
Grand California



Od wielu generacji California to synonim 

wolności, która umożliwia bycie u siebie 

w trakcie odwiedzin najpiękniejszych miejsc. 

Z kolei dzięki Grand Californii wolność ta jest 

jeszcze większa. A to dlatego, że nasz kamper 

na bazie Craftera jest stworzony do dłuższych 

tras i indywidualnych podróży.

Oba warianty tego modelu oferują 

ponadprzeciętny komfort jazdy, są wysokiej 

jakości oraz wyposażone są w kompletną 

łazienkę, kuchnię, łóżko w tyle pojazdu oraz 

nastrojowe oświetlenie – aby każdy mógł 

delektować się swoim urlopem w każdym 

zakątku ziemi.

Grand California

WOLNOŚĆ W STYLU GRAND

Ilustracja przedstawia wyposażenie za dodatkową opłatą.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, 
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.
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Grand California 600 ma idealne rozmiary na niezapo-

mniany, długi urlop rodzinny. Jej 6 m długości i 2,97 m* 

wysokości sprawi, że jest to samochód wystarczająco 

kompaktowy na małe kempingi, ale też wystarczająco 

duży dla 4-osobowej rodziny z dwójką dzieci. Przyczynia 

się do tego górne łóżko dla dzieci.

 Grand California 600

URLOP W STYLU GRAND



* Wysokość pojazdu, gdy zamknięte jest okno dachowe łazienki, bez opcjonalnej klimatyzacji postojowej i anteny satelitarnej.  Oznaczenia modeli informują o długości całkowitej pojazdu w cm.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje 
na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.
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 Najważniejsze cechy  
Grand Californii 600

 » kompaktowy kamper o dużym komforcie jazdy

 » wielofunkcyjne wnętrze

 » poprzecznie ułożone łóżko w tyle pojazdu dla dwóch osób dorosłych 

o powierzchni do spania o wymiarach 1,93 m* x 1,36 m

 » standardowe łóżko górne i duży dach panoramiczny

 » cztery okna kempingowe z moskitierą i plisą

 » kuchnia z kuchenką gazową z dwoma palnikami, zlewozmywakiem 

ze stali szlachetnej, 70-litrową lodówko-zamrażarką oraz małą 

szafką dolną

 » pełnowartościowa łazienka z prysznicem i toaletą

 » 110-litrowy zbiornik na świeżą wodę i 90-litrowy na ścieki

 » gazowe ogrzewanie powietrza i wody

 » liczne gniazda USB, 12 V oraz 230 V w przestrzeni mieszkalnej

* Dla podanej długości tolerancja wynosi +/− 3,5 cm.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.
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Oznaczenia modeli informują o długości całkowitej pojazdu w cm.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.



Daj się ponieść marzeniom, odkrywaj nowe miejsca 

i w tych najpiękniejszych zatrzymuj się spontanicznie. 

Grand California 680 pozwala na kształtowanie podróży 

według swojego uznania. Nasz kamper o długości 6,8 m 

ma na pokładzie wszystko to, co jest do tego potrzebne – 

wystarczającą ilość miejsca, by spędzić niezapomniane 

chwile.

 Grand California 680

CHWILE W STYLU GRAND
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Najważniejsze cechy  
Grand Californii 680

 » wysokiej jakości kamper gwarantujący wysoki komfort jazdy

 » wyjątkowo długa przestrzeń mieszkalna

 »  łóżko w tyle pojazdu o szerokości 1,67 m oraz długości do spania 2 m 

z prawej i 1,9 m z lewej strony

 » szafa na ubrania z drążkiem

 » 11 schowków górnych, z czego 6 otwiera się ku górze, a 5 ku dołowi

 » na życzenie: do 8 okien kempingowych z moskitierą i zasłoną

 » kuchnia z kuchenką gazową z dwoma palnikami, zlewozmywakiem ze 

stali szlachetnej, lodówko-zamrażarka o pojemności 70 l, duża szafka 

dolna oraz dodatkowy blat roboczy

 » pełna łazienka z prysznicem i toaletą

 » 110-litrowy zbiornik świeżej wody, 90-litrowy zbiornik na ścieki

 » gazowe ogrzewanie powietrza i wody

 » liczne gniazdka USB, 12 V i 230 V w przestrzeni mieszkalnej

Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.
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Miejsca siedzące: 4
Wysokość w świetle: 2,18 m–2,2 m
Stół: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m  
(dł./szer./wys.)
Ława: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m  
(dł./szer./wys.)

Łazienka: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3) 
(dł./szer./wys.)

Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
(opcjonalnie możliwość zwiększenia do 3880 kg)

Wymiary zewnętrzne: 
Długość: 5,98 m
Szerokość: 2,04 m1)

Wysokość: 2,97 m2)

Standardowa markiza: 2,5 m x 3 m (dł./szer.)

