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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou
za príplatok. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách
nemeckého trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. O možných
odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen.
Zmeny sú vyhradené. DSG® a 4MOTION® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG
a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že
nejaké označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto
označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu
spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých
vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu
splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate
u vášho partnera Volkswagen, na www.volkswagen.de a na bezplatnom telefónnom čísle
v Nemeckej spolkovej republike 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36).

Váš partner Volkswagen

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie
na internet. Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete
s výnimkou služieb „Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie služieb
„Streaming & Internet“ a hotspotu WLAN si zákazník môže bezplatne objednať balíky dát
u externého poskytovateľa mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, ktoré sa dajú
využívať v rámci pokrytia siete v mnohých európskych štátoch. Informácie o cenách
a podporovaných štátoch nájdete na https://vw.cubictelecom.com. Alternatívne je
využívanie funkcií Internetové rádio, Hybridné rádio a Streaming médií možné aj pomocou
mobilného koncového zariadenia (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako
mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené služby k dispozícii iba s existujúcou
alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu a len v rámci pokrytia príslušnej
mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti
od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke
v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplatky). Na využívanie bezplatnej
aplikácie We Connect App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo Android
a SIM karta s opciou na dátové služby s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou
medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Dostupnosť jednotlivých služieb
We Connect a We Connect Plus popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch líšiť.
Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať obsahovým
zmenám, resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrobnejšie informácie získate
na www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera Volkswagen. Informácie
o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Bulli, originál.
Automobilová legenda. Už 70 rokov úspešne na trhu
a držiteľ mnohých ocenení: 16x Best Car1), 14x Auto
roka s pohonom všetkých kolies2), 11x Auto Trophy3).

Vycibrený dizajn.
Kompletne nová predná časť, nové disky z ľahkej
zliatiny4), modifikovaná paleta farieb, ako aj LED
svetlomety5) a LED zadné skupinové svetlá5)
s markantnou svetelnou grafikou.

Osvedčená kvalita.
Vysoko pevná karoséria, materiály
s dlhou životnosťou a kvalitné vypracovanie.

Najnovšia verzia ikony
Multivan

Pôsobivé množstvo verzií.
Tri línie výbavy, niekoľko kombinácií motora
a prevodovky a široká ponuka zvláštnej výbavy.

Optimálna priechodnosť v teréne.
Pohon všetkých kolies 4MOTION4), 6), dvojspojková
prevodovka DSG4), 6), asistent zjazdu z kopca4), 7), 8),
asistent rozjazdu do kopca8) a mechanická uzávierka
diferenciálu4), 7).

Najmodernejšie asistenčné systémy.
Teraz aj s rozpoznávaním dopravných značiek4), 8),
asistentom ochrany bokov5), 8), asistentom stabilizácie
pri bočnom vetre8), asistentom udržania jazdného
pruhu4), 8) ,9), parkovacím asistentom5), 8), asistentom
pre vyparkovanie4), 8) a asistentom pre manévrovanie
s prívesom4), 8).
1) Zdroj: auto motor und sport, kategória „Vany“, posledné ocenenie 05/2019.
2) Zdroj: AUTO BILD ALLRAD, kategória „Vany s pohonom všetkých kolies“, posledné ocenenie 06/2019.
3) Zdroj: AUTO ZEITUNG, kategória „Vany“, posledné ocenenie 26/2018.
4) Zvláštna výbava za príplatok.
5) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Trendline a pri Multivan Comfortline. 6) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie. 7) K dispozícii iba s pohonom všetkých kolies 4MOTION. 8) V rámci možností systému. 9) Vodič musí byť po celý čas pripravený
prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu. Na obrázku je príplatková výbava.

Vysoký komfort jazdy.
Ergonomické sedadlá s tvarovo stálym čalúnením
premium, vynikajúce tlmenie hluku, výborný
výhľad dookola a príjemný pocit veľkého priestoru.

Optimálne digitálne prepojený.
Farebný Digital Cockpit1) s vysokým rozlíšením,
nové rádiá a navigačné systémy s dotykovým
displejom do uhlopriečky 23,4 cm (9,2 palca)2),
online vďaka integrovanej SIM karte, mobilné
online služby Volkswagen We Connect3)
a indukčné2) nabíjanie smartfónov.

Interiér s maximálnou variabilitou.
Otočné sedadlá4) a 3-miestna lavica v kabíne
cestujúcich, pohodlná, sklopná, posuvná a bezpečne
zafixovateľná na ľubovoľnom mieste. Ľahká
manipulácia pri demontáži a montáži sedadiel.

Obohatená sériová výbava.

1) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Comfortline. 2) Zvláštna výbava za príplatok. 3) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je
potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.
4) Sériová výbava pri Multivan Comfortline a pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Trendline. 5) V rámci možností systému. Na obrázku je príplatková výbava.

Všetky zobrazené línie výbavy napr.
s multifunkčným koženým volantom, novým
prístrojovým panelom, elektrickou detskou
poistkou, asistentom stabilizácie pri bočnom
vetre5) a LED vnútorným osvetlením.
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Na obrázku je príplatková výbava.
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Multivan. Multifun.
Na obrázku je príplatková výbava.

Flexibilný. Variabilný. Premyslený. Multivan zvládne skoro všetko.
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Zvládne mnoho. Multivan sa prispôsobí takmer každej rodine.

Na obrázku je príplatková výbava.

Multivan – DNA modelu Bulli

11

Posúvať. Sklápať. Otáčať. Multivan obsahuje mnoho dobrých ideí.

Na obrázku je príplatková výbava.
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A zamilovaným do detailov.

Citlivý.

Pozorný.

Útulný.

Chrániaci krk.

Každý pozná ten problém: slnko zboku praží do auta.
Vľavo sa vodič potí, vpravo spolujazdec mrzne.
Pomoc prináša „Climatronic“1). Špeciálne senzory
automaticky prispôsobujú chladiaci výkon
klimatizácie dopadajúcemu slnečnému žiareniu.
Vodič cíti príjemný vánok.

Na elektrických posuvných bočných dverách1)
dohliada mnoho malých pomocníkov, aby nič
neostalo privreté. Je jedno, či sa dvere otvoria
a zatvoria z kokpitu, diaľkovým ovládačom zvonka
alebo priamo kľučkou. Zabudované senzory okamžite
zareagujú, napríklad, keď sa ich dotkne ruka.

Pracujete pravidelne v aute alebo chcete v ňom
niekedy aj prenocovať? Potom oceníte nezávislé
teplovzdušné kúrenie s výkonom do 3 000 W4).
Umožňuje udržať kabínu príjemne teplú až do
48 hodín. A pre všetkých, ktorí chcú mať už ráno
pred štartom predné okno bez námrazy, je v ponuke
teplovodné prídavné kúrenie4). Pri príslušnom
nastavení môže odmraziť okno už pred štartom jazdy.

Stropné lišty s výduchmi ventilácie nie sú
v Multivane umiestnené v strede kabíny cestujúcich
náhodne. Jednak sú tam pre každého ľahšie
dosiahnuteľné. A jednak nefúkajú studený vzduch
zboku alebo zozadu na krk pasažierov,
keď sú sedadlá v normálnej polohe.

Priestranný.

Pohyblivý.

Maximálne priestranný vnútri. Zvonka taký
kompaktný, ako je to možné. Multivan je dôsledne
vyladený na každodenné používanie. Na jednej strane
poskytuje posádke veľkú vnútornú výšku a priestor
na nohy. Na druhej strane sa vďaka svojej výške
do 2 000 mm2) zmestí do väčšiny podzemných garáží.
Okrem toho krátky rázvor umožňuje malý priemer
otáčania iba 11,9 m2).

