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Ikona najnowszego stanu techniki
Multivan

1) Źródło: Auto Motor und Sport, kategoria Vany, ostatnie wyróżnienie 05/2019.
2) Źródło: AUTO BILD ALLRAD, kategoria Vany z napędem na wszystkie koła, ostatnie wyróżnienie 06/2019.
3) Źródło: AUTO ZEITUNG, kategoria Vany, ostatnie wyróżnienie 26/2018.
4) Wyposażenie dodatkowe
za dopłatą. 5) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Trendline i w Multivanie Comfortline. 6) Niedostępne dla wszystkich silników. 7) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION. 8) W ramach limitu systemu.
9) Kierowca musi być zawsze przygotowany na przejęcie kontroli nad systemem wspomagającym. Nie jest on zwolniony z 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.

Bulli – oryginał
Motoryzacyjna legenda. Od 70 lat odnosi sukcesy
na rynku oraz zdobywa nagrody – 16 x Najlepszy
samochód1), 14 x Samochód roku z napędem
na wszystkie koła2), 11 x Auto Trophy3).

Udoskonalona stylistyka
Całkowicie zmodernizowany przód, nowe obręcze
ze stopów lekkich4), zmodyfikowana paleta kolorów,
wyraźnie zarysowane reflektory przednie LED5)
oraz lampy tylne LED5).

Sprawdzona jakość
Solidna karoseria, trwałe materiały
i wysoka jakość wykonania.

Imponująca różnorodność wersji
Trzy linie wyposażenia, kilka zespołów
napędowych silnik-skrzynia biegów oraz
szeroki wybór wyposażenia dodatkowego.

Optymalne przystosowanie
do jazdy terenowej
Napęd na wszystkie koła 4MOTION4), 6), skrzynia
dwusprzęgłowa DSG4), 6), asystent zjazdu
ze wzniesienia7), 8), asystent ruszania pod górę
i mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego4), 7).

Najnowocześniejsze systemy
wspomagania kierowcy
Teraz także z asystentem rozpoznawania znaków
drogowych4), 8), systemem ochrony (monitorowania)
boków pojazdu5), 8), asystentem bocznego wiatru8),
asystentem utrzymania pasa ruchu4), 8) ,9), asystentem
parkowania5), 8), asystentem wyjazdu z miejsca
parkowania4), 8) i asystentem cofania z przyczepą4), 8).

Poznaj Multivana w akcji na:
www.vwuzytkowe.pl/pl/modele/multivan-61.html

1) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Comfortline.
2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
3) 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.volkswagenwe.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały
uzgodniony okres. 4) W ramach limitu systemu. Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wysoki komfort jazdy
Ergonomiczne fotele z odporną na odkształcenia
tapicerką Premium, znakomita izolacja
akustyczna, świetna widoczność i przyjemna
atmosfera we wnętrzu.

Najlepsza komunikacja
Cyfrowe zegary Digital Cockpit o wysokiej
rozdzielczości1), nowe systemy radiowe
i nawigacyjne z ekranami dotykowymi o przekątnej
do 23,4 cm (9,2 cala)2), teraz również online dzięki
zintegrowanej karcie SIM, usługi mobilne online
Volkswagen We Connect3) oraz indukcyjne2)
ładowanie smartfonów.

Wnętrze o maksymalnej
zmienności
Fotele obrotowe i 3-osobowa kanapa w przestrzeni
pasażerskiej, z możliwością wygodnego składania,
płynnego przesuwania i zamocowania w każdym
miejscu systemu szynowego. Łatwy demontaż
i montaż siedzeń.

Unowocześnione
wyposażenie standardowe
Wszystkie prezentowane linie wyposażenia
zawierają wielofunkcyjną kierownicę obszytą
skórą, zaprojektowaną na nowo deskę
rozdzielczą, elektrycznie sterowane zabezpieczenie
drzwi przesuwnych przed otwarciem przez dzieci,
asystenta bocznego wiatru4)
i diodowe oświetlenie wnętrza.

Van
świata
Kiedy w 1950 r. pierwszy Bulli zjechał z taśmy produkcyjnej, nikt nie przypuszczał,
że kiedyś będzie budził emocje na całym świecie. Początkowo znany był jako FensterBus,
później również jako Samba, aż stopniowo stał się dzisiejszym Multivanem.
Ale od samego początku jedna rzecz pozostała w nim niezmienna – jego serce, DNA kultowego Bullika.

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

Bardziej elastyczny. Bardziej zmienny. Bardziej przemyślany. Multivan potrafi praktycznie wszystko.
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Wszechstronny. Multivan dostosuje się do potrzeb prawie każdej rodziny.

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

Przesuwanie. Składanie. Obracanie. W Multivanie jest wiele dobrych pomysłów.
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Uzależnia od niezależności.

Z dbałością o szczegóły

Dobre samopoczucie

Stopery drzwi

Przytulność

Chroni przed zimnem

Każdy zna ten problem. Gdy słońce praży z boku auta,
po lewej grzeje się kierowca, po prawej trzęsie się
z zimna pasażer. Rozwiązaniem jest Climatronic1).
Specjalne czujniki dostosowują automatycznie
moc chłodzenia klimatyzacji do promieni
słonecznych wpadających do środka.

W elektrycznie otwieranych i zamykanych drzwiach
przesuwnych1) wiele małych czujników dba o to,
aby nic się nie przytrzasnęło. Obojętnie, czy drzwi są
otwierane i zamykane z kokpitu, kluczykiem zdalnego
sterowania z odległości czy też ręcznie. Wbudowane
w krawędzi drzwi czujniki reagują natychmiast,
np. jeżeli dotknie się je ręką.

Pracujesz regularnie w aucie lub chcesz w nim też
czasem przenocować? Dzięki powietrznemu
ogrzewaniu postojowemu o mocy
do 3000 W nie będzie z tym żadnego problemu.
Zapewnia ono przyjemne ciepło we wnętrzu
do 48 godzin.
Dla wszystkich, którzy rankiem przed uruchomieniem
auta nie chcą mieć lodu na przedniej szybie, dostępne
jest wodne ogrzewanie dodatkowe4). Po odpowiednim
ustawieniu ogrzewa ono szybę i silnik już przed
rozpoczęciem jazdy.

W Multivanie listwy wylotowe wentylacji dla
pasażerów znajdują się w podsufitce przestrzeni
pasażerskiej. Po pierwsze są w ten sposób łatwo
dostępne dla każdego, po drugie, po odpowiednim
ustawieniu foteli, nie dmuchają zimnym
powietrzem z boku lub z tyłu na kark.

Mnóstwo miejsca
Maksymalnie przestronne wnętrze, a z zewnątrz
tak kompaktowy, jak to możliwe. Multivan jest
idealnie dostosowany do codziennego życia.
Po pierwsze oferuje pasażerom dużo miejsca
nad głową i na nogi. Po drugie dzięki swojej
wysokości poniżej 2000 mm2) mieści się
w większości garażów podziemnych.
Ponadto krótki rozstaw osi zapewnia
mały promień skrętu – zaledwie 11,9 m2).

Regulacja siedzeń
W Multivanie nic nie przepadnie. Fotele, stolik
wielofunkcyjny3) oraz pojemnik termoizolujący4)
dzięki kółkom z twardej gumy przesuwają się cicho
i płynnie tam i z powrotem po aluminiowej osłonie
systemu szynowego. Nie ma ustalonych pozycji
siedzeń, dlatego nie ma różnicy, w którym miejscu
szyny nastąpi zablokowanie foteli – będą zawsze
dobrze zabezpieczone.

Brak hałasu

Szybkie pakowanie
Długie przedmioty, na przykład narty, nie muszą być
przewożone na dachu. Można je także łatwo wsunąć
pod 3-osobową kanapę i bezpiecznie
przetransportować w przestrzeni pasażerskiej.

W Multivanie jest cudownie cicho z wielu powodów.
Pierwszym z nich jest wałek równoważący w silniku.
Likwiduje on wibracje silnika, zanim jeszcze
powstaną. Skutek: pracuje on wyraźnie spokojniej.
Resztę hałasu pochłania w większości zawieszenie
zespołu napędowego. A pakiet szyb izolacyjnych4)
dodatkowo znacznie redukuje odgłosy z zewnątrz.

1) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Trendline i w Multivanie Comfortline.
2) Należy zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary
mogą się różnić. 3) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Comfortline. 4) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą. 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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Komunikacja
przyszłości
Samochody stają się coraz inteligentniejsze, dlatego w Multivanie zastosowano wiele
nowych technologii, które sprawiają, że jazda jest bardziej komfortowa. Na przykład cyfrowy
kokpit o wysokiej rozdzielczości1) z widokiem nawigacji lub Volkswagen We Connect2): liczne
usługi, które zamieniają smartfona w pilota do auta. A to dopiero początek.
Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Comfortline. 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. Na ilustracji pokazano
wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.
1)

Multivan – Digitalizacja i komunikacja
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Nowy cyfrowy kokpit
Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Comfortline. 2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą. 3) W ramach limitu systemu. 4) Dostępne tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym
Discover Pro. Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

Druga mapa nawigacyjna w trybie 3D4)

„Wszystko, co istotne,

Przegląd danych podróży

widoczne na pierwszy
rzut oka – i pełna
dowolność konfiguracji”
W Multivanie możesz teraz na wyciągnięcie ręki doświadczyć najnowszych
zdobyczy technologicznych. Najnowocześniejsze systemy Infotainment o dużej
pojemności pamięci oraz cyfrowy kokpit1) mają wiele nowych funkcji. Ten ostatni
przekonuje do siebie wyświetlaczem o przekątnej 26 cm (10,25 cala), intensywnymi
kolorami oraz jasnym i kontrastowym obrazem. Cyfrowy kokpit1) obsługuje się
poprzez wyświetlacz dotykowy systemu Infotainment oraz wielofunkcyjną
kierownicę obszytą skórą. Przy pomocy przycisków można wygodnie przewijać
playlistę w bibliotece multimedialnej smartfona, wybierać rozmówcę telefonicznego
poprzez wybór zdjęcia profilowego lub ustawić bezpieczną odległość aktywnego
tempomatu ACC 2), 3).
Jeszcze więcej możliwości można uzyskać, łącząc cyfrowy kokpit1) z systemem
nawigacyjnym Discover Pro2) o przekątnej ekranu 23,4 cm (9,2 cala). Można dzięki
temu wyświetlać drugą mapę nawigacyjną w większym formacie na cyfrowym
kokpicie1). Ponadto zyskuje się też możliwość pobierania przez internet informacji
o korkach i wolnych miejscach parkingowych. Kolejną zaletą jest to, że obydwie
mapy można powiększać na różne sposoby. Wtedy cyfrowy kokpit1) pokazuje
na przykład tylko najbliższą okolicę, podczas gdy w systemie nawigacyjnym
dostępny jest ogólny widok mapy.

Playlista ze smartfona

Rozpoznawanie znaków drogowych

Multivan – Digitalizacja i komunikacja
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We Connect Plus1), 2): Blokowanie i odblokowanie4)

„Czy przy użyciu aplikacji,
czy poprzez nawigację
– dzięki We Connect1) Multivan
jest cyfrowy jak nigdy dotąd”

Dzięki aplikacji Volkswagen We Connect1) jazda autem jest teraz jeszcze lepiej
zintegrowana, cyfrowa i bardziej komfortowa. Duża liczba usług umożliwia szybki
dostęp do Multivana – wygodnie przy użyciu smartfona. Sercem systemu jest
aplikacja We Connect1). Łączy ona smartfon z pojazdem poprzez zintegrowaną kartę
SIM. Bezpłatny pakiet podstawowy We Connect1) oferuje między innymi różne
raporty dotyczące pojazdu, użyteczne wskazówki związane z planowaniem serwisu
oraz automatyczne zgłaszanie awarii. Ma też funkcję znajdowania miejsca
parkowania, która doprowadza bezpośrednio do pojazdu. Dzięki pakietowi
We Connect Plus1), 2) można uzupełnić ofertę o wiele dodatkowych usług.
Pozwalają one np. uruchomić lub zaprogramować3) ze smartfona ogrzewanie
postojowe, w przypadku wykrycia prób włamania wysłać przez system
alarmowy komunikat na telefon komórkowy lub aktualizować mapy online.
Aby skorzystać z tych wyjątkowych usług, wystarczy już dziś zarejestrować się
w portalu We Connect1). Dostęp do kompletnej oferty usług mobilnych online
uzyskuje się po pomyślnej aktywacji pojazdu.

We Connect Plus1), 2): System alarmowy online

Indukcyjna stacja ładowania5)
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.volkswagenwe.com i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres. 2) Przy aktywnym przedłużeniu od drugiego roku za dopłatą. 3) Dostępne tylko w połączeniu z dodatkowym ogrzewaniem wodnym. 4) Usługa
Blokowanie i odblokowanie 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
1)

We Connect1): Pozycja parkowania

Bezprzewodowa App-Connect2), 6)

We Connect1)
oraz We Connect Plus1), 2)

We Connect1)
Numer zgłaszania awarii NOWOŚĆ
Numer informacyjny
Parkposition
Automatyczne powiadamianie o wypadkach drogowych NOWOŚĆ
Status pojazdu
Drzwi i światła
Raport o stanie pojazdu
Dane podróży
Planowanie terminów serwisu
We Connect Plus1), 2)
Informacje o ruchu drogowym online NOWOŚĆ
Wyszukiwanie celu specjalnego online
Aktualizacja map online NOWOŚĆ
Obsługa głosowa online NOWOŚĆ
Streaming mediów7) NOWOŚĆ
Powiadomienie o obszarze
System alarmowy online
Ogrzewanie postojowe online3)
Blokowanie i odblokowanie4)
Radio internetowe7) NOWOŚĆ
Hotspot WLAN7) NOWOŚĆ
Powiadomienie o prędkości
Trąbienie i miganie
Obliczanie trasy online
Stacje benzynowe i stacje ładowania
Parkingi

We Connect Plus1), 2): Informacje o ruchu drogowym online
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z CarPlay od systemu nawigacyjnego Discover Media. 7) Dostępne tylko w połączeniu z pakietem Streaming
i Internet. 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.
5)

Volkswagen Samochody Dostawcze – możemy jeszcze
więcej! Przekonaj się: vwdostawcze.pl

6)
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Asystent parkowania
Park Assist1), 2) NOWOŚĆ

Asystent cofania z przyczepą
Trailer Assist1), 3) NOWOŚĆ

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

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

System ochrony
(monitorowania) boków
pojazdu1), 2) NOWOŚĆ
Monitoruje boki pojazdu
podczas jazdy i sygnalizuje
na wyświetlaczu systemu
Infotainment, że nastąpiło
krytyczne zbliżenie się boku
pojazdu do słupków lub ścian.

Czujniki ciśnienia
w oponach1), 3) NOWOŚĆ

Rozpoznawanie znaków
drogowych1), 3) NOWOŚĆ

Informuje kierowcę przed jazdą
i w trakcie jej trwania
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.

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.

Dziesięć systemów wspomagających kierowcę, które ułatwiają życie
Wybrane systemy wspomagające kierowcę w formie filmu na vwdostawcze.pl

W ramach limitu systemu. 2) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Trendline i w Multivanie Comfortline. 3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą. 4) Kierowca musi być zawsze przygotowany na przejęcie kontroli nad systemem
wspomagającym. Nie jest on zwolniony z rozważnego kierowania pojazdem. 5) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

Asystent bocznego wiatru1)
NOWOŚĆ

Asystent utrzymania pasa
ruchu Lane Assist1), 3), 4)

Asystent wyjazdu z miejsca
parkingowego1), 3) NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

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

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.

Aktywny tempomat ACC
z systemem obserwacji otoczenia
Front Assist z funkcją hamowania
awaryjnego w mieście1), 3)
Automatycznie dopasowuje
prędkość do prędkości
poprzedzającego pojazdu
i utrzymuje przy tym ustaloną
przez kierowcę odległość.

Asystent zjazdu
ze wzniesienia1), 3), 5)
Poprzez obniżenie prędkości
obrotowej silnika oraz
ewentualne ingerencje
w układ hamulcowy zapewnia
kontrolowane i bezpieczne
zjeżdżanie ze wzniesień.

Multivan – Systemy wspomagające kierowcę

23

Kwestia
napędu
Każdy kierowca ma własny styl jazdy, a więc dla każdego mamy odpowiedni napęd.
Bez względu na to, czy jest to styl rajdowy, spokojny czy oszczędny
– każda kombinacja silnika i skrzyni biegów z odpowiednim zawieszeniem
Multivana gwarantuje Ci absolutny brak ograniczeń w dążeniu do wolności.
1) Niedostępne dla wszystkich silników.
2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
3) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

4)

Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi.

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Napęd na wszystkie koła 4MOTION1), 2), układ jezdny i skrzynia biegów

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.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DSG1), 2). Silniki TDI można
łączyć z adaptacyjną, 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią
biegów. Umożliwia ona całkowicie automatyczną, łagodną
zmianę biegów bez przerywania siły pociągowej i dostosowuje
się do stylu jazdy kierowcy.

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego1), 2), 3). Jako dodatkowe wsparcie
do napędu na wszystkie koła 4MOTION1), 2) dostępna jest mechaniczna blokada
mechanizmu różnicowego dla tylnej osi. Ułatwia ona ruszanie w trudnych
warunkach, poza utwardzonymi drogami, i sprawia, że Multivan jest jednym
z najbardziej przystosowanych do jazdy terenowej pojazdów w swojej klasie.

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC1), 4). Dostępne są profile
jazdy: Standardowy, Komfortowy, Eco i Sportowy. Można wybrać
je przyciskiem, także w czasie jazdy. Oprócz tego dostępne jest
także ustawienie własnego profilu jazdy.

Multivan – Technologie napędu
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Multivan Trendline
s t ro n a

28

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

Multivan Comfortline
s t ro n a
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Multivan Highline
s t ro n a

38

Auto wiele mówi o osobach, które nim jeżdżą,
dlatego swojego Multivana możesz wyposażyć
we wszystko, co pasuje do Ciebie i Twojego
stylu życia. Chcesz zacząć od razu?
Przejdź zatem do strony 58.

Multivan – Przegląd linii wyposażenia
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Świat jest wielki
Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Anna zamieniła swoje hobby w zawód. Wraz z rodziną odkrywa pieszo nieznane szlaki w całej Europie.
Swoją pasją do przyrody dzieli się również z innymi. W sieci regularnie udziela porad dotyczących
wędrówek. Do punktu startu każdej trasy dowozi ją niezawodnie Multivan Trendline.