Dopuszczalne obciążenia zewnętrzne:
Masa przyczepy: 2 t
Bagażnik na rowery: 35 kg

1) Z lusterkami zewnętrznymi szerokość wynosi 2,41 m.  2) Wysokość pojazdu, gdy zamknięte jest okno dachowe łazienki, bez opcjonalnej klimatyzacji postojowej i anteny satelitarnej.  3) Wysokość w świetle ramy drzwi.  4) Wysokość blatu.  5) Na życzenie dostępne jest górne łóżko. Jest na nim 
miejsce dla 2 dzieci lub jednej osoby dorosłej po przekątnej.  6) Dla podanej długości tolerancja wynosi +/− 3,5 cm.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego 
dostępnego w Twoim kraju.

Przestrzeń mieszkalna 
Grand California 600

Kuchnia: 0,98 m x 0,4 m x 0,88 m4) 
(dł./szer./wys.)

Miejsca do spania: 2+25)

Łóżko tylne (poprzeczne): 1,93 m6)  
x 1,36 m
Łóżko górne:
1,6 m x 1,22 m z lewej,
1,9 m x 1,22 m z prawej 
Schowek: 800 l w tyle pojazdu,  
180 l pod łóżkiem



PRZESTRZEŃ  
W STYLU GRAND

Wymiary. Miejsca. Masy

Kuchnia: 1,4 m x 0,4 m x 0,88 m4)  
(dł./szer./wys.)

Łazienka: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)  
(dł./szer./wys.)

Miejsca do spania: 2
Łóżko tylne (wzdłuż): 2 m x 1,67 m 
z prawej, 1,9 m x 1,67 m z lewej
Schowek: 800 l w tyle pojazdu, 180 l  
pod łóżkiem

Miejsca siedzące: 4
Wysokość w świetle: 1,97 m–2,03 m
Stół: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m  
(dł./szer./wys.)
Ława: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m  
(dł./szer./wys.)

Przestrzeń mieszkalna
Grand California 680

Dopuszczalna masa całkowita: 3880 kg 
(wymagane prawo jazdy kategorii C)

Wymiary zewnętrzne: Długość: 6,8 m
Szerokość: 2,04 m1)

Wysokość: 2,84 m2)

Standardowa markiza: 2,5 m x 3,5 m (dł./szer.)

Dopuszczalne obciążenia zewnętrzne:
Masa przyczepy: 2 t
Bagażnik na rowery: 35 kg
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03 Dwa duże okna dachowe (0,7 m x 0,6 m) 
z moskitierą i zaciemnieniem. Jedno okno da-
chowe znajduje się z tyłu nad łóżkiem, a drugie 
z przodu nad kącikiem jadalnym.

04 Poprzeczne łóżko w tyle pojazdu (1,93 m* 
x 1,36 m) w Grand Californii 600. Wygoda to tyl-
ko jedna z funkcji kompaktowego łóżka w tyle 
pojazdu. Dzięki dwuczęściowemu systemowi za-
bezpieczenia ładunku umieszczony pod łóżkiem 
bagaż pozostaje na miejscu również w trakcie 
podróży. A dzięki temu, że łóżko jest składane na 
bok, umieszczanie bagaży w schowku pod nim 
odbywa się w bardzo praktyczny sposób.

Tylne łóżko wzdłuż pojazdu (2 m x 1,67 m oraz 
1,9 m x 1,67 m) w Grand Californii 680 (patrz 
rys. strona 7). Duże łóżko oferuje szczególnie 
dużo miejsca do spania i przechowywania baga-
żu. W jego obrębie znajdują się dwie szafki 
u dołu i wysoka szafka na ubrania. Schowek pod 
łóżkiem dzięki systemowi dwuczęściowego za-
bezpieczenia uniemożliwia przemieszczanie się 
bagażu. Łóżko składane na bok gwarantuje ła-
twe umieszczanie bagaży w schowku.

02 Sprężyny talerzowe zapewniające wysoki 
komfort spania.  Niezależnie od położenia 
w trakcie snu sprężyny talerzowe zapewniają 
optymalny komfort. Zdjęcie dotyczy modelu 
Grand California 680.

01 Łatwo dostępny schowek (do 980 l) w tyle 
pojazdu. Dużo miejsca na bagaż podróżny pod 
łóżkiem w tyle pojazdu. Dostęp do schowka 
przez tylne drzwi jest szczególnie praktyczny. 
Zdjęcie dotyczy modelu Grand California 680.MARZENIA 

W STYLU GRAND

Schowki. Mycie. Spanie

01 02 03

04

» Poprzeczne łóżko w tyle pojazdu w Grand Californii 600



07 Standardowe górne łóżko (1,6 m–1,9 m 
x 1,22 m) z dachem panoramicznym (0,7 m 
x 0,85 m), aluminiową drabiną i lampką do 
czytania w Grand Californii 600. Ma ono no-
śność 150 kg oraz miejsce na dwoje dzieci lub 
jednego dorosłego. Stelaż łóżka rozsuwa się 
po naciśnięciu przycisku, a panoramiczny dach 
jest przyciemniony i wyposażony w moskitierę.

