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Sprawdzona jakość. Solidna karoseria, 
trwałe materiały i wysokiej jakości 
wykonanie.

Wyostrzona stylistyka. Całkowicie 
zmodernizowany przód, nowe obręcze 
ze stopów lekkich1), zmodyfikowana 
paleta kolorów oraz reflektory przednie 
LED1), 2) i lampy tylne LED1), 2) 

z wyrazistą sygnaturą świateł.

Optymalne przystosowanie do jazdy 
terenowej. Napęd na wszystkie koła 
4Motion1), 3), skrzynia dwusprzęgłowa 
DSG1), 3), asystent zjazdu 
ze wzniesienia1), 4), 5), asystent ruszania 
pod górę5) i mechaniczna blokada 
mechanizmu różnicowego1), 4).

Oryginał. Od ponad 30 lat wzór 
do naśladowania w profesjonalnym 
transporcie osobowym.

Robiąca wrażenie różnorodność 
wersji. Idealne dostosowanie 
do licznych profili wymagań dzięki 
trzem liniom wyposażenia, dwóm 
rozstawom osi, modułowemu 
systemowi mocowania foteli1) 

oraz różnorodnym układom siedzeń1)  
do dziewięciu miejsc siedzących.

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) Wyposażenie standardowe w Caravelle Highline.    3) Niedostępne dla wszystkich silników.    4) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MotioN.    5) W ramach limitu systemu.    6) Kierowca musi być zawsze gotowy do obejścia systemu wspomagającego 
kierowcę i nie będzie zwolniony z obowiązku rozważnego kierowania pojazdem.    Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Spis treści

Najnowocześniejsze systemy wspomagające 
kierowcę. Teraz także z systemem ochrony 
(monitorowania) boków pojazdu1), 5), 6), 
asystentem parkowania1), 5), asystentem wyjazdu 
z miejsca parkowania1), 5) i asystentem cofania 
z przyczepą1), 5). Kamera cofania1) 
jest po raz pierwszy dostępna także 
w połączeniu z tylnymi drzwiami skrzydłowymi.
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1) Wyposażenie standardowe w Caravelle Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Caravelle Comfortline. Niedostępne dla Caravelle Trendline.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w przypadku systemu radiowego Composition Audio. Wyposażenie 
standardowe dla wszystkich wyższych systemów Infotainment.    4) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba posiadać konto użytkownika Volkswagen i zalogować się do We Connect, używając nazwy użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą Volkswagen AG odrębną umowę 



 Od wysokiej jakości 
do nowoczesności

Wysoki komfort jazdy. Wygodne 
fotele z odporną na odkształcenia 
tapicerką, znakomita izolacja 
akustyczna, lampki diodowe 
do czytania, przyjemna atmosfera 
we wnętrzu z dużą ilością miejsca 
nad głową i na nogi.

Unowocześnianie wyposażenia 
standardowego. Wszystkie linie 
wyposażenia m.in. z systemem 
radiowym wraz z zestawem 
głośnomówiącym i interfejsem USB, 
diodowym oświetleniem wnętrza, 
zamkiem centralnym i elektrycznymi 
podnośnikami szyb.
 

Prowadzenie przy pełnym odprężeniu. 
Ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, 
elektromechaniczne wspomaganie 
układu kierowniczego, zaprojektowana 
na nowo deska rozdzielcza i znakomita 
widoczność ogólna.
 

Najlepsza komunikacja. Kolorowy 
kokpit cyfrowy1) o przekątnej 26 cm 
(10,25 cala) i wysokiej rozdzielczości, 
nowe systemy radiowe i nawigacyjne 
z ekranami dotykowymi2) o przekątnej 
do 23,4 cm (9,2 cala), online dzięki 
zintegrowanej karcie SIM, usługi 
mobilne online We Connect3),4) oraz 
indukcyjne2) ładowanie smartfonów.

We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni od momentu odbioru pojazdu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres.    
Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Poznaj Caravelle na 
vwdostawcze.pl
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Od zajmowania miejsca 
do tworzenia miejsca

Wycieczka, transport wahadłowy lub dostawa przesyłki 

– wnętrze Caravelle jest przygotowane praktycznie na każdy 

ładunek. Dużo walizek? Składana 3-osobowa kanapa 

w mgnieniu oka zwolni miejsce na dodatkową przestrzeń 

bagażową. Oparcia można składać do przodu na płasko. 

Zmienne zapotrzebowanie na miejsce? Modułowy system 

mocowania zapewnia liczne możliwości. Duże zadania 

transportowe? Zaczepy do mocowania bagażu w podłodze 

pojazdu gwarantują optymalne zabezpieczenie ładunku. 

* Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się 
z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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• Fotele z funckcją Easy Entry przy drzwiach przesuwnych

• Zamykany schowek podwójnego siedzenia pasażera*

Tworzenie miejsca w trzech krokach:  
 
01 Składanie oparć. W przestrzeni pasażerskiej można złożyć wszystkie 
oparcia kanap i pojedynczych foteli. W pierwszym rzędzie siedzeń jest to 
możliwe także w przypadku opcjonalnej  podwójnej kanapy pasażera. 
 
02 Składanie foteli. W trzecim rzędzie siedzeń można złożyć 3-osobową 
kanapę. W ten sposób można np. powiększyć bagażnik. 
 
03 Demontaż foteli. Wszystkie kanapy i fotele można zdemontować bez 
użycia narzędzi. Dzięki temu Caravelle można szybko przygotować do 
zadań transportowych. Do zabezpieczania ładunku służą zaczepy do 
mocowania bagażu znajdujące się w płycie podłogowej. 
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Pakiety siedzeń. Dzięki szerokiej gamie wariantów foteli 
Caravelle oferuje maksymalną elastyczność – oto wybór 
możliwych konfiguracji. Nawet po zdecydowaniu się 
na pakiet siedzeń w Caravelle jest jeszcze dość miejsca 
na dokonanie zmian. Modułowy system mocowania1) 
sprawia, że demontaż, przesuwanie i wymiana siedzeń są 
wyjątkowo wygodne. Oprócz samej liczby miejsc pakiety 
siedzeń różnią się również rodzajem foteli. Do dyspozycji 
są 3- i 2-osobowe kanapy oraz fotele pojedyncze.

Od czterech 
do dziewięciu 
miejsc

1) W zależności od wybranego układu siedzeń modułowy system mocowania należy do zakresu wyposażenia standardowego lub jest dostępny opcjonalnie.    2) Przy krótkim rozstawie osi.    3) Mierząc na wysokości podłogi w przedziale pasażerskim. Należy pamiętać, że podane wartości są przybliżone 
i w rzeczywistości mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.    4) Przy długim rozstawie osi.    5) Z dwojgiem drzwi przesuwnych i Easy Entry na obydwu stronach.    Na ilustracjach pokazano długi rozstaw osi.
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• Pakiet 4 siedzeń

Długość bagażnika: 1967 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1600 mm2), 3)

4 • Pakiet 5 siedzeń • Pakiet 6 siedzeń

• Pakiet 5 siedzeń z Easy Entry5) • Pakiet 6 siedzeń z Easy Entry

• Pakiet 5 siedzeń • Pakiet 6 siedzeń

Długość bagażnika: 1967 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1600 mm2), 3)

Długość bagażnika: 1967 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1600 mm2), 3)

Długość bagażnika: 1600 mm2), 3)

Długość bagażnika: 1967 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1600 mm2), 3)

Długość bagażnika: 1967 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1600 mm2), 3)

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)Długość bagażnika: 1967 mm3), 4)



W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Easy Entry. Aby także miejsca w trzecim rzędzie foteli 
były łatwo dostępne, pojedyncze fotele przy drzwiach 
przesuwnych mają zawsze funkcję Easy Entry.

