1) nowy Transporter uzyskuje  

doskonałe wartości zużycia paliwa. Pakiet 

opisany jest na stronie 44. 

1) Pakiet poprawiający efektywność BlueMotion Technology jest dostępny tylko dla Transportera Furgon i Kombi.  2) Transporter  2,0 TDI o mocy 62 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 
7,3 a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 5,7 a 5,0, w cyklu mieszanym między 6,3 a 5,5. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 164 a 145. Klasy efektywności: B do A (Kombi). 3) Transporter 2,0 TDI 
o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: cyklu miejskim między 7,3 a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 5,7 a 5,0, w cyklu mieszanym między 6,3 a 5,5. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 
164 a 145. Klasy efektywności: B do A (Kombi).  4) Transporter  2,0 TDI o mocy 110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: cyklu miejskim między 7,5 a 7,1, w cyklu pozamiejskim między 5,8 a 5,1, w cyklu miesza-
nym między 6,4 a 5,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 168 a 153. Klasa efektywności: B (Kombi).  5) Transporter 2,0 TDI o mocy 150 kW, zużycie paliwa w l/100 km: cyklu miejskim między 
7,9 a 7,5, w cyklu pozamiejskim między 6,1 a 5,5, w cyklu mieszanym między 6,8 a 6,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 177 a 162. Klasy efektywności: C do B (Kombi)  6) Tylko w połączeniu 
z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus – niedostępna dla Transportera z dopuszczalną masą całkowitą 3,2 t.

Każdy silnik z najnowszej generacji oferuje wyjątkowo niskie zużycie  

paliwa – i to bez uszczerbku dla przyjemności jazdy. Udało się osiągnąć  

niskie średnie spalanie na poziomie 5,5 l/100 km2), 3) ze średnią emisją 

CO2 145 g/km2), 3). Wyjątkowo mocny a jednocześnie oszczędny jest silnik 

2.0 TDI o mocy 150 kW5). Uzupełnienie oferty stanowią sprawdzone silniki 

spełniające normę Euro 5 oraz inne, które będą dostępne w późniejszym 

terminie.

Automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa DSG (bez ilustracji). Opcjonalna, 

7-biegowa automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa DSG umożliwia 

w pełni automatyczną, prawie nieodczuwalną zmianę przełożenia a tym  

samym poprawia komfort jazdy. Do wyboru jest tryb „normal” i „sport”.

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC (bez ilustracji)6). W celu poprawy 

właściwości jezdnych, w Transporterze Kombi z opcjonalną regulacją zawie-

szenia DCC można wybrać przyciskiem tryb NORMAL, COMFORT lub SPORT.

Z wyjątkowo niskimi wartościami 
zużycia paliwa

Najnowsze silniki

2,0-l-TDI  84 KM (62 kW)2)

Średnie zużycie paliwa: od 5,5 l/100 km  
Emisja CO2: od 145 g/km

2,0-l-TDI 102 KM (75 kW)3)

Średnie zużycie paliwa: od 5,5 l/100 km  
Emisja CO2: od 145 g/km

2,0-l-TDI 150 KM (110 kW)4)

Średnie zużycie paliwa: od 5,8 l/100 km
Emisja CO2: od 153 g/km

2,0-l-TDI 204 KM (150 kW)5)

Średnie zużycie paliwa: od 6,2 l/100 km
Emisja CO2: od 162 g/km



Nowy Transporter wyznacza standardy w dziedzinie ekologicznej  

mobilności. Nowa generacja silników TDI spełniających normę emisji 

spalin Euro 6 oraz sprawdzone silniki z normą Euro 5 są wyposażone  

seryjnie w BlueMotion Technology.

01 System Start-Stop. Automatycznie wyłącza silnik na biegu jałowym  

i przy zwolnionym sprzęgle1), na przykład na czerwonym świetle. Aby 

uruchomić silnik, wystarczy wcisnąć pedał sprzęgła.

System odzyskiwania energii hamowania (bez ilustracji). Doładowywa-

nie akumulatora podczas faz hamowania i toczenia się odciąża silnik  

i redukuje w ten sposób zużycie paliwa.

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia (bez ilustracji). 

Nowy Transporter porusza się na oponach zoptymalizowanych pod  

kątem oporów toczenia. Mniejszy opór toczenia redukuje zużycie paliwa 

a tym samym emisję CO2. 

Pakiet poprawiający efektywność BlueMotion Technology (bez ilustra-

cji)2). Opcjonalnie można zmniejszyć emisję CO2 do jeszcze niższego  

poziomu, niż przy seryjnych rozwiązaniach BlueMotion Technology,  

na przykład dzięki obniżeniu zawieszenia.

Certyfikat ekologiczny 

Certyfikatem ekologicznym Volkswagen wyróżnia samochody  

i technologie, które w porównaniu ze swoimi poprzednikami  

wykazują lepsze parametry związane z ochroną środowiska. 

Specjalne jednostki kontrolują spełnianie norm ISO 14040 oraz 

ISO 14044 dotyczących zarządzania środowiskowego. Sprawozda-

nia dotyczą nie tylko poziomu zużycia paliwa oraz emisji szkodli-

wych gazów podczas samej jazdy, ale również cyklu życia samego 

produktu – od jego produkcji poprzez eksploatację aż po ponowne 

wykorzystanie. Oznacza to, że w obliczeniach pod uwagę bierze 

się nawet takie wartości, jak zużycie energii podczas montażu czy 

planowany recykling.

Technologie, które oszczędzają paliwo.

 Seryjna
 BlueMotion Technology

01
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1) W przypadku manualnej skrzyni biegów. 2) Dla Transportera Furgon i Kombi w połączeniu z silnikami TDI spełniającymi normę Euro 6, niskim dachem, krótkim rozstawem osi, napędem na przednią oś oraz 16- i 17-calowymi obręczami.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



W nowym Transporterze różne innowacje dbają o dobrą trakcję i optymalne zachowanie  

się podczas manewrów w trudnych warunkach.

Napęd na wszystkie koła 4MOTION nowej generacji (bez ilustracji)2). W dostępnym jako 

opcja napędzie na wszystkie koła 4MOTION zastosowane zostało sprzęgło Haldex najnow-

szej generacji. Jego zalety to mniejsza masa oraz jeszcze lepsze zachowanie się podczas  

jazdy i większa dynamika jazdy.

01 Napęd na wszystkie koła 4MOTION z dwusprzęgłową automatyczną przekładnią DSG1), 2). 

Jako jedyny w swojej klasie, nowy Transporter jest dostępny z opcjonalnym napędem na 

wszystkie koła 4MOTION i z 7-biegową automatyczną przekładnią dwusprzęgłową DSG.

