
Oryginalne akcesoria Crafter

Samochody 
Użytkowe



WIĘCEJNajważniejsze jest dla nas dążenie  

do perfekcji. Nasze produkty stają się  

coraz lepsze dzięki doskonałym  

materiałom, najnowszym procesom  

produkcyjnym oraz znakomitemu  

opracowaniu.

Jasne zasady: wielkie osiągnięcia wymagają większego  

nakładu pracy. Dlatego nasze metody badawcze są  

jeszcze bardziej wyszukane, nasze wymagania jeszcze  

wyższe, a wytyczne testów jeszcze surowsze.

JAKOŚCI BEZPIECZEŃSTWA
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WIĘCEJKażde z Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® jest rozwijane  

równolegle do modelu samochodu. Cel został jasno  

zdefiniowany: wszystko musi być perfekcyjnie dopasowane,  

byśmy ciągle mogli zaskakiwać Państwa jakością wykonania lub,  

inaczej mówiąc, by Volkswagen pozostał Volkswagenem.

VOLKSWAGENA

SPIS TREŚCI
04	 Komunikacja
06	 Transport
12	 Komfort	i	ochrona
16	 Pielęgnacja	i	bezpieczeństwo
18	 Kolekcja	Lifestyle

Przedstawione w tym katalogu samochody zostały częściowo wyposażone  
w dodatkowe akcesoria lub dodatkowe wyposażenie. Nie są one, podobnie  
jak niektóre przedstawione tu elementy dekoracyjne, dostępne z każdym  
opisanym produktem.
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To wspaniałe, jak nowoczesna technika potrafi ułatwić życie zawodowe.  

Na przykład możliwość kontaktu z szefem. Albo punktualne dotarcie do klienta.  

Albo po prostu zapewnić nieograniczoną przyjemność słuchania muzyki pod koniec  

dnia pracy. Z Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen® to wszystko jest całkowicie naturalne. 

Najważniejsze	jest	porozumienie.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Zestaw	dotykowy	„Touch	Phone-Kit”
(ilustracja z lewej)

Zestaw „Touch Phone-Kit” oferuje wysoki komfort obsługi. Poprzez niezależną językowo obsługę głosową i ekran  

dotykowy wysokiej jakości możliwe jest sterowanie zestawem głośnomówiącym Bluetooth według własnych upodobań. 

Zaletą jest również wykończenie powierzchni obsługowej w stylu Volkswagena. Proponujemy ponadto możliwość  

odtwarzania plików MP3 z telefonu komórkowego przez połączenie z systemem głośników samochodu. Do połączenia  

zestawu głośnomówiącego z radioodtwarzaczem konieczne jest osobne okablowanie oraz adapter AUX-IN. 

Oferta okablowania oraz adapteru znajduje się na załączonej liście akcesoriów.

Art.	nr:	000	051	473	B		 pakiet	językowy	Europa	Wschodnia,	w	tym	j.	polski

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen®  
Adapter	AUX-IN
(ilustracja powyżej)

Adapter z gniazdem AUX-IN umożliwia połączenie zewnętrznych nośników audio, np. odtwarzacza MP3 z radiem  

i systemem nawigacyjnym Craftera.

Art.	nr:	2E0	051	445		 ze	złączem	ISO	dla	radia	RCD	2001
Art.	nr:	2E0	051	445	A		 ze	złączem	Quadlock	dla	radia	RCD	4001,	jak	również	dla	systemu	nawigacyjnego	RNS	4001	i	RNS	5001

Komunikacja	–	05



Szczerze mówiąc, ani Crafterowi, ani Oryginalnym akcesoriom Volkswagen® 

nie jest to potrzebne. U nas wszystko jest precyzyjne. Korzyść dla Państwa:  

gdy inni jeszcze będą ładować towar, Państwo z naszymi systemami  

transportowymi już dawno będą w drodze.

Załadunek	na	siłę?	Nie	w	Crafterze.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Belki	bagażnika	dachowego
Belki bagażnika umożliwiają zamocowanie różnych  

przystawek transportowych. Spełniają normy „City Crash”.  

Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi: 300 kg  

(niski dach), 150 kg (wysoki dach). Montaż możliwy tylko  

w samochodach z szynami C na dachu. 1 zestaw = 3 belki.

Art.	nr:	2E0	071	126

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Dodatkowa	belka	bagażnika	dachowego
(bez ilustracji)

Pojedyncza belka bagażnika ułatwiająca transport  

przedmiotów ponadgabarytowych. Umożliwia  

rozbudowę do sześciu belek dachowych bagażnika.

Art.	nr:	2E0	071	126	E	

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Uchwyty	do	przewozu	drabiny
Umożliwiają przewóz drabiny na dachu samochodu.  

Dzięki nim łatwiej chronić lakier i zabezpieczyć przewożone 

towary. Montaż jest możliwy na belkach bagażnika.  

1 zestaw = 4 wsporniki, 2 pasy naciągające, 1 uchwyt  

szczebelkowy.

Art.	nr:	2E0	071	190

Test	„City	Crash”

System belek bagażnika jest zamontowany na samochodzie  

i obciążony maksymalną dopuszczalną wagą. Poprzez  

oddziaływanie siły podczas przyspieszenia i sił działających  

w kierunku jazdy zasymulowany jest wypadek samochodowy  

w ruchu ulicznym, przy prędkości ok. 30 km/h. Belki bagażnika 

w takiej sytuacji nie powinny oderwać się od dachu samochodu.

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Płyta	podłogowa	Soboflex
Dwuczęściowa płyta podłogowa z sobofleksu o grubości  

13,2 mm z antypoślizgową powierzchnią, szynami  

do mocowania bagażu i nitonakrętkami do systemu regałów. 

Szyny montowane na płycie można uzupełnić o dalsze  

akcesoria do przewozu ładunków.

Art.	nr:	2E0	061	260	A	28A		 	dla	samochodów	z	krótkim	rozstawem	osi,	
	 maks.	3,5	t
Art.	nr:	2E0	061	260	B	28A		 	dla	samochodów	ze	średnim	rozstawem	osi,	

maks.	3,5	t
Art.	nr:	2E0	061	260	C	28A		 	dla	samochodów	z	długim	rozstawem	osi,	

maks.	3,5	t
Art.	nr:	2E0	061	260	D	28A		 	dla	samochodów	z	długim	rozstawem	osi	 

i	zwisem,	maks.	3,5	t
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Rolka	przesuwna
Rolka ułatwia załadowanie na dach dużych przedmiotów.  

Po położeniu np. mebla na rolkę można go łatwo  

przesunąć do przodu, bez ryzyka zarysowania lakieru. 

Rolka jest dostępna pojedynczo i można ją stosować  

w połączeniu z belkami bagażnika.

Art.	nr:	2E0	071	192	G	

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen®  
Wsporniki	kątowe
Zestaw wsporników kątowych umożliwia zabezpieczenie  

i stabilny transport długich przedmiotów. Z ich pomocą  

mogą Państwo bezpiecznie przewieźć np. deski na belkach 

bagażnika. Wsporniki wykonane są z ocynkowanej stali  

i mają wysokość 180 mm. 1 zestaw = 4 sztuki.

Art.	nr:	2E0	071	191	

                 
Pasy	z	uchwytami	do	mocowania	ładunku
Dzięki pasom i uchwytom nawet duże i ciężkie ładunki można 

zamocować do szyny znajdującej się w przestrzeni ładunkowej 

samochodu. Ładunek zostaje zabezpieczony napinaczami  

lub klamrami zatrzaskowymi. Do zastosowania z fabrycznymi 

szynami mocującymi albo szynami umieszczonymi 

w płycie podłogowej.