V Multivane sa nič nevzprieči. Sedadlá, multifunkčný
stolík3) a izolačný box4) sa vďaka svojim valčekom
z tvrdej gumy ticho pohybujú sem a tam –
a to priebežne spredu až po zadnú časť kabíny
cestujúcich. Neexistujú nijaké definované oblasti
na sedenie. Preto je aj jedno, na ktorom mieste
sa sedadlo zafixuje v koľajničkách – vždy sedíte
dobre zabezpečení.

Flexibilný.
Tichý.
V Multivane jazdíte celkom ticho. Má to viacero
dôvodov. Jedným z nich je vyvažovací hriadeľ
v motore. Eliminuje vibrácie skôr ako nastanú.
Preto motor beží výrazne pokojnejšie. Zvyšok
väčšinou zachytí nosič agregátov odizolovaný
od podvozka. Ešte tichšie je to s kompletom
tlmiaceho zasklenia kabíny4), ktorý výrazne
redukuje vonkajší hluk.

Dlhé predmety, ako napríklad lyže, sa nemusia
nevyhnutne prepravovať na streche. Dajú sa aj
jednoducho prestrčiť pod 3-miestnou lavicou
a bezpečne prepravovať v kabíne cestujúcich.

Robí závislým od nezávislosti.

1) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Trendline a pri Multivan Comfortline.
2) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.
3) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Comfortline. 4) Zvláštna výbava za príplatok. Na obrázku je príplatková výbava.
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Digitálne prepojený
pre budúcnosť.
Automobily sa stávajú čoraz inteligentnejšími. Aj v Multivane je už dnes množstvo digitálnych
technológií, zvyšujúcich komfort jazdy. Napríklad Digital Cockpit1) s vysokým rozlíšením
a zobrazovaním mapy navigácie. Alebo Volkswagen We Connect2) – rozličné služby,
ktoré robia zo smartfónu diaľkový ovládač k vozidlu. A to je ešte len začiatok.

1) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Comfortline. 2) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú
zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia. Na obrázku je príplatková výbava.
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Druhá mapa navigácie v trojrozmernom zobrazení4)

„Všetko dôležité
Prehľad jazdných dát

na očiach – a voľne
konfigurovateľné“

V Multivane teraz môžete zažiť digitálny pokrok na vlastnej koži. Najmodernejšie
systémy infotainmentu s veľkou kapacitou pamäte a Digital Cockpit1) poskytujú
mnoho nových funkcií. Digital Cockpit1) imponuje displejom s uhlopriečkou
26 cm (10,25 palca) s intenzívnymi farbami a vysokým rozlíšením i kontrastom.
Ovláda sa pomocou dotykového displeja infotainmentu alebo tlačidlami na
multifunkčnom koženom volante. Pomocou tlačidiel môžete pohodlne listovať
v playlistoch mediatéky smartfónu, uskutočniť telefonický hovor výberom
z kontaktov alebo nastaviť bezpečnostný odstup adaptívneho tempomatu ACC2), 3)
v rámci povolenej rýchlosti.
Ešte viac možností poskytuje Digital Cockpit1) v kombinácii navigačným
systémom „Discover Pro“2) vybaveným dotykovým displejom s uhlopriečkou
23,4 cm (9,2 palca). Vtedy sa dá druhá mapa navigácie zobraziť na celej ploche
digitálneho združeného prístroja Digital Cockpit1). Výhodou je, že obidve mapy
sa dajú nastaviť na rozdielne priblíženie. Tak môže napríklad Digital Cockpit1)
zobrazovať iba najbližšie okolie a navigačný systém celkový prehľad trasy.
Okrem toho môžete z internetu prijímať aktuálne informácie o dopravných
zápchach a voľných parkovacích miestach.

Playlist smartfónu

Dynamickú zobrazovanie dopravných značiek

Nový Digital Cockpit
1) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Comfortline.

2) Zvláštna výbava za príplatok.

3) V rámci možností systému.

4) K dispozícii iba s navigačným systémom „Discover Pro“.

Na obrázku je príplatková výbava.
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We Connect Plus1), 2): Zamknutie a odomknutie

We Connect1):
Parkovacia poloha

„Je jedno, či s aplikáciou

Wireless App-Connect2), 6)

We Connect1)
a We Connect Plus1), 2)

We Connect1)

alebo s navigačným
Volanie asistenčnej služby NOVÉ
Informačné volanie
Parkovacia poloha
Automatické hlásenie pri nehode NOVÉ
Stav vozidla
Dvere a svetlá
Správa o stave vozidla
Jazdné dáta
Plánovanie termínu v servise

systémom – služby
We Connect1) robia
Multivan taký digitálny
ako nikdy predtým.“

We Connect Plus1), 2)
So službami We Connect1) sa jazda autom stáva digitálnejšou, zosieťovanou
a komfortnejšou. Množstvo služieb vám umožňuje rýchly prístup k vášmu
Multivanu – celkom pohodlne zo smartfónu. Základom je aplikácia We Connect1)
App. Spája váš smartfón s vozidlom, ktoré má vlastnú SIM kartu. Bezplatný
základný balík We Connect1) zahŕňa okrem iného rozličné správy o stave vozidla,
užitočné nástroje na plánovanie termínu v servise a núdzové volanie. Zahŕňa aj
vyhľadávanie polohy zaparkovaného vozidla, ktoré vás zavedie najkratšou cestou
k vozidlu. S balíkom We Connect Plus1), 2) ponuku rozširujú ďalšie služby. Napríklad
môžete zo smartfónu spustiť alebo programovať3) nezávislé kúrenie, online
zabezpečenie vozidla vám pri pokuse o vlámanie zašle správu na mobilný telefón
a vďaka online aktualizácii máp máte mapový materiál vždy up to date.
Na využívanie týchto exkluzívnych služieb sa môžete už dnes prihlásiť na portáli
We Connect1). Po aktivácii vášho vozidla máte prístup ku kompletnej ponuke
mobilných online služieb.

Online dopravné informácie NOVÉ
Online vyhľadávanie zvláštnych cieľov
Online aktualizácia máp NOVÉ
Online hlasové ovládanie NOVÉ
Streamovanie médií7) NOVÉ
Oblastné oznámenie
Online alarm pri krádeži
Online nezávislé kúrenie3)
Zamknutie a odomknutie4)
Internetové rádio7) NOVÉ
WLAN hotspot7) NOVÉ
Upozornenie prekročenia rýchlosti
Trúbenie a blikanie
Online výpočet trasy
Čerpacie a nabíjacie stanice
Parkoviská

We Connect Plus1), 2): Online alarm pri krádeži

Indukčná nabíjačka5)
1) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte
čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia. 2) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok. 3) K dispozícii iba v kombinácii s teplovodným prídavným kúrením.
4) Služba Zamknutie a odomknutie je relevantná z hľadiska zabezpečenia vozidla a vyžaduje overenie identity užívateľa postupmi Volkswagen Ident. Pri tom sa vašu identita overuje prostredníctvom partnera Volkswagen alebo video-chatu. 5) Zvláštna výbava za príplatok. 6) Iba v kombinácii

We Connect Plus1), 2): Online dopravné informácie
s prístrojom podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“.
7) K dispozícii iba s balíkom služieb Streaming & Internet. Rozsah služieb We Connect a We Connect Plus sa môže
v jednotlivých štátoch líšiť a niektoré služby môžu byť dostupné neskôr. Na obrázku je príplatková výbava.

Volkswagen We dokáže ešte viac. Presvedčte sa sami. vwn.de/mod
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Parkovací asistent
“Park Assist”.1), 2) NOVÉ
Umožňuje automatické
zaparkovanie do pozdĺžneho
alebo priečneho
parkovacieho miesta
ovládaním riadenia.

Asistent manévrovania
s prívesom
“Trailer Assist”.1), 3) NOVÉ
Zjednodušuje ovládanie
súpravy pri manévrovaní
v úzkych parkovacích
miestach a pri cúvaní
s prívesom.