Asystent zjazdu (bez ilustracji)3). Opcjonalny nowy system poprzez obniżenie prędkości  

obrotowej silnika oraz ewentualne ingerencje w układ hamulcowy umożliwia kontrolowane 

i bezpieczne zjeżdżanie ze wzniesień. 

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego (bez ilustracji). W połączeniu z opcjonal-

nym napędem na wszystkie koła 4MOTION2) dostępna jest opcjonalna mechaniczna  

blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Ułatwia ona ruszanie w trudnych warunkach 

poza utwardzonymi drogami.

Osłona silnika (bez ilustracji). O bezpieczeństwo spodu silnika i przekładni podczas jazdy  

w terenie dba dostępna na życzenie aluminiowa płyta. 

02 Pakiet „Protection”. Opcjonalny pakiet zapewnia maksymalną ochronę w ekstremalnych 

sytuacjach. Obejmuje osłonę silnika i skrzyni biegów oraz zabezpieczenia mechanizmu róż-

nicowego tylnej osi, głównego tłumika, progów i zbiornika paliwa.

Najlepiej sprawdzający się w terenie
w swojej klasie z dwusprzęgłową przekładnią DSG1)

 Napęd na wszystkie koła

01

02

Napęd na wszystkie koła 4MOTION  
z dwusprzęgłową automatyczną 
przekładnią DSG1), 4).

Mechaniczna blokada

mechanizmu różnicowego4).
4MOTION.
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1) Tylko w połączeniu z silnikiem TDI 110 kW i TDI 150 kW.  2) Dostępny w późniejszym terminie. 3) Tylko w połączeniu z silnikami Euro 6.  4) W klasie małych transporterów. Transporter 2,0 TDI o mocy 110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,5 a 7,1, w cyklu pozamiejskim między 5,8 a 5,1, 
w cyklu mieszanym między 6,4 a 5,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 168 a 153. Klasa efektywności: B (Kombi).  Transporter 2,0 TDI o mocy 150 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,9 a 7,5, w cyklu pozamiejskim między 6,1 a 5,5, w cyklu mieszanym między 6,8 a 6,2. 
Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 182 a 177. Klasy efektywności: C do B (Kombi).            Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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* W granicach możliwości systemu.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

System automatycznego hamowania po kolizji*. 
Po kolizji inicjuje proces hamowania, aby w ideal-

nym przypadku uniknąć kolejnych zderzeń. Ha-

mulec aktywuje się, gdy dwa niezależne od siebie 

czujniki wykryją zderzenie. Po krótkim hamowa-

niu samochód zostaje stopniowo przyhamowany 

do prędkości 10 km/h, przy czym kierowca może 

w każdej chwili przejąć kontrolę nad pojazdem.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy*. Zapobiega 

podsterowności i nadsterowności poprzez odpowiednie 

przyhamowanie poszczególnych kół.  

| FU | KO | MI | SK | PO |

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS). Zapobiega 

blokowaniu się kół i zapewnia w ten sposób zachowanie 

kontroli nad samochodem.     | FU | KO | MI | SK | PO |

System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych (ASR) 
zapobiega buksowaniu kół.     | FU | KO | MI | SK | PO |

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS). 
Rozdziela siłę napędową na koła, na których nie występuje 

poślizg.     | FU | KO | MI | SK | PO |

Poduszki powietrzne. Seryjnie zapewniają optymalną 

ochronę w przypadku zderzenia czołowego i bocznego. 

Poduszkę pasażera można dezaktywować przy użyciu  

kluczyka samochodowego.      | FU | KO | MI | SK | PO |

Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa. Sygnalizuje, 

czy kierowca zapiął pasy bezpieczeństwa. W przypadku 

niezapięcia pasów, po uruchomieniu silnika następuje sy-

gnalizacja optyczna, po rozpoczęciu jazdy – sygnalizacja 

akustyczna.      | FU | KO | MI | SK | PO |

Wyposażenie przygotowane na prawie 
wszystko. 

Nowoczesne systemy
poprawiające
bezpieczeństwo.



System rozpoznający zmęczenie kierowcy1). W przypadku 

stwierdzenia zachowania kierowcy mogącego być oznaką 

zmęczenia, system sygnalizacją optyczną i akustyczną su-

geruje przerwanie jazdy w celu odpoczynku.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

Asystent hamulców. Rozpoznaje prędkość, z jaką wciskany 

jest pedał hamulca. W przypadku ostrego hamowania prę-

dzej generowane jest maksymalne ciśnienie hamowania.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

Światła dzienne. Włączają się automatycznie po przekręceniu 

zapłonu i redukują ryzyko wypadku przy dziennym świetle.    

| FU | KO | MI | SK | PO |

Asystent ruszania pod górę. Zapobiega staczaniu się samo-

chodu ze wzniesienia i znacznie ułatwia ruszanie.       
| FU | KO | MI | SK | PO |

Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach1). Ostrzega 

wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości i sugeruje  

kierowcy możliwie jak najszybsze sprawdzenie ciśnienia 

w oponach.     | FU | KO | MI | SK | PO |

Tempomat. Utrzymuje stałą, ustawioną prędkość powyżej 

30 km/h.    | FU | KO | MI | SK | PO |

ParkPilot1). Podczas parkowania ostrzega akustycznie przed 

rozpoznanymi przeszkodami za samochodem i pokazuje na 

wyświetlaczu odległość do przeszkody2).     | FU | KO |

Kamera cofania Rear View3). Ułatwia parkowanie, wyświetlając na 

ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego2) ograniczony obraz 

obszaru za samochodem. Dodatkowe linie pomocnicze ułatwiają 

manewr parkowania.     | FU | KO |

Wsparcie w krytycznych sytuacjach.

 Nowoczesne systemy 
 wspomagające.

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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1)  W granicach możliwości systemu.    2) W zależności od wersji systemu radiowego.    3) Tylko w połączeniu z tylną pokrywą.    4) Tylko w połączeniu z silnikami Euro 6.   5) Do 30 km/h.