Długi rozstaw osi. 400 mm3) więcej miejsca na bagaże 
lub czwarty rząd siedzeń.

7 8 9

•  Pakiet 7 siedzeń

•  Pakiet 8 siedzeń z Easy Entry

•   Pakiet 7 siedzeń •  Pakiet 8 siedzeń z Easy Entry 
Standard w Trendline, Comfortline i Highline5)

•  Pakiet 7 siedzeń z Easy Entry

•  Pakiet 8 siedzeń

•  Pakiet 9 siedzeń Easy Entry

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)

Długość bagażnika: 739 mm2), 3)

Długość bagażnika: 739 mm2), 3)

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)

Długość bagażnika: 739 mm2), 3)

Długość bagażnika: 739 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)

Długość bagażnika: 1118 mm3), 4)

Długość bagażnika: 298 mm3), 4)

•  Pakiet 9 siedzeń

Długość bagażnika: 739 mm2), 3)
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Caravelle Trendline

Od dostępności  
po gotowość  
do pracy

Auto do zadań specjalnych! Niezależnie, czy chodzi 

o ważny mecz, drogę do szkoły, czy też o dojazd 

do pracy – wytrzymały Caravelle Trendline jest gotowy 

do działania. Zabłocone buty? Gumowa wykładzina 

podłogowa jest łatwa do czyszczenia. Brudne ręce? 

Poszycie wnętrza jest zmywalne. Mała przerwa? 

Pokrywa bagażnika zapewnia schronienie przed 

słońcem i deszczem.

Najważniejsze cechy Caravelle Trendline (patrz także ilustr.)

• Osłona chłodnicy z dwoma chromowanymi listwami   NOWOŚĆ  

• Reflektory halogenowe H7  NOWOŚĆ 

•  Osiem miejsc siedzących, pokrytych materiałem Quadratic w kolorze 
czarnego tytanu   NOWOŚĆ  

• Fotel kierowcy z ręczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
• Elektryczne podnośniki szyb w kabinie kierowcy   NOWOŚĆ  

• Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne   NOWOŚĆ  

•  Komfortowa podsufitka w przedziale pasażerskim z oświetleniem diodowym 
wnętrza, składanymi uchwytami i wieszakami

• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją obsługi z wnętrza   NOWOŚĆ  

• Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie kierowcy

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.     W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Przestrzeń pasażersa. Wysokiej jakości materiały, 
z których wykonano (z wysoką jakością standardową 
dla Volkswagena) trwałe obicia foteli, tworzą 
przytulną atmosferę. Znakomita izolacja akustyczna 
zabezpiecza wnętrze przed przedostaniem się do 
niego odgłosów z zewnątrz.

• Gniazdo 12 V w przedziale pasażerskim
•  Niska krawędź bagażnika, opcjonalnie z zabezpieczeniem krawędzi załadunkowej
• Dużo miejsca na bagaże

•  Deska rozdzielcza z otwartymi 
schowkami, uchwytami na butelki 
i zamykanym schowkiem na rękawiczki  •  Poszycia z tworzywa sztucznego i trwała gumowa wykładzina podłogowa

• Zderzaki i obudowy lusterek zewnętrznych bez powłoki lakierniczej 
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 Caravelle Comfortline

 Od wygody
do zachwytu
Wyjazd za miasto albo dalsza wyprawa – Caravelle

Comfortline jest przygotowany na wszystko, co tylko

zaplanuje sobie Twoja rodzina. Zmęczone nogi po 

pieszych wycieczkach? Wbudowany stopień ułatwia 

wchodzenie. Duża rodzina? Przestrzeń nad głową jest 

taka sama na wszystkich miejscach. Gorący dzień? 

Klimatyzacja dociera do każdego miejsca siedzącego.

Najważniejsze cechy  Caravelle Comfortline (patrz także ilustr.)

• Osłona chłodnicy z pięcioma chromowanymi listwami  NOWOŚĆ 

• Reflektory halogenowe H7  NOWOŚĆ 

•  Deska rozdzielcza ze schowkami, uchwytami na butelki  
i zamykanym schowkiem na rękawiczki  NOWOŚĆ 

•  Komfortowa podsufitka w kabinie kierowcy i podsufitka wentylacyjna  
w przedziale pasażerskim z oświetleniem diodowym wnętrza, 
składanymi uchwytami i wieszakami

•  Osiem miejsc siedzących pokrytych materiałem Circuit 
w kolorze czarnego tytanu  NOWOŚĆ 

• Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
• Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
• Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
• Radio Composition Color z dotykowym ekranem 6,5 cala
• Poszycia z tworzywa sztucznego i podłoga z wykładziny dywanowej
• Oświetlenie wnętrza LED  NOWOŚĆ 

• Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim i w bagażniku
• Poduszki powietrzne boczne i chroniące głowę dla kierowcy i pasażera
• Podłoga z wykładziny dywanowej w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.     W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



•  Komfortowe fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, ręczną 
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i podłokietnikami

• Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie kierowcy

Przestrzeń pasażerska. Dzięki wysokiej jakości wykładzinie, którą 
wyłożone jest wnętrze, atmosfera w środku jest bardzo 
przyjemna. Wysokiej jakości obicia foteli zapewniają niezrównany 
komfort siedzenia. Dla ochrony przed słońcem i spojrzeniami 
rolety okien bocznych można wyciągnąć wygodnie od dołu 
z poszycia i zawiesić u góry na oknie.

• Rolety przeciwsłoneczne na oknach bocznych
• Podsufitka wentylacyjna z czterema wylotami wentylacji

•  Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych  
i uchwyty drzwi w kolorze nadwozia

13Caravelle – Caravelle Comfortline



Caravelle Highline

 Od przekonania 
do wybitności

Dokąd jedziesz? Na spotkanie zarządu, tydzień mody czy 

też na przedstawienie do opery – elegancki Caravelle 

Highline nadaje się do każdego zadania. Ciekawskie 

spojrzenia? Przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim 

gwarantują ochronę prywatności. Znaczące wystąpienie? 

Dwoje elektrycznych drzwi przesuwnych zapewnia 

stosowną inscenizację. Ciężki dzień? Skórzana tapicerka 

siedzeń zapewni odprężenie.

• Osłona chłodnicy z pięcioma chromowanymi listwami  NOWOŚĆ 

•  Pakiet Chrom: dolna osłona chłodnicy z dodatkową listwą chromowaną 
oraz listwy chromowane po bokach i z tyłu nadwozia

•  Reflektory przednie LED i lampy tylne LED  NOWOŚĆ 

•  17- calowe obręcze kół ze stopów lekkich Aracaju w kolorze srebrnym  NOWOŚĆ 

•  Skórzana tapicerka foteli Nappa
•  Deska rozdzielcza z lakierowanymi na czarno osłonami, listwą dekoracyjną 

w kolorze Pewter Wave Grey i aplikacjami chromowymi  NOWOŚĆ 

• Digital Cocpit – cyfrowe zegary z personalizowanym wyświetlaczem  NOWOŚĆ 

•  System nawigacyjny Discover Media z dużym ekranem dotykowym o przekątnej 
20,3 cm (8 cali)   NOWOŚĆ 

• Oświetlenie wnętrza LED  NOWOŚĆ 

•  Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
• Elektryczne wspomaganie domykania klapy bagażnika
• eCall   NOWOŚĆ 

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Najważniejsze cechy Caravelle Highline (patrz także ilustr.)