Multivan – Multivan Trendline
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Anna

„Potrzebujemy auta,
które potrafi wszystko.
Niezależnie od tego,
dokąd jedziemy”
Odkrywaj świat z młodszymi i starszymi – w Multivanie Trendline jest to zawsze
świetna przygoda. Siedem miejsc siedzących w połączeniu z dużym bagażnikiem
daje dostatecznie dużo przestrzeni, aby zabrać ze sobą wszystko. W trakcie
podróży dwa komfortowe fotele z podparciem lędźwiowego odcinka kręgosłupa
w kabinie kierowcy oraz szeroka 3-osobowa kanapa zapewniają relaksującą jazdę.
Po przybyciu do celu wyprawa odkrywcza zaczyna się w przestrzeni pasażerskiej.
Tam – w poszyciu drzwi przesuwnych – znajduje się składany stolik1), który można
zawiesić w przestrzeni pasażerskiej jako stolik 2-nożny lub ustawić na zewnątrz
jako stolik 4-nożny, np. na małą przekąskę. A ten, kto poczuje się zmęczony,
może sobie w mgnieniu oka wyczarować z 3-osobowej kanapy i półki
multifunkcyjnej2) dużą powierzchnię do leżenia. W ten sposób Multivan Trendline
dostosowuje się perfekcyjnie do potrzeb. Codziennie na nowo.

3-osobowa kanapa z rozkładanym stolikiem1)

Bagażnik na rowery Premium2)
1) Ze stolika składanego można korzystać wyłącznie podczas postoju pojazdu.
skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

2)

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.

3)

W ramach limitu systemu.

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia

Multivan Trendline
Anny
Najważniejsze
cechy
wyposażenia
standardowego

Osłona chłodnicy z dwiema
chromowanymi listwami
Wielofunkcyjna kierownica
skórzana NOWOŚĆ
Siedem miejsc siedzących
Wyjmowany stolik składany1)
(do użytku wewnątrz i na zewnątrz)
Elektryczne zabezpieczenie drzwi
przesuwnych przed dziećmi NOWOŚĆ
Asystent bocznego wiatru3) NOWOŚĆ

Wyposażenie
dodatkowe

17-calowe obręcze kół ze stopów
lekkich Aracaju NOWOŚĆ
System nawigacyjny
Discover Media NOWOŚĆ
Pakiet Dobranoc
Rolety przeciwsłoneczne
32-litrowy pojemnik termoizolujący
z drugim akumulatorem
Półka multifunkcyjna z tapicerką
Kamera cofania Rear View
Bagażnik na rowery Premium do haka
holowniczego NOWOŚĆ

Kamera cofania Rear View2)

Stolik składany1) do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Multivan – Multivan Trendline
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Jan i Ewa ze wszystkich atrakcji najbardziej uwielbiają jedną – miasta. Duże i małe.
Modne, tłumnie odwiedzane miejsca i ukryte perełki. Ponieważ jest ich mnóstwo,
para często jest w drodze. Na lokalnych targach lubi wyszukiwać dla siebie różne pamiątki,
nie patrząc na ich rozmiary. Dostateczną ilość miejsca zapewnia im Multivan Comfortline.

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

Miejski podróżnik
Multivan – Multivan Comfortline
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Praktyczny stolik składany5)
chowany w poszyciu bocznym

Jan

„Kiedy widzimy coś
pięknego, zabieramy
to po prostu ze sobą
do domu”

Multivan Comfortline sprawia, że każda wycieczka do miasta jest czystą
przyjemnością. W drodze aktywny tempomat ACC1), 2) zapewnia zachowanie stałego
odstępu od poprzedzającego pojazdu. Jednocześnie Lane Assist1), 2), 3) za pomocą
kamery wielofunkcyjnej rejestruje oznaczenia na jezdni. Małe podmuchy wiatru
z lewej i prawej strony koryguje błyskawicznie asystent bocznego wiatru2),
przyhamowując łagodnie odpowiednie koła. Utrzymuje to Multivana w swoim pasie
ruchu. A tymczasem można urządzić sobie małą przerwę na kawę – rozłożyć
w przestrzeni pasażerskiej stolik i usadowić się wygodnie na 3-osobowej kanapie.

Elastyczny bagażnik
o długości do 2532 mm4)

Podróżowanie po mieście jest komfortowe, bo Multivan Comfortline łagodnie
porusza się po brukowej nawierzchni. Nierówności kompensuje adaptacyjna
regulacja zawieszenia DCC1). Nawet parkowanie w garażach podziemnych
to żaden problem. Dzięki wysokości pojazdu poniżej 2000 mm4) przejedzie on
przez prawie każdy wjazd. Gdy spacerując uliczkami, wypatrzysz jakiś piękny
mebel, nie wahaj się zbyt długo. Zmieścisz go na pewno, bo dzięki szynowemu
systemowi mocowania siedzeń bagażnik można dowolnie powiększyć.
Zawsze masz tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą. 2) W ramach limitu systemu. 3) Kierowca musi być zawsze przygotowany na przejęcie kontroli nad systemem wspomagającym. Nie jest on zwolniony z rozważnego kierowania pojazdem. 4) Należy zwrócić uwagę, że chodzi o wartości
orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić. 5) Ze stolika składanego można korzystać wyłącznie podczas postoju pojazdu. 6) 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

1)

System nawigacyjny Discover Media1)

Multivan Comfortline
Jana, Ewy i Teddiego

Przesuwna kanapa 3-osobowa

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist1), 2)

Osłona chłodnicy z pięcioma
Najważniejsze chromowanymi listwami NOWOŚĆ
cechy
Pakiet Light & Vision
wyposażenia Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium
standardowego NOWOŚĆ
Siedem miejsc siedzących
Stolik składany5), chowany w ścianie bocznej
Wyposażenie
dodatkowe

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
Posada NOWOŚĆ
System nawigacyjny Discover Media
NOWOŚĆ

We Connect Plus6), 7) NOWOŚĆ
Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC
Asystent parkowania Park Assist2) NOWOŚĆ
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist2)
Automatyczna regulacja odległości
ACC z Front Assist2)
Boks transportowy dla psa
Zbiornik paliwa o pojemności 80 l
Zabezpieczenie krawędzi
załadunkowej do zderzaka tylnego

i bezpłatne korzystanie z usług przez cały uzgodniony okres. 7) Przy aktywnym przedłużeniu od drugiego roku 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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8

7

6

Idealny
na długi weekend
* Długi rozstaw osi jest dostępny wyłącznie dla Multivana Comfortline.

5
1 Maria
2 Antoni
3 Bartosz
4 Lena
5 Jakub
6 Hanna
7 Julia
8 Maja
+ Barney

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

Multivan Comfortline
z długim rozstawem osi

Caravelle
z długim rozstawem osi

Już 40 cm* więcej może robić różnicę. Na przykład, gdy krewni znienacka

Wszystkim, którzy potrzebują jeszcze

zdecydują się uczestniczyć w weekendowej wycieczce. Potrzebnych będzie wtedy

więcej miejsc siedzących, oferujemy

nie tylko pięć czy siedem, ale nawet osiem miejsc siedzących. Dla Multivana

Caravelle z długim rozstawem osi.

Comfortline z długim rozstawem osi to żaden problem*.

9
Caravelle na
vwdostawcze.pl

7 miejsc siedzących seryjnie

Krótki rozstaw osi
Długi rozstaw osi*

8 miejsc siedzących opcjonalnie

9 miejsc siedzących opcjonalnie

Długi rozstaw osi

Multivan – Multivan Comfortline
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Przestrzeń do pracy 6.1
Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Adam jest nieustannie w biegu. W mieście, jako projektant wnętrz, ciągle szuka nowych inspiracji.
A z zamiłowania, jako rowerzysta górski, relaksuje się na łonie natury. Wszędzie towarzyszy mu
jego najważniejszy kompan: Multivan Highline.

Multivan – Multivan Highline
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Adam

„Inni wybierają sportowy
samochód. Ja potrzebuję
samochodu,
aby uprawiać sport”

Żaden inny samochód nie pozwala tak dobrze łączyć wypoczynku i pracy
jak Multivan Highline. Jego starannie dopracowana stylistyka ma nadal cechy
charakterystyczne dla legendarnego poprzednika – liczne chromowane elementy
i wielofunkcyjność to z założenia hołd dla Bullika. Przód pojazdu zdobi sześć
listew w kolorze chromu. Jedna z nich, najniżej położona, biegnie dookoła
tego uniwersalnego auta, co dodaje mu szczególnej elegancji. Stylowym
uzupełnieniem Multivana Highline są montowane seryjnie 17-calowe obręcze
kół ze stopów lekkich Aracaju w kolorze srebrnym, nowe reflektory przednie LED,
nowe lampy tylne LED oraz przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej.
Doskonały wygląd to jednak nie wszystko – auto ma także bardzo funkcjonalne
wnętrze. Od jednoczesnego wyświetlania mapy nawigacyjnej na cyfrowym
kokpicie i ekranie systemu nawigacyjnego Discover Pro1) poprzez wyjmowany
pojemnik termoizolujący1) na zimne napoje aż po praktyczne akcesoria, takie jak
solidne mocowania rowerów2) – Multivan Highline przekonuje do siebie wieloma
szczegółami, istotnymi zwłaszcza podczas spędzania czasu wolnego.
Dzięki temu można z powodzeniem łączyć pracę i wypoczynek.