Automatyczna regulacja odległości ACC1), 4). Auto-

matycznie dopasowuje prędkość do prędkości jadą-

cego z przodu pojazdu i utrzymuje wybraną przez 

kierowcę odległość, nie przekraczając ustawionej 

prędkości maksymalnej. Obejmuje system obserwa-

cji otoczenia Front Assist.     | FU | KO | MI |

System obserwacji otoczenia Front Assist z funk-
cją awaryjnego hamowania w mieście1), 4), 5). Przy 

użyciu systemu radarowego rozpoznaje krytyczne 

odległości od jadącego z przodu pojazdu i pomaga 

skrócić drogę hamowania. W przypadku rozpoznania 

zagrożenia ostrzega kierowcę akustycznie i optycznie 

oraz krótkim szarpnięciem hamulców.      

| FU | KO | MI | 

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist1). 
Ostrzega kierowcę sygnalizacją w lusterku  

zewnętrznym, gdy przy zmianie pasa ruchu 

czujniki wykryją inny pojazd w niewidocznym 

dla kierowcy obszarze.     | FU | KO | MI |

System regulacji świateł drogowych Light  
Assist. W przypadku rozpoznania jadącego 

przed Transporterem lub nadjeżdżającego  

z przeciwka pojazdu automatycznie zmienia 

światła z drogowych na mijania. Po włączeniu 

systemu, przy prędkości 60 km/h i pełnej  

ciemności, automatycznie włączane są  

światła drogowe.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycz-
nego doświetlania zakrętów. Zapewniają opty-

malną widoczność przy złej pogodzie. Przy 

skręcaniu reflektor po stronie skrętu oświetla 

pobocze.     | FU | KO | MI | SK | PO |



1) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą w połączeniu z systemem 
radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media. 
Kompatybilne z technologiami MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie

Nowy Transporter     52–53     Infotainment.



Dzięki najnowocześniejszej technice w nowym Transporterze nie stracisz kontaktu ze świa-

tem także podczas jazdy. Volkswagen Car-Net oferuje mobilne usługi online, wyznaczające 

nowe standardy. Więcej informacji na www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de 

01 Car-Net App-Connect1). Umożliwia przeniesienie wybranych aplikacji ze smartfona na 

wyświetlacz systemu radiowego lub nawigacyjnego.     | FU | KO | MI | SK | PO |

Car-Net Guide & Inform (bez ilustracji)2). Wyjątkowy komfort oferują usługi mobilne  

online Car-Net Guide & Inform. Jako konsekwentne rozszerzenie samochodowego syste-

mu nawigacyjnego, Car-Net Guide & Inform pobiera przez Internet aktualne informacje. 

Na przykład gdy utworzy się korek, system odpowiednio zmieni trasę. Oprócz tego mo-

żesz sprawdzić najtańsze stacje benzynowe w okolicy, wyszukać parkingi z wolnymi miej-

scami i skorzystać z wielu innych, praktycznych funkcji.   | FU | KO | MI | SK | PO |

Miejsce pracy połączone z całym światem.

Innowacyjny system
Infotainment.

01

Prosimy sprawdzić, czy dane urządzenie końcowe jest kompatybilne z Car-Net App-Connect. Korzystanie z Car-Net App-Connect następuje wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy zwrócić uwagę na warunki umowy z operatorem dotyczące transmisji danych i połączenia z Internetem. Więcej informacji 
na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de. 2) Wyposażenie seryjne w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media. Korzystanie od drugiego roku za dopłatą. Do połączenia z Internetem konieczny jest mobilny router WLAN klienta (np. smartfon z funkcją hotspot) lub odpowiedni modem USB 
(np. Volkswagen CarStick) w połączeniu z kartą SIM klienta z opcją transmisji danych Zdjęcia systemów radiowych lub nawigacyjnych mogą odbiegać od oryginalnego wyglądu  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



02 System radiowy Composition Colour. System obejmuje kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 12,7 cm  

(5 cali), napęd CD odtwarzający pliki MP3 i WMA, dwa głośniki o mocy 4 x 20W, port kart SD, złącze AUX-IN oraz 

podwójny tuner z podwójną anteną dbający o optymalną jakość odbioru radiowego.  | FU | KO | MI | SK | PO |

03 System radiowy Composition Audio. System obejmuje monochromatyczny wyświetlacz TFT, dwa głośniki  

o mocy 2 x 20W, port kart SD, złącze AUX-IN i USB oraz złącze Bluetooth do telefonów komórkowych.     

| FU | KO | MI | SK | PO |

01 System radiowy Composition Media. System obejmuje kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 16,5 cm  

(6,33 cala), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, napęd CD czytający format MP3 i WMA, cztery głośniki 

o mocy 4 x 20W, podwójny tuner z podwójną anteną dbający o optymalną jakość odbioru radiowego, port kart 

SD, złącze AUX-IN i złącze USB w schowku podręcznym oraz złącze Bluetooth do telefonów komórkowych.     

| FU | KO | MI | SK | PO |

Złącze MEDIA-IN, kompatybilne z iPod/iPhone/iPad (bez ilustracji)1). Umożliwia podłączenie zewnętrznych  

źródeł audio przez przewód USB, np. odtwarzaczy CD i MP3.     | FU | KO | MI | SK | PO |

 Infotainment.

01 02

03

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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1) Tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Colour i Composition Media oraz z systemem nawigacji Discover Media.   2) Tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media. Zdjęcia systemów radiowych i nawigacyjnych mogą odbiegać od oryginału.

04 System nawigacji Discover Media. Dodatkowo do funkcji systemu radiowego Composition Media z czterema 

głośnikami, wbudowany jest drugi port kart SD, przeznaczony na kartę SD z mapami do nawigacji. Dla zainstalo-

wanych map Europy dostępne są na stronie Volkswagena bezpłatne aktualizacje Volkswagen MapCare.     

| FU | KO | MI | SK | PO |

05 Funkcja obsługi głosowej2). Większy komfort i bezpieczeństwo dzięki funkcji obsługi głosowej telefonu, 

nawigacji i funkcji audio bez zdejmowania rąk z kierownicy. Ponadto możliwa jest obsługa przy użyciu poleceń 

głosowych prawie wszystkich menu i funkcji na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego.     

| FU | KO | MI | SK | PO |

06 Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą. Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach wyjątkowo do-

brze leży w dłoniach i oferuje wysoki komfort obsługi. Posiada przyciski pozwalające obsługiwać np. system 

radiowy lub nawigacyjny, telefon komórkowy lub tempomat.    | FU | KO | MI | SK | PO |

Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus (bez ilustracji). Monochromatyczny wyświetlacz TFT podaje aktualne infor-

macje, m.in. o temperaturze zewnętrznej, zasięgu, średniej prędkości i średnim zużyciu paliwa.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

04

05 06



01 Pakiet elektryczny II. Zakres jak pakiet elektryczny I, dodatkowo elek-

tryczna funkcja składania lusterek zewnętrznych.     | FU | KO |

Pakiet elektryczny I (bez ilustracji). Obejmuje elektrycznie regulowane 

i ogrzewane lusterka zewnętrzne oraz elektrycznie otwierane/zamykane 

szyby. Przyciski obsługi umieszczone w drzwiach kierowcy i pasażera.      