•  Komfortowe fotele kierowcy i pasażera z regulacją 
wysokości, ręczną regulacją podparcia odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa i podłokietnikami

• Wielofunkcyjna kierownica skórzana



•  Zderzaki, uchwyty drzwi i obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
• Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
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* Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym 
dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

• Podsufitka wentylacyjna z czterema wylotami wentylacji
• Składane uchwyty i wieszaki
• Klimatyzacja 3-strefowa Climatronic

• Przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim

•  System nawigacyjny Discover Pro z kolorowym wyświetlaczem dotykowym*  
o przekątnej 23,4  cm (9,2 cala)   NOWOŚĆ  

• Personalizacja wyświetlanych informacji dla cyfrowych zegarów Digital Cocpit   NOWOŚĆ  



Przestrzeń pasażerska. Obicia foteli w kolorze 
czarnego tytanu z wewnętrznym elementem 
siedzeń oraz wewnętrznymi podparciami 
siedzeń pokryte skórą Nappa łączą komfort 
siedzenia z wytrzymałością. Także elektryczne 
otwieranie i zamykanie obojga drzwi przesuwnych 
jest wyjątkowo komfortowe, a poza tym 
bezpieczne. Czujniki monitorują drogę drzwi, 
a zabezpieczenie przed zakleszczeniem 
chroni przed ewentualnymi urazami.

• Rolety przeciwsłoneczne w przedziale pasażerskim

•  Osiem miejsc siedzących, z tego dwa z funkcją Easy Entry  NOWOŚĆ 

•  Podłoga z wykładziny dywanowej w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim 
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1) Wyposażenie standardowe w Caravelle Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Caravelle Comfortline.    2) Dostępne tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym Discover Pro.    3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    4) W ramach limitu systemu.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie 
dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Słuchanie muzyki, telefonowanie lub nawigowanie – cyfrowe zegary Digital Cockpit1) 

o dużej rozdzielczości o przekątnej 26 cm (10,25 cala) pokazują, dokąd zmierza 

rozwój techniczny. Ulubiony kawałek muzyczny? Kierowca przewija utwory 

w smartfonie, nie patrząc w bok. Ważny telefon? Wybór zdjęć kontaktów jest 

wyjątkowo szybki i intuicyjny. Nieznana okolica? Mapa nawigacyjna w cyfrowym 

kokpicie1) wyświetla na życzenie bliższą okolicę, podczas gdy w systemie 

nawigacyjnym dostępny jest ogólny widok mapy.

Cyfrowy kokpit

 Od cyfrowości 
do genialności

• Przegląd danych podróży • Rozpoznawanie znaków drogowych3), 4) • Playlista ze smartfona

•  Wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości  
z przekątną ekranu 26 cm (10,25 cala)

• Jasny i wyjątkowo kontrastowy obraz o intensywnych kolorach
• Obsługa poprzez wielofunkcyjną kierownicę skórzaną
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 We Connect

 Od serwisu
do Infotainment

• We Connect Plus2), 4): Aktualizacja map online

•  We Connect Plus2), 4): System alarmowy 
•  We Connect Plus2), 4): Informacje o ruchu  

drogowym online

Informacje o ruchu drogowym, aktualizacje map lub komunikaty 

systemu alarmowego – dzięki We Connect1), 2) Caravelle korzysta 

z szerokiej gamy usług cyfrowych w podróży. Korek? Informacje 

o ruchu drogowym online3) dopasowują trasę dynamicznie 

i w czasie rzeczywistym do warunków na drodze. Nowa ulica? 

Aktualizacja map online3) aktualizuje mapy do najnowszych wersji. 

Niebezpieczna okolica? System alarmowy online3) zgłasza próby 

kradzieży poprzez powiadomienie push lub e-mail.

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w przypadku systemu radiowego Composition Audio. Wyposażenie standardowe dla 
wszystkich wyższych systemów Infotainment.    2) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba posiadać konto użytkownika 
Volkswagen i zalogować się do We Connect, używając nazwy użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą 
Volkswagen AG odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni od momentu 
odbioru pojazdu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres.    
3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    4) Przy aktywnym przedłużeniu od drugiego roku za dopłatą.    5) Tylko w połączeniu 
z urządzeniem kompatybilnym z CarPlay od systemu nawigacyjnego Discover Media.    6) Dostępne tylko w połączeniu z pakietem 
Streaming i Internet.    7) Dostępne tylko w połączeniu z dodatkowym ogrzewaniem wodnym.    8) Usługa jest istotna dla 
bezpieczeństwa i zakłada sprawdzenie tożsamości poprzez procedurę identyfikacji Volkswagen. Twoja tożsamość zostanie 
sprawdzona przez partnera Volkswagen lub poprzez wideochat. Funkcja dostępna tylko dla samochodów z roku modelowego 2020.    
9) Dzięki TomTom LINK 610 We Connect Fleet jest kompatybilna z: Crafter od roku produkcji 2017, Caddy od roku produkcji  2015, 
Transporter od roku produkcji 2015 i z wieloma innymi pojazdami niepochodzącymi z grupy Volkswagen. Wiele modeli marki 
Volkswagen i Volkswagen Pojazdy Dostawcze od roku produkcji 2008 r. mają możliwość, zależnie od wyposażenia, dodatkowego 
wyposażenia w Volkswagen DataPlug.    10) Dostępne tylko z Volkswagen TelematikBox od drugiej generacji.    11) Terminy należy 
uzgadniać z partnerem Volkswagen Pojazdy Dostawcze.    12) Dostępne tylko z Volkswagen TelematikBox trzeciej generacji 
i Volkswagen DataPlug. Zakresy usług We Connect i We Connect Plus mogą się zmieniać i być dostępne w późniejszym terminie.    
Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 
wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



Volkswagen Możemy
jeszcze więcej. Przekonaj się sam. 
vwdostawcze.pl

We Connect1), 2)

Numer zgłaszania awarii   NOWOŚĆ  

Numer informacyjny 
Pozycja parkowania
Automatyczne powiadamianie o wypadkach drogowych   NOWOŚĆ  

Status pojazdu 
Drzwi & światła
Raport o stanie pojazdu  
Dane podróży 
Planowanie terminów serwisu

We Connect Plus2), 4)

Informacje o ruchu drogowym online   NOWOŚĆ  

Wyszukiwanie celu specjalnego online
Aktualizacja map online  NOWOŚĆ 

Obsługa głosowa online  NOWOŚĆ 

Streaming mediów6)  NOWOŚĆ 

Powiadomienie o obszarze
System alarmowy online
Ogrzewanie postojowe online7)

Blokowanie i odblokowanie8)

Radio internetowe6)  NOWOŚĆ 

Hotspot WLAN6)  NOWOŚĆ 

Powiadomienie o prędkości
Trąbienie i miganie
Obliczanie trasy online 
Stacje benzynowe i stacje ładowania 
Parkingi

• Bezprzewodowa5) App-Connect

• We Connect1), 2): Pozycja parkowania
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Wybrane systemy wspomagające kierowcę 
na vwdostawcze.pl

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) W ramach limitu systemu.    3) Niedostępne w połączeniu z systemem radiowym Composition Audio.    4) Kierowca musi być zawsze gotowy do obejścia systemu wspomagającego kierowcę i nie będzie zwolniony z obowiązku rozważnego kierowania pojazdem.    
5) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.    Wyposażenie standardowe i dodatkowe znajduje się w tabeli na stronach 37–38.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Systemy wspomagające kierowcę

 Praktyczne 
i pomocne

Rozpoznawanie 
znaków drogowych1), 2)  NOWOŚĆ  

Rozpoznaje ograniczenia prędkości, 
zakazy wyprzedzania oraz 
ograniczenia czasowe i wynikające 
z warunków pogodowych 
za pomocą specjalnej kamery 
i przekazuje te informacje kierowcy 
na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Asystent parkowania  
Park Assist1), 2),  NOWOŚĆ  

Pomaga w parkowaniu 
równoległym i prostopadłym, 
samodzielnie wykonując 
optymalne ruchy kierownicą. 