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Teresina1) i reflektory przednie LED
1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą od Bikefix.
3) Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z CarPlay od systemu nawigacyjnego Discover Media. Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Schowki pod fotelem pojedynczym

Wielofunkcyjna kierownica skórzana i cyfrowy kokpit

Bezprzewodowy App-Connect1), 3)

Przestrzeń pasażerska z systemem 6-szynowym, 2 elektrycznymi
drzwiami przesuwnymi i systemem uchwytów na rowery2)

Multivan – Multivan Highline
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Przestronne wnętrze Multivana Highline można również z powodzeniem
wykorzystywać w codziennym życiu zawodowym. Dzięki wygodnej 3-osobowej
kanapie, dwóm obrotowym pojedynczym fotelom oraz swobodnie przesuwanemu
i rozkładanemu stolikowi wielofunkcyjnemu przestrzeń pasażerska jest doskonale
przygotowana na krótkie spotkania. Zasilanie laptopów i smartfonów zapewnia
gniazdo wtykowe 230 V1) przy fotelu kierowcy oraz dwa gniazda ładowania
USB-C w panelu bocznym. A dzięki 3-strefowej klimatyzacji Climatronic
można zachować trzeźwy umysł nawet w przypadku dłuższych negocjacji.

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
2) Niedostępne dla wszystkich silników.
3) W ramach limitu systemu.
4) Należy zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.
dostępne za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe

Multivan Highline
Adama
Najważniejsze
cechy
wyposażenia
standardowego

Osłona chłodnicy z pięcioma
chromowanymi listwami NOWOŚĆ
Pakiet Chrom NOWOŚĆ
ParkPilot z przodu i z tyłu
oraz system ochrony (monitorowania)
boków pojazdu3) NOWOŚĆ
System nawigacyjny
Discover Media NOWOŚĆ
Asystent parkowania
Park Assist3) NOWOŚĆ
Reflektory przednie w technologii LED
i lampy tylne LED NOWOŚĆ
Dynamiczny układ jezdny, obniżony
o 20 mm4)
Cyfrowe zegary Digital Cockpit NOWOŚĆ
3-strefowa klimatyzacja Climatronic
Elektryczne drzwi przesuwne
Szyby przyciemniane w przestrzeni
pasażerskiej
Siedem miejsc siedzących
3-osobowa kanapa z podłokietnikiem
środkowym
Stolik wielofunkcyjny NOWOŚĆ
Podwójne gniazdo ładowania USB-C
w przestrzeni pasażerskiej NOWOŚĆ

Wyposażenie
dodatkowe

18-calowe obręcze kół ze stopów
lekkich Teresina NOWOŚĆ
Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC
System nawigacyjny
Discover Pro NOWOŚĆ
Złącze telefonu komórkowego
Comfort z funkcją ładowania
indukcyjnego NOWOŚĆ
Skórzane obicia foteli Nappa
Elektryczne 12-kierunkowe fotele

Stolik wielofunkcyjny z półkami, 3-osobowa kanapa z podłokietnikiem środkowym
i podświetlane podwójne gniazdo ładowania USBC w poszyciu bocznym

Pojemnik termoizolujący1)

Napęd na wszystkie koła 4MOTION1), 2)
Multivan – Multivan Highline
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Mój Bulli
Moje życie
Wybór Multivana jest zawsze wyborem większej wolności. Wolności podążania
za głosem serca i konsekwentnego podążania własną drogą. Dotyczy to także
wyposażenia. Bogate wyposażenie standardowe można łatwo dostosować do indywidualnych
potrzeb, uzupełniając je wieloma innymi dodatkami – sprawdź od strony 54.
Należy zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić. 2) Ze stolika składanego można korzystać wyłącznie podczas postoju pojazdu.
za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

3)

W ramach limitu systemu.

Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne

Wyposażenie standardowe i wymiary Multivana Trendline
Wymiary w mm1)

1904

2297

2532

1320
571

1970

4904

Stylistyka

Kabina kierowcy

Przestrzeń pasażerska

16-calowe koła stalowe z kołpakiem maskującym
Halogenowe reflektory przednie H7 NOWOŚĆ
Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia
Osłona chłodnicy z dwiema
chromowanymi listwami NOWOŚĆ
Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi
bez powłoki lakierniczej
Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka
zewnętrzne
Emblemat „MULTIVAN” w kolorze chromu
obok bocznych kierunkowskazów NOWOŚĆ

Deska rozdzielcza z lakierowanymi na czarno
osłonami, aplikacjami chromowanymi, schowkami
i zamykanym schowkiem na rękawiczki NOWOŚĆ
Wielofunkcyjna kierownica skórzana NOWOŚĆ
Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus NOWOŚĆ
Dodatkowe gniazdo 12 V na desce rozdzielczej NOWOŚĆ
Komfortowe fotele z regulacją wysokości, ręczną
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
i podłokietnikami
Materiałowa tapicerka siedzeń Quadratic
w kolorze czarnym Titan NOWOŚĆ
Wykładzina dywanowa
Uchwyty ułatwiające wsiadanie po stronie kierowcy
i pasażera
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami do makijażu

Drzwi przesuwne z prawej strony
Podłoga z tworzywa sztucznego z systemem 4-szynowym
3-osobowa przesuwna kanapa z funkcją leżenia
2 fotele obrotowe w drugim rzędzie
Wyjmowany stolik składany2) (do użytku wewnątrz
i na zewnątrz)
Oświetlenie diodowe wnętrza NOWOŚĆ
Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem „Trendline”

Infotainment i łączność

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie
kierowcy
Ogrzewanie dodatkowe w przestrzeni pasażerskiej

System radiowy Composition Colour z wyświetlaczem
dotykowym o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) i czterema
głośnikami NOWOŚĆ

Bagażnik
Sześć zaczepów do mocowania bagażu
Dwie lampki diodowe w bagażniku NOWOŚĆ
Klimatyzacja i ochrona

993
3000
Systemy wspomagające kierowcę
i systemy bezpieczeństwa

908

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego NOWOŚĆ
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Asystent bocznego wiatru3) NOWOŚĆ
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem
hamulców, ABS, ASR, EDS i asystentem ruszania pod górę
Światła dzienne
Poduszki przednie, boczne i chroniące głowę
dla kierowcy i pasażera
Hamulec multikolizyjny
Elektroniczny immobilizer
Centralny zamek z funkcją obsługi z wnętrza
Elektryczne zabezpieczenie drzwi bocznych
przed dziećmi NOWOŚĆ
Powiadamianie ratunkowe eCall NOWOŚĆ

Multivan – Przegląd wyposażenia standardowego
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Wyposażenie standardowe i wymiary Multivana Comfortline / Multivana Comfortline z długim rozstawem osi1)
Wymiary w mm5) (krótki/długi rozstaw osi)

1904

2297

2532 / 2932

571 / 574 1320/ 1 332

1970 / 1990

4904 / 5304

993

3000 / 3400

908

Stylistyka

Kabina kierowcy

Przestrzeń pasażerska

Systemy wspomagające kierowcę i systemy bezpieczeństwa

16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Clayton2)
w kolorze srebrnym lub 17-calowe obręcze kół
ze stopów lekkich Devonport2) w kolorze srebrnym
Osłona chłodnicy z pięcioma chromowanymi
listwami NOWOŚĆ
Przednie reflektory halogenowe H7 NOWOŚĆ
Zderzak przedni i tylny, obudowy lusterek
zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Elektrycznie regulowane i ogrzewane
lusterka zewnętrzne
Emblemat „MULTIVAN” w kolorze chromu
obok bocznych kierunkowskazów NOWOŚĆ

Deska rozdzielcza z lakierowanymi na czarno
osłonami, aplikacjami chromowanymi, schowkami
i zamykanym schowkiem na rękawiczki NOWOŚĆ
Listwy dekoracyjne w kolorze szarym Bright Brushed NOWOŚĆ
Wielofunkcyjna kierownica skórzana NOWOŚĆ
Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium NOWOŚĆ
Dodatkowe gniazdo 12 V na desce rozdzielczej NOWOŚĆ
Fotele komfortowe z regulacją wysokości, z ręczną regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i podłokietnikami
Materiałowa tapicerka siedzeń Circuit w kolorze
czarnym Titan NOWOŚĆ
Podłoga z wykładziny dywanowej
Uchwyty ułatwiające wsiadanie po stronie kierowcy i pasażera
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlonymi
lusterkami do makijażu

Drzwi przesuwne z prawej strony
Podłoga z wykładziny dywanowej z systemem
4-szynowym
Dwa fotele obrotowe, przesuwne
3-osobowa kanapa, przesuwna, z funkcją leżenia
Stolik składany4), chowany w ścianie bocznej
Diodowe oświetlenie wnętrza NOWOŚĆ
Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem Comfortline

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego NOWOŚĆ
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Asystent bocznego wiatru6) NOWOŚĆ
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem
hamulców, ABS, ASR, EDS i asystentem ruszania pod górę
Pakiet Light & Vision z czujnikiem deszczu, automatycznie
przyciemniane lusterko wsteczne, automatyczna regulacja
świateł mijania i funkcja Coming home/Leaving home”
Poduszki przednie, boczne i chroniące głowę
dla kierowcy i pasażera
Hamulec multikolizyjny
Elektroniczny immobilizer
Centralny zamek z funkcją obsługi z wnętrza
Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi NOWOŚĆ
Powiadamianie ratunkowe eCall NOWOŚĆ
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Bagażnik
Sześć zaczepów do mocowania bagażu
Dwie lampki diodowe w bagażniku NOWOŚĆ
Osłona przestrzeni bagażowej
Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna

Infotainment i łączność
System radiowy Composition Colour z ekranem dotykowym
o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) i sześcioma głośnikami