Asistent bočnej
ochrany karosérie.1), 2) NOVÉ

Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách.1), 3) NOVÉ

Pomocou ultrazvukových
senzorov monitoruje
priestor na bokoch vozidla,
pričom upozorňuje
na kritické priblíženie
k stĺpom a múrom
na displeji systému
infotainmentu.

Informuje vodiča pred
jazdou a počas jazdy
o aktuálnom tlaku vzduchu
v pneumatikách a upozorní
na stratu tlaku. V každom
kolese je senzor, ktorý
rádiovým signálom prenáša
hodnotu tlaku.

Rozpoznávanie
dopravných
značiek.1), 3) NOVÉ
Zachytáva dopravné
značky obmedzujúce
rýchlosť, zákaz
predbiehania, ako aj
časovo a podľa počasia
platné obmedzenia
pomocou kamery
a zobrazuje ich na
displeji palubného
počítača v združenom
prístroji.

Asistent stabilizácie
pri bočnom vetre.1) NOVÉ
Stabilizuje vozidlo
pri silnom nárazovom
bočnom vetre
automatickým zásahom
prostredníctvom bŕzd.

Asistent udržania jazdného
pruhu “Lane
Assist”.1), 3), 4) NOVÉ
Pomocou multifunkčnej
kamery registruje čiary
značenia jazdného pruhu
a koriguje smer jazdy pri
neúmyselnom opustení
jazdného pruhu.

Asistent pre
vyparkovanie.1), 3) NOVÉ
Podporuje vodiča pri cúvaní
z parkovacieho miesta na
cestu. Ak sa približuje zboku
iné vozidlo, upozorní vodiča
výstražným tónom,
a ak vodič nereaguje,
automaticky zabrzdí vozidlo.

Adaptívny tempomat
ACC so systémom
monitorovania premávky
pred vozidlom „Front
Assist“ a funkciou
núdzového brzdenia
Emergency Braking
System.1), 3)

Asistent zjazdu
z kopca.1), 3), 5)
Znížením otáčok motora
a ak je to potrebné aj
zásahom brzdami
zabezpečuje kontrolovaný
a bezpečný zjazd z kopca.

Automaticky prispôsobuje
rýchlosť vozidlu idúcemu
vpredu a pri tom udržiava
odstup nastavený vodičom
v rámci nastaveného limitu.

Desať asistenčných systémov, ktoré vám uľahčujú život.
1) V rámci možností systému.
2) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Trendline a pri Multivan Comfortline.
za obozretnú jazdu. 5) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION.

3) Zvláštna výbava za príplatok.

4) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti

Multivan – Asistenčné systémy
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Pohon všetkých kolies 4MOTION1), 2), podvozok a prevodovka

Otázka pohonu.

Pohon všetkých kolies 4MOTION.1), 2) Pomocou elektronicky
ovládanej lamelovej spojky na zadnej náprave systém pohonu
všetkých kolies automaticky prispôsobuje rozdeľovanie
krútiaceho momentu na jednotlivé nápravy momentálnej jazdnej
situácii. Nízka hmotnosť systému vytvára základ pre optimálne
jazdné vlastnosti a vysokú jazdnú dynamiku.

Každý človek má vlastný štýl jazdy – a pre každý je k dispozícii správny pohon. Je jedno,

Dvojspojková prevodovka DSG.1), 2) Motory TDI sa dajú kombinovať
s adaptívnou 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Umožňuje automatické radenie bez prerušenia prenosu krútiaceho
momentu a prispôsobuje sa štýlu jazdy vodiča.

Mechanická uzávierka diferenciálu.1), 2), 3) Ako dodatočná podpora pre pohon
všetkých kolies 4MOTION1), 2) je k dispozícii mechanická uzávierka diferenciálu
zadnej nápravy. Uľahčuje rozjazd v ťažkých podmienkach mimo spevnenej cesty
a robí z Multivanu jedno z vozidiel s najlepšou priechodnosťou v teréne vo
svojej triede.

Adaptívna regulácia podvozka DCC.1), 4) K dispozícii sú jazdné
profily „normal“, „komfort“, „eco“ a „sport“. Na prepínanie slúži
tlačidlo a dá sa uskutočniť aj počas jazdy. Navyše sa dá nastaviť
jeden individuálny jazdný profil.

či športový, komfortný alebo efektívny – kombinácie motorov a prevodoviek a vyladenie
podvozka Multivanu nekladú vašej túžbe po slobode nijaké hranice.

1) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.

2) Zvláštna výbava za príplatok.

3) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION.

4) Nie je k dispozícii pre Multivan Comfortline s dlhým rázvorom.

Na obrázku je príplatková výbava.

Multivan – Technológie pohonu
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Multivan Trendline

Multivan Comfortline

Strana

Strana

Strana

28

32

38

Van na každú
príležitosť.
Na obrázku je príplatková výbava.

Multivan Highline

Auto veľa prezrádza o svojom majiteľovi. Preto si
môžete svoj Multivan na želanie vybaviť všetkým,
čo sa hodí k vám a vášmu životnému štýlu. Chcete
sa hneď do toho pustiť? Tak si nalistujte stranu 54.

Multivan – Prehľad línií výbavy
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Sara si spravila zo svojho hobby povolanie. Peši objavuje so svojou rodinou skryté turistické

Ďaleko v prírode.

chodníky v celej Európe. O potešenie z prírody sa delí aj s inými. Na internete pravidelne
zverejňuje tipy na turistiku. Na východiskové miesto jej pochodov ju spoľahlivo priváža
Multivan Trendline.

Na obrázku je príplatková výbava.
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Multivan Trendline
Majiteľka Sara

Sara

„Potrebujeme auto, na
ktoré sa môžeme úplne
spoľahnúť. Bez ohľadu
na to, kam ideme.“
Objavovať svet s dospelými a deťmi – s Multivanom Trendline je to veľká zábava.
Jeho na želanie až sedem sedadiel a veľký batožinový priestor poskytujú mnoho
miesta na odvoz všetkého, čo potrebujete. Počas jazdy pohodlie zvyšujú dve
komfortné sedadlá s bedrovou opierkou v kabíne vodiča a široká 3-miestna
lavica v kabíne cestujúcich. Po príjazde do cieľa môžete pokračovať v objavovaní
interiéru. V kabíne cestujúcich je sklopný stolík1), ktorý sa dá zavesiť a podoprieť
dvoma nohami alebo na štyroch nohách rozložiť vonku – napríklad na malé
občerstvenie. Ak je niekto unavený, dá sa z 3-miestnej lavice a plochy
Multiflexboard2) niekoľkými pohybmi vyčariť veľké lôžko. Tak sa Multivan
Trendline perfektne prispôsobuje životu. Každý deň nanovo.

3-miestna lavica s rozloženým sklopným stolíkom1).

Sériové
prvky

Maska chladiča
s dvoma chrómovanými lištami
Multifunkčný kožený volant NOVÉ
Päť sedadiel
Vyberateľný sklopný stolík1)
(na vnútorné i vonkajšie použitie)
Elektrická detská poistka NOVÉ
Asistent stabilizácie
pri bočnom vetre3) NOVÉ

Zvláštna
výbava

17-palcové disky
z ľahkej zliatiny „Aracaju“ NOVÉ
Navigačný systém „Discover Media“ NOVÉ
Dve samostatné otočné sedadlá
Paket na prenocovanie
Rolety proti slnku
Izolačný box s objemom
32 litrov vrátane druhej batérie
Multiflexboard s čalúnením
Cúvacia kamera „Rear View“
Nosič na bicykle „Premium“
na ťažné zariadenie NOVÉ

Cúvacia kamera “Rear View”2)

Nosič na bicykle „Premium“2)

1) Sklopný stolík sa smie v kabíne používať iba pri stojacom vozidle.

2) Zvláštna výbava za príplatok.

3) V rámci možností systému.

Na obrázku je príplatková výbava.