Asystent cofania z przyczepą 
Trailer Assist1), 2), 3)  NOWOŚĆ   

Ułatwia parkowanie prostopadłe 
zestawu z przyczepą 
oraz precyzyjną jazdę do tyłu.

System ochrony 
(monitorowania) boków 
pojazdu1), 2),  NOWOŚĆ  

Monitoruje boki pojazdów 
podczas jazdy i pokazuje 
na wyświetlaczu systemu 
Infotainment, że nastąpiło 
krytyczne zbliżenie się 
do słupków lub ścian.

Czujniki ciśnienia 
w oponach1), 2), 3),  NOWOŚĆ  

System informuje kierowcę przed 
jazdą i w jej trakcie o bieżącym 
ciśnieniu w oponach i ostrzega 
w przypadku jego spadku. 
W każdym kole znajdują się 
czujniki, które przekazują dane 
o ciśnieniu opon drogą radiową.



Asystent bocznego 
wiatru2),  NOWOŚĆ 

System stabilizuje pojazd 
w przypadku wystąpienia 
silnych bocznych podmuchów 
wiatru poprzez automatyczne 
przyhamowanie 
odpowiednich kół.

Aktywny tempomat ACC 
z systemem obserwacji 
otoczenia Front Assist 
z funkcją hamowania 
awaryjnego w mieście1), 2) 

Automatycznie dopasowuje 
prędkość do prędkości 
poprzedzającego pojazdu 
i utrzymuje przy tym ustaloną 
przez kierowcę odległość.

Asystent utrzymania pasa 
ruchu Lane Assist1), 2), 4)  NOWOŚĆ  

Dzięki wielofunkcyjnej 
kamerze rozpoznaje pas 
ruchu, po jakim porusza się 
pojazd, i utrzymuje go na tym 
pasie poprzez korygowanie 
toru jazdy.

Asystent wyjazdu z miejsca 
parkingowego1), 2)  NOWOŚĆ  

Pomaga kierowcy 
przy wyjeździe tyłem 
z miejsca parkowania. 
Jeżeli kierowca nie 
zareaguje na sygnał 
ostrzegawczy w przypadku 
krytycznego zbliżenia się 
do innego pojazdu, nastąpi 
przyhamowanie.

Asystent zjazdu 
ze wzniesienia1), 2), 5) 

Poprzez obniżenie prędkości 
obrotowej silnika oraz 
ewentualne ingerencje 
w układ hamulcowy 
zapewnia kontrolowane 
i bezpieczne zjeżdżanie 
ze wzniesień.
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Od napędu 
do ochrony

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) Niedostępne dla wszystkich silników.    3) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4Motion.    4) Dostępne w późniejszym terminie.    
Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen 
Samochody Dostawcze.

Napęd na wszystkie koła 4Motion1), 2). Poprzez sterowane elektronicznie sprzęgło wielotarczowe na tylnej osi 
napęd na wszystkie koła dostosowuje automatycznie przenoszenie napędu do danej sytuacji na drodze. 
Niewielka waga systemu jest podstawą optymalnych właściwości jezdnych i wysokiej dynamiki jazdy.

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego1), 3). Jako dodatkowe wsparcie do napędu na wszystkie koła 
4Motion dostępna jest mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego dla tylnej osi. Ułatwia ona ruszanie 
w trudnych warunkach, poza utwardzonymi drogami, i sprawia, że Caravelle jest jednym z najbardziej 
przystosowanych do jazdy terenowej pojazdów w swojej klasie.

Osłony podwozia1), 4). Niezawodną ochronę na nierównych drogach zapewniają specjalne protektory silnika, 
skrzyni biegów oraz przekładni głównej.
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 Od dynamiki 
do komfortu jazdy

Skrzynia manualna lub skrzynia dwusprzęgłowa DSG1), 2). 
Do wyboru jest lekko działająca 5- czy 6-biegowa skrzynia 
manualna lub opcjonalnie adaptacyjna 7-biegowa skrzynia 
dwusprzęgłowa. Ta ostatnia umożliwia całkowicie automatyczną 
łagodną zmianę biegów bez przerywania siły pociągowej 
i dostosowuje się do stylu jazdy kierowcy.

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.    2) Niedostępne dla wszystkich silników.    
3) Środkowy element siedzeń oraz wewnętrzne podparcia siedzeń pokryte skórą 
Nappa.    4) Na ilustracjach pokazano Multivana.   Ilustracje na tych stronach są 
poglądowe, ponieważ w druku kolory mogą nie zostać oddane zgodnie 
z rzeczywistością.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne 
za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia 
skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.



• Wyposażenie standardowe       • Wyposażenie dodatkowe       – Niedostępne

Tapicerki, kolory wnętrza i listwy dekoracyjne
Wyposażenie Trendline  Comfortline Highline

Obicia foteli

01  Tapicerka materiałowa Quadratic w kolorze czarnego tytanu   NOWOŚĆ ● — —
02  Tapicerka materiałowa Circuit w kolorze czarnego tytanu  NOWOŚĆ — ● —
03 Tapicerka ze sztucznej skóry Mesh w kolorze Palladium  NOWOŚĆ ● ● —
04  Tapicerka skórzana Nappa3), dwukolorowa, w kolorze 

Palladium / czarnego tytanu  NOWOŚĆ 

— ● ●

Kolory wnętrza

 Czarny tytan/Palladium (bez ilustr.)  NOWOŚĆ ● ● —
05  Czarny tytan/czarny tytan z aplikacjami w imitacji 

chromu oraz z lakierowanymi na czarno osłonami4)  NOWOŚĆ  
— — ●

06  Czarny tytan/Palladium z aplikacjami w imitacji chromu 
oraz z lakierowanymi na czarno osłonami   NOWOŚĆ  — — ●

Listwy dekoracyjne

07  w kolorze Pewter Wave Grey4)  NOWOŚĆ — — ●

08 w kolorze Grey Woodgrain  NOWOŚĆ — — ●

01 03

02 04

05 | 07

06 | 08
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Lakiery

* Niedostępne w połączeniu z tylnymi drzwiami skrzydłowymi.    Ilustracje na tych stronach są poglądowe, ponieważ w druku kolory mogą nie zostać oddane zgodnie z rzeczywistością.    Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.    W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

 Lakiery dwukolorowe* Lakier perłowy

02

05

03 04

06 07

08

01



• Wyposażenie standardowe       • Wyposażenie dodatkowe       – Niedostępne

Lakiery Trendline  Comfortline Highline

Lakiery dwukolorowe*

01 Srebrny Reflex / Szary Indium  NOWOŚĆ  ● ● ●

02 Srebrny Reflex / Granatowy 
Starlight  NOWOŚĆ  

● ● ●

03 Srebrny Reflex / Czerwony 
Fortana  NOWOŚĆ  

● ● ●

04 Biały Candy / Brązowy Copper  NOWOŚĆ ● ● ●

05 Biały Candy / Zielony Bay Leaf  NOWOŚĆ ● ● ●

06 Biały Candy / Szary Ascot  NOWOŚĆ ● ● ●

07 Beżowy Mojave/Czarny Deep 
perłowy  NOWOŚĆ  

● ● ●

Lakier z perłowym połyskiem

08 Czarny Deep perłowy ● ● ●

Lakiery metalizowane

09 Srebrny Reflex   ● ● ●

10 Szary Indium    ● ● ●

11 Granatowy Starlight    ● ● ●

12 Niebieski Ravenna  NOWOŚĆ ● ● ●

13 Beżowy Mojave   ● ● ●

14 Miedziany Copper  NOWOŚĆ  ● ● ●

15 Czerwony Fortana  NOWOŚĆ ● ● ●

16 Zielony Bay Leaf  NOWOŚĆ ● ● ●

Lakiery niemetalizowane

17 Biały Candy ● ● ●

18 Szary Ascot  NOWOŚĆ ● ● ●

19 Czerwony Kirsch ● ● ●

20 Pomarańczowy ● — —
21 Szary Pure ● ● ●

Lakiery specjalne

Na życzenie Caravelle jest również 
dostępny w wielu innych odcieniach 
kolorystycznych. Twój Partner Volkswagen 
Samochody Dostawcze udzieli chętnie 
informacji o wielu możliwościach 
zastosowania lakierów Individual.