| FU | KO | MI |

Pakiet Light & Sight (bez ilustracji). Zapewniający lepszą widoczność pakiet 

obejmuje automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, chroniące przed 

oślepianiem przez jadące z tyłu pojazdy, oraz czujnik deszczu, aktywujący wy-

cieraczki. Wspomagające światła oświetlają drogę do samochodu i poprawia-

ją w ten sposób bezpieczeństwo po zmroku.     | FU | KO | MI | SK | PO |

02 Ogrzewanie przedniej szyby*. Zapewnia dobrą widoczność do przodu 

także przy niskich temperaturach i dużej wilgotności.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

03 Klimatyzacja Climatic. Wykorzystując czujnik we wnętrzu samochodu, 

półautomatyczna klimatyzacja w sposób ciągły dostosowuje temperaturę 

w kabinie kierowcy do wybranego poziomu. Dodatkowo powietrze w kabi-

nie pasażerskiej jest optymalnie rozdzielane.    | FU | KO | MI | SK | PO |

Szyby termoizolacyjne (bez ilustracji). Wszystkie okna wykonane są ze 

specjalnego szkła o zielonym odcieniu. Chronią przed promieniami słońca 

i ograniczają nagrzewanie wnętrza.     | FU | KO | MI | SK | PO |

04 Wentylatory dachowe. Doprowadzają i odprowadzają powietrze 

z przestrzeni ładunkowej lub pasażerskiej.      | FU | KO |

05 Dodatkowe ogrzewanie w przestrzeni pasażerskiej. Drugi wymiennik 

ciepła przy słupku D wytwarza dodatkowe ciepło i przesyła je przez wy-

loty ogrzewania w słupku C do kabiny pasażerskiej.     | FU | KO | MI | SK |

Ogrzewanie postojowe (bez ilustracji). Pracuje niezależnie od układu 

ogrzewania i wentylacji i można nim sterować zarówno z centralnego 

panelu obsługowego, jak i pilotem. Na życzenie dostępne jest wodne 

ogrzewanie postojowe.     | FU | KO | MI | SK | PO |

 Komfort i wnętrze

01 02 04

03 05

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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* Ogrzewanie przedniej szyby jest dostępne tylko z pakietem Light & Sight.

06 Pakiet Komfort. Obejmuje kieszeń na okulary, lampkę do czytania, 

schowki przy pojedynczych siedzeniach, osłony przeciwsłoneczne z lu-

sterkami do makijażu, uchwyty przy słupkach A, dwutonowy klakson, 

przyciemniane oświetlenie wskaźników oraz gniazdo 12V w tablicy roz-

dzielczej.     | FU | KO | MI | SK | PO |

07 Elektrycznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Ergonomiczny fotel kierowcy z regulacją wysokości posiada także elek-

tryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, poprawia-

jącą komfort siedzenia.     | FU | KO | MI | SK | PO |

08 Podwójna kanapa obok kierowcy ze schowkiem. Zamiast pojedyncze-

go siedzenia można zamówić podwójną kanapę po stronie pasażera. Na 

życzenie oparcie posiada schowek z dwoma uchwytami na kubki 

i uchwytem na długopis.     | FU | KO | MI | SK | PO |

09 Schowek w siedzeniu. Po podniesieniu siedziska podwójnej kanapy 

obok kierowcy, otwiera się dodatkowy schowek, na przykład na narzę-

dzia.     | FU | KO | MI | SK | PO |

06

07

08 09



04 Zabezpieczenie przed przecięciem w blaszanych wycięciach okien. Wykonane z poliwęglanu osłony zabez-

pieczają przed kradzieżą z przestrzeni ładunkowej w Transporterach z oknami zasłoniętymi blachą.     | FU | KO |

05 Drewniana podłoga. Przestrzeń ładunkowa Furgonu może być wyłożona masywną podłogą ze sklejki z an-

typoślizgową powierzchnią. Sklejkę na podłogę można zamówić także do Kombi, o ile nie zostały zamówione 

siedzenia w przestrzeni pasażerskiej.    | FU | KO |

01 Cyfrowy tachograf. Tachograf rejestruje dane dotyczące trasy i prędkości i automatycznie ostrzega kie-

rowcę w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy.     | FU | KO | MI | SK | PO |

02 Okładzina ścian bocznych ze sklejki. Okładzina przestrzeni pasażerskiej lub ładunkowej ze sklejki z twarde-

go drewna jest wyjątkowo wytrzymała. Sklejka zamontowana jest na całej powierzchni od podłogi po dach 

względnie do połowy wysokości w samochodach z oknami.      | FU | KO |

03 Gumowa wykładzina podłogowa. Do przestrzeni ładunkowej lub pasażerskiej dostępna jest zmywalna wy-

kładzina gumowa z praktycznym fartuchem zabezpieczającym zderzak i oświetleniem stopnia.     | FU | KO |

 Komfort i wnętrze

01 03

02 05

04

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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08 Hak holowniczy, zdejmowany. Rozszerza możliwości transportowe 

samochodu. Hak holowniczy można szybko i łatwo zamontować, gdy jest 

potrzebny. Posiada funkcję stabilizacji przyczepy wchodzącą w skład sys-

temu stabilizacji toru jazdy. Zamek zabezpiecza hak przed kradzieżą.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

Stały hak holowniczy (bez ilustracji). W zależności od silnika Transporter 

może holować przyczepy o masie do 2,5 t. Hak holowniczy dysponuje 

funkcją stabilizacji przyczepy.    | FU | KO | MI | SK | PO |

09 Dodatkowa wentylacja cyrkulacyjna przestrzeni 
ładunkowej. W słupkach D znajdują się wyloty powie-

trza, które poprawiają cyrkulację i minimalizują paro-

wanie tylnej szyby.    | FU | KO |

10 Progi. Aluminiowe listwy z lewej i prawej strony 

chronią dolną część nadwozia przed uszkodzeniami  

a tym samym przed korozją.     | FU | KO |

Kierunkowskazy dachowe (bez ilustracji). Widoczne  

z daleka światła zmniejszają niebezpieczeństwo wje-

chania w tył nowego Transportera przez inny pojazd.     

| FU | KO | MI |

06 Podwójne reflektory H7. Jasne podwójne reflektory H7 oferują duży zasięg oraz bardzo 

dobre oświetlenie pobocza, zapewniając dobrą widoczność po zmroku. Reflektory H7 są 

elementem pakietu Light & Sight Plus.     | FU | KO | MI | SK | PO |

07 Reflektory halogenowe H4. Efektywne i atrakcyjne reflektory halogenowe z regulacją za-

sięgu świateł.     | FU | KO | MI | SK | PO |

Reflektory diodowe (bez ilustracji). Światła mijania i drogowe generowane są przez ener-

gooszczędne diody LED. Duża niezawodność pracy i długa żywotność LED zwiększają bez-

pieczeństwo dzięki zmniejszonemu prawdopodobieństwu awarii. Reflektory diodowe 

emitują jasne światło o barwie zbliżonej do światła dziennego, są trwałe i zużywają nie-

wiele energii. Dostępne tylko w połączeniu z diodowymi światłami tylnymi.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