Art.	nr:	2E0	017	243		 pas	do	mocowania	z	zamkiem	
	 zaciskowym,	zawiera	dwa	uchwyty
	 mocujące
Art.	nr:	2E0	017	244		 pas	do	mocowania	z	napinaczem,
	 zawiera	dwa	uchwyty	mocujące

                 
Siatka	zabezpieczająca	ładunek
Siatka zabezpieczająca gwarantuje, że ładunek pozostanie  

na miejscu. Siatka montowana jest do szyn w podłodze  

lub do fabrycznych mocowań. Ładunek jest zabezpieczany 

napinaczami pasa mocującego. Rozmiar: 1700 x 1100 mm.

Art.	nr:	2E0	017	230	
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen®  
Zestaw	elementów	zabezpieczających	ładunek
Srebrno-szara walizka wyposażona jest w pasy mocujące, 

gumy ochraniające kanty i matę antypoślizgową, a także  

w ulotkę z praktycznymi przykładami bezpiecznego transportu 

ładunków. Na podstawie planu rozkładu obciążenia mogą  

Państwo z łatwością wyznaczyć punkt ciężkości ładunku  

i wypełnić określony w przepisach obowiązek  

zabezpieczenia ładunku. 

Art.	nr:	000	017	233	

   
Pojedynczy	punkt	mocowania
Pojedynczy punkt mocowania służy do pewnego  

zabezpieczenia ładunku. Montowany jest na drążku  

mocującym. 1 zestaw = 2 sztuki.

Art.	nr:	2E0	017	240	

                 
Zestaw	uchwytów	do	pasów	napinających
Za pomocą zestawu można trwale zabezpieczyć ładunek. 

Do stosowania z szynami mocującymi albo pojedynczym 

punktem na drążku mocującym. 1 zestaw = 4 uchwyty  

(bez pasa i pojedynczego zaczepu).

Art.	nr:	2E0	017	242

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Drabina	teleskopowa
Poręczna drabina teleskopowa składana poprzez wyciągnięcie 

bolca ryglującego. Opierając drabinę z boku pojazdu,  

uzyskujemy równoczesny dostęp do przestrzeni ładunkowej. 

Podczas transportu drabina jest zawieszona na wewnętrznej 

ścianie bocznej.

Art.	nr:	2E0	071	771	3FG
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Uchwyt	czworokątny
Przewóz odpowiednio zabezpieczonego towaru jest zawsze 

bezpieczny. Dzięki czworokątnym uchwytom możliwe jest  

proste i skuteczne unieruchomienie na przykład palet.  

Uchwyt czworokątny jest wyposażony w pierścień pozwalający  

na łatwe przesuwanie uchwytu na szynie mocującej. 

1 zestaw = 2 uchwyty czworokątne.

Art.	nr:	2E0	017	241	A

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Złącze	elektryczne
13-stykowe złącze elektryczne zapewnia zasilanie i umożliwia 

holowanie przyczepy. Więcej informacji dotyczących złącza 

elektrycznego znajduje się na załączonej liście akcesoriów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen® 
Uniwersalny	łącznik	haka
Uniwersalny łącznik haka holowniczego jest mocowany  

w czterech otworach. Składa się z głowicy oraz dodatkowego 

haka zabezpieczającego, który uniemożliwia wyczepienie 

przyczepy. Pozwala na holowanie przez Craftera przyczepy  

z zaczepem pierścieniowym.

Art.	nr:	2E0	092	145	A

                 
Drążek	mocujący
Montowany w szynach mocujących, zapobiega przesuwaniu  

różnego rodzaju ładunku. Szczególnie zalecany jest  

do unieruchomienia drzwi i płyt. 1 zestaw = 2 sztuki.

Art.	nr:	2E0	017	231	H	1FQ		 do	wysokiego	dachu
Art.	nr:	2E0	017	231	N	1FQ		 do	normalnego	dachu
Art.	nr:	2E0	017	231	Q	1FQ		 drążek	mocujący	poprzeczny
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Głowica	haka	holowniczego
(ilustracja powyżej)

Pojedyncza głowica haka przeznaczona jest do samochodów   

z belką tylną haka holowniczego lub mocowaniem do haka, 

które posiadają otwór o wielkości 56 x 83 mm.

