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Marka Volkswagen należy do niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen AG z siedzibą w Wolfsburgu. Posiada
szeroką gamę modeli, oferuje klientom małe miejskie auta, samochody kompaktowe, rodzinne vany, SUV-y, a także samochody
o charakterze sportowym, kabriolety oraz awangardowe Gran Turismo. Modele Volkswagena są doceniane przez klientów na
całym świecie za niezawodność, jakość, bezpieczeństwo i komfort.

Kontekst rynkowy
Volkswagen, odnosząc duże sukcesy na świecie, jest
marką obecną na ponad 150 rynkach, produkując samochody w ponad 50 fabrykach, w 14 krajach. Oferowanych
jest w sumie ponad 70 różnych modeli, które wyznaczają
standardy w swoich klasach, wyróżniają się jakością,
niezawodnością, wysokim poziomem bezpieczeństwa
oraz oszczędnymi silnikami. Do 2025 roku pojawi się
na rynku ponad 30 dodatkowych, w pełni elektrycznych
pojazdów. W ciągu ostatnich 10 lat aż trzem modelom
Volkswagena przyznano najbardziej prestiżowy tytuł
w branży motoryzacyjnej – Car of the Year. W 2000 roku
otrzymało go Polo, w 2013 – Golf, a Samochodem Roku
2015 został Passat.
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Osiągnięcia
Marka Volkswagen Samochody Osobowe zamknęła
2016 rok łącznym wzrostem sprzedaży o 2,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na całym świecie do
klientów trafiło 5,99 miliona pojazdów, czyli o 164 tys.
więcej niż w 2015 roku. Rok 2016 był także bardzo udany
dla marki w Polsce – od stycznia do grudnia zarejestrowano 42 830 nowych aut osobowych, co oznacza wzrost
liczby rejestracji o ponad 20%.
Volkswagen jest firmą wyróżnianą za innowacyjność,
bezpieczeństwo produkowanych samochodów oraz ich
stylistykę. W 2016 roku liczne nagrody otrzymał bestseller Volkswagena – nowy Tiguan. Model ten organizacja
European New Car Assessment Programme uznała

za najlepszy samochód w kategorii small off-roader.
Ponadto Tiguana odznaczono German Design Award
2017 w kategorii transportation. Dla nowego Tiguana
German Design Award jest piątą nagrodą w tym roku,
za wyróżniającą się stylistykę. Zespół projektantów kierowany przez Klausa Bischoffa nadał drugiej generacji
kompaktowego SUV-a bardzo elegancki wygląd. W porównaniu z poprzednikiem nowy model jest dłuższy,
szerszy i niższy.

Oferta
Marka Volkswagen ma bardzo szeroką gamę modeli.
Oferuje klientom małe, miejskie auta, samochody kompaktowe, rodzinne vany, SUV-y, a także samochody

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ
• I.D. to pierwszy Volkswagen należący do
zupełnie nowej generacji innowacyjnych
samochodów elektrycznych. Bezemisyjny
model ma pojawić się na rynku w 2020
roku. Tryb jazdy automatycznej „I.D. Pilot”
dostępny będzie od 2025 roku.
• Model I.D. będzie obywał się bez
tradycyjnego kluczyka. Będzie można
otworzyć go i uruchomić, korzystając
ze smartfona. Samochód przejedzie
600 km bez ładowania.

o charakterze sportowym, kabriolety oraz awangardowe
Gran Turismo. Modele Volkswagena cechują się wysoką
jakością oraz bezpieczeństwem. Wyznaczają też nowe
kierunki w swoich klasach, czego przykładem jest model
I.D. skonstruowany z wykorzystaniem nowej modułowej
platformy do produkcji samochodów elektrycznych
(MEB).

Promocja Marki
W 2016 roku Volkswagen został partnerem programu
edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” oraz
Pokojowego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Przez aktywny udział w biciu rekordu
Guinnessa oraz włączenie się do programu edukacyjnego Volkswagen chce zwrócić uwagę kierowców na
olbrzymie znaczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Podczas próby bicia rekordu Guinnessa
na placu przy Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowano
samochody, które Volkswagen udostępnił na potrzeby
programu „Ratujemy i uczymy ratować” oraz do obsługi