Wyposażenie  zewnętrzne

06 07 09

08 10



01 Obręcze stalowe1), 6 1/2 J x 16,

opony 215/65 R 16.     | FU | KO | MI | SK | PO |

02 Obręcze stalowe kołpakami, 6 1/2 J x 16,

opony 215/65 R 16.     | FU | KO | MI | SK | PO |

03 Obręcze ze stopu metali lekkich Clayton,  

6 1/2 J x 16, opony 215/65 R 16. | FU | KO | MI | SK | PO |

Ogumienie zimowe (bez ilustracji). Do 16- i 17-calo-

wych obręczy stalowych oraz obręczy ze stopu metali 

lekkich Clayton i Devonport dostępne są opony zimo-

we. Taki dodatkowy komplet kół poprawia zachowanie 

się samochodu podczas jazdy zimą i znacznie skraca 

drogę hamowania na gładkim podłożu.   

 | FU | KO | MI | SK | PO |

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia 
(bez ilustracji). W ramach BlueMotion Technology, 

wszystkie koła mają ogumienie zoptymalizowane pod 

kątem oporów toczenia. Niewielki opór toczenia 

zmniejsza zużycie paliwa a tym samym emisję CO2.      

| FU | KO | MI | SK | PO |

16" 

17"  Obręcze kół

04 05 06

01 02 03

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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1) Wyposażenie seryjne przy silnikach poniżej 204 KM (150 kW).   2) Wyposażenie seryjne przy silnikach 204 KM (150 kW).  3) Także dla Transportera z dopuszczalną masą całkowitą 3,2 t. Transporter  2,0 TDI o mocy 204 KM (150 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,9 a 7,5, w cyklu poza-
miejskim między 6,1 a 5,5, w cyklu mieszanym między 6,8 a 6,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 182 a 177. Klasy efektywności: C do B (Kombi).

09 Obręcze ze stopu metali lekkich Springfield,  
8 J x 18, opony 235/45 R 18.    | FU | KO |

10 Obręcze ze stopu metali lekkich Springfield,  
8 J x 18, polerowana powierzchnia,  

opony 235/45 R 18. | FU | KO | 

04 Obręcze stalowe2), 7 J x 17, opony 235/55 R 17. 

| FU | KO | MI | SK | PO |

05 Obręcze ze stopu metali lekkich Devonport3), 
7 J x 17, opony 235/55 R 17.     | FU | KO | MI | SK | PO |

06 Obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel, 7 J x 17, 
polerowana powierzchnia w kolorze srebrnym,  
opony 235/55 R 17.  | FU | KO | MI | SK | PO |

07 Obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel, 7 J x 17, 

polerowana powierzchnia w kolorze antracytowym, 

opony 235/55 R 17.    | FU | KO |

08 Obręcze ze stopu metali lekkich Timaru, 7 J x 17, 

opony 235/55 R 17.     | FU | KO |

18" 

07 08

09 10



Lakiery uniwersalne

Lakiery metaliczne

Brązowy Chestnut
| FU | KO | MI | SK | PO |

Zielony Bambusgarden
| FU | KO | MI | SK | PO |

Szary Indium1)

| FU | KO | MI | SK | PO |
Beżowe Mojave 
| FU | KO | MI | SK | PO |

Srebrny Reflex1)

| FU | KO | MI | SK | PO |

Czerwony Kirsch
| FU | KO | MI | SK | PO |

Biały – Candy1)

| FU | KO | MI | SK | PO |
Niebieski Deep Ocean
| FU | KO | MI | SK | PO |

Zielony Ontario 
| FU | KO | MI | SK | PO |

Żółty Grape 
| FU | KO | MI | SK | PO |

Pomarańczowy1)

| FU | KO | MI | SK | PO |

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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Lakiery z efektem perłowym

Tapicerki

Niebieski Starlight1)

| FU | KO | MI | SK | PO |
Niebieski Acapulco1)

| FU | KO | MI | SK | PO |
Lakier z efektem masy 

perłowej Biały Oryx2)

| FU | KO | MI |

Black Berry
| FU | KO | MI | SK | PO |

Lakier perłowy

Czarny Deep
| FU | KO | MI | SK | PO |

Skóra ekologiczna Mesh

Moonrock/Czarna Titan
| FU | KO | MI | SK | PO |

Tkanina Austin

Czarna Titan
| FU | KO | MI | SK | PO |

Tkanina o podwyższonej 

wytrzymałości Marathon3) 

Moonrock/Czarna Titan
| FU | KO | MI | SK | PO |

Tkanina Simora

Czarna Titan
| FU | KO | MI | SK | PO |

Szary Pure 
| FU | KO | MI | SK | PO |

Szara Moonrock
| FU | KO | MI | SK | PO |

1) Lakier dostępny jako wyposażenie dodatkowe za dopłatą także dla wariantów ze średnim i wysokim dachem.  2) Dostępne w późniejszym terminie w połączeniu z tylnymi drzwiami dwuskrzydłowymi.  3) Tylko dla kabiny kierowcy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych, bowiem farba 
drukarska nie jest w stanie wiernie oddać barwy lakieru i tapicerki.

Stworzone, by cieszyć wzrok podczas codziennego użytkowania: różne lakiery  

i tapicerki są doskonale dopasowane do wyposażenia wnętrza. W nowym Trans-

porterze stosowane są wyłącznie wytrzymałe materiały wysokiej jakości, bardzo 

łatwe w pielęgnacji. Kilka warstw lakieru optymalnie chroni nowego Transportera 

przed wpływami mechanicznymi i chemicznymi oraz przed korozją.

Kolorystyka 
wnętrza

Nowa różnorodność



02 Uchwyt na drabinę z rolką. Uchwyt pozwala na stabilny transport drabiny na dachu. Rolka ułatwia wsuwa-

nie drabiny i chroni przed uszkodzeniami lakieru.     | FU | KO | MI |
01 Belki bagażnika dachowego. Dla Transportera dostępne są zamykane na zamek, posiadające certyfikat City 

Crash belki z anodowanych profili aluminiowych. Ich nośność wynosi 45 kg i mogą być połączone z różnymi 

systemami transportowymi.     | FU | KO | MI |

Oryginalne akcesoria Volkswagen oferują wiele możliwości wyposażenia perfekcyjnie dostosowanego do no-

wego Transportera. Wszystkie akcesoria powstają w ścisłej współpracy z działami rozwoju i designu, są wyko-

nane w najwyższej jakości i są dostępne tylko u Partnerów Volkswagena. Dzięki nim możesz uzupełnić funkcje  

i możliwości swojego samochodu i dopasować je do swoich wymagań.