● ● ●

Lakiery metalizowane

Lakiery niemetalizowane

10
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21
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20
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14

19
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1) W zależności od zestawu silnik-skrzynia biegów.    2) Dostępne tylko w połączeniu z pakietem Edition.     Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Obręcze kół

01

04

10 11 12

05 06 07 08

18"

16"



• Wyposażenie standardowe       • Wyposażenie dodatkowe       – Niedostępne

Obręcze kół Trendline  Comfortline Highline

16-calowe obręcze kół

01  Koła stalowe z dekielkami obręczy kół 6,5 J x 16.  
Z oponami 215/65 R 16

● ●1) —

02  Koła stalowe z kołpakiem maskującym  NOWOŚĆ  6,5 J x 16. 

Z oponami 215/65 R 16

● ●1) —

03  Obręcze ze stopów lekkich Clayton 6,5 J x 16. W kolorze 
srebrnym. Z oponami 215/65 R 16

● ● —

17-calowe obręcze kół

04  Koła stalowe z dekielkami obręczy kół 7 J x 17. 
Z oponami 235/55 R 17

●1) ●1) —

05  Obręcze ze stopów lekkich Aracaju  NOWOŚĆ  7 J x 17.  
W kolorze srebrnym. Z oponami 235/55 R 17

● ● ●

06  Obręcze ze stopów lekkich Aracaju  NOWOŚĆ  7 J x 17. W kolorze 
czarnym, elementy polerowane. Z oponami 235/55 R 17

● ●2) —

07  Obręcze ze stopów lekkich Devonport 7 J x 17. W kolorze 
srebrnym. Z oponami 235/55 R 17

● ● ●

08  Obręcze ze stopów lekkich Woodstock 7 J x 17. W kolorze 
czarnym, elementy polerowane. Z oponami 235/55 R 17

● ● ●

09  Obręcze ze stopów lekkich Posada  NOWOŚĆ  7 J x 17. W kolorze 
czarnym,  elementy polerowane. Z oponami 235/55 R 17

● ● ●

18-calowe obręcze kół

10  Obręcze ze stopów lekkich Springfield 8 J x 18.  
W kolorze srebrnym. Z oponami 255/45 R 18

● ● ●

11  Obręcze ze stopów lekkich Springfield 8 J x 18.  
W kolorze czarnym. Z oponami 255/45 R 18

● ●2) —

12  Obręcze ze stopów lekkich Palmerston 8 J x 18. W kolorze 
czarnym, elementy polerowane. Z oponami 255/45 R 18.

● ● ●

13  Obręcze ze stopów lekkich Teresina  NOWOŚĆ  8 J x 18. W kolorze 
czarnym, powierzchnia frezowana. Z oponami 255/45 R 18

● ● ●

14  Obręcze ze stopów lekkich Valdivia NOWOŚĆ 8 J x 18. W kolorze 
czarnym, powierzchnia frezowana. Z oponami 255/45 R 18

● ● ●

Opony zimowe dostępne jako zestaw dodatkowych kół ● ● ●

02 03

13 14

09 17"
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01 Pakiet Edition. Obejmuje 17- calowe obręcze 
kół ze stopów lekkich Aracaju w kolorze czarnym 
z frezowaną powierzchnią, światła przeciwmgielne 
z funkcją doświetlania zakrętów, przyciemniane 
lampy tylne LED3), oświetlenie stopnia wejściowego 
w przedziale pasażerskim z napisem Edition, szyby 
przyciemniane w przedziale pasażerskim i dach 
pokryty w większości czarną powłoką lakierniczą. 
 
02 Pakiet Chrom4). Dodatkowe listwy chromowane 
tworzą eleganckie, błyszczące akcenty na dolnej 
osłonie wlotu powietrza, bokach i tyle nadwozia.

Wyposażenie 01

1) Dotyczy Caravelle Highline.    2) Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.    3) Niedostępne w połączeniu z tylnymi drzwiami skrzydłowymi.    4) Na ilustracji pokazano Multivana Highline.    5) W zależności od wariantu 
silnik-skrzynia biegów.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
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• Wyposażenie standardowe       • Wyposażenie dodatkowe       – Niedostępne

Wyposażenie Trendline  Comfortline Highline

Stylistyka

Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych, klamki drzwi i pokrywy 
bagażnika bez powłoki lakierniczej

● — —

Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze 
nadwozia ● ● ●

Osłona chłodnicy z dwoma chromowanymi listwami  NOWOŚĆ ● — —
Osłona chłodnicy z pięcioma chromowanymi listwami  NOWOŚĆ — ● ●

Pakiet Chrom — ● ●

Pakiet Edition ● ● —
16 -lub 17-calowe koła stalowe5) ● ● —
17- calowe obręcze kół ze stopów lekkich Aracaju w kolorze 
srebrnym  NOWOŚĆ 

● ● ●

Reflektory przednie H7 ● ● —
Diodowe reflektory przednie  NOWOŚĆ ● ● ●

Diodowe lampy tylne  NOWOŚĆ ● ● ●

Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne  NOWOŚĆ ● ● ●

Elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane lusterka zewnętrzne  NOWOŚĆ ● ● ●

Emblemat Caravelle ● ● ●

Emblemat Bulli ● ● ●

Kabina kierowcy

Deska rozdzielcza z otwartymi schowkami, uchwytami na butelki 
i zamykanym schowkiem na rękawiczki  NOWOŚĆ 

● ● —

Deska rozdzielcza z lakierowanymi na czarno osłonami, listwą dekoracyjną 
w kolorze Pewter Wave Grey i aplikacjami chromowymi  NOWOŚĆ 

— — ●

Deska rozdzielcza z listwą dekoracyjną w kolorze Grey Woodgrain  NOWOŚĆ — — ●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podparciem odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa  NOWOŚĆ 

● — —

Komfortowe fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, ręczną 
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i podłokietnikami

— ● ●

Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z elektryczną 
4-kierunkową regulacją

● ● ●

Fotel kierowcy z elektryczną 12-kierunkową regulacją — ● ●

Podwójna kanapa pasażera z zamykanym schowkiem NOWOŚĆ 
(ilustr. na str. 07)

● ● —

Schowek podwójnej kanapy pasażera  NOWOŚĆ ● ● —
Kierownica z regulacją wysokości i długości ● ● ●

Wielofunkcyjna kierownica skórzana ● ● ●

03 Reflektory przednie LED4). Nadają pojazdowi 
atrakcyjną sygnaturę świateł przy jednoczesnym 
dużym zasięgu i wysokim natężeniu światła o barwie 
zbliżonej do światła dziennego.  
 