Sklopný stolík1) dovnútra aj na von

Multivan – Multivan Trendline
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Max a Maren milujú najmä mestá. Veľké a malé. Známe lokality a tajné tipy. Pretože ich
je nespočetné množstvo, sú často na cestách. Niekedy nájdu na trhoch aj veľký suvenír.
Dostatok miesta na jeho prepravu im poskytuje Multivan Comfortline.

Na obrázku je príplatková výbava.

Mestský typ.
Multivan – Multivan Comfortline
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Praktický sklopný stolík5),
zasúvateľný do bočnej steny

Navigačný systém “Discover Media”1)

Max

„Keď vidíme niečo pekné,
jednoducho si to
odvezieme domov.“

Multivan Comfortline
majitelia Max, Maren a Teddy

Sériové
prvky
Multivan Comfortline robí z každej návštevy mesta čistú radosť. Pri jazde
adaptívny tempomat ACC1), 2) udržiava konštantný odstup od vozidla idúceho
vpredu. Súčasne „Lane Assist“1), 2), 3) multifunkčnou kamerou zachytáva značenie
jazdných pruhov na ceste. Malé nárazy vetra zľava a sprava okamžite koriguje
asistent stabilizácie pri bočnom vetre2) jemnými zásahmi prostredníctvom bŕzd.
To udržiava Multivan v správnej stope. Kabína cestujúcich je vhodná na malú
prestávku na kávu. Dá sa v nej vyklopiť stolík a pohodlne
sa pri ňom usadiť na 3-miestnej lavici.

Flexibilný batožinový priestor
s dĺžkou do 2 532 mm4)

Posuvná 3-miestna lavica

Asistent pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“1), 2)

Zvláštne
vybavenie

V cieľovej destinácii Multivan Comfortline komfortne jazdí aj po kamennej
dlažbe. Nerovnosti mäkko odpruží podvozok s adaptívnou reguláciou tlmičov
DCC1). Dokonca ani parkovanie v podzemných garážach nepredstavuje nijaký
problém. S výškou pod 2 000 mm4) sa Multivan zmestí do takmer každého
vjazdu. A keď vám pri nasledujúcej prechádzke po uliciach padne pohľad
na pekný kus nábytku, nemusíte váhať. Lebo vďaka sústave koľajničiek
sa dá batožinový priestor ľahko zväčšiť podľa potreby. Toľko slobody
si jednoducho zaslúžite.

1) Zvláštna výbava za príplatok. 2) V rámci možností systému. 3) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu. 4) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie
líšiť. 5) Sklopný stolík sa smie v kabíne používať iba pri stojacom vozidle. 6) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na

We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas
dohodnutého bezplatného obdobia. 7) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok. Na obrázku je príplatková výbava.

Maska chladiča s piatimi
chrómovanými lištami NOVÉ
Paket Svetlá & viditeľnosť
Palubný počítač „Premium“ NOVÉ
Sedem sedadiel
Sklopný stolík5), zasúvateľný
do bočnej steny
17-palcové disky
z ľahkej zliatiny „Posada“ NOVÉ
Navigačný systém
„Discover Media“ NOVÉ
We Connect Plus6), 7) NOVÉ
Adaptívna regulácia podvozka DCC
Parkovací asistent „Park Assist“2) NOVÉ
Asistent pre zmenu jazdného pruhu
„Side Assist“2)
Adaptívny tempomat ACC
so systémom monitorovania premávky
pred vozidlom „Front Assist“
a funkciou núdzového brzdenia
„City Emergency Brake“2)
Palivová nádrž s objemom 80 l
Ochrana nakladacej hrany na zadnom
nárazníku

Multivan – Multivan Comfortline
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Multivan Comfortline
s dlhým rázvorom.

8

7

6

5

* Dlhý rázvor je k dispozícii výlučne pre Multivan Comfortline.

Už 40 cm* môže robiť veľký rozdiel. Napríklad, keď sa na výlet cez víkend

Pre všetkých, ktorí potrebujú ešte

prihlási aj príbuzenstvo. Vtedy človek náhle potrebuje nielen päť alebo

viac sedadiel, je k dispozícii Caravelle

sedem – ale až osem plnohodnotných sedadiel. Žiaden problém pre

s dlhým rázvorom.

Multivan Comfortline s dlhým rázvorom*.

7 sedadiel sériovo

Perfektný
na predĺžený víkend.
Na obrázku je príplatková výbava.

Caravelle s dlhým
rázvorom.

1 Heidi
2 Walter
3 Ben
4 Lana
5 Jakob
6 Hanna
7 Sophie
8 Lotta
+ Barney

Krátky rázvor
Dlhý rázvor

8 sedadiel na želanie

9 sedadiel sériovo

9
Dlhý rázvor

Multivan – Multivan Comfortline
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Paul je veľa na cestách. Priemyslový dizajnér hľadá v meste neustále nové inšpirácie pre svoje

Office 6.1
Na obrázku je príplatková výbava.

projekty. A v prírode vášnivý horský cyklista nachádza potrebný relax. Jeho najdôležitejší spoločník
je pri tom vždy s ním: Multivan Highline.

Multivan – Multivan Highline
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Paul

„Iní sa rozhodli pre
športové auto,
ja potrebujem auto
na šport.“

Odkladacie zásuvky pod
samostatnými sedadlami

Nijaké iné vozidlo tak dokonale nespája povolanie a voľný čas ako Multivan
Highline. Starostlivo modernizovaný dizajn ešte stále obsahuje prvky svojho
legendárneho predchodcu. Rozličné chrómované prvky a multifunkčnosť
pripomínajú model Bulli prvej generácie. Na prednej časti karosérie je šesť
chrómovaných líšt, tá úplne spodná obieha okolo celej karosérie. Multivan
Highline štýlovo dopĺňajú sériové 17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny
„Aracaju“ striebornej farby, nové LED svetlomety a tmavé zasklenie Privacy.
No nejde iba o vzhľad, ako dokazuje jeho vysoko funkčný interiér. Od súčasného
zobrazenia mapy navigácie na digitálnom združenom prístroji Digital Cockpit
a na obrazovke navigačného systému „Discover Pro“1) cez vyberateľný izolačný
box1) pre chladné nápoje až po praktické príslušenstvo ako robustné upevňovacie
prvky na bicykle2) Multivan Highline presviedča mnohými detailmi
spríjemňujúcimi voľný čas. Tak sa dajú práca a voľný čas výborne spojiť.

Multifunkčný kožený volant
a Digital Cockpit

Wireless App-Connect1), 3)

Kabína cestujúcich so sústavou 6 koľajničiek, dvoma elektrickými
posuvnými bočnými dverami a systémom na upevnenie bicyklov2)
18-palcové disky „Teresina“1) a LED svetlomety

1) Zvláštna výbava za príplatok.

2) Zvláštna výbava za príplatok od Bikefix.

3) Iba v kombinácii s prístrojom podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“.

Na obrázku je príplatková výbava.
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Multivan Highline
majiteľ Paul
Sériové
prvky

Maska chladiča s piatimi
chrómovanými lištami NOVÉ
Chrómový paket NOVÉ
ParkPilot vpredu a vzadu a asistent
ochrany bokov karosérie3) NOVÉ
Navigačný systém „Discover Media“ NOVÉ
Parkovací asistent „Park Assist“3) NOVÉ
LED svetlomety a LED zadné
skupinové svetlá NOVÉ
Dynamický podvozok, svetlá výška
zmenšená o cca 20 mm4)
Digital Cockpit NOVÉ
3-zónová klimatizácia „Climatronic“
Elektricky ovládané bočné posuvné dvere
Stmavené zasklenie Privacy
v kabíne cestujúcich
Sedem sedadiel
3-miestna lavica
so stredovou lakťovou opierkou
Multifunkčný stolík
s odkladacími priestormi NOVÉ
Dvojitá zásuvka USB-C
v kabíne cestujúcich NOVÉ

Zvláštna
výbava

18-palcové disky
z ľahkej zliatiny „Teresina“ NOVÉ
Adaptívna regulácia podvozka DCC
Navigačný systém „Discover Pro“ NOVÉ
Rozhranie pre mobilný
telefón „Comfort“ s funkciou
indukčného nabíjania NOVÉ
Kožené poťahy sedadiel „Nappa“
Elektricky 12-smerovo
nastaviteľné sedadlá

Priestranný interiér Multivanu Highline sa dá využívať aj pri výkone povolania.
So svojou pohodlnou 3-miestnou lavicou, dvoma otočnými a voľne posuvnými
sedadlami v priestore pre cestujúcich a výklopným multifunkčným stolíkom je
kabína cestujúcich perfektne vybavená na krátke porady. Elektrický prúd pre
laptopy a smartfóny dodáva zásuvka 230 V1) v sedadle vodiča a dve zásuvky
USB-C v bočnom čalúnení. A vďaka 3-zónovej klimatizácii „Climatronic“
si aj pri dlhších rokovaniach zachováte chladnú hlavu.