08 Okna kempingowe z moskitierą i plisą. 
Otwierane daleko na zewnątrz okna kempin-
gowe mają dwa położenia służące do wietrze-
nia pojazdu.

05 Pełnowartościowa łazienka z prysznicem, 
toaletą i wieloma półkami. Łazienka zachwyca 
przemyślaną funkcjonalnością. I tak np. umy-
walkę można złożyć, odchylając ją ku górze 
podczas korzystania z prysznica lub toalety. 
Przybory łazienkowe zabezpieczone są przed 
spadaniem z regałów za pomocą odpowied-
nich elementów zabezpieczających. Składane 
lustro można zablokować. Czujnik ruchu włą-
cza oświetlenie lustra. Na ręczniki przeznaczo-
ne są 4 uchwyty. A dla ochrony przed przele-
waniem się wody zamontowano dwa odpływy 
z sitem na zanieczyszczenia i syfonem.

06 Praktyczna szafka pod umywalką. Drzwi 
szafki chronią przed rozpryskującą się wodą.

07

08

05

06

» Standardowe górne łóżko w Grand Californii 600

* Dla podanej długości tolerancja wynosi +/− 3,5 cm.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe, dostępne za dopłatą.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.

W DOMU W STYLU GRAND
Gotowanie. Jedzenie. Mieszkanie

02

01

03

01 Dwuczęściowa moskitiera na drzwiach przesuwanych. Cały otwór 
drzwiowy jest dokładnie przysłonięty moskitierą. Obie moskitiery moż-
na z łatwością przesuwać za pomocą profili, w których są one umiesz-
czone. Zdjęcie przedstawia Grand Californię 680.

Standardowy stolik kempingowy i dwa krzesła składane (bez zdjęcia). 
Łatwy do rozkładania zestaw stolik i krzesła do użytku na dworze. 
Po użyciu można je schować do przeznaczonych do nich pokrowców 
i umieścić w tylnych drzwiach dwuskrzydłowych pojazdu.

110-litrowy zbiornik na świeżą wodę i 90-litrowy na ścieki (bez zdję-
cia). Zbiornik na świeżą wodę ma ochronę przeciw zamarzaniu (zabudo-
wany wewnątrz pojazdu). Czujnik poziomu mają oba zbiorniki.

Standardowa markiza z białą obudową, opcjonalnie z czarną (bez zdję-
cia). Wykonana jest z materiału i rozkładana za pomocą ręcznej korby. 
W Grand Californii 600 markiza ma wymiary 2,5 m x 3 m, a w Grand Cali-
fornii 680 – 2,5 m x 3,5 m. Korba jest dostępna od zewnątrz, a umiesz-
czona na górze, w tylnej części pojazdu. 



02 Dodatkowy blat w kuchni. Grand Califor-
nia 600 ma dwie dodatkowe płyty, dzięki któ-
rym w razie potrzeby kuchnię można przedłu-
żyć. Natomiast Grand California 680 ma na 
stałe zamontowany dodatkowy blat z zinte-
growaną pod nim szafką.

03 Kuchnia z licznymi szufladami i lodówko-
-zamrażarką o pojemności 70 l. Szafka ku-
chenna oferuje dużo miejsca na sprzęt ku-
chenny i naczynia. Szczególnie praktyczna jest 
także lodówka dostępna z zewnątrz pojazdu. 
Na zdjęciu pokazana jest Grand California 680.

04 Kuchenka gazowa z dwoma palnikami 
oraz zlewozmywak z odchylaną armaturą. 
Dzięki dwuczęściowej szklanej pokrywie 
z kuchenki i zlewu można korzystać w sposób 
elastyczny. Zdjęcie przedstawia model Grand 
California 600.

05 Przytulna przestrzeń mieszkalna (kącik jadalny) z dużym stołem i czterema miejscami siedzącymi. 
Dużo miejsca na spożywanie posiłków, zabawę i relaks gwarantuje zestaw stół z krzesłami w przestrze-
ni mieszkalnej. Stół można przesuwać aż do tylnego oparcia ławy i przed rozpoczęciem jazdy można 
go od zewnątrz albo od wewnątrz umieścić na łóżku. Na zdjęciu widoczna jest Grand California 680.

04

05
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Ogrzewanie. Sterowanie. Komfort

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 
W STYLU GRAND

03

01 | 02

03 Elektrycznie sterowany schodek ułatwiający wchodzenie i wychodzenie 
z auta. W momencie otwierania drzwi przesuwnych schodek automatycznie się 
wysuwa. Wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje ostrzeżenie, jeśli z chwilą rozpo-
częcia jazdy schodek jest jeszcze wysunięty.