 Oryginalne akcesoria Volkswagen

01 02

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | FU | Furgon   | KO | Kombi   | MI | Furgon Plus   | SK | Skrzyniowy (pojedyncza/podwójna kabina)   | PO | Podwozie
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Oryginalne akcesoria Volkswagen oferowane są przez Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67, 63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com i są dostępne wyłącznie u Partnerów Volkswagena.

03 Kratka oddzielająca. W samochodach z krótkim rozstawem osi stabilna kratka z stalowej 

plecionki oddziela kabinę kierowcy od przestrzeni ładunkowej. Można ją zamontować i zde-

montować kilkoma ruchami.     | FU | KO |

06 Zestaw elementów zabezpieczających ładunek. 
Twarda walizka zawiera pasy z zamkami zapadkowymi, 

pasy mocujące, gumy ochraniające krawędzie i maty 

antypoślizgowe a także broszurę z informacjami o za-

bezpieczaniu ładunku i wyznaczaniu punktu ciężkości.

| FU | KO | MI | SK | PO |

07 Dywaniki na złe warunki atmosferyczne. Odporne 

na ślady używania i dokładnie dopasowane do kształ-

tu podłogi dywaniki posiadają antypoślizgowy spód 

i powierzchnię pozwalającą łatwo zmyć zabrudzenia.     

| FU | KO | MI | SK | PO |

04 Siatka do mocowania bagażu. Elastyczna siatka mocowana jest do 

zaczepów w przestrzeni ładunkowej i zapobiega przemieszczaniu się ba-

gażu.     | KO | 

05 Wanna bagażnika. Masywny wkład do bagażnika idealnie nadaje się 

do transportu przedmiotów mogących spowodować zabrudzenia. Wanna 

posiada krawędź o wysokości 20 cm, jest odporna na działanie kwasów  

i łatwa do czyszczenia.     | KO |

03 04

05

06

07



| BMT | BlueMotion Technology   | DSG | przekładnia dwusprzęgłowa   | ND | niski dach   | MHD | średni dach   | HD | wysoki dach

Transporter Furgon z krótkim rozstawem osi (z niskim i średnim dachem).

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany w g/km

Przyspieszen ie
0 –100 km/h (s)

ND/MHD

Prędkość maksymalna
w km/h

ND/MHD

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 5 plus 8,6 – 8,3/6,1 – 5,8/7,0 – 6,7 184 – 176 19,7/19,8 146/142

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 5 plus 8,6 – 8,3/6,1 – 5,8/7,0 – 6,7 184 – 176 15,3/15,4 157/152

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,1 – 8,8/6,1 – 5,8/7,2 – 6,9 189 – 182 12,2/12,3 173/167

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 103 (140) Euro 5 plus 9,5 – 9,2/6,7 – 6,4/7,7 – 7,4 203 – 195 12,5/12,6 172/166

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,8 – 9,5/6,7 – 6,4/7,8 – 7,5 206 – 198 13,5/13,6 170/164

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 8,9 – 8,6/6,4 – 6,1/7,3 – 7,0 192 – 184 9,9/10,0 191/184

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 132 (180) Euro 5 plus 8,8 – 8,5/6,9 – 6,6/7,6 – 7,3 199 – 192 10,0/10,1 191/184

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 9,6 – 9,3/6,9 – 6,6/7,9 – 7,6 208 – 199 10,4/10,5 188/182

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 7-biegowa-DSG 132 (180) Euro 5 plus 9,7 – 9,4/7,5 – 7,2/8,3 – 8,0 219 – 211 10,6/10,7 188/182

Transporter Kombi z krótkim rozstawem osi (z niskim i średnim dachem)

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany w 

g/km

Klasa 
efektywności3)

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 6 7,1- 6,8/5,5 – 5,1/6,0 – 5,7

6,9 – 6,5/5,2 – 5,0/5,8 – 5,54)

158 – 149

151 – 1454)

B

B – A4)

21,1/21,2 146/142

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 6 7,1 – 6,8/5,5 – 5,1/6,0 – 5,7

6,9 – 6,5/5,2 – 5,0/5,8 – 5,54)

158- 149

151 – 1454)

B

B – A4)

16,4 /16,5 157/152

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 110 (150) Euro 6 7,4 – 7,2/5,5 – 5,3/6,2 – 6,0

7,2 – 7,1/5,2 – 5,1/5,9 – 5,84)

162 – 157

155 – 1534)

B

B4)

11,9 /12,0 182/176

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 150 (204) Euro 6 7,9 – 7,6/6,0 – 5,7/6,7 – 6,4

7,7 – 7,5/5,7 – 5,5/6,4 – 6,24)

174 – 166

167 – 1624)

C – B

B4)

9,0/9,1 203/197

 Zużycie paliwa, emisja CO2 i osiągi
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Transporter Furgon z długim rozstawem osi (z niskim, średnim i wysokim dachem)

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany w g/km

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

ND/MHD

Prędkość maksymalna
w km/h

ND/MHD

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 5 plus 8,7 – 8,3/6,7 – 5,8/7,4 – 6,7 195 – 176 19,7/19,8/20,3 146/142/136

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 5 plus 8,7 – 8,3/6,7 – 5,8/7,4 – 6,7 195 – 176 15,3/15,4/15,5 157/152/145

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,3 – 8,8/6,7 – 5,8/7,6 – 6,9 199 – 182 12,2/12,3/12,7 173/167/161

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 103 (140) Euro 5 plus 9,5 – 9,2/7,2 – 6,4/8,0 – 7,4 211 – 195 12,5/12,6/13,0 172/166/160

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,9 – 9,5/7,1 – 6,4/8,1 – 7,5 214 – 198 13,5/13,6/14,0 170/164/158

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 8,9 – 8,6/6,9 – 6,1/7,6 – 7,0 199 – 184 9,9/10,0/10,3 191/184/176

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 132 (180) Euro 5 plus 8,8 – 8,5/7,3 – 6,6/7,9 – 7,3 208 – 192 10,0/10,1/10,4 191/184/176

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 9,6 – 9,3/7,4 – 6,6/8,2 – 7,6 216 – 199 10,4/10,5/10,8 188/182/174

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 7-biegowa-DSG 132 (180) Euro 5 plus 9,7 – 9,4/7,5 – 7,2/8,3 – 8,0 219 – 211 10,6/10,7/11,0 188/182/174