Multifunkčný stolík s odkladacími priestormi, 3-miestna lavica so stredovou lakťovou
opierkou a osvetlená dvojitá zásuvka USB-C v bočnom čalúnení

Izolačný box1)

Držiak na bicykle Bikefix

Pohon všetkých kolies 4MOTION1), 2)

1) Zvláštna výbava za príplatok.

2) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.

3) V rámci možností systému.

4) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.

Na obrázku je príplatková výbava.
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Sériová výbava a rozmery Multivan Trendline.
Rozmery v mm1)

1,904

2,297

2,532

1,320
571

1,970

4,904

993

Môj Multivan.
Môj život.

3,000

908

Dizajn

Kokpit

Kabína cestujúcich

Asistenčné a bezpečnostné systémy

16-palcové oceľové disky s veľkoplošnými krytmi
Halogénové svetlomety H7 NOVÉ
Nárazníky vpredu a vzadu lakované vo farbe karosérie
Maska chladiča s dvoma chrómovanými lištami NOVÉ
Kryty vonkajších spätných zrkadiel
a vonkajšie kľučky nelakované
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá
Chrómovaná plaketa „Multivan“ vedľa bočných
smerových svetiel NOVÉ

Bočné posuvné dvere vpravo
Plastová podlaha so sústavou 4 koľajničiek
3-miestna lavica, posuvná, s lôžkovou úpravou
Vyberateľný sklopný stolík2)
(na vnútorné i vonkajšie použitie)
LED vnútorné osvetlenie NOVÉ
Osvetlenie nástupných schodíkov
s nápisom „Trendline“

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ
Systém rozpoznania únavy vodiča
Asistent stabilizácie pri bočnom vetre3) NOVÉ
Elektronický stabilizačný systém ESP
s brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDS
a asistentom rozjazdu do kopca
Denné svetlá
Predné, bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
Multikolízna brzda
Elektronický imobilizér
Centrálne zamykanie s ovládaním znútra
Elektrická detská poistka NOVÉ
eCall NOVÉ

Pre slobodu nasledovať hlas svojho srdca a ísť dôsledne vlastnou cestou.

Prístrojový panel s aplikáciami v chrómovom
vyhotovení a čierno lakovanými obkladmi,
odkladacími priehradkami a uzamykateľnou
odkladacou schránkou pred spolujazdcom NOVÉ
Multifunkčný kožený volant NOVÉ
Palubný počítač „Plus“ NOVÉ
Prídavná zásuvka 12 V v prístrojovom paneli NOVÉ
Výškovo nastaviteľné komfortné sedadlá
s manuálne nastaviteľnými bedrovými
opierkami a lakťovými opierkami
Látkové poťahy „Quadratic“ Čierna Titan NOVÉ
Koberec na podlahe
Držadlá na nastupovanie pre vodiča a spolujazdca
Slnečné clony s kozmetickými zrkadielkami

To sa týka aj výbavy. Bohatá sériová výbava sa dá mnohými príplatkovými

Infotainment a konektivita

prvkami presne prispôsobiť vašim individuálnym požiadavkám – od strany 54.

Rádiový systém „Composition“ s farebným
dotykovým displejom 16,5 cm (6,5 palca)
a štyrmi reproduktormi NOVÉ

Rozhodnúť sa pre Multivan vždy znamená rozhodnúť sa pre väčšiu slobodu.

Batožinový priestor
6 ôk na upevnenie batožiny
Dve LED svetlá v batožinovom priestore NOVÉ
Klimatizácia a ochrana pred slnkom

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.

2) Dlhý rázvor je k dispozícii výlučne pre Multivan Comfortline.

3) V rámci možností systému.

Na obrázku je príplatková výbava.

Klimatizácia v kabíne vodiča
s elektronickou reguláciou
Strop s výduchmi ventilácie a kúrenie
v kabíne cestujúcich
Multivan – Prehľad sériovej výbavy
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Sériová výbava a rozmery Multivan Comfortline/Multivan Comfortline s dlhým rázvorom1).

Sériová výbava a rozmery Multivan Highline.
Rozmery v mm5) (krátky/dlhý rázvor)

Rozmery v mm5)

2,532

2,297
,

1,904

1,904
1,9
04

2,297

2,532/2,932

4,904

1,320

1,950

551

571/574
71/574
/ 4 1,320/1,332

1,970/1,990

4,904/5,304

993

3,000/3,400

993

908

3,000

908

Dizajn

Kokpit

Kabína cestujúcich

Asistenčné a bezpečnostné systémy

Dizajn

Kokpit

Kabína cestujúcich

Asistenčné a bezpečnostné systémy

16-palcové disky z ľahkej zliatiny „Clayton“2),
strieborné alebo 17-palcové disky z ľahkej zliatiny
„Devonport“2), strieborné
Maska chladiča s piatimi chrómovými lištami NOVÉ
Halogénové svetlomety H7 NOVÉ
Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel
a kľučky lakované vo farbe karosérie
Elektricky nastaviteľné
a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Chrómovaná plaketa „Multivan“ vedľa bočných
smerových svetiel NOVÉ

Prístrojový panel s aplikáciami v chrómovom
vyhotovení a čierno lakovanými obkladmi,
odkladacími priehradkami a uzamykateľnou
odkladacou schránkou pred spolujazdcom NOVÉ
Dekoračné lišty Bright Brushed Grey NOVÉ
Multifunkčný kožený volant NOVÉ
Palubný počítač „Premium“ NOVÉ
Prídavná zásuvka 12 V v prístrojovom paneli NOVÉ
Výškovo nastaviteľné komfortné sedadlá
s manuálne nastaviteľnými bedrovými
opierkami a lakťovými opierkami
Látkové poťahy „Circuit“ Čierna Titan NOVÉ
Koberec na podlahe
Držadlá na nastupovanie pre vodiča a spolujazdca
Slnečné clony s osvetlenými kozmetickými zrkadlami

Bočné posuvné dvere vpravo
Koberec na podlahe so sústavou 4 koľajničiek
Dve otočné sedadlá, posuvné
3-mestna lavica, posuvná, s lôžkovou úpravou
Sklopný stolík4), zasúvateľný do bočnej steny
Rolety proti slnku na bočných oknách vzadu
Osvetlenie nástupných schodov
s nápisom „Comfortline“

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ
Systém rozpoznania únavy vodiča
Asistent stabilizácie pri bočnom vetre6) NOVÉ
Elektronický stabilizačný systém ESP
s brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDS
a asistentom rozjazdu do kopca
Paket Svetlá & viditeľnosť s dažďovým senzorom,
automaticky tlmeným vnútorným spätným zrkadlom,
automatickým zapínaním svetiel a funkciami
„Coming home/Leaving home“
Predné, bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
Multikolízna brzda
Elektronický imobilizér
Centrálne zamykanie s ovládaním znútra
Elektrická detská poistka NOVÉ
eCall NOVÉ
Indikátor stavu kvapaliny ostrekovača