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie kierowcy
Ogrzewanie dodatkowe w przestrzeni pasażerskiej
Rolety przeciwsłoneczne na tylnych oknach bocznych

NOWOŚĆ

Podwójne gniazdo ładowania USB-C w przestrzeni
pasażerskiej3) NOWOŚĆ
Długi rozstaw osi jest dostępny wyłącznie dla Multivana Comfortline. 2) W zależności od zestawu silnik-skrzynia biegów. 3) Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi. 4) Ze stolika składanego można korzystać wyłącznie podczas postoju pojazdu.
że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić. 6) W ramach limitu systemu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

5)

Należy zwrócić uwagę,

Wyposażenie standardowe i wymiary Multivana Highline
Wymiary w mm5)

1904

2297

2532

1320
551

1950

4904

3000

908

Stylistyka

Kabina kierowcy

Przestrzeń pasażerska

Systemy wspomagające kierowcę i systemy bezpieczeństwa

Dynamiczny układ jezdny (obniżenie o ok. 20 mm5))
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Aracaju
w kolorze srebrnym NOWOŚĆ
Osłona chłodnicy z pięcioma chromowanymi
listwami NOWOŚĆ
Pakiet Chrom NOWOŚĆ
Reflektory przednie LED i lampy tylne LED NOWOŚĆ
Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów
Zderzak przedni i tylny, obudowy lusterek
zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka
zewnętrzne
Słupek B w błyszczącym kolorze czarnym
Emblemat Multivan w kolorze chromu obok bocznych
kierunkowskazów NOWOŚĆ

Deska rozdzielcza z lakierowanymi na czarno osłonami,
aplikacjami chromowanymi, schowkami i zamykanym
schowkiem na rękawiczki NOWOŚĆ
Listwy dekoracyjne w kolorze Pewter Wave Grey NOWOŚĆ
Wielofunkcyjna kierownica skórzana NOWOŚĆ
Cyfrowe zegary Digital Cockpit NOWOŚĆ
Dodatkowe gniazdo 12 V na desce rozdzielczej NOWOŚĆ
Komfortowe fotele z regulacją wysokości, ręczną
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
i podłokietnikami
Obicia foteli z mikrofibry Art. Velours, dwukolorowe,
w kolorze Palladium / czarnym Titan NOWOŚĆ
Podłoga z wykładziny dywanowej i dywaniki
z wykładziny dywanowej
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlonymi
lusterkami do makijażu

Elektryczne drzwi przesuwne z lewej i z prawej strony
Podłoga z wykładziny dywanowej z systemem
6-szynowym NOWOŚĆ
Dwa fotele obrotowe, przesuwne
3-osobowa kanapa, przesuwna, z podłokietnikiem
środkowym
Stolik wielofunkcyjny NOWOŚĆ
Diodowe oświetlenie wnętrza
Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem Highline

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

Bagażnik
Sześć zaczepów do mocowania bagażu
Dwie lampki diodowe w bagażniku
Osłona przestrzeni bagażowej
Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna

Infotainment i łączność
System nawigacyjny Discover Media z ekranem dotykowym
o przekątnej 20,3 cm (8 cali) i sześcioma głośnikami NOWOŚĆ
Podwójne gniazdo ładowania USB-C w przestrzeni
pasażerskiej NOWOŚĆ

Klimatyzacja 3-strefowa Climatronic
Ogrzewanie dodatkowe w przestrzeni pasażerskiej
Rolety przeciwsłoneczne na tylnych oknach bocznych

NOWOŚĆ

System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Asystent bocznego wiatru6) NOWOŚĆ
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz system
ochrony (monitorowania) boków pojazdu6) NOWOŚĆ
Asystent parkowania Park Assist6) NOWOŚĆ
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem
hamulców, ABS, ASR, EDS i asystentem ruszania pod górę
Pakiet Light & Vision z czujnikiem deszczu, automatycznie
przyciemniane lusterko wsteczne, automatyczna regulacja
świateł mijania i funkcja Coming home/Leaving home
Poduszki przednie, boczne i chroniące głowę
dla kierowcy i pasażera
Hamulec multikolizyjny
Elektroniczny immobilizer
Centralny zamek z funkcją obsługi z wnętrza
Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi
z zabezpieczeniem Safe NOWOŚĆ
Powiadamianie ratunkowe eCall NOWOŚĆ
System alarmowy z monitorowaniem wnętrza
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
i ogrzewane dysze spryskiwaczy
Multivan – Przegląd wyposażenia standardowego
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Prowadząc Multivana CRUISE, już dziś poczujesz się jak w samochodzie
przyszłości. A to za sprawą inteligentnych systemów wspomagających kierowcę,
które będą wspierać Cię w prawie każdej sytuacji – podczas wyprzedzania,
parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego lub podczas jazdy po
autostradzie. Liczne czujniki monitorują w tym czasie sytuację z każdej ze stron:
na przykład z lewej i prawej strony w przypadku asystenta zmiany pasa ruchu1)
lub z tyłu w przypadku asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego1).

18-calowa obręcz ze stopów lekkich Teresina

1) W ramach limitu systemu.
2) Kierowca musi być zawsze gotowy do obejścia systemu wspomagającego kierowcę i nie będzie zwolniony z obowiązku rozważnego kierowania pojazdem.
3) W zależności od zestawu silnik-skrzynia biegów.
Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne
za dopłatą, m.in. 18-calowe obręcze ze stopów lekkich Teresina w kolorze czarnym, powierzchnia frezowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wyposażenie zewnętrzne
Pakiet Chrom NOWOŚĆ
Reflektory przednie LED i przyciemniane lampy tylne
LED NOWOŚĆ
Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów
16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Clayton
w kolorze srebrnym3)
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Devenport
w kolorze srebrnym3)
Elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane
lusterka zewnętrzne
Emblemat „CRUISE” na słupkach B NOWOŚĆ
Stopień ze wstawkami ze stali szlachetnej w przestrzeni pasażerskiej
i listwa ochronna progu bagażnika ze stali szlachetnej NOWOŚĆ
Pakiet szyb izolacyjnych z przyciemnianymi szybami
w przestrzeni pasażerskiej
Wyposażenie wnętrza
Obicia foteli z mikrofibry Art. Velours, dwukolorowe,
w kolorze Palladium / czarnym Titan NOWOŚĆ
Listwa dekoracyjna w kolorze szarym Bright Brushed
Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni
pasażerskiej z napisem „CRUISE” NOWOŚĆ
Wyposażenie funkcjonalne

CRUISE
NOWOŚĆ: Multivan 6.1

Cyfrowe zegary Digital Cockpit
System nawigacyjny Discover Media Pro
z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 9,2 cala
i sześcioma głośnikami NOWOŚĆ
3-strefowa klimatyzacja Climatronic
Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist1)
Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist1), 2) NOWOŚĆ
Aktywny tempomat ACC z Front Assist i funkcją
hamowania awaryjnego w mieście1)
Asystent parkowania Park Assist1) z czujnikami
parkowania z przodu i z tyłu oraz system ochrony
(monitorowania) boków pojazdu1) NOWOŚĆ
Asystent wyjazdu z miejsca parkowania1) NOWOŚĆ
Multivan Cruise bazuje na Multivanie Comfortline.
Dalsze wyposażenie standardowe dla Multivana
Comfortline znajduje się na stronie 46.
Multivan – NOWOŚĆ: Multivan Cruise
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EDITION
Multivan 6.1

Projektanci Multivana 6.1 Edition w niepowtarzalny
sposób zinterpretowali sportową elegancję. Starannie
dobrane lakiery kontrastują z czarnymi powierzchniami
o wysokim połysku i dodatkowymi elementami
wyposażenia. Nowe okleiny dekoracyjne1) z czerwoną
linią akcentującą podkreślają dodatkowo jego
dynamiczny wygląd. Multivan 6.1 Edition zachwyca
również charakterystycznymi dla siebie elementami,
jak czarne 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
Aracaju z polerowanymi elementami, które są
zarezerwowane wyłącznie dla niego.

Po upływie jednego do trzech lat lub w bardzo gorącym klimacie już w ciągu jednego roku folie dekoracyjne mogą wykazywać oznaki użytkowania i starzenia, zwłaszcza w przypadku bezpośredniego nasłonecznienia. Jeżeli folia dekoracyjna pozostaje na pojeździe przez dłuższy czas, mogą występować
różnice wizualne między obszarem lakieru zabezpieczonym folią dekoracyjną a obszarem niepokrytym folią. 2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

Wyposażenie zewnętrzne

Lakiery metalizowane2)

Reflektory przednie LED i przyciemniane lampy
tylne LED NOWOŚĆ
Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Aracaju
w kolorze czarnym z elementami polerowanymi NOWOŚĆ
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane na czarno
Słupki B w błyszczącym kolorze czarnym
Dach w błyszczącym kolorze czarnym
Zderzaki, klamki drzwi i uchwyt pokrywy bagażnika
w kolorze nadwozia
Okleina dekoracyjna1) z napisem „EDITION”
na progach bocznych i na tyle nadwozia NOWOŚĆ
Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej

Srebrny Reflex

Szary Indium

Niebieski
Ravenna NOWOŚĆ

Wyposażenie wnętrza
Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem
„EDITION”

Beżowy Mojave

Wyposażenie funkcjonalne
Brązowy miedziany
Copper NOWOŚĆ

Tempomat
Multivan Edition bazuje na Multivanie Comfortline.
Dalsze wyposażenie standardowe dla Multivana
Comfortline znajduje się na stronie 46.