Art.	nr:	2E0	092	770	

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Zestaw	śrub
(ilustracja powyżej)

Zestaw śrub niezbędnych do łatwego i nieskomplikowanego 

połączenia systemu mocowania haka holowniczego  

ze stopniem ułatwiającym dostęp do przestrzeni ładunkowej.

Art.	nr:	2E0	092	700	

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Stopień	wejściowy
(ilustracja powyżej)

Stabilny stopień ułatwia załadunek towaru przez tylne drzwi 

samochodu. Dostępny tylko z belką haka holowniczego. 

Niedostępny dla wersji skrzyniowej.

Art.	nr:	2E0	092	200

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Belka	haka	holowniczego

(ilustracja powyżej)

Poprzeczka tylna do mocowania haka umożliwia  

nieskomplikowaną i szybką wymianę główki haka  

oraz zaczepu dyszla. W komplecie główka haka.  

Elektryczny zestaw do montażu należy zamówić oddzielnie.  

Wskazówki dotyczące zastosowania uzyskają Państwo  

u Partnerów marki Volkswagen Samochody Użytkowe.

Art.	nr:	2E0	092	115	A	 samochody	3-3,8	T	Furgon,	Kombi
Art.	nr:	2E0	092	115	B	 samochody	3-3,8	T	Skrzyniowy
Art.	nr:	2E0	092	115	C	 	samochody	4,6-5,0	T	Furgon,	Kombi,	 

rozstaw	osi	3665	mm
Art.	nr:	2E0	092	115	D	 samochody	4,6-5,0	T	Skrzyniowy
Art.	nr:	2E0	092	115	E	 	samochody	4,6-5,0	T	Furgon,	Kombi,	 

rozstaw	osi	4325	mm	
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Napięty terminarz, opóźnienia, nagłe zlecenia – w niektóre dni jest więcej do zrobienia niż w pozostałe. 

Trudno, zdarza się. Ale w takie właśnie dni Oryginalne akcesoria Volkswagen® pokazują, ile są rzeczywiście warte. 

Maksymalny komfort i optymalne zabezpieczenie – podwójna korzyść dla Ciebie i Twojego Craftera.

Gdy	znów	nadejdzie	urwanie	głowy.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen®  
Osłona	przeciwsłoneczna
(ilustracja powyżej)

Wykonana ze szkła akrylowego osłona chroni kierowcę  

przed oślepieniem przez promienie słoneczne i sprawia,  

że Crafter wygląda bardziej atletycznie. Możliwość stosowania 

przy prędkości do 130 km/h. Niedostępna do samochodów  

ze światłami na podłużnicy dachu.

Art.	nr:	2E0	072	194

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Owiewki	do	szyb	bocznych
W trakcie jazdy z lekko uchylonym oknem osłona zatrzymuje 

krople wody i redukuje odgłosy wiatru. Łatwy montaż,  

bez konieczności wiercenia i przyklejania. W zestawie osłony  

na szyby prawych i lewych drzwi samochodu.

Art.	nr:	2E0	072	193
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Osłona	nadkoli
Osłona nadkoli stanowi idealne uzupełnienie wykładziny 

fabrycznej. Elastyczny i odporny na promienie UV materiał 

chroni lakierowane nadkola przed zarysowaniem  

i uszkodzeniami.

Art.	nr:	2E0	071	110	Z37

                        
Boczna	rura	ochronna
Boczna rura ochronna wykonana ze stali szlachetnej chroni 

samochód przy drobnych stłuczkach. 1 zestaw = 2 sztuki.

Art.	nr:	2E0	071	690	C	4P7		 dla	samochodów	z	krótkim	rozstawem	osi
Art.	nr:	2E0	071	693	C	4P7		 dla	samochodów	ze	średnim	rozstawem	osi
Art.	nr:	2E0	071	694	C	4P7	 dla	samochodów	z	długim	rozstawem	osi

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Wykładzina	antypoślizgowa
Modułowa, antypoślizgowa wykładzina chroni przed  

zabrudzeniem i wilgocią oraz zabezpiecza przewożony ładunek 

przed przesuwaniem. Jest dokładnie dopasowana do przestrzeni 

ładunkowej Craftera i łatwa do czyszczenia. W razie potrzeby 

istnieje możliwość jej zrolowania. Więcej informacji dotyczących 

wykładziny znajduje się na załączonej liście akcesoriów.