Dynamický podvozok
(zmenšená svetlá výška o cca 20 mm5))
17-palcové disky z ľahkej zliatiny
„Aracaju“, strieborné NOVÉ
Maska chladiča s piatimi chrómovými lištami NOVÉ
Chrómový paket NOVÉ
LED svetlomety a LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
Predné svetlomety do hmly
s aktívnou funkciou pri odbočovaní
Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel
a kľučky lakované vo farbe karosérie
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá
B-stĺpiky karosérie lakované vysoko
lesklou čiernou farbou
Chrómovaná plaketa „Multivan“ vedľa bočných
smerových svetiel NOVÉ

Prístrojový panel s aplikáciami v chrómovom
vyhotovení a čierno lakovanými obkladmi,
odkladacími priehradkami a uzamykateľnou
odkladacou schránkou pred spolujazdcom
Dekoračné lišty Pewter Wave Grey NOVÉ
Multifunkčný kožený volant NOVÉ
Digital Cockpit NOVÉ
Prídavná zásuvka 12 V v prístrojovom paneli NOVÉ
Výškovo nastaviteľné komfortné sedadlá
s manuálne nastaviteľnými bedrovými
opierkami a lakťovými opierkami
Poťahy sedadiel mikroflís „ArtVelours“,
dvojfarebné Palladium/Čierna Titan NOVÉ
Koberec na podlahe a textilné rohožky
Slnečné clony s osvetlenými kozmetickými zrkadlami

Elektricky ovládané bočné posuvné dvere vľavo a vpravo
Koberec na podlahe so sústavou 6 koľajničiek NOVÉ
Dve otočné sedadlá, posuvné
3-miestna posuvná lavica
so stredovou lakťovou opierkou
Multifunkčný stolík NOVÉ
LED vnútorné osvetlenie
Osvetlenie nástupných schodíkov s nápisom „Highline“

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ
Systém rozpoznania únavy vodiča
Asistent stabilizácie pri bočnom vetre6) NOVÉ
ParkPilot vpredu a vzadu a asistent
ochrany bokov karosérie6) NOVÉ
Parkovací asistent „Park Assist“6) NOVÉ
Elektronický stabilizačný systém ESP s brzdovým
asistentom, ABS, ASR, EDS a asistentom rozjazdu
do kopca
Paket Svetlá & viditeľnosť s dažďovým senzorom,
automaticky tlmeným vnútorným spätným zrkadlom,
automatickým zapínaním svetiel a funkciami
„Coming home/Leaving home“
Predné, bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
Multikolízna brzda
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru
Indikácia stavu kvapaliny ostrekovača
a vyhrievané dýzy ostrekovača
Elektrická detská poistka s funkciou Safe NOVÉ
eCall NOVÉ

Batožinový priestor
6 ôk na upevnenie batožiny
Dve LED svetlá v batožinovom priestore NOVÉ
Kryt batožinového priestoru
Klimatizácia a ochrana pred slnkom

Infotainment a konektivita
Rádiový systém „Composition“ s farebným dotykovým
displejom 16,5 cm (6,5 palca) a šiestimi reproduktormi
1) Dlhý rázvor je k dispozícii výlučne pre Multivan Comfortline. 2) Podľa kombinácie motora a prevodovky.
a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť. 6) V rámci možností systému.

Klimatizácia v kabíne vodiča s elektronickou reguláciou
Strop s výduchmi ventilácie a kúrenie v kabíne cestujúcich

3) Nie je k dispozícii pre Multivan Comfortline s dlhým rázvorom.

4) Sklopný stolík sa smie v kabíne používať iba pri stojacom vozidle.

5) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty

Batožinový priestor
6 ôk na upevnenie batožiny
Dve LED svetlá v batožinovom priestore
Kryt batožinového priestoru
Klimatizácia a ochrana pred slnkom

Infotainment a konektivita
Navigačný systém „Discover Media“ s dotykovým displejom
20,3 cm (8 palcov) a šiestimi reproduktormi NOVÉ
Dvojitá zásuvka USB-C v kabíne cestujúcich NOVÉ

3-zónová klimatizácia „Climatronic“
Strop s výduchmi ventilácie a klimatizácie
v kabíne cestujúcich
Rolety proti slnku na bočných oknách vzadu

Multivan – Prehľad sériovej výbavy
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V novom Multivane CRUISE už dnes sedíte v automobile zajtrajška.

Exteriér

Dôvodom sú jeho inteligentné asistenčné systémy, ktoré vás podporujú

Chrómový paket NOVÉ
LED svetlomety a stmavené LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
Svetlomety do hmly s integrovanou
funkciou odbočovacích svetiel
16-palcové disky z ľahkej zliatiny „Clayton“, strieborné3)
17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Devonport“, strieborné3)
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá
Plaketa „CRUISE“ na druhých stĺpikoch karosérie NOVÉ
Obklady schodíkov v kabíne cestujúcich a ochrana
nakladacej hrany z ušľachtilej ocele NOVÉ
Paket akustických tlmiacich skiel so stmavenými sklami
Privacy v kabíne cestujúcich

takmer v každej situácii – pri predbiehaní, rovnako ako pri parkovaní
a vyparkovaní alebo pri pokojnej jazde po diaľnici. Jeho rozličné senzory
sa pri tom pozerajú na všetky strany: napríklad doľava a doprava pri
zmene jazdného pruhu1) alebo dozadu pri vyparkovaní1).
18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Teresina“

Interiér
Poťahy z mikroflísu „ArtVelours“, dvojfarebné Palladium/
Čierna Titan NOVÉ
Dekoračné lišty Bright Brushed Grey
Osvetlenie nástupných schodíkov s nápisom „CRUISE“
Funkčnosť

Nový: Multivan 6.1

1) V rámci možností systému.
povrch lesklo sústružený.

2) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu.

3) Podľa kombinácie motora a prevodovky. Na obrázku je príplatková výbava, napr. 18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Teresina“, čierne,

CRUISE

Digital Cockpit
Navigačný systém „Discover Media“ s dotykovým displejom
20,3 cm (8 palcov) a šiestimi reproduktormi NOVÉ
3-zónová klimatizácia „Climatronic“
Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca
Asistent pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“1)
Asistent udržania jazdného pruhu „Lane Assist“1), 2) NOVÉ
Adaptívny tempomat ACC so systémom monitorovania
premávky pred vozidlom „Front Assist“ a funkciou
núdzového brzdenia „City Emergency Brake“1)
Parkovací asistent „Park Assist“1) s parkovacími
senzormi ParkPilot vpredu a vzadu a asistentom
ochrany bokov karosérie1) NOVÉ
Asistent pre vyparkovanie1) NOVÉ
Multivan CRUISE vychádza z verzie Multivan Comfortline.
Ďalšiu sériovú výbavu Multivan Comfortline nájdete
na strane 46.

Multivan – Nový Multivan CRUISE
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Multivan 6.1

Multivan GENERATION SIX je reminiscenciou na jedného z velikánov
automobilovej histórie: Bulli T1. Markantný dizajn zámerne využíva

GENE RATION
SIX

Exteriér
Chrómový paket NOVÉ
LED svetlomety a stmavené
LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
Svetlomety do hmly s integrovanou funkciou
odbočovacích svetiel
17-palcové disky z ľahkej zliatiny
„Aracaju“, strieborné NOVÉ
Plaketa „GENERATION SIX“
na druhých stĺpikoch karosérie NOVÉ
Obklady schodíkov v kabíne cestujúcich a ochrana
nakladacej hrany z ušľachtilej ocele NOVÉ
Paket akustických tlmiacich skiel so stmavenými sklami
Privacy v kabíne cestujúcich
Interiér
Poťahy z mikroflísu „ArtVelours“,
dvojfarebné Palladium/Čierna Titanium NOVÉ
Dekoračné lišty Pewter Wave Grey NOVÉ
B-stĺpiky karosérie lakované vysoko lesklou čiernou farbou
Textilné rohožky na podlahe
Osvetlenie nástupných schodíkov
s nápisom „GENERATION SIX“
Funkčnosť

dvojfarebné lakovanie obľúbené v minulosti. Nostalgický vzhľad
elegantne dopĺňajú plakety „GENERATION SIX“, rozsiahly komplet
chrómovaných prvkov a 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“
striebornej farby. Kto sa chce ešte viac priblížiť k originálu, môže si svoj
Multivan GENERATION SIX navyše vybaviť plaketami „Bulli“t – a tým
vzdať hold legendárnemu klasikovi.