wolontariatu WOŚP – Pokojowego Patrolu. W ciągu najbliższych lat Volkswagen wspólnie z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy będzie prowadził liczne aktywności
związane z promocją programu edukacyjnego, tak aby
jak najwięcej osób w Polsce potrafiło udzielić pierwszej
pomocy.
Volkswagen jest marką, która stawia na innowacje.
Firma poszerza ofertę samochodów zasilanych prądem. Obecnie ma w ofercie dwa modele hybrydowe
typu plug-in – Golfa GTE oraz Passata GTE. Bateria
w obu autach pozwala poruszać się w trybie czysto
elektrycznym na dystansie do 50 km. Dostępne są
także w pełni elektryczne auta, są nimi e-up! oraz e-Golf, którym można przejechać do 300 km. W październiku 2016 roku marka zaprezentowała w Paryżu
model I.D.
Ten kompaktowy pojazd z napędem elektrycznym
zajmuje w gamie modeli Volkswagena równorzędne
miejsce obok innych aut produkowanych na masową
skalę – Polo, Golfa, Tiguana i Passata. I.D. jest wypo-

sażony w silnik elektryczny o mocy 125 kW/170 KM.
Zasięg auta wynosi 600 km. Dzięki zastosowanym
innowacjom I.D. wybiega w rok 2025 – jest pierwszym
studyjnym modelem Volkswagena, który w trybie „I.D.
Pilot” porusza się w pełni automatycznie.

www.volkswagen.pl

HISTORIA MARKI
1945 Początek seryjnej produkcji.
1946 Z taśmy produkcyjnej zjeżdża 10-tysięczny
Volkswagen.
1948 Znak towarowy Volkswagena zostaje
zgłoszony w niemieckim urzędzie patentowym
w Monachium. Do dnia dzisiejszego logo
w nieznacznie zmienionej formie widnieje na
wszystkich Volkswagenach.
1955 Załoga i dilerzy z kraju i zagranicy świętują
w Wolfsburgu wyprodukowanie milionowego
Volkswagena.

1999 Jako pierwszy europejski producent
samochodów koncern Volkswagen przekracza
liczbę 100 milionów wyprodukowanych
egzemplarzy i wpisuje się tym samym do
historii motoryzacji.
2000 W Wolfsburgu z taśmy zjeżdża 20-milionowy
Golf. Volkswagen nie tylko zaprezentował
w 1974 roku nowe auto, lecz wprowadził
własną klasę samochodów – „klasę Golfa”.
2001 Volkswagen AG otwiera w Dreźnie Szklaną
Manufakturę.

1965 Dziesięć lat po wyprodukowaniu milionowego
Volkswagena koncern osiąga symboliczną
liczbę 10 milionów wyprodukowanych
samochodów.

2003 Zakład Puebla należący do Volkswagen de
Mexico opuszcza ostatni Garbus. Łącznie
Volkswagen wyprodukował 21 529 464
egzemplarze tego legendarnego modelu.

1989 4 lipca z taśmy produkcyjnej zjechał
25-milionowy Volkswagen – srebrnoszary Golf
z regulowanym katalizatorem.

2007 Golf, od 1975 roku najczęściej
sprzedawany model koncernu Volkswagen,
osiąga rekordową liczbę 25 milionów
wyprodukowanych egzemplarzy.

1997 Ponad 60 lat dzieli początek produkcji Garbusa
i jego nowoczesnego następcy – New Beetle.

2008 Kultowe auto marki Volkswagen przeżywa
renesans. 16 lat po wstrzymaniu produkcji
w portugalskim zakładzie Setubal rozpoczyna
się produkcja Scirocco.

2009 Volkswagen Golf zdobył tytuł World Car Of The
Year.
2011 Volkswagen XL1 zużywa tylko 0,9 l paliwa
na 100 km. Żaden inny pojazd hybrydowy
z silnikiem elektrycznym i spalinowym nie jest
tak oszczędny.
2012 Volkswagen up! wybrany został Światowym
Samochodem Roku 2012.
2013 Golf został Samochodem Roku 2013.
Prestiżowa międzynarodowa nagroda
Car of the Year jest uznawana za jedną
z najważniejszych w branży motoryzacyjnej.
2014 Koncern Volkswagen świętuje wyprodukowanie
200 milionów samochodów.
2015 Samochodem Roku 2015 został Nowy
Volkswagen Passat. To kolejny samochód
koncernu, który pod względem technologii
i jakości wyznacza standardy w swojej klasie.
2016 Podczas salonu samochodowego w Paryżu
Volkswagen prezentuje koncepcyjny model I.D.
2017 Arteon, przedstawiciel klasy premium,
wzbogaca ofertę Volkswagena.
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