Art.	nr:	2E0	061	169	C		 dla	samochodów	z	długim	rozstawem	osi

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Chlapacze
Idealnie dopasowane chlapacze są bardzo wytrzymałe. 

Chronią podwozie, zderzak i tył Craftera przed silnym  

zabrudzeniem. Dodatkowo redukują niebezpieczne  

uderzenia kamieniami oraz minimalizują rozpryskiwanie 

wody i błota. Kolor: czarny. Więcej informacji dotyczących 

chlapaczy znajduje się na załączonej liście akcesoriów.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Lodówka	samochodowa
(ilustracja powyżej)

Utrzymuje odpowiednią temperaturę w każdej sytuacji  

dzięki funkcji chłodzenia oraz grzania. Możliwość podłączenia 

do 12 V lub 230 V w samochodzie lub w domu. W pojemniku  

o pojemności 25 litrów można przewozić na stojąco 2-litrowe 

butelki. Zestaw obejmuje zabezpieczenie przed rozładowaniem 

akumulatora i wymienną pokrywę izolacyjną. 

Art.	nr:	000	065	400	F

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Dywaniki	gumowe
Jeśli często korzystają Państwo z samochodu, polecamy zestaw 

gumowych dywaników z napisem Crafter. Seryjne punkty 

mocujące zabezpieczają przed ich przesuwaniem. Łatwe  

w utrzymaniu czystości. Przeznaczone do pojedynczych  

przednich siedzeń i do podwójnej kanapy. Kolor: czarny.

Art.	nr:	2E1	061	502	82V		 dywaniki	gumowe	przednie,	z	napisem,	
	 1	zestaw	=	2	sztuki

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Pokrowce	ochronne	na	przednie	siedzenia
Łatwo zmywalny i wytrzymały materiał chroni siedzenia  

kierowcy oraz pasażera przed zabrudzeniami, zużyciem  

lub uszkodzeniem. Wytrzymała warstwa wierzchnia  

jest odporna na nakłucia, nacięcia, wycieranie się i na pot. 

Art.	nr:	2E0	061	601	351		 	na	pojedyncze	siedzenie	bez	poduszki	
	 powietrznej	w	fotelu
Art.	nr:	2E0	061	604	351		 	na	pojedyncze	siedzenie	z	poduszką	 

powietrzną	w	fotelu
Art.	nr:	2E0	061	645	351	 na	pojedyncze	siedzenie	kierowcy	oraz	 
	 2-osobową	ławkę	pasażerską,	 
	 bez	poduszki	powietrznej	w	fotelach
Art.	nr:	2E0	061	646	351	 na	pojedyncze	siedzenie	kierowcy	oraz	 
	 2-osobową	ławkę	pasażerską,	 
	 z	poduszką	powietrzną	w	fotelach

Komfort	i	ochrona	–	15



Są rzeczy, o których lepiej pomyśleć z wyprzedzeniem. 

Albo jeszcze lepiej: żeby ktoś o nich pomyślał. Doświadczeni  

profesjonaliści nie tylko przewidują, lecz także mają gotowe  

odpowiednie rozwiązania: Oryginalne akcesoria Volkswagen®.  

Bez zmartwień, bez obciążenia, bez kłopotu.

Lepiej	zapobiegać,	niż	się	martwić.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen®  
Środki	do	pielęgnacji	i	czyszczenia
(ilustracja po lewej)

Seria kosmetyków ochrony wnętrza oraz karoserii dla Craftera zawiera szeroki asortyment produktów. 

Więcej informacji dotyczących środków pielęgnacji i utrzymania czystości znajduje się na załączonej liście akcesoriów.