Czerwony
Fortana NOWOŚĆ

Lakiery niemetalizowane

Biały Candy

Lakier niemetalizowany szary Pure NOWOŚĆ

Czerwony
Kirsch

Multivan – Multivan Edition
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Lakiery

01

Lakiery dwukolorowe

Lakier z efektem perłowym

02

03

04

05

06

07

Ilustracje na tych stronach są poglądowe, ponieważ w druku kolory mogą wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.
Volkswagen Samochody Dostawcze.

08

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

Lakiery metalizowane

Lakiery

09

10

11

Trendline

Comfortline

Highline
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Lakiery dwukolorowe
01 Beżowy Mojave / czarny Deep NOWOŚĆ
02 Srebrny Reflex / szary Indium NOWOŚĆ
03 Srebrny Reflex / niebieski Starlight
NOWOŚĆ

04 Srebrny Reflex / czerwony Fortana
NOWOŚĆ
12

13

14

05 Biały Candy / brązowy Copper NOWOŚĆ
06 Biały Candy / zielony Bay Leaf NOWOŚĆ
07 Biały Candy / szary Ascot NOWOŚĆ
Lakier z efektem perłowym
08 Czarny Deep perłowy

15

Lakiery metalizowane

16

09
10
11
12
13
14
15
16

Lakiery niemetalizowane

Srebrny Reflex
Szary Indium
Niebieski Starlight
Niebieski Ravenna NOWOŚĆ
Beżowy Mojave
Brązowy Copper NOWOŚĆ
Czerwony Fortana NOWOŚĆ
Zielony Bay Leaf NOWOŚĆ

Lakiery niemetalizowane
17

18

19

17 Biały Candy
18 Czerwony Kirsch
19 Szary Pure NOWOŚĆ

•

Wyposażenie standardowe

•

Wyposażenie dodatkowe — Niedostępne

Multivan – Lakiery
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16

"

Koła

03

04

18

"

1)

W zależności od zestawu silnik-skrzynia biegów.

2)

01

05

06

07

09

10

11

Dostępne tylko dla Multivana 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.
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Highline
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Koła 16-calowe
01 Koła stalowe z kołpakiem maskującym NOWOŚĆ 6,5 J x 16,
z oponami 215/65 R 16
02 Obręcze ze stopów lekkich Clayton 6,5 J x 16,
w kolorze srebrnym, z oponami 215/65 R 16
Koła 17-calowe

02

17

"

08

12

•

Wyposażenie standardowe

03 Koła stalowe z dekielkami obręczy kół 7 J x 17,
z oponami 235/55 R 17
04 Obręcze ze stopów lekkich Devonport 7 J x 17,
w kolorze srebrnym, z oponami 235/55 R 17
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
07 Obręcze ze stopów lekkich Woodstock 7 J x 17,
w kolorze czarnym, elementy polerowane, z oponami 235/55 R 17
08 Obręcze ze stopów lekkich Posada NOWOŚĆ 7 J x 17,
w kolorze czarnym, elementy polerowane, z oponami 235/55 R 17
Koła 18-calowe
09 Obręcze ze stopów lekkich Springfield 8 J x 18,
w kolorze srebrnym, z oponami 255/45 R 18
10 Obręcze ze stopów lekkich Springfield 8 J x 18,
w kolorze czarnym, z oponami 255/45 R 18
11 Obręcze ze stopów lekkich Palmerston 8 J x 18,
w kolorze czarnym, powierzchnia frezowana, z oponami 255/45 R 18
12 Obręcze ze stopów lekkich Teresina NOWOŚĆ 8 J x 18,
w kolorze czarnym, elementy polerowane, z oponami 255/45 R 18
13 Obręcze ze stopów lekkich Valdivia NOWOŚĆ 8 J x 18,
w kolorze czarnym, elementy polerowane, z oponami 255/45 R 18

13

•

Wyposażenie dodatkowe

— Niedostępne

Multivan – Koła
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Kolor wnętrza i listwy dekoracyjne

Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

—
—
—

●

—

—
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Kolor wnętrza
01 | 02

01 Czarny Titan / czarny Titan z aplikacjami w imitacji chromu oraz
z lakierowanymi na czarno osłonami NOWOŚĆ
Listwy dekoracyjne
02 W kolorze szarym Bright Brushed NOWOŚĆ
03 W kolorze szarym Pewter Wave NOWOŚĆ
04 W kolorze szarym Woodgrain – wygląd drewna NOWOŚĆ
Tapicerki

01 | 03

01 | 04

Ilustracje na tych stronach są tylko dla celów orientacyjnych, ponieważ kolory w druku mogą wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.

05 Tapicerka Quadratic w kolorze czarnym Titan NOWOŚĆ
06 Tapicerka Circuit w kolorze czarnym Titan NOWOŚĆ
07 Tapicerka z mikrofibry ArtVelours, dwukolorowa, w kolorze
Palladium / czarnym Titan NOWOŚĆ
08 Tapicerka skórzana Nappa w kolorze czarnym Titan
09 Tapicerka skórzana Nappa, dwukolorowa, w kolorze Moonrock /
czarnym Titan
10 Tapicerka skórzana Nappa, dwukolorowa, w kolorze Marrakesch /
czarnym Titan
11 Tapicerka skórzana Nappa, dwukolorowa, w kolorze Palladium /
czarnym Titan NOWOŚĆ
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Tapicerki
05

08

06

09

07

•

Wyposażenie standardowe

10

11

•

Wyposażenie dodatkowe

— Niedostępne
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Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline

01

Stylistyka
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
Obudowy lusterek zewnętrznych, klamki drzwi i pokrywy bagażnika
bez powłoki lakierniczej
Obudowy lusterek zewnętrznych, klamki drzwi i pokrywy bagażnika
lakierowane w kolorze nadwozia
Osłona chłodnicy z dwoma chromowanymi listwami NOWOŚĆ
Osłona chłodnicy z pięcioma chromowanymi listwami NOWOŚĆ
Pakiet Chrom
Reflektory przednie H7 (ilustr. na str. 26)
Reflektory przednie LED NOWOŚĆ
Lampy tylne LED NOWOŚĆ
Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane lusterka zewnętrzne
Emblemat „MULTIVAN” na błotnikach NOWOŚĆ
Emblemat „BULLI” na błotnikach NOWOŚĆ
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02

Kabina kierowcy
Deska rozdzielcza z licznymi schowkami, uchwytami na kubki
i zamykanym schowkiem na rękawiczki NOWOŚĆ
Deska rozdzielcza z aplikacjami w imitacji chromu i lakierowanymi
na czarno osłonami NOWOŚĆ
Deska rozdzielcza z listwą dekoracyjną w kolorze szarym
Bright Brushed (ilustr. na str. 58) NOWOŚĆ
Deska rozdzielcza z listwą dekoracyjną w kolorze szarym
Pewter Wave (ilustr. na str. 58) NOWOŚĆ
Deska rozdzielcza z listwą dekoracyjną w kolorze szarym Woodgrain
(ilustr. na str. 58) NOWOŚĆ
Komfortowe fotele z ręczną regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa i podłokietnikami, z płynną regulacją
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Elektryczna 12-kierunkowa regulacja fotela
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01 Pakiet Chrom. Dodatkowe listwy chromowane
tworzą eleganckie, błyszczące akcenty na dolnej
osłonie wlotu powietrza, bokach i tyle nadwozia.
01 Reflektory przednie LED. Nadają pojazdowi
atrakcyjną sygnaturę świateł przy jednoczesnym
dużym zasięgu i wysokim natężeniu światła o barwie
zbliżonej do światła dziennego.
02 Elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane
lusterka zewnętrzne. Składają się automatycznie
po zamknięciu samochodu kluczykiem zdalnego
sterowania.

03

03 Emblemat „BULLI”. 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 i długości siedziska.
Fotel kierowcy pamięta trzy ustawienia. Fotele
z elektryczną regulacją są ogrzewane.

1) Dostępny na życzenie z DAB+ i komfortowym systemem telefonicznym. 2) Wyposażenie standardowe w Multivanie Trendline. 3) Wyposażenie standardowe w Multivanie Comfortline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Trendline. 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 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. 5) Przy aktywnym przedłużeniu od drugiego roku za dopłatą. 6) Tylko w połączeniu z urządzeniem kompatybilnym z CarPlay od systemu nawigacyjnego Discover Media. 7) Dostępny na życzenie także z komfortowym
systemem telefonicznym. 8) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Comfortline. 9) Okna przesuwne nie są wykonane ze szkła izolacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym
dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline

04

Kabina kierowcy (kontynuacja)
Wielofunkcyjna kierownica skórzana (ilustr. na str. 04) NOWOŚĆ
Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium
Cyfrowe zegary Digital Cockpit z wyświetlaczem o przekątnej 26 cm
– 10,25 cala (ilustr. na str. 19) NOWOŚĆ
Elektryczne podnośniki szyb
Podłoga z wykładziny dywanowej
Dywaniki gumowe
Dywaniki z wykładziny dywanowej
Oświetlenie diodowe w konsoli dachowej
Gniazdo 230 V przy podstawie fotela kierowcy NOWOŚĆ
Gniazdo 12 V
Drugie gniazdo 12 V
Szyby izolacyjne
Uchwyty ułatwiające wsiadanie po stronie kierowcy i pasażera
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05

06

Infotainment i łączność
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 (ilustr. na str. 20) NOWOŚĆ
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•

Wyposażenie standardowe

•

Wyposażenie dodatkowe

— Niedostępne

05 System nawigacyjny Discover Media1). System ma
kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 20,3 cm
(8 cali) z czujnikami zbliżeniowymi, moc 4 x 20 W,
sześć głośników, hybrydową nawigację, oferuje wybór
najróżniejszych opcji map, bezpłatną aktualizację map
przez internet, ma pamięć 32 GB, dwa zewnętrzne
złącza USB i jedno złącze Bluetooth, obsługę głosową
i radio internetowe. System obsługuje bezprzewodową6)
AppConnect, We Connect4) i We Connect Plus4), 5).
06 System nawigacyjny Discover Pro7). Oprócz funkcji
systemu nawigacyjnego Discover Media system ten
dysponuje kolorowym wyświetlaczem dotykowym
o przekątnej ekranu 23,4 cm (9,2 cala) z czujnikami
zbliżeniowymi, jednoczesnym wyświetlaniem mapy
nawigacyjnej na cyfrowym kokpicie8) i ekranie
systemu nawigacyjnego, pamięcią 64 GB oraz DAB+.
Obsługa głosowa. Obsługuje głosowo liczne funkcje
telefonu, nawigacji i audio.
Złącze telefonu komórkowego Comfort z funkcją
ładowania indukcyjnego. Polepsza odbiór i ładuje
bezprzewodowo baterie kompatybilnych smartfonów.