Gazowe ogrzewanie wody i powietrza przy pomocy 2 butli z gazem2) (bez zdję-
cia). Ciepłe powietrze, generowane przez urządzenie o mocy 6 kW, rozprowadza-
ne jest równomiernie we wnętrzu pojazdu przez 5 nawiewów. Ponadto system 
zaopatruje w ciepłą wodę 10-litrowy zbiornik na potrzeby kuchni i łazienki3)  .

Opcjonalne gazowo-elektryczne ogrzewanie wody i powietrza (bez zdjęcia). 
W uzupełnieniu ogrzewania wody i powietrza za pomocą gazu możliwe jest też 
zasilanie ogrzewania pokładowego za pomocą energii elektrycznej. Do tego celu 
potrzebne jest zewnętrzne źródło zasilania3).

Opcjonalne ogrzewanie wody i powietrza na olej napędowy i prąd (bez zdjęcia). 
Oprócz gazowo-elektrycznego ogrzewania wody i powietrza możliwy jest także 
system ogrzewania z wykorzystaniem oleju napędowego i energii elektrycznej. 
W ten sposób możliwe jest szczególnie długie niezależne ogrzewanie oraz reduk-
cja wagi pojazdu, bo obie duże butle gazowe nie są wtedy potrzebne. Jedynie do 
gotowania trzeba mieć na pokładzie jedną butlę z gazem4).

Opcjonalne dodatkowe ogrzewanie wody z programowanym ogrzewaniem po-
stojowym (bez zdjęcia). Wspomaga ono system ogrzewania pokładowego i dzięki 
funkcji programowania umożliwia wstępne ogrzewanie pojazdu przez maksymal-
nie 60 minut, np. w celu szybkiego odmrożenia szyb kabiny kierowcy.

Opcjonalne ogrzewanie postojowe powietrza z dogrzewaczem (bez zdjęcia).  
Napędzane paliwem ogrzewanie postojowe powietrza szybko nagrzewa wnętrze 
pojazdu za pomocą nawiewów. 

Opcjonalne ogrzewanie postojowe powietrza z dodatkowym ogrzewaniem 
wody, na życzenie programowalne (bez zdjęcia). Napędzane paliwem ogrzewanie 
postojowe powietrza szybko nagrzewa wnętrze pojazdu za pomocą nawiewów. 
Dodatkowo ogrzewanie wody wspomaga ogrzewanie pokładowe podczas pracy 
silnika. Wstępne podgrzanie pojazdu można zaprogramować lub uruchamiać za 
pomocą pilota dostępnego opcjonalnie.

01 Opcjonalna instalacja satelitarna firmy Kathrein do odbioru sy-
gnału TV. Antena satelitarna wysuwa się i chowa automatycznie. Ante-
na dopuszczona jest dla prędkości do 130 km/h1).

02 Standardowa instalacja solarna na dachu pojazdu. Grand California 
600 ma instalację o mocy 104 W w przedniej części dachu, a w Grand 
Californii 680 instalacja ma moc 174 W i znajduje się w środkowej części 
dachu. Obie instalacje służą do zasilania drugiego akumulatora i poma-
gają – w zależności od poziomu promieniowania słonecznego – pozosta-
wać dłużej niezależnym od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej.

Opcjonalna klimatyzacja dachowa 2200 W mocy chłodniczej (brak 
zdjęcia). To kompaktowe i lekkie urządzenie jest zasilane z zewnętrzne-
go źródła prądu 230 V.

1) Wysokość pojazdu z  instalacją satelitarną (schowaną) w przypadku Grand Californii 600 wzrasta do 3,09 m, a w przypadku Grand Californii 680 do 2,97 m.  2) Nie są na wyposażeniu.  3) Regulator ciśnienia gazu, czujnik zderzeniowy i  filtr gazu dla dwóch butli gazowych są standardowo na wyposażeniu.   
4) Regulator ciśnienia gazu, czujnik zderzeniowy i filtr gazu dla jednej butli gazu są standardowo na wyposażeniu.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.



04  Centralny sterownik z touchpadem do 
sterowania ogrzewaniem, zasilaniem w wodę 
i instalacją solarną. Komfortowy odczyt i re-
gulacja w jednym miejscu wszystkich tych pa-
rametrów, które nowoczesny kamper czynią 
wspaniałym. 

Sześć gniazd USB do ładowania smarfonów, 
tabletów i notebooków (bez zdjęcia). Po dwa 
gniazda USB znaleźć można w okolicy stołu 
i łóżka – kolejne dwa dostępne są z zewnątrz 
po otwarciu drzwi przesuwanych.

Cztery gniazda 230 V i jedno 12 V (bez zdję-
cia). Dwa gniazda 230 V są w kuchni, jedno 
pod ławą i kolejne w tylnej części pojazdu.

05 Oświetlenie wnętrza. Przytulne oświetle-
nie zapewnia światło główne nad górnymi 
schowkami, lampka robocza nad kuchnią 
i oświetlenie kącika jadalnego. Zdjęcie przed-
stawia Grand Californię 680.