1) Pojemności zbiorników: TDI spełniające wymagania normy emisji spalin Euro 5 plus ok. 80 l oleju napędowego, TDI spełniające wymagania normy Euro 6 ok. 70 l oleju napędowego, AdBlue® ok. 13 l.  2) Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zalecaną procedurą pomiarową. Dane nie odnoszą się do 
konkretnego samochodu i nie są częścią oferty – zostały podane, aby umożliwić porównanie samochodów rożnego typu.  Poziom zużycia paliwa i emisji CO2 samochodu zależy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpływa na to również sposób jazdy oraz inne nietechniczne czyn-
niki (np. warunki otoczenia). Wyposażenie dodatkowe i akcesoria (np. elementy montowane do nadwozia, opony) mogą wpłynąć na zmianę istotnych parametrów samochodu, na przykład masy, oporu toczenia i aerodynamiki, a tym samym na zużycie paliwa i osiągi jezdne. Podawany zakres wartości zużycia 
paliwa i emisji CO2 zależy od wybranego rozmiaru opon i opcjonalnego wyposażenia dodatkowego. Wskazówka zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE w aktualnie obowiązującej wersji: Dodatkowe informacje o oficjalnym zużyciu paliwa i emisji CO2 nowych samochodów osobowych oferowanych w  Polsce dostęp-
ne są nieodpłatnie w punktach sprzedaży. 3) Klasy efektywności energetycznej ocenia się na podstawie emisji CO2 z uwzględnieniem masy pustego pojazdu.  Pojazdy odpowiadające wartości średniej zaliczane są do klasy D.  Pojazdy uzyskujące rezultaty lepsze od średniej zaliczane są do klasy A+, A, B lub C. 
Samochody z wartościami słabszymi od średniej przypisywane są do klasy E, F lub G.  4) Tylko w połączeniu z pakietem poprawiającym efektywność BlueMotion Technology.

Transporter Kombi z długim rozstawem osi (z niskim, średnim i wysokim dachem)

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany 

w g/km

Klasa 
efektywności3)

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 6 7,3 – 7,0/5,7 – 5,2/6,3 – 5,9 164 – 153 B 21,1/21,2/21,7 146/142/136

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 6 7,3 – 7,0/5,7 – 5,2/6,3 – 5,9 164 – 153 B 16,4/16,5/16,6 157/152/145

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 110 (150) Euro 6 7,5 – 7,2/5,8 – 5,3/6,4 – 6,0 168 – 157 B 11,9/12,0/12,2 182/176/170

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 150 (204) Euro 6 7,9 – 7,7/6,1 – 5,8/6,8 – 6,5 177 – 169 C – B 9,0/9,1/9,4 203/197/189



Transporter Skrzyniowy i Transporter Skrzyniowy niskopodłogowy (oba z pojedynczą kabiną).

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany w g/km

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość maksymalna
w km/h

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 5 plus 8,5 – 8,4/6,5 – 6,4/7,2 – 7,1 190 – 187 19,5 133

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 5 plus 8,5 – 8,4/6,5 – 6,4/7,2 – 7,1 190 – 187 15,2 141

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,1 – 9,0/6,5 – 6,4/7,4 – 7,3 195 – 192 12,4 156

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 103 (140) Euro 5 plus 9,5 – 9,2/7,2 – 6,9/8,0 – 7,7 211 – 203 12,3 155

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,9 – 9,6/7,1 – 6,8/8,1 – 7,8 214 – 206 13,0 153

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 8,9 – 8,6/6,9 – 6,6/7,6 – 7,3 199 – 192 9,7 171

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 132 (180) Euro 5 plus 8,8 – 8,5/7,3 – 7,0/7,9 – 7,6 208 – 199 9,6 171

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 9,6 – 9,3/7,4 – 7,1/8,2 – 7,9 216 – 208 10,3 169

Transporter Skrzyniowy (z podwójną kabiną).

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany w g/km

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość maksymalna
w km/h

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 5 plus 8,5 – 8,4/6,5 – 6,4/7,2 – 7,1 190 – 187 20,4 135

2,0-l-TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 5 plus 8,5 – 8,4/6,5 – 6,4/7,2 – 7,1 190 – 187 15,9 144

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,1 – 9,0/6,5 – 6,4/7,4 – 7,3 195 – 192 12,7 158

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 103 (140) Euro 5 plus 9,5 – 9,2/7,2 – 6,9/8,0 – 7,7 211 – 203 12,6 157

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 103 (140) Euro 5 plus 9,9 – 9,6/7,1 – 6,8/8,1 – 7,8 214 – 206 13,5 155

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 8,9 – 8,6/6,9 – 6,6/7,6 – 7,3 199 – 192 10,3 175

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa-DSG 132 (180) Euro 5 plus 8,8 – 8,5/7,3 – 7,0/7,9 – 7,6 208 – 199 10,2 175

2,0-l-TDI BMT 4MOTION 6-biegowa manualna 132 (180) Euro 5 plus 9,6 – 9,3/7,4 – 7,1/8,2 – 7,9 216 – 208 10,7 173

1) Pojemności zbiorników: TDI spełniające wymagania normy emisji spalin Euro 5 plus ok. 80 l oleju napędowego. 2) Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zalecaną procedurą pomiarową. Dane nie odnoszą się do konkretnego samochodu i nie są częścią oferty – zostały podane, aby umożliwić porównanie 
samochodów rożnego typu.  Poziom zużycia paliwa i emisji CO2 samochodu zależy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpływa na to również sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki (np. warunki otoczenia). Wyposażenie dodatkowe i akcesoria (np. elementy montowane do 
nadwozia, opony) mogą wpłynąć na zmianę istotnych parametrów samochodu, na przykład masy, oporu toczenia i aerodynamiki, a tym samym na zużycie paliwa i osiągi jezdne. Podawany zakres wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zależy od wybranego rozmiaru opon i opcjonalnego wyposażenia dodatkowe-
go. Wskazówka zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE w aktualnie obowiązującej wersji: Dodatkowe informacje o oficjalnym zużyciu paliwa i emisji CO2 nowych samochodów osobowych oferowanych w Polsce dostępne są nieodpłatnie w punktach sprzedaży.

| BMT | BlueMotion Technology   | DSG | przekładnia dwusprzęgłowa

 Zużycie paliwa, emisja CO2 i osiągi
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Gwarancja jakości
Volkswagen udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie nowe samochody, trzyletniej gwarancji na brak wad la-

kieru oraz dwunastoletniej gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii. Wszystkie dane dotyczące gwarancji obo-

wiązują tylko w odniesieniu do samochodów marki Volkswagen zgodnie z aktualną ofertą. 