Przestrzeń pasażerska
Drzwi przesuwne z prawej strony
Drzwi przesuwne z lewej strony
Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przesuwnych
Elektryczne drzwi przesuwne
Oświetlenie stopnia wejściowego z napisem

04 System radiowy Composition Colour1)
System ma kolorowy wyświetlacz dotykowy
o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), moc 4 x 20 W oraz
cztery2) lub sześć3) głośników, port kart SD, dwa
zewnętrzne złącza USB i jedno złącze Bluetooth oraz
obsługuje podstawowe usługi We Connect4), a także
wybrane usługi We Connect Plus4), 5).
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Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium. Wyświetla
istotne informacje dot. podróży i pojazdu w 3D i kolorze.
Szyby izolacyjne. Szyba przednia, szyby boczne9)
i szyba tylna ze szkła izolacyjnego. Szyby w przestrzeni
pasażerskiej są dodatkowo przyciemnione.
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Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline
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Przestrzeń pasażerska (kontynuacja)
System szyn
3-osobowa kanapa, składana, przesuwna i wyjmowana (ilustr. na str. 30)
3-osobowa kanapa z podłokietnikiem środkowym, składana,
przesuwna i wyjmowana (ilustr. na str. 43)
Dwa fotele obrotowe, składane, przesuwne i wyjmowane (ilustr. na str. 13)
Obrotowy fotel z zintegrowanym fotelikiem dziecięcym
Podłoga z tworzywa sztucznego
Podłoga z wykładziny dywanowej
Podłoga z materiału imitującego drewno Dark Wood
Rozkładany stolik składany2) w drzwiach bocznych (ilustr. na str. 30)
Wyciągany stolik składany2) wbudowany w ścianę boczną (ilustr. na str. 34)
Stolik wielofunkcyjny (ilustr. na str. 43)
Gniazdo 12 V
Podświetlane podwójne gniazdo ładowania USB-C3) (ilustr. na str. 43) NOWOŚĆ
Oświetlenie diodowe, włączane również z kokpitu NOWOŚĆ
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Obrotowy fotel z zintegrowanym fotelikiem
dziecięcym. Ten wielofunkcyjny fotel można szybko
zmienić z pełnowartościowego fotela dla dorosłych
w fotelik dla dzieci. Wystarczy nałożyć dołączone
zagłówki na kark i głowę.
Półka wielofunkcyjna. Stabilna półka z nakładką
tapicerską dzieli bagażnik, stwarza dodatkową półkę
i zwiększa powierzchnię do leżenia4).

Bagażnik
Pokrywa bagażnika z szybą
Elektryczne wspomaganie zamykania pokrywy bagażnika
Elektryczna pokrywa bagażnika
Gniazdo 12 V
Oświetlenie diodowe NOWOŚĆ
Sześć zaczepów do mocowania bagażu, składane i chowane
Osłona przestrzeni bagażowej
Siatkowa przegroda
Półka wielofunkcyjna4) (ilustr. na str. 10)
Wanienka do bagażnika
Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej do zderzaka tylnego
Przygotowanie do montażu haka holowniczego
Hak holowniczy, sztywny, do 2,5 t masy przyczepy5)
Hak holowniczy, zdejmowany, do 2,5 t masy przyczepy,
ze stabilizacją zestawu pojazdu z przyczepą5)

01 Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej. 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. Można ją otworzyć
pilotem zdalnego sterowania, przyciskiem6)
w drzwiach kierowcy lub uchwytem pokrywy
bagażnika i zamknąć przyciskiem w poszyciu pokrywy
bagażnika lub poprzez krótkie ściągnięcie do dołu
pokrywy bagażnika.

02 System szyn. Jedyny w swoim rodzaju system
szynowy umożliwia łatwe przesuwanie 3-osobowej
kanapy i pojedynczych foteli na całej długości
przestrzeni pasażerskiej. Zawdzięcza to
inteligentnemu mechanizmowi, po którym ślizgają
się fotele na rolkach z twardej gumy, które można
bezpiecznie zablokować w każdym miejscu. W celu
demontażu i montażu foteli kilkoma ruchami rąk
można wyjąć osłony aluminiowe. Pojazdy ze stolikiem
wielofunkcyjnym są wyposażone w dwie kolejne
szyny środkowe.

Wyposażenie dodatkowe bez dopłaty. 2) Ze stolika składanego można korzystać wyłącznie podczas postoju pojazdu. 3) Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi. 4) Jeżeli zostanie zamówiona półka multifunkcyjna, zastępuję ona osłonę przestrzeni bagażowej.
Dopuszczalna masa przyczepy różni się w zależności od silnika. 6) Dostępne tylko dla Multivana Comfortline i dla Multivana Highline. 7) Wyposażenie standardowe w Multivanie Highline. Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Trendline i w Multivanie Comfortline.
8) W ramach granic systemu. 9) Kierowca musi być zawsze gotowy do obejścia systemu wspomagającego kierowcę i nie będzie zwolniony z obowiązku rozważnego kierowania pojazdem.
10) Dostępne tylko w połączeniu z hakiem holowniczym lub przygotowaniem do montażu haka holowniczego.
11) Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION.
12) Dostępne w późniejszym terminie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

5)

Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline
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Bagażnik (kontynuacja)
Bagażnik na rowery do pokrywy bagażnika
Bagażnik na rowery Premium do haka holowniczego NOWOŚĆ
Bagażnik na rowery Basic Flex do haka holowniczego
Rozbudowa bagażnika na rowery Basic Flex
Szyna najazdowa do bagażnika na rowery
Systemy wspomagające kierowcę
Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego NOWOŚĆ
Aktywny tempomat ACC z systemem obserwacji otoczenia
Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego w mieście8)
System obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego w mieście8)
Rozpoznawanie znaków drogowych8) NOWOŚĆ
Tempomat z ogranicznikiem prędkości8)
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist8)
Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist8), 9) NOWOŚĆ
Asystent bocznego wiatru8) NOWOŚĆ
Stabilizacja jazdy z przyczepą8), 10)
Asystent hamowania8)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Kamera cofania Rear View8)
Asystent parkowania Park Assist8) NOWOŚĆ
System ochrony (monitorowania) boków pojazdu7), 8) NOWOŚĆ
Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego8) NOWOŚĆ
Asystent cofania z przyczepą Trailer Assist8) NOWOŚĆ
Światła dzienne
Pakiet Light & Vision8)
Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów8)
Asystent świateł drogowych Light Assist8)
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy8)
Wskaźnik ciśnienia w oponach8)
Czujniki ciśnienia w oponach (TPMS)8) NOWOŚĆ
Asystent ruszania pod górę8)
Asystent zjazdu ze wzniesienia8), 11)

•

Wyposażenie standardowe

•

03 Bagażnik na rowery Premium do haka
holowniczego. Nasuwa się go od góry na główkę
kulową haka, umożliwia transport z zabezpieczeniem
przed kradzieżą dwóch rowerów o łącznej wadze
maksymalnej 60 kg. W celu otwarcia pokrywy
bagażnika wystarczy go złożyć dźwignią nożną.
W przypadku nieużytkowania bagażnik na rowery
można złożyć do kompaktowych wymiarów.
04 Bagażnik na rowery Basic Flex do haka
holowniczego. Elastyczny bagażnik na rowery
z możliwością rozbudowy zapewnia miejsce
na dwa rowery, można go złożyć dźwignią nożną,
aby otworzyć pokrywę bagażnika.

04

05

Rozbudowa bagażnika na rowery Basic Flex. Pozwala
na przetransportowanie do trzech rowerów na
bagażniku na rowery Basic Flex.
05 Bagażnik na rowery do pokrywy bagażnika12)
Zapewnia miejsce na cztery rowery, obciążenie
maksymalne 60 kg. Lekki wspornik wykonany
z eloksalowanego aluminium nadaje się także
do elektrycznej pokrywy bagażnika.