Opcjonalne nastrojowe oświetlenie pomiędzy górnymi schowkami (bez zdjęcia). Wielokolorowa ta-
śma LED sterowana jest za pomocą centralnego sterownika. Regulować można kolor, jasność i usta-
wienie przełączników.

Opcjonalne wi-fi za pośrednictwem rutera LTE-Hotspot (bez zdjęcia). Tworzy punkt dostępowy wi-fi 
w pojeździe, z którego mogą korzystać urządzenia zewnętrzne. Potrzebna jest do tego karta SIM.

04

05
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03

Nawigacja. Klimatyzacja. Informacja

KOMFORT JAZDY W STYLU GRAND

02 Opcjonalna klimatyzacja Climatronic. System ten oferuje  
2-strefową regulację temperatury dla kierowcy i pasażera. Automatycz-
ny przełącznik powietrza obiegowego, czujnik jakości powietrza oraz 
opcjonalne ogrzewanie dodatkowe zapewniają w pojeździe przyjemny 
klimat.

Standardowy odbiornik radiowy Composition Color (brak zdjęcia). 
Urządzenie ma kolorowy wyświetlacz dotykowy 6,5", 4 głośniki (2 ni-
skotonowe, 2 wysokotonowe), Car-Net, App-Connect oraz interfejs 
Bluetooth do podłączenia telefonu komórkowego.

Opcjonalny odbiornik radiowy Composition Media (brak zdjęcia). Urządzenie jest kompatybilne 
z App-Connect i ma kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 20,3 cm (8 cali), ekran dotykowy 
z czujnikiem zbliżeniowym, napęd CD, który może odczytywać także pliki MP3, 4 głośniki o mocy  
20 W, slot na karty SD, złącze AUX-IN i USB w schowku, interfejs Bluetooth (dostępny w później-
szym terminie).

03 Opcjonalny system nawigacji Discover Media. Urządzenie wyposażone w kolorowy dotyko-
wy wyświetlacz o przekątnej 20,3 cm (8 cali) z czujnikiem zbliżeniowym i 4 głośniki o mocy 
20 W oferuje hybrydową nawigację, szeroki wachlarz opcji dla map, bezpłatne aktualizacje map 
przez internet, pamięć 32 GB do przechowywania plików medialnych, dwa zewnętrzne złącza 
USB oraz interfejs Bluetooth, hybrydowe sterowanie głosowe i radio internetowe. System ob-
sługuje też bezprzewodowo2) AppConnect, We Connect3) oraz We Connect Plus3).

0201

Opcjonalna wielofunkcyjna skórzana kierow-
nica, podgrzewana (brak zdjęcia). Leży bardzo 
dobrze w dłoniach i jest niezwykle łatwa 
w obsłudze. Za pomocą przycisków można 
sterować np. radiem lub nawigacją, telefonem 
komórkowym lub tempomatem.

01 Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus. Mo-
nochromatyczny wyświetlacz TFT wyświetla 
aktualne informacje, m.in. temperaturę ze-
wnętrzną, zasięg jazdy i średnie zużycie pali-
wa. Umożliwia on ponadto komfortowe usta-
wianie systemów asystenckich kierowcy 
i szybką kontrolę funkcji pojazdu. 

1) Do modelu Grand California dostępne są na życzenie dodatkowe dwa głośniki w tyle pojazdu. To opcjonalne wyposażenie będzie dostępne za jakiś czas.  2) Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z CarPlay, począwszy od systemu nawigacji Discover Media.  3) Więcej informacji na temat 
We Connect oraz We Connect Plus znaleźć można pod adresem vwn.de/mod.



04

04 Opcjonalny panel sterowania ogrzewania 
postojowego. Łatwo dostępny panel sterowa-
nia umieszczony jest na suficie. Ekran dotyko-
wy ułatwia regulowanie i programowanie 
ogrzewania postojowego.

Więcej informacji na temat wyposażenia 
znaleźć można w katalogu Craftera i na stronie 
vwdostawcze.pl.
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Opcjonalna automatyczna regulacja 
odległości ACC1). Automatycznie dopa-
sowuje prędkość jazdy do poprzedzają-
cego pojazdu i utrzymuje taki odstęp 
od niego, jaki został ustawiony przez 
kierowcę. Zawiera system obserwacji 
otoczenia Front Assist.

Opcjonalny system obserwacji otocze-
nia Front Assist z funkcją awaryjnego 
hamowania w mieście1), 2). W sytu-
acjach krytycznie małych odległości 
pomaga skrócić drogę hamowania.

Opcjonalny system utrzymania pasa 
ruchu Lane Assist3). W przypadku nie-
zamierzonego opuszczenia pasa ruchu 
skręca kierownicę w przeciwnym kie-
runku i jednocześnie ostrzega kierowcę 
sygnałem ostrzegawczym oraz wskaza-
niem na wyświetlaczu wielofunkcyj-
nym.