Navigačný systém „Discover Media“ s dotykovým
displejom 20,3 cm (8 palcov) a šiestimi reproduktormi NOVÉ
3-zónová klimatizácia „Climatronic“
Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca
Asistent pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“2)
Adaptívny tempomat ACC so systémom monitorovania
premávky pred vozidlom „Front Assist“ a funkciou
núdzového brzdenia „City Emergency Brake“2)
ParkPilot vpredu a vzadu2)
Rozpoznávanie dopravných značiek2) NOVÉ
Asistent diaľkových svetiel „Light Assist“
Multivan GENERATION SIX vychádza z verzie Multivan
Comfortline. Ďalšiu sériovú výbavu Multivan Comfortline
nájdete na strane 46.

1) Zvláštna výbava za príplatok. 2) V rámci možností systému.

Na obrázku je príplatková výbava.

Multivan – Multivan GENERATION SIX
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Multivan 6.1

Exteriér

EDITION
Multivan EDITION prezentuje športovú eleganciu

LED svetlomety a stmavené
LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
Svetlomety do hmly s integrovanou
funkciou odbočovacích svetiel
17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“,
čierne, povrch lesklo sústružený NOVÉ
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Kryty vonkajších spätných zrkadiel
lakované čiernou farbou
B-stĺpiky karosérie lakované vysoko
lesklou čiernou farbou
Strecha lakovaná vysoko lesklou čiernou farbou
Nárazníky a kľučky lakované vo farbe karosérie
Dekoračné fólie1) s nápisom „EDITION“ na bokoch
a zadnej časti NOVÉ
Stmavené zasklenie Privacy v kabíne cestujúcich

nenapodobiteľným spôsobom. Starostlivo vybrané farby

Interiér

lakov kontrastujú s vysoko lesklými čiernymi prvkami na

Osvetlenie nástupných schodíkov
s nápisom „EDITION“

Metalizované
eta o a é laky
a y2)

Strieborná Reflex

Sivá Indium

Modrá Ravenna NOVÉ

Béžová Mojave

karosérii. Nové dekoračné fólie1) s červenou akcentnou
Funkčnosť

líniou zvýrazňujú dynamický vzhľad. Aj inak Multivan

Bronzová Copper NOVÉ

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

EDITION imponuje individuálnymi prvkami ako napríklad
Multivan EDITION vychádza z verzie Multivan
Comfortline. Ďalšiu sériovú výbavu Multivan
Comfortline nájdete na strane 46.

čierne 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“
s lesklo sústruženým povrchom, vyhradené exkluzívne

Červená Fortana NOVÉ

pre tento zvláštny model.
Štandardné laky

Biela Candy

Štandardný lak Šedá Pure NOVÉ

Červená Cherry

1) Na dekoračných fóliách sa môžu, predovšetkým pri priamom slnečnom žiarení, po jednom až troch rokoch alebo vo veľmi teplých podnebných pásmach už po roku, objaviť stopy používania a starnutia. Ak zostane dekoračná fólia dlhší čas na vozidle, môžu vzniknúť viditeľné rozdiely medzi odtieňom
laku karosérie v oblasti chránenej fóliou a v nezakrytej oblasti. 2) Zvláštna výbava za príplatok.

Multivan – Multivan EDITION
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Metalizované laky

Laky

Laky

09

12

10

13

11

Dvojfarebné lakovania

14

01
02
03
04
05
06
07

Béžová Mojave/Čierna Deep NOVÉ
Strieborná Reflex/Sivá Indium NOVÉ
Strieborná Reflex/Modrá Starlight NOVÉ
Strieborná Reflex/Červená Fortana NOVÉ
Biela Candy/Bronzová Copper NOVÉ
Biela Candy/Zelená Bay Leaf NOVÉ
Biela Candy/Šedá Ascot NOVÉ

Trendline

Comfortline

Highline
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Laky s perleťovým efektom
08 Čierna Deep
Metalizované laky
15

09
10
11
12
13
14
15
16

16

01

Dvojfarebné lakovania

Lak s perleťovým efektom

02

03

04

Strieborná Reflex
Sivá Indium
Modrá Starlight
Modrá Ravenna NOVÉ
Béžová Mojave
Bronzová Copper NOVÉ
Červená Fortana NOVÉ
Zelená Bay Leaf NOVÉ

Štandardné laky

Štandardné laky

08

17

18

19

17 Biela Candy
18 Červená Cherry
19 Sivá Pure NOVÉ
Individuálne laky

05

06

Obrázky na týchto stranách sú iba orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby lakov. Na obrázkoch je príplatková výbava.

Na želanie je Multivan k dispozícii aj
v mnohých iných farebných odtieňoch.
Váš partner Volkswagen Úžitkové
vozidlá vám poskytne informácie
o rozmanitých možnostiach
individuálneho lakovania.

07

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné
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16

"

Kolesá

03

05

04

18

"

1) Podľa kombinácie motora a prevodovky. 2) K dispozícii iba pre Multivan EDITION.
vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.
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16-palcové kolesá
01 Oceľový disk s veľkoplošným krytom NOVÉ 6 1/2 J x 16.
S pneumatikou 215/65 R 16.
02 Disk z ľahkej zliatiny „Clayton“ 6 1/2 J x 16.
Strieborný. S pneumatikou 215/65 R 16.

01

17-palcové kolesá

02

07

17

"

08

03 Oceľový disk s krytom stredu 7 J x 17.
S pneumatikou 235/55 R 17.
04 Disk z ľahkej zliatiny „Devonport“ 7 J x 17.
Strieborný. S pneumatikou 235/55 R 17.
05 Disk z ľahkej zliatiny „Aracaju“ NOVÉ 7 J x 17.
Strieborný. S pneumatikou 235/55 R 17.
06 Disk z ľahkej zliatiny „Aracaju“ NOVÉ 7 J x 17.
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17.
07 Disk z ľahkej zliatiny „Woodstock“ 7 J x 17.
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17.
08 Disk z ľahkej zliatiny „Posada“ NOVÉ 7 J x 17.
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17
18-palcové kolesá
09 Disk z ľahkej zliatiny „Springfield“ 8 J x 18.
Strieborný. S pneumatikou 255/45 R 18.
10 Disk z ľahkej zliatiny „Springfield“ 8 J x 18.
Čierny. S pneumatikou 255/45 R 18.
11 Disk z ľahkej zliatiny „Palmerston“ 8 J x 18.
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.
12 Disk z ľahkej zliatiny „Teresina“ NOVÉ 8 J x 18.
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.
13 Disk z ľahkej zliatiny „Valivia“ NOVÉ 8 J x 18.
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.
Zimné pneumatiky na ďalšej súprave kolies

09

Trendline

11

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen

13

12

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné
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Farby interiéru a dekoračné lišty

Výbava

Trendline

Comfortline

Highline
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Poťahy sedadiel

Farba interiéru
01 | 02

01 Čierna Titan/Čierna Titan s chrómovými aplikáciami a čierno
lakovanými obkladmi NOVÉ

05

08

06

09

Dekoračné lišty
02 Bright Brushed Grey NOVÉ
03 Pewter Wave Grey NOVÉ
04 Grey Woodgrain NOVÉ
Poťahy sedadiel

01 | 03

01 | 04

Obrázky na týchto stranách sú iba orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby.