04 Lampy tylne LED4). Trwała i energooszczędna 
technologia LED dla pojazdów z klapą bagażnika. 
 
05 Emblemat BULLI4). Logo w imitacji chromu 
znajduje się obok kierunkowskazu bocznego. 
 
Elektryczna 12-kierunkowa regulacja fotela. 
Indywidualne dostosowanie i zapisywanie w pamięci 
regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 

pochylenia oparcia fotela, wysokości siedzenia, 
pochylenia siedziska i przesunięcia wzdłużnego siedziska.
 
06 Podłokietniki fotela kierowcy. Podłokietniki 
z możliwością indywidualnej i płynnej regulacji. 
 
Podwójna kanapa pasażera z zamykanym 
schowkiem. Schowek ma własny kluczyk 
umożliwiający wyłączny dostęp.  
 
Schowek podwójnej kanapy pasażera. Schowek 
jest wbudowany w oparcie fotela i można go 
w razie potrzeby rozłożyć.

03

04

05

06
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01 System radiowy Composition Audio. System 
radiowy wyświetlaczem monochromatycznym, 
mocą 2 x 20 W i dwoma2) lub czterema3) głośnikami, 
portem kart SD, złączem USB i złączem Bluetooth.
 
02 System radiowy Composition Colour4). System 
z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 
16,5 cm (6,5 cala), mocą 4 x 20 W i sześcioma 
głośnikami, slotem kart SD, dwoma zewnętrznymi 
złączami USB i jednym złączem Bluetooth obsługuje 
usługi podstawowe We Connect5), 6) oraz wybrane 
usługi We Connect Plus55), 7).

Obsługa głosowa. Obsługuje głosowo liczne funkcje 
telefonu, nawigacji i audio. 

 
 

03 System nawigacyjny Discover Media4). System 
posiada kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 
20,3 cm (8 cali) z czujnikami zbliżeniowymi, moc 
4 x 20 W, sześć głośników, hybrydową nawigację, 
wybór najróżniejszych opcji map, bezpłatną 
aktualizację map przez internet, pamięć 32 GB, 
dwa zewnętrzne złącza USB i jedno złącze Bluetooth, 
hybrydową obsługę głosową i radio internetowe. 
System obsługuje bezprzewodową8) App Connect, 
We Connect5),6) i We Connect Plus5), 7). 
 
System nawigacyjny Discover Pro9). Oprócz funkcji 
systemu nawigacyjnego Discover Media system 
ma kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 
23,4 cm (9,2 cala) z czujnikami zbliżeniowymi 
opcję jednoczesnego wyświetlania mapy 
nawigacyjnej na cyfrowym kokpicie i ekranie 
systemu nawigacyjnego, pamięć 64 GB i DAB+. 
 
Złącze telefonu komórkowego Comfort z funkcją 
ładowania indukcyjnego. Polepsza odbiór i ładuje 
bezprzewodowo baterie kompatybilnych urządzeń. 
 
Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus. Wyświetla aktualne 
informacje, m.in. nt. temperatury zewnętrznej, zasięgu, 
średniej prędkości i średnim zużyciu paliwa. 
 
Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium. Wyświetla 
istotne informacje dot. podróży i pojazdu w 3D i kolorze. 

01

02

03

1 ) Wyposażenie dodatkowe bez dopłaty w Caravelle Comfortline.    2) Wyposażenie standardowe w Caravelle Trendline.    3) Wyposażenie standardowe w Caravelle Comfortline.    4) Dostępny na życzenie z DAB+ i komfortowym systemem telefonicznym.    5) Aby korzystać z usług We Connect, trzeba posiadać 
konto użytkownika Volkswagen i zalogować się do We Connect, używając nazwy użytkownika i hasła. Następnie trzeba zawrzeć online z firmą Volkswagen AG odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus klient ma 90 dni od momentu odbioru pojazdu na zarejestrowanie 
go na portal.volkswagen-we.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres.    6) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w przypadku systemu radiowego Composition Audio. Wyposażenie standardowe dla wszystkich wyższych systemów Infotainment.    7) Przy aktywnym przedłużeniu 
od drugiego roku za dopłatą.    8) Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z CarPlay od systemu nawigacyjnego Discover Media.    9) Dostępny na życzenie z komfortowym systemem telefonicznym i elektronicznym wzmocnieniem głosu.    10) Dostępne w późniejszym terminie.    11) Dopuszczalna masa 
przyczepy różni się w zależności od silnika.    12) W ramach limitu systemu.    13) Kierowca musi być zawsze gotowy do obejścia systemu wspomagającego kierowcę i nie będzie zwolniony z obowiązku rozważnego kierowania pojazdem.    14) Na ilustracji pokazano Multivana.    W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wyposażenie Trendline  Comfortline Highline

Kabina kierowcy (kontynuacja)

Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus ● ● —
Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium ● ● —
Cyfrowe zegary Digital Cockpit (ilustr. na str. 20)  NOWOŚĆ ● ● ●

Elektryczne podnośniki szyb ● ● ●

Gumowa wykładzina podłogowa1) ● ● —
Podłoga z wykładziny dywanowej ● ● ●

Dywaniki gumowe ● ● ●

Dywaniki z wykładziny dywanowej ● ● ●

Oświetlenie diodowe wnętrza ● ● ●

Gniazdo 230 V (przy podstawie fotela kierowcy)  NOWOŚĆ ● ● ●

Gniazdo 12 V ● ● ●

Drugie gniazdo 12 V ● ● ●

Pakiet komfortowy  NOWOŚĆ ● — —
Pakiet szyb izolacyjnych ● ● ●

Infotainment i łączność

System radiowy Composition Audio  NOWOŚĆ ● — —

System radiowy Composition Colour  NOWOŚĆ ● ● —
System nawigacyjny Discover Media  NOWOŚĆ ● ● ●

System nawigacyjny Discover Pro  NOWOŚĆ ● ● ●

Obsługa głosowa ● ● ●

Zestaw głośnomówiący Bluetooth ● ● ●

Złącze telefonu komórkowego Comfort z funkcją ładowania 
indukcyjnego  NOWOŚĆ 

● ● ●

Przestrzeń pasażerska

Drzwi przesuwne z prawej ● ● ●

Drzwi przesuwne z lewej ● ● ●

Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przesuwnych ● ● ●

Elektryczne drzwi przesuwne z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem ● ● ●

Modułowy system mocowania foteli ● ● ●

Sześć miejsc siedzących w II i III rzędzie, składane i wyjmowane, 
jedno miejsce siedzące z funkcją Easy Entry

● ● —



• Wyposażenie standardowe       • Wyposażenie dodatkowe       – Niedostępne

04 Wkładka do bagażnika. Lekka i antypoślizgowa 
wkładka z krawędzią o wysokości ok. 5 cm chroni 
bagażnik przed wilgocią i zabrudzeniem. 
 
05 Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej 
do zderzaka tylnego14). Chroni lakierowany zderzak 
tylny przed zarysowaniem przy załadunku 
i wyładunku bagażnika. Listwa z tworzywa 
sztucznego jest dostępna w kolorze srebrnym 
lub czarnym.   
 
Elektryczna pokrywa bagażnika. Umożliwia 
komfortową i bezpieczną obsługę, m.in. poprzez 
kluczyk z pilotem. Czujniki wykrywają, czy pokrywa 
bagażnika ma dostateczną ilość miejsca, aby się unieść, 
a zabezpieczenie przed zakleszczeniem zatrzymuje 
proces zamykania w przypadku wykrycia przeszkód.

Komfortowa podsufitka. Spełnia indywidualne 
życzenia dzięki diodowemu oświetleniu wnętrza, 
składanych uchwytom i wieszakom.

Hak holowniczy, sztywny, do 2,5 t masy przyczepy11). 
Dysponuje funkcją elektronicznego programu 
stabilizacji podczas jazdy z przyczepą.