Opcjonalny Blind Spot Sensor z asy-
stentem wyjazdu z miejsca parkingo-
wego1). System ostrzega dźwiękiem, 
gdy podczas wyjazdu tyłem z miejsca 
parkingowego stwierdzi krytyczne zbli-
żenie się do innego pojazdu. Jeśli kie-
rowca nie zareaguje, to system poprzez 
uruchomienie hamulców może zredu-
kować skutki kolizji lub w optymalnym 
przypadku jej zapobiec.

Opcjonalny asystent manewrowania 
przyczepą Trailer Assist1). Automatycz-
nie manewruje pojazdami z przyczepą 
podczas parkowania na poprzecznych 
miejscach parkowania i ułatwia precy-
zyjną jazdę wstecz, w celu podjechania 
pod rampę lub podobne miejsca. Kie-
rowca musi jedynie włączyć wsteczny 
bieg, wcisnąć przycisk wspomagania 
parkowania i za pomocą przełącznika 
ustawiania lusterek wskazać kierunek, 
w którym przyczepa ma się przemieścić.

Opcjonalny, wykorzystujący czujniki 
system ochrony boków pojazdu1). Mo-
nitoruje boki pojazdu i za pomocą sy-
gnału optycznego i dźwiękowego 
o niebezpiecznym zbliżeniu się do 
słupków/murów lub pieszych.

Elektromechaniczne wspomaganie 
kierownicy. Zależne od prędkości 
wspomaganie z aktywnym ustawia-
niem kierownicy w położeniu neutral-
nym poprawia wyczucie i bezpieczeń-
stwo jazdy oraz pozwala osiągnąć 
nieznaną do tej pory w pojazdach użyt-
kowych precyzję.

1) W granicach systemu.  2) Do 30 km/h.  3) Kierowca musi być w każdej chwili gotowy, by zaingerować w szerszym zakresie niż system. Kierowca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za rozważnie prowadzenie pojazdu.  4) W zależności od typu radia lub nawigacji. Dostępne od modelu radia Composition 
Media lub wyższego.  5) Dostępny tylko w powiązaniu z systemem nawigacji Discover Media.  6) Dostępny tylko w powiązaniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia 
standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.



Opcjonalny ParkPilot. Ostrzega podczas par-
kowania sygnałem dźwiękowym o przeszko-
dach z przodu i z tyłu pojazdu oraz pokazuje 
na wyświetlaczu odległość od tych przeszkód.

Opcjonalna kamera cofania RearView1). Uła-
twia parkowanie poprzez wyświetlanie na 
ekranie radia lub nawigacji obszaru znajdują-
cego się za pojazdem4). Dodatkowe linie po-
mocnicze wspomagają parkowanie.

Tempomat. Od prędkości powyżej 30 km/h 
utrzymuje ustawioną prędkość jazdy na sta-
łym poziomie – niezależnie od tego, czy droga 
wznosi się czy opada.

Opcjonalny wskaźnik ciśnienia w oponach1). 
Wyświetla dla każdej opony aktualne ciśnienie 
i ostrzega w przypadku odchylenia od usta-
wionej wartości ciśnienia.

Opcjonalny system rozpoznawania zmęcze-
nia1). Za pomocą sygnałów optycznych 
i dźwiękowych zaleca zrobienie przerwy w jeź-
dzie, gdy tylko system stwierdzi taki sposób 
jazdy, który wskazuje na zmęczenie kierowcy.

Opcjonalny system rozpoznawania znaków 
drogowych5). Rejestruje znaki drogowe pod-
czas jazdy i informuje kierowcę o aktualnej sy-
tuacji na drodze.

Opcjonalne reflektory przeciwmgłowe z zin-
tegrowaną funkcją doświetlania zakrętów. 
W złych warunkach pogodowych zapewniają 
optymalną widoczność. Podczas skrętu włącza 
się reflektor po wewnętrznej stronie łuku 
skrętu i oświetla krawędź drogi.

Opcjonalny pakiet Światło & Widoczność. Aby 
zapewnić lepszą widoczność pakiet składa się 
z układu automatycznie włączającego światła 
drogowe oraz czujnika deszczu, który urucha-
mia wycieraczki. Asystenckie światła drogowe 
z funkcją Coming Home / Leaving Home za-
pewnia jasne oświetlenie otoczenia pojazdu, 
zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo 
i komfort.

Opcjonalny asystent zjazdu ze wzniesienia6). 
Poprzez ograniczenie liczby obrotów silnika, 
a gdy to konieczne także poprzez uruchamia-
nie hamulców zapewnia zjazd ze wzniesienia 
w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Asystent wjazdu na wzniesienia. System może 
zapobiegać niechcianemu toczeniu się pojazdu 
wstecz poprzez dwusekundowe wciśnięcie pe-
dału hamulca. W ten sposób zapewnia się 
komfortowe ruszanie z miejsca.