Wyposażenie dodatkowe

— Niedostępne

Multivan – Wyposażenie

61

Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline
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03

02

04

Systemy bezpieczeństwa i zabezpieczające
Elektryczne zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed dziećmi NOWOŚĆ
Powiadamianie ratunkowe eCall NOWOŚĆ
Hamulec multikolizyjny
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
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 do siedzeń zewnętrznych
w przestrzeni pasażerskiej1)
Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla fotela kierowcy
ISOFIX i Top Tether
Elektroniczny immobilizer
System alarmowy z funkcją Safe, monitorowania wnętrza
i zabezpieczeniem przed odholowaniem
Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją obsługi z wnętrza
Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie kierowcy
Klimatyzacja 3-strefowa Climatronic
Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
Ogrzewanie dodatkowe (dla przestrzeni pasażerskiej)
Podsufitka z dwoma listwami wylotowymi wentylacji w przestrzeni
pasażerskiej.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

01 Centralny zamek z dwoma pilotami i funkcją
obsługi z wnętrza. W zależności od wyposażenia
pojazdu także elektryczną pokrywę bagażnika oraz
dwoje elektrycznych drzwi przesuwnych można
otwierać i zamykać niezależnie od siebie przy użyciu
przyporządkowanych do nich przycisków.
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.
Elektryczne zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed
dziećmi. Drzwi przesuwne można blokować odrębnie
przyciskami na kokpicie.

Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi. 2) Należy zwrócić uwagę, że chodzi o wartości orientacyjne i ze względu na tolerancje produkcyjne wymiary mogą się różnić.
koła 4MOTION. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze.

1)

3)

03 Klimatyzacja półautomatyczna Climatic w kabinie
kierowcy. Umożliwia płynną regulację temperatury.
04 Klimatyzacja 3-strefowa Climatronic. W pełni
automatyczna klimatyzacja z filtrem
przeciwalergicznym dysponuje różnymi czujnikami
i utrzymuje ustawioną temperaturę dla kierowcy,
pasażera siedzącego z przodu oraz pasażerów
w przestrzeni pasażerskiej na stałym poziomie.
Przyjemny klimat w przestrzeni pasażerskiej zapewnia
drugie ogrzewanie, dodatkowy parownik oraz kilka
wylotów powietrza w podsufitce.
System alarmowy z monitorowaniem wnętrza
W przypadku bezprawnego wtargnięcia do pojazdu lub
w przypadku nieuprawnionego odłączenia przyczepy
generuje dźwiękowe i wizualne sygnały ostrzegawcze.
Funkcja Safe zapobiega otwarciu drzwi także
z wewnątrz, np. w przypadku wybicia szyb.

Niedostępne dla wszystkich silników.

4)

Dostępne tylko w połączeniu z napędem na wszystkie

Wyposażenie

Trendline

Comfortline

Highline
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05

07

Klimatyzacja i ochrona przeciwsłoneczna (kontynuacja)
Ogrzewanie szyby przedniej
Ogrzewanie szyby tylnej
Powietrzne ogrzewanie postojowe
Wodne ogrzewanie dodatkowe z funkcją ogrzewania postojowego
Wodne ogrzewanie dodatkowe z funkcją ogrzewania
postojowego i pilotem
Okno przesuwne z lewej strony w drugim rzędzie
Okno przesuwne z prawej strony w drugim rzędzie
Szyby termoizolacyjne
Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej
Rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiei (ilustr. na str. 09)
Pakiet Dobranoc
Pojemnik termoizolujący (ilustr. na str. 43)

06

A

Układ jezdny i wyposażenie offroadowe
Dynamiczny układ jezdny, obniżony o ok. 20 mm2)
Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC1)
Napęd na wszystkie koła 4MOTION3)
Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego na osi tylnej4)
Osłona silnika i skrzyni biegów
Osłona mechanizmu różnicowego4)
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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.
06 Szyby termoizolacyjne (A). Zmniejszają
odczuwalnie ciepło we wnętrzu. Szyby przyciemniane
(B). Ciemne szyby w przestrzeni pasażerskiej
zapewniają wysoki poziom dyskrecji.
Rolety przeciwsłoneczne. Rolety przeciwsłoneczne.
Dla ochrony przed słońcem i spojrzeniami z zewnątrz,
rolety można wygodnie wysunąć z poszycia ścian
bocznych szyb i unieruchomić przy górnej krawędzi okien.

•

Wyposażenie standardowe

•

Wyposażenie dodatkowe

— Niedostępne

B

07 Okna przesuwne. Nowe uchwyty umożliwiają jeszcze
łatwiejsze otwieranie i zamykanie okien bocznych.
Pojemnik termoizolujący. Jest zasilany elektrycznie
z drugiego akumulatora i nadaje się zarówno
do chłodzenia, jak i ogrzewania. 32-litrowy pojemnik
mieści butelki o pojemności 1,5 l w pozycji leżącej
lub butelki o pojemności 1,0 l w pozycji stojącej.
Pakiet Dobranoc. Pakiet Dobranoc jest dostępny
w połączeniu z półką wielofunkcyjną. Pakiet obejmuje
osłony zaciemniające z materiału na okna, minilampkę
do czytania, pokrowiec na leżankę nadający się
do prania oraz trzy szuflady pod 3-osobową kanapą.
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03

Oryginalne akcesoria
Volkswagen®

05

01
06

04

02
07

01 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 | PA |
02 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 Multivana.
| TL | CL | HL | PA |

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie dodatkowe

| TL |

Trendline

| CL |

03 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 | PA |
04 Uchwyt na rower Basic Flex. Bagażnik na hak holowniczy może
przetransportować dwa rowery o całkowitej wadze do 60 kg.
Szeroki odstęp pomiędzy szynami sprawia, że jest on idealny dla
rowerów elektrycznych. Wyjątkowo duży kąt składania ułatwia
dostęp do bagażnika. W opcji dostępna szyna na trzeci rower.
| TL | CL | HL | PA |

Comfortline

| HL |

Highline

| PA |

PanAmericana

05 Belki bagażnika dachowego. Dla Multivana 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 | PA |
06 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 | PA |
07 Pojemnik dachowy box. Dzięki systemowi szybkiego mocowania na belkach
bagażnika dachowego pojemnik o pojemności 340 l lub 460 l w kolorze tytanowym
metalik można łatwo zamontować. Pojemnik ma system DuoLift umożliwiający
otwieranie z dwóch stron oraz 3-punktowy centralny zamek. | TL | CL | HL | PA |

08

Multivan jest komfortową limuzyną wielkoprzestrzenną cechującą się ogromną różnorodnością konfiguracji wnętrza, która jest
w stanie spełnić wszystkie wymagania. Oryginalne akcesoria Volkswagen® pozwalają uzupełnić funkcje i możliwości Twojego
samochodu oraz dostosować go do Twoich indywidualnych potrzeb. Opcje wyposażenia powstają we współpracy naszych działów
rozwoju i stylistyki, wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dopasowane do danego modelu samochodu i dostępne wyłącznie
u Partnerów Volkswagena.

10

11

12

09

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

10 Fotelik dla niemowląt G0 plus ISOFIX
Fotelik zapewnia niemowlętom i małym
dzieciom do 15 miesiąca (lub do 13 kg)
wysoki komfort i optymalną ochronę.
Podstawka mocowana jest na stałe
do samochodu za pomocą punktów
do mocowania ISOFIX. Dzięki
indywidualnym możliwościom ustawienia
oraz 5-punktowym pasom z regulacją
wysokości fotelik gwarantuje stabilną
pozycję dziecka. Zdejmowany daszek chroni
przed słońcem, a regulowany uchwyt
umożliwia noszenie fotelika poza
samochodem. Poszycie można zdejmować
i prać. | TL | CL | HL | PA |

11 Fotelik dziecięcy G1 ISOFIX DUO plus
Top Tether. Komfortowy fotelik dla dzieci
między 8 miesiącem a 4 rokiem życia
(9–18 kg) gwarantuje stabilną pozycję. Ma
indywidualną regulację położenia oraz
wysokości pasów bezpieczeństwa. Fotelik
mocowany jest do zaczepów ISOFIX oraz
do dodatkowych uchwytów na tylnej
kanapie (Top Tether).
| TL | CL | HL | PA |

Oryginalne akcesoria Volkswagen® oferowane są na www.vwuzytkowe-sklep.pl i są dostępne wyłącznie u Partnerów Volkswagena. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem
Volkswagen Samochody Dostawcze.

12 Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT
ze zdejmowanym oparciem. Komfortowy
fotelik zapewnia dzieciom w wieku 3-12 lat
(15–36 kg) idealną pozycję siedzącą. Składa
się z siedziska, zdejmowanego oparcia oraz
regulowanego zagłówka. Specjalna
konstrukcja boków gwarantuje maksymalną
ochronę. Fotelik mocowany jest do
punktów ISOFIX. Dzięki indywidualnej
regulacji dziecko jest optymalnie chronione
3-punktowym pasem bezpieczeństwa.
Poszycie można z łatwością zdjąć i wyprać.
| TL | CL | HL | PA |
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Podbija ulice
i serca od 1950 r.
Bulli

Multivan 6.1

Korzystne i kompleksowe ubezpieczenie
dzięki Volkswagen Financial Services
Więcej informacji można znaleźć na vwdostawcze.pl

Rozszerzona gwarancja do pięciu lat
lub 150 tys. przejechanych kilometrów!
Wydanie: maj 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
vwdostawcze.pl

Więcej informacji można znaleźć na vwdostawcze.pl
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. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach
www.vwdostawcze.pl.
Multivan 6.1:
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 7,6 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO2 od 198 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 www.vwdostawcze.pl lub też uzyskać pod bezpłatnym
numerem telefonu 801 200 600 w Polsce.

Twój Partner Volkswagen Samochody Dostawcze

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.