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Trójkąt	ostrzegawczy
Składany trójkąt ostrzegawczy z metalowymi nóżkami  

zajmuje niewiele miejsca w samochodzie. Spełnia normy 

regulacji ECE-27.

Art.	nr:	000	093	057

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Apteczka	samochodowa
Spełnia normy DIN 13164, jest nieodłącznym i obowiązkowym 

wyposażeniem samochodu.

Art.	nr:	000	093	114

Akcesoria	Volkswagen
Łańcuchy	śniegowe
Łatwe do zamontowania, wysokiej jakości łańcuchy śniegowe, 

wykonane z wytrzymałego stopu tytanowego, zwiększają 

bezpieczeństwo podróży. Wyposażone w element samozaciskowy 

nie wymagają narzędzi napinających. Łańcuchy posiadają 

wbudowaną ochronę obręczy kół. Wysokość zaledwie 9 mm 

pozwala stosować je także w samochodach z niewielką  

odległością między oponami a nadkolami. 

Więcej informacji dotyczących łańcuchów u Partnera marki 

Volkswagen Samochody Użytkowe.

Akcesoria	Volkswagen
Kamizelka	ostrzegawcza
Lekka kamizelka ostrzegawcza w kolorze fluorescencyjnym  

z odblaskowym paskiem. Wykonana z poliestru, spełnia normy 

DIN EN 471. W wielu krajach stanowi obowiązkowy element 

wyposażenia pojazdu. Zapakowana w praktyczny worek  

z napisem Volkswagen. 

Art.	nr:	XAK	051	KAM	VW	 żółta 

Lepiej	zapobiegać,	niż	się	martwić.

Pielęgnacja	i	bezpieczeństwo	–	17



Jeżeli człowiek skoncentruje się na swoim celu i nie straci go z oczu,  

z reguły zawsze go osiągnie. Rezultatem naszego skupienia się na jakości  

są nie tylko Oryginalne akcesoria Volkswagen®, lecz również wiele  

innych produktów doskonale pasujących do Craftera.

Wszystko	idealnie	dopasowane.
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Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Brelok	do	kluczy	Crafter	srebrny
Wysokiej jakości metalowy brelok wypełniony skórą  

kompozytową. Posiada grawerowany napis Crafter oraz 

metalowe kółko.

Art.	nr:	000	087	010	K	YPN 

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Brelok	do	kluczy
Elegancki brelok pozwala gustownie spiąć wszystko,  

co Państwo lubią. Posiada pętlę z brązowej skóry cielęcej, 

metalowe kółko i logo Volkswagena.

Art.	nr:	000	087	011	D	GOW		 brązowy

Oryginalne	akcesoria	Volkswagen® 
Modele	samochodów	
(na ilustracji z lewej modelik – srebrny „Oxid” metalik,  

z prawej – czerwony „Spanish”)

Crafter zachwyca nie tylko w naturalnej wielkości – oryginalne 

modele samochodów wykonane są z niezwykłą starannością, 

urzekając nadzwyczajną wiernością detali.  

Modeliki Crafter Furgon GP.

Art.	nr:	2E1	099	300		647		 skala	1:43,	kolor	srebrny	„Oxid”	metalik
Art.	nr:	2E1	099	300		B9A	 skala	1:43,	kolor	biały	„Candy”
Art.	nr:	2E1	099	301		4CC	 skala	1:87,	kolor	czerwony	„Spanish”
Art.	nr:	2E1	099	301		B9A	 skala	1:87,	kolor	biały	„Candy”

Lifestyle	–	19



Partner	marki	Volkswagen	Samochody	Użytkowe

Oryginalne akcesoria Crafter
www.vwuzytkowe.pl
www.vwuzytkowe-sklep.pl
Wyprodukowano	w	Polsce
Wydanie:	03/2015

Informacje dotyczące wyglądu, wykonania, wymiarów, wagi, a także ilustracje wyposażenia odpowiadają wiedzy
posiadanej w dniu przygotowania katalogu do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.