Więcej informacji na temat systemów 
asystenckich kierowcy znaleźć można 
na stronie vwdostawcze.pl.

Przewidywanie. Rozpoznawanie. Asysta

PERSPEKTYWY W STYLU GRAND
Opcjonalna regulacja świateł drogo-
wych Light Assist. Światła przyciem-
niają się automatycznie, gdy pojawi się 
pojazd z przeciwka lub pojazd poprze-
dzający, zanim zostanie on oślepiony. 
Od prędkości 60 km/h wzwyż i w przy-
padku całkowitej ciemności światła 
drogowe włączają się, o ile system zo-
stał wcześniej aktywowany.

Opcjonalny Blind Spot Sensor1). Za po-
mocą wskaźnika w lusterku zewnętrz-
nym system ostrzega, gdy w polu nie-
widocznym dla kierowcy pojawi się 
jakiś pojazd.

Asystent bocznego wiatru1). Będąc 
częścią składową systemu elektronicz-
nej kontroli stabilizacji, wspomaga on 
ten układ w przypadku silnego porywi-
stego wiatru bocznego poprzez auto-
matyczne przyhamowywanie kół.

Opcjonalny asystent parkowania Park 
Assist1). Potrafi w kilku krokach zapar-
kować auto na równoległym miejscu 
parkingowym. Po włączeniu wsteczne-
go biegu samochód przejmuje samo-
czynne kierowanie. Kierowca urucha-
mia jedynie gaz i hamulec.
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PODRÓŻ W STYLU GRAND
Zasięg. Komfort. Trakcja

Skontaktuj się z  lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.

Mocny silnik Diesla z napędem na przednią oś (brak zdjęcia). Opraco-
wana specjalnie z uwzględnieniem wymagań pojazdów użytkowych 
jednostka napędowa charakteryzuje się długą żywotnością i spełnia 
wysokie wymagania w odniesieniu do osiągów. Również w ekstremal-
nych warunkach eksploatacyjnych oferuje ona duży przebieg, wydaj-
ność i niezawodność. Niskie zużycie paliwa zwiększa elastyczność pod-
czas planowania tras.

2,0 I TDI (177 KM, 410 Nm)
w Grand Californii 600

2,0 I TDI (177 KM, 410 Nm)
w Grand Californii 680

8-biegowa automatyczna skrzynia biegów (brak zdjęcia). Wysoki 
moment obrotowy w Grand Californii przenoszony jest na koła prak-
tycznie bez przerw. W ten sposób możliwa jest także komfortowa 
i oszczędna jazda w mieście w trybie Stop and Go.

Opcjonalny napęd na wszystkie koła 4MOTION (brak zdjęcia). Stały na-
pęd na wszystkie koła 4MOTION rozdziela siłę napędową wg zapotrze-
bowania między przednią i tylną oś na wszystkie cztery koła. Dzięki 
temu Grand California ma zapewniony optymalny kontakt z nawierzch-
nią drogi. Dostępny tylko dla modelu Grand California 680 – dopusz-
czalna masa całkowita 3880 kg.
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06

KOLORY LAKIERU,  
KOŁA I TAPICERKI

04

07 08

02 03

01 Srebrny Refleks. Opcjonalny lakier metalizowany
02 Szary Ind. Opcjonalny lakier metalizowany
03 Biały Candy. Lakier standardowy
04 Srebrny Refleks / szary Ind. Opcjonalny dwukolorowy lakier
05 Biały Candy / wiśniowa czerwień. Opcjonalny dwukolorowy lakier
06  Biały Candy / metaliczny beż Mojave. Opcjonalny dwukolorowy 

lakier
07 Biały Candy / niebieski Deep Ocean. Opcjonalny dwukolorowy lakier
08 Tapicerka materiałowa Valley w kolorze Palladu
09  Stalowe obręcze kół 6,5 J x 16 w kolorze srebrnym z osłoną na 

środku koła. Z oponami 205/75 R 16 C
10  Stalowe obręcze kół 6,5 J x 16 w kolorze czarnym z pełnymi 

kołpakami. Z oponami 205/75 R 16 C
11  Opcjonalne obręcze ze stopów lekkich Lismore 6,5 J x 17. 

Z oponami 235/65 R 17 C

05

01

09 10 11

Nasze pojazdy standardowo wyposażone są w opony letnie. Twój dealer Volkswagen Samochody Dostawcze z przyjemnością Ci doradzi.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyposażenia standardowego i wyposażenia 
dodatkowego dostępnego w Twoim kraju.