05
06
07
08
09
10
11

Látka „Quadratic“ Čierna Titan NOVÉ
Látka „Circuit“ Čierna Titan NOVÉ
Mikroflís „ArtVelours“, dvojfarebný Palladium/Čierna Titan NOVÉ
Koža „Nappa“ Čierna Titan
Koža „Nappa“, dvojfarebná Sivá Moon rock/Čierna Titan
Koža „Nappa“, dvojfarebná Marrakesch/Čierna Titan
Koža „Nappa“, dvojfarebná Palladium/Čierna Titan NOVÉ

07

•

Sériová výbava

10

11

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné
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Výbava

Trendline

Comfortline

Highline

01

Výbava

Dizajn
Nárazníky vo farbe karosérie
Kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky nelakované
Kryty vonkajších spätných zrkadiel
a kľučky lakované vo farbe karosérie
Maska chladiča s dvoma chrómovými lištami NOVÉ
Maska chladiča s piatimi chrómovými lištami NOVÉ
Chrómový paket
Halogénové svetlomety H7 (Obr. str. 26)
LED svetlomety NOVÉ
LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané
a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Plakety „Multivan“ na blatníkoch NOVÉ
Plakety „Bulli“ na blatníkoch NOVÉ

Comfortline

Highline

04

Kokpit (pokračovanie)
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Multifunkčný kožený volant (Obr. str. 04) NOVÉ
Palubný počítač „Plus“
Palubný počítač „Premium“
Digital Cockpit s displejom 26 cm (10,25 palca) (Obr. str. 19) NOVÉ
Elektrické ovládanie okien
Koberec na podlahe
Gumové rohožky
Textilné rohožky
LED osvetlenie v stropnej konzole
Zásuvka 230 V v ráme sedadla vodiča NOVÉ
Zásuvka 12 V
Druhá zásuvka 12 V
Akustické tlmiace zasklenie
Držadlá na nastupovanie pre vodiča a spolujazdca
02

Kokpit
Prístrojový panel s odkladacími priehradkami, držiakmi na nápoje
a uzamykateľnou odkladacou schránkou pred spolujazdcom NOVÉ
Prístrojový panel s aplikáciami v chrómovom vyhotovení
a čierno lakovanými obkladmi NOVÉ
Prístrojový panel s dekoračnou lištou Bright Brushed Grey
(Obr. str. 58) NOVÉ
Prístrojový panel s dekoračnou lištou Pewter Wave Grey
(Obr. str. 58) NOVÉ
Prístrojový panel s dekoračnou lištou Grey Woodgrain
(Obr. str. 58) NOVÉ
Komfortné sedadlá s manuálnou bedrovou opierkou
a lakťovými opierkami, plynulo nastaviteľné
Elektrická bedrová opierka
Elektrické 12-smerové nastavovanie sedadla

Trendline

●
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01 LED svetlomety. Zabezpečujú intenzívne
osvetlenie s dlhým dosahom a dodávajú vozidlu
atraktívnu svetelnú grafiku.

●

—

●

01 Chrómový paket. S prídavnými lištami na spodnej
mriežke v nárazníku, na bokoch a na zadnej časti
vytvára elegantné lesklé akcenty.
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●
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●

—

●

●

02 Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá. Pri zamknutí vozidla
diaľkovým ovládačom sa automaticky sklopia.

03

03 Plaketa „Bulli“. Chrómový emblém
vedľa bočných smerových svetiel.
Elektrické 12-smerové nastavovanie sedadla.
Bedrová opierka, sklon operadla, výška, sklon
a pozdĺžny posun sedadla sa dajú nastaviť elektricky
a uložiť do pamäte.
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06

Infotainment a konektivita
Rádio „Composition“ NOVÉ
Navigačný systém „Discover Media“ NOVÉ
Navigačný systém „Discover Pro“ NOVÉ
Hlasové ovládanie
Rozhranie Bluetooth na telefonovanie
Rozhranie pre mobilný telefón „Comfort“ s funkciou indukčného
nabíjania (Obr. str. 20) NOVÉ
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04 Rádio „Composition“.1) Systém má farebný
dotykový displej s uhlopriečkou 16,5 cm (6,5 palca),
zosilňovač 4 x 20 W a štyri2), resp. šesť3)
reproduktorov. Okrem toho má čítačku na SD kartu,
dve externé rozhrania USB, rozhranie Bluetooth pre
mobilný telefón a podporuje základné služby We
Connect4), ako aj vybrané služby We Connect Plus4), 5).
05 Navigačný systém „Discover Media“.1) Systém
s farebným dotykovým displejom 20,3 cm (8 palcov)
so senzorom priblíženia, výkonom 4 x 20 W a šiestimi
reproduktormi umožňuje hybridnú navigáciu
a bezplatnú aktualizáciu máp cez internet.
Má internú pamäť 32 GB na záznam médií, dve
externé rozhrania USB, rozhranie Bluetooth pre
mobilný telefón, hybridné hlasové ovládanie
a internetové rádio. Systém podporuje wireless6)
App-Connect, We Connect4) a We Connect Plus4), 5).
06 Navigačný systém „Discover Pro“.7) Navyše
k funkciám navigačného systému „Discover Media“
tento systém, vybavený farebným dotykovým
displejom s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca)
a senzorom priblíženia, umožňuje súčasné zobrazenie
mapy navigácie na displeji digitálneho združeného
prístroja Digital Cockpit8) a na obrazovke
navigačného systému. Má internú pamäť 64 GB.
Hlasové ovládanie. Umožňuje hlasovými povelmi
ovládať rozličné funkcie telefónu, navigácie a audia.

Kabína cestujúcich
Bočné posuvné dvere vpravo
Bočné posuvné dvere vľavo
Elektrické servodovieranie pre bočné posuvné dvere
Elektricky ovládané bočné posuvné dvere s ochranou proti privretiu
Osvetlenie nástupných schodíkov s nápisom
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Rozhranie pre mobilný telefón „Comfort“ s funkciou
indukčného nabíjania. Zlepšuje kvalitu príjmu
pripojením na vonkajšiu anténu a bezkontaktne
nabíja kompatibilné smartfóny.
Palubný počítač „Premium“. Zobrazuje dôležité
prevádzkové informácie trojrozmerne a vo farbe.
Komplet akusticky tlmiaceho zasklenia. Predné
okno, bočné okná9) a zadné okno sú z akusticky
tlmiaceho skla. Okná v kabíne cestujúcich
sú navyše stmavené.

1) Na želanie k dispozícii aj s DAB+ a komfortným telefonovaním. 2) Sériová výbava pri Multivan Trendline. 3) Sériová výbava pri Multivan Comfortline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Trendline. 4) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte
sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste
mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia. 5) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok. 6) Iba v kombinácii s prístrojom podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“. 7) Na želanie k dispozícii aj s komfortným telefonovaním.
8) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Comfortline. 9) Posuvné bočné okná nie sú vyrobené z tlmiaceho skla.

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

Multivan – Výbava

61

Výbava

Trendline

Comfortline

Highline

01

Výbava

Kabína cestujúcich (pokračovanie)
Sústava koľajničiek
3-miestna lavica, sklopná, posuvná a vyberateľná (Obr. str. 30)
3-miestna lavica so stredovou lakťovou opierkou, sklopná,
posuvná a vyberateľná (Obr. str. 43)
Dve otočné sedadlá, sklopné, posuvné a vyberateľné (Obr. str. 13)
Otočné sedadlo s integrovanou detskou sedačkou
Plastová podlaha
Koberec na podlahe
Podlaha z imitácie dreva „Dark Wood“
Výklopný stolík2) v posuvných bočných dverách (Obr. str. 30)
Vyťahovací výklopný stolík2) integrovaný do bočnej steny (Obr. str. 34)
Multifunkčný stolík (Obr. str. 43)
Zásuvka 12 V
Osvetlená dvojitá zásuvka USB-C3) (Obr. str. 43) NOVÉ