04

05

Wyposażenie Trendline  Comfortline Highline

Przestrzeń pasażerska (kontynuacja)

Sześć miejsc siedzących, składane i wyjmowane, z tego dwa miejsca 
siedzące z funkcją Easy Entry

● ● ●

Gumowa wykładzina podłogowa1) ● ● —
Podłoga z wykładziny dywanowej ● ● ●

Poszycie boczne z tworzywa sztucznego ● ● ●

Komfortowa podsufitka ● — —
Składane uchwyty i wieszaki10) ● ● ●

Szyby przeciemniane ● ● ●

Gniazdo wtykowe 12 V ● ● ●

Oświetlenie diodowe wnętrza  NOWOŚĆ ● ● ●

Bagażnik

Pokrywa bagażnika przeszklona, z ogrzewaniem tylnej szyby 
i wycieraczką szyby tylnej

● ● ●

Elektryczne wspomaganie zamykania pokrywy bagażnika ● ● ●

Elektryczna pokrywa bagażnika ● ● ●

Tylne drzwi skrzydłowe oszklone, z kątem otwarcia do 250° 
przy długim rozstawie osi

● ● ●

Gniazdo 12 V ● ● ●

Oświetlenie LED  NOWOŚĆ ● ● ●

Sześć zaczepów do mocowania bagażu, składane ● ● ●

Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej z tworzywa sztucznego ● ● ●

Wkładka do bagażnika ● ● ●

Przygotowanie do montażu haka holowniczego ● ● ●

Hak holowniczy, sztywny, do 2,5 t masy przyczepy11) ● ● ●

Hak holowniczy, zdejmowany, do 2,5 t masy przyczepy ze stabilizacją 
zestawu pojazdu z przyczepą11)

● ● ●

Systemy wspomagające kierowcę

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego  NOWOŚĆ ● ● ●

Aktywny tempomat ACC z systemem obserwacji otoczenia 
Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego w mieście12)

● ● ●

System obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją hamowania 
awaryjnego w mieście12)

● ● ●

Rozpoznawanie znaków drogowych12)  NOWOŚĆ ● ● ●

Tempomat z ogranicznikiem prędkości ● ● ●

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist12) ● ● ●

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist12), 13)  NOWOŚĆ ● ● ●

Asystent bocznego wiatru12)  NOWOŚĆ ● ● ●
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01 Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją 
obsługi z wnętrza. Po naciśnięciu pilota zdalnego 
sterowania otwiera wszystkie drzwi lub tylko drzwi 
kierowcy.

02 eCall. Po wypadku przekazuje automatycznie czas, 
pozycję i liczbę pasażerów do centrali alarmowej 
i nawiązuje połączenie głosowe. System aktywowany 
jest czujnikiem zderzenia lub ręcznie przyciskiem 
połączenia alarmowego. Od systemu radiowego 
Composition Colour montowane seryjnie.

03 Podsufitka wentylacyjna z czterema wylotami 
wentylacji. Kieruje świeże powietrze do przedziału 
pasażerskiego i zmniejsza zaparowanie szyb bocznych.

Kanapy i fotele przedziału pasażerskiego z ISOFIX 
i Top Tether. Prosty i bezpieczny montaz fotelików 
dziecięcych. 
 
Pakiet Light & Vision. Polepsza widoczność w nocy 
dzięki automatycznie przyciemnianemu lusterku 
wewnętrznemu oraz czujnikowi deszczu, 
który aktywuje wycieraczki. Dodatkowa funkcja 
świateł mijania oświetla drogę do samochodu.

Ogrzewanie szyby przedniej. W przypadku wilgotnej 
i zimnej pogody zapewnia szybko dobrą widoczność. 
Elementy grzewcze są zintegrowane w szybie.

1) W ramach limitu systemu.    2) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.    3) Dostępne w późniejszym terminie.    4) Na ilustracjach pokazano Multivana.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem 
Volkswagen Samochody Dostawcze.

01Wyposażenie Trendline  Comfortline Highline

Systemy wspomagające kierowcę (kontynuacja)

Stabilizacja zestawu pojazdu z przyczepą1) ● ● ●

Asystent hamowania ● ● ●

Czujniki parkowania1) z przodu i z tyłu ● ● ●

Kamera cofania Rear View ● ● ●

Asystent parkowania Park Assist1)  NOWOŚĆ ● ● ●

System ochrony (monitorowania) boków pojazdu1)  NOWOŚĆ ● ● ●

Asystent wyjazdu z miejsca parkowania1)  NOWOŚĆ ● ● ●

Asystent cofania z przyczepą Trailer Assist1)  NOWOŚĆ ● ● ●

Światła dzienne ● ● ●

Pakiet Light & Vision ● ● ●

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów ● ● ●

Asystent świateł drogowych Light Assist ● ● ●

System rozpoznawania zmęczenia kierowcy1) ● ● ●

Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach1) ● ● ●

Czujniki ciśnienia w oponach TPMS1)  NOWOŚĆ ● ● ●

Asystent ruszania pod górę1) ● ● ●

Asystent zjazdu ze wzniesienia1), 2) ● ● ●

Systemy bezpieczeństwa i zabezpieczające

Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed 
otwarciem przez dzieci  NOWOŚĆ 

● ● ●

eCall  NOWOŚĆ ● ● ●

Hamulec multikolizyjny1) ● ● ●

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy1) ● ● ●

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) ● ● ●

System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych (ASR) ● ● ●

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS) ● ● ●

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera ● ● ●

Poduszki powietrzne boczne i chroniące głowę dla kierowcy 
i pasażera

● ● ●

Poduszki powietrzne chroniące głowę w przedziale pasażerskim ● ● ●

Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla fotela kierowcy ● ● ●

ISOFIX i Top Tether ● ● ●

System alarmowy z monitorowaniem wnętrza ● ● ●

Immobilizer, elektroniczny ● ● ●

Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją obsługi z wnętrza ● ● ●

Kierunkowskazy dachowe ● ● ●

02

03



• Wyposażenie standardowe       • Wyposażenie dodatkowe       – Niedostępne

02 Klimatyzacja półautomatyczna Climatic 
w kabinie kierowcy. Umożliwia płynną regulację 
temperatury.

03 Klimatyzacja 3-strefowa Climatronic. W pełni 
automatyczna klimatyzacja z filtrem alergicznym 
dysponuje różnymi czujnikami i utrzymuje ustawioną 
temperaturę dla kierowcy, pasażera siedzącego 
z przodu oraz pasażerów w przedziale pasażerskim 
na stałym poziomie. Przyjemny klimat w przedziale 
pasażerskim zapewnia drugie ogrzewanie, dodatkowy 
parownik oraz kilka wylotów powietrza w podsufitce.

04 Szyby termoizolacyjne (A). Zmniejszają 
odczuwalnie ciepło we wnętrzu. Szyby 
przyciemniane (B). Ciemne szyby w przedziale 
pasażerskim zapewniają wysoki poziom dyskrecji.4) 
 
05 Powietrzne ogrzewanie postojowe. Pracuje 
niezależnie od instalacji grzewczej i wentylacyjnej 
i można nim sterować zarówno poprzez centralny 
panel obsługi, jak i przy użyciu pilota radiowego 
zdalnego sterowania. Na życzenie dostępne jest 
również alternatywnie wodne ogrzewanie dodatkowe.