Zewnętrzne

»  16-calowe stalowe obręcze kół w kolorze srebrnym 
z osłoną na środku koła

» podwójne halogenowe reflektory

»  osłona chłodnicy (grill), lakierowana, z trzema 
chromowanymi listwami ozdobnymi

»  przedni zderzak w kolorze szarym z lakierowaną 
wstawką w kolorze karoserii

» boczne listwy ochronne

» termoizolacyjne oszklenie

Wewnętrzne

» tapicerka materiałowa Valley w kolorze Palladu

» dwa pojedyncze fotele w pierwszym rzędzie

»  wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę 
radia i telefonu komórkowego, regulacja wysokości 
i odległości

» przemyślany system schowków

» cztery uchwyty na kubki w kabinie kierowcy

» gumowa wykładzina podłogowa w kabinie kierowcy

Funkcje

»  technologia BlueMotion z systemem Start-Stop 
i odzyskiwaniem energii z hamowania

»  dwa gniazda 12 V w kabinie kierowcy

»  elektrycznie sterowane szyby

»  centralny zamek z pilotem

Bezpieczeństwo

»  automatyczne hamowanie po kolizji

»  asystent ruszania pod górę

»  światła dzienne

»  poduszka powietrzna kierowcy

»  elektroniczna kontrola stabilizacji

»  ABS, ASR, EDS

»  sygnalizator niezapiętych pasów kierowcy

»  elektroniczny immobilizer

»  elektromechaniczne wspomaganie kierownicy 

Pozostałe elementy wyposażenia znaleźć można 
w katalogu Craftera.

Odbiór i recykling starych aut
Volkswagen podejmuje wyzwania stawiane przez nowoczesne społeczeństwo, co uwzględnia we 
wszystkich produktach marki Volkswagen. Dotyczy to oczywiście także ochrony środowiska 
i zasobów naturalnych. Dlatego wszystkie nowe pojazdy Volkswagena poddają się recyklingowi 
w sposób przyjazny dla środowiska i można je, co do zasady, bezpłatnie oddawać – pod warunkiem
spełnienia odpowiednich przepisów krajowych. Bliższe informacje na temat odbiorów 
i recyklingu starych pojazdów uzyskać można u dealerów Volkswagen Samochody Dostawcze, 
w internecie pod adresem www.volkswagen.de lub pod bezpłatnym w RFN numerem infolinii 
0800 – Volkswagen (0800 – 86 55 79 24 36).

TDI® oraz 4MOTION® to zastrzeżone marki Volkswagen AG i innych przedsiębiorstw Grupy 
Volkswagen w Niemczech i innych krajach. Fakt, iż jakiś symbol w tym dokumencie nie posiada 
znaku ®, nie oznacza, że symbol ten nie jest zastrzeżoną marką i/lub że symbol ten może być 
używany bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Volkswagen AG. Przedstawione pojazdy 
wyposażone są częściowo w elementy wyposażenia dodatkowego, dostępne za dopłatą. 
Pokazane na zdjęciach dekoracje nie są elementem wyposażenia standardowego.

Elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego nie są możliwe do przedstawienia w tym 
katalogu w pełnym zakresie. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego mogą spowodować 
późniejszą dostawę pojazdu.

Gwarantowana jakość
Volkswagen gwarantuje Ci, oprócz ustawowej gwarancji, dwuletnią gwarancję Volkswagena dla 
wszystkich pojazdów nowych, trzy lata gwarancji na lakier oraz dwanaście lat gwarancji na 
perforację nadwozia. Wszystkie dane dotyczące gwarancji Volkswagena oraz gwarancji 
Volkswagena na lakier obowiązują tylko dla pojazdów marki Volkswagen zgodnie z obowiązującą 
w danym momencie ofertą dla RFN, dla których Volkswagen AG dostarczył książkę serwisową 
przeznaczoną na rynek niemiecki.

Wszystkie dane dotyczące wyposażenia standardowego, elementów wyposażenia, wyglądu, 
danych technicznych i kosztów eksploatacji pojazdów oparte są na parametrach rynku 
niemieckiego i odpowiadają informacjom posiadanym w momencie przekazywania katalogu do 
druku. O zmianach specyficznych dla danego kraju informują dealerzy Volkswagen Samochody 
Dostawcze. Zastrzega się prawo do zmian.

W pojazdach klasy N1, N2 i M2 stosowany jest środek chłodniczy R134a. W Crafterze o klasie 
M1, w powiązaniu z klimatyzacją stosowany jest środek R1234yf. Współczynnik GWP 
zastosowanego środka wynosi 1,430 (dla R134a) i 4 (dla środka R1234yf). Objętość środka 
zależy od kompresora klimatyzacji i waha się pomiędzy 560 a 590 g.

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO INFORMACJE OGÓLNE
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Twój Partner Volkswagen Samochody Dostawcze

Grand California

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 Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających 
wymogi pod względem możliwości odzysku i recyklingu 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 Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich 
z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.

Grand California:
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 11,5 l/100 km do 12,9 l/100 km, emisja CO₂: od 301 g/km 
do 339 g/km (określone zgodnie z procedurą WLTP). Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

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 Telecom 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 
www.vwdostawcze.pl lub udzieli ich Partner Volkswagen Samochody Dostawcze. Informacji o taryfach telefonii komórkowych 
udzielają operatorzy sieci.
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