Wszelkie dane dotyczące wyglądu, osiągów, wymiarów i masy, zużycia paliwa oraz kosztów eksploatacji odpo-

wiadają wiedzy posiadanej w dniu przekazania katalogu do druku. Informacje o odstępstwach w innych krajach 

otrzymają Państwo od Partnerów Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Przyjmowanie i utylizacja starych pojazdów
Volkswagen odpowiada na wymagania współczesnego społeczeństwa i uwzględnia je we wszystkich nowych 

produktach marki Volkswagen. Dotyczy to również ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Nowe Volkswa-

geny dają się utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska i mogą zasadniczo być nieodpłatnie zwracane 

(pod warunkiem spełnienia krajowych przepisów ustawowych). Bliższych informacji o zwrocie i utylizacji uży-

wanych pojazdów udzielą Państwu Partnerzy Volkswagena.

DSG®, TDI® i 4MOTION® są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Volkswagen AG. Faktu, że nazwy te 

nie posiadają w treści tego dokumentu znaku ®, nie należy rozumieć jako brak ochrony prawnej.

Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostały uzupełnione o opcje wyposażenia dodatko-

wego dostępne za dopłatą. Dekoracje przedstawione na ilustracjach nie należą do wyposażenia seryjnego. 

Niniejszy katalog nie przedstawia całego zakresu wyposażenia seryjnego i dodatkowego. Niektóre elementy 

wyposażenia dodatkowego mogą spowodować wydłużenie czasu dostawy.

Klasy efektywności obowiązują tylko dla modeli osobowych.

 Uwagi ogólne



Usługi mobilne online

Car-Net App-Connect1).

Ciesz się bogatszą ofertą Infotainment i połącz swój smartfon  
z samochodem korzystając ze złącza USB i Car-Net App-Connect. 
Funkcja Car-Net App-Connect pozwala na przeniesienie wybranych 
aplikacji ze smartfona na ekran dotykowy opcjonalnego systemu  
radiowego lub nawigacyjnego. Dzięki temu możesz wygodnie stero-
wać podczas jazdy wybranymi aplikacjami oraz specjalnymi aplika-
cjami Volkswagena, używając do tego ekranu dotykowego.

Aplikacje Volkswagena

Specjalne aplikacje Volkswagena, jak „Shared Audio”, „Drive & Track”, 
„Call & Remind”, „Sound Journey” i „My guide” (patrz zdjęcie) czynią 
każdą podróż jeszcze przyjemniejszą i ciekawszą. Aplikacje informują 
o Twoim stylu jazdy, miejscach parkingowych w okolicy i przedstawia-
ją szczegółowe propozycje interesujących celów uwzględniając pogo-
dę i dane samochodu.

Car-Net Guide & Inform2).

Car-Net Guide & Inform uzupełnia opcjonalny system nawigacyjny o aktualne informacje pobierane na bieżąco z Internetu. Na przykład in-
formacje drogowe podawane w czasie rzeczywistym pozwalają ominąć tworzący się korek. Usługa Car-Net Guide & Inform udostępnia także 
informacje o najtańszych stacjach benzynowych lub o wolnych miejscach parkingowych. Dzięki niej zawsze dojedziesz szybko i bez nerwów 
do celu.

Informacje drogowe online Wiadomości 

Zaoszczędź czas i nerwy dzięki przekazywanym w czasie 
rzeczywistym informacjom o natężeniu ruchu i omijaj 
korki przez dynamiczne dostosowanie trasy. 

W portalu dla klientów możesz zaabonować swoje własne 
kategorie wiadomości i otrzymywać je do samochodu 
przez Newfeeds.

Stacje benzynowe Import celów online

Sprawdź stacje benzynowe w okolicy, oferujące paliwo po 
najniższych cenach. Usługa automatycznie rozpoznaje ro-
dzaj paliwa, jakim napędzany jest Twój samochód. 

Zaplanuj swoją podróż wygodnie w domu i prześlij dane 
przez portal dla klientów bezpośrednio do systemu nawi-
gacji w samochodzie.

Miejsca parkingowe. Moje cele specjalne

Zaoszczędź czas dzięki funkcji wyszukiwania parkingów 
wraz z cenami za postój oraz godzinami otwarcia3).

Zapisz w domu listy Twoich preferowanych celów 
w portalu dla klientów i zaimportuj je do systemu 
nawigacji Twojego samochodu.

Pogoda Raport o stanie pojazdu

Możesz zawsze znać aktualną prognozę pogody lub do-
wiedzieć się, jaka będzie pogoda w miejscu docelowym, 
gdy do niego dojedziesz.

Sprawdź aktualne informacje dotyczące przeglądów  
i konserwacji oraz informacje o usterkach w Twoim 
samochodzie.

Wyszukiwanie celów specjalnych online Łatwa rejestracja:

Ważne, indywidualnie wybrane informacje o usługach lo-
kalnych mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie 
dotykowym.

1.  Utwórz na portalu dla 
      klientów Car-Net swoje  
      osobiste konto.

2.  Otrzymasz kod do 
      rejestracji (PIN).

Więcej informacji o Car-Net można znaleźć na stronie 
www.vwuzytkowe.pl/carnet

3.  Podaj numer indentyfika-
cyjny samochodu (FIN).

4.  Wprowadź PIN do systemu 
nawigacyjnego swojego 
samochodu.

1) Car-Net App-Connect jest dostępna tylko z systemem radiowym Composition Media lub systemem nawigacyjnym Discover Media. Car-Net App-Connect obejmuje technologie MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może różnić się w poszczególnych krajach. Prosimy zwrócić 
uwagę na fakt, że Car-Net App-Connect współpracuje obecnie tylko z kilkoma modelami telefonów komórkowych dostępnych na rynku. Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami smartfonów w celu wspierania szerokiego zastosowania Car-Net App-Connect.  2) Korzystanie z usług mobilnych 
online (Car-Net) tylko z opcjonalnym systemem Discover Media. Dodatkowo potrzebne jest urządzenie mobilne (np. smartfon) z funkcją tworzenia mobilnego hotspotu WLAN. Usługi Car-Net dostępne są tylko na podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej i tylko w ramach zasięgu danej sieci ko-
mórkowej. W zależności od taryfy operatora, korzystanie z transmisji danych może być związane z dodatkowymi kosztami, szczególnie za granicą (opłaty za roaming). Ze względu na objętość danych przesyłanych podczas korzystania z usług Car-Net, zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. 
Korzystanie z Car-Net wymaga podpisania online dodatkowej umowy z Volkswagen AG. Po odbiorze samochodu klient ma 90 dni, aby zarejestrować samochód na stronie www.volkswagen-car-net.com/portal. Dostępność usług Car-Net może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez 
uzgodniony okres obowiązywania umowy a ich treść może w tym czasie ulegać zmianom. Więcej informacji o Car-Net dostępnych jest na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de lub u Partnerów Volkswagena. Informacji o taryfach telefonii komórkowych udzielają operatorzy sieci. 3) Dostępność dla 
parkingów z odpowiednią infrastrukturą techniczną. 
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