A B

05

02 03

04

Wyposażenie Trendline  Comfortline Highline

Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie kierowcy ● ● —
3-strefowa klimatyzacja Climatronic ● ● ●

Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera ● ● ●

Podsufitka z wylotami wentylacji w przedziale pasażerskim ● ● ●

Szyba przednia podgrzewana ● ● ●

Ogrzewanie szyby tylnej ● ● ●

Powietrzne ogrzewanie postojowe ● ● ●

Wodne ogrzewanie postojowe ● ● ●

Okna przesuwne z lewej strony ● ● ●

Okna przesuwne z prawej strony ● ● ●

Szyby termoizolacyjne ● ● ●

Szyby przyciemniane w przedziale pasażerskim ● ● ●

Rolety przeciwsłoneczne w przedziale pasażerskim ● ● ●

Wyposażenie offroadowe

Osłony podwozia3) ● ● ●
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe

02 Pojemnik dachowy box. Dzięki systemowi szybkiego mocowania na belkach bagażnika dachowego pojemnik o pojemności 340 l lub 
460 l w kolorze czarny metalik można łatwo zamontować. Pojemnik posiada system DuoLift umożliwiający otwieranie z dwóch stron oraz 
3-punktowy centralny zamek.     | TL | CL | HL |

03 Belki bagażnika dachowego. Dla Caravelle dostępne są zamykane na zamek belki z anodowanych profili aluminiowych z certyfikatem 
City Crash. Ich nośność wynosi 45 kg i mogą być połączone z różnymi systemami transportowymi.     | TL | CL | HL |

04 Uchwyt na narty i snowboard. Zamykany na zamek uchwyt na sześć par nart, cztery deski snowboardowe lub deskę wakeboardową 
można z łatwością zamontować do belek bagażnika dachowego. Duże przyciski do otwierania oraz wygodna funkcja wysuwania ułatwiają 
wkładanie i zdejmowanie nart lub desek także w grubych rękawicach.    | TL | CL | HL |

01 Uchwyt na rowery do montażu na tylnej klapie Premium. W pełni 
zmontowany uchwyt na cztery rowery do montażu na tylnej klapie. Uchwyty na 
ramy rowerowe można z łatwością przesuwać, co znacznie ułatwia załadunek. 
Uchwyt na ramę czwartego roweru jest dodatkowo zamykany na zamek. 
Konstrukcja uchwytu na rowery umożliwia wygodne elektryczne otwieranie tylnej 
klapy. Regulowane pasy mocujące zapewniają bezpieczny transport. Maksymalne 
obciążenie: 60 kg. Dostępna także wersja Comfort do samochodów bez 
elektrycznej klapy tylnej.     | TL | CL | HL |
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Oryginalne akcesoria  
Volkswagen®



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.     
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

05 Owiewki. Skutecznie redukują odgłosy wiatru, chronią przed 
bocznym słońcem i umożliwiają jazdę z uchylonymi szybami także 
podczas deszczu. Owiewki są dokładnie dopasowane do kształtu 
bocznych okien i mogą być zamontowane bez wiercenia otworów  
i klejenia.     | TL | CL | HL |

06 Listwa ochronna na tylny zderzak. Łatwa do przyklejenia  
listwa ochronna z tworzywa sztucznego w kolorze stali 
nierdzewnej chroni zderzak przed uszkodzeniami podczas 
wkładania i wyjmowania bagażu. Nie tylko stanowi atrakcyjny 
element stylistyczny, lecz także przyczynia się do dłuższego 
zachowania wartości Caravelle.     | TL | CL | HL |

07 Siatka do mocowania bagażu. Mocna elastyczna siatka mocowana 
do zaczepów w podłodze bagażnika skutecznie zapobiega przemieszczaniu 
się małych przedmiotów.     | TL | CL | HL |

05 07 08

0906

08 Mata bagażnika. Idealnie dopasowana do wymiarów bagażnika 
lekka i elastyczna mata z krawędzią o wysokości 5 cm chroni 
podłogę bagażnika przed zabrudzeniem i wilgocią, a specjalna  
faktura powierzchni ogranicza przemieszczanie się przedmiotów.  
Jeżeli nie jest potrzebna, można ją zrolować i schować. 
| TL | CL | HL |

09 Wanna bagażnika. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba przewieźć 
przedmioty mogące zabrudzić bagażnik. Wanna ma krawędzie 
o wysokości 20 cm, jest odporna na działanie kwasów i łatwo ją 
umyć.     | TL | CL | HL |
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

vwdostawcze.pl

Twój partner Volkswagen Samochody Dostawcze

Caravelle 6.1

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią 
zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. 
Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie 
opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień składania materiału 
do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
Wszystkie prezentowane pojazdy marki Volkswagen Samochody Dostawcze uzyskały homologację zgodnie z procedurą WLTP. 
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa oraz emisji CO2 i może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji 
pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku 
i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. 
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów 
po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: https://www.vw-group.pl/pl.

Caravelle 6.1:
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 7,5 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO2 od 196 g/km do 255 g/km (określone 
zgodnie z procedurą WLTP). Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

DSG® i 4MOTION® są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Volkswagen AG oraz innych przedsiębiorstw grupy Volkswagen w Niemczech 
i innych krajach. Faktu, że nazwy te nie posiadają w treści tego dokumentu znaku ®, nie należy rozumieć, że nie są one zarejestrowanym znakiem i/lub 
że nazw tych można używać bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Volkswagen AG. Volkswagen zapewnia odbiór i utylizację starych pojazdów. 
Wszystkie Volkswageny dają się utylizować i mogą być nieodpłatnie zwracane pod warunkiem spełnienia przepisów ustawowych. Bliższych informacji 
w tym zakresie udzielą Państwu Partnerzy Volkswagena, można je też znaleźć w internecie na vwdostawcze.pl lub też uzyskać pod bezpłatnym numerem 
telefonu 801 200 600 w Polsce.

Korzystanie z mobilnych usług online We Connect jest możliwe poprzez zintegrowane połączenie internetowe. Związane z tym koszty transmisji danych 
wewnątrz Unii Europejskiej ponosi Volkswagen AG w ramach zasięgu sieci, z wyjątkiem usług Streaming & Internet. W przypadku korzystania z usług 
Streaming & Internet oraz hotspotu WLAN płatne pakiety danych można uzyskać za pośrednictwem zewnętrznego partnera telefonii komórkowej Cubic 
Teleco” i wykorzystać w obszarze zasięgu sieci w wielu krajach europejskich. Informacje na temat cen i obsługiwanych krajów można znaleźć na  
vw.cubictelecom.com.
Alternatywnie istnieje możliwość korzystania z radia internetowego, radia hybrydowego i streamingu mediów poprzez przenośne urządzenie końcowe 
(np. smartfon) mogące funkcjonować jako hotspot WLAN. W tym wypadku odpowiednie usługi dostępne są tylko na podstawie aktualnej lub zawieranej 
odrębnie umowy z operatorem telefonii komórkowej i tylko w ramach zasięgu danej sieci komórkowej. W zależności od taryfy operatora telefonii 
komórkowej, korzystanie z internetowej transmisji danych może być związane z dodatkowymi kosztami, zwłaszcza za granicą (opłaty za roaming). 
Do korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect konieczny jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją 
transmisji danych na podstawie aktualnej lub zawieranej odrębnie umowy z operatorem telefonii komórkowej. Dostępność poszczególnych, opisanych 
w pakietach usług We Connect oraz We Connect Plus może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez uzgodniony okres 
obowiązywania umowy, a ich treść może w tym czasie ulegać zmianom. Bliższe informacje znajdują się na vwn.de/mod lub udzieli ich partner 
Volkswagen Samochody Dostawcze. Informacji o taryfach telefonii komórkowych udzielają operatorzy sieci.

Rozszerzona gwarancja do pięciu lat 
lub 150 tys. przejechanych kilometrów! 
Więcej informacji można znaleźć na vwdostawcze.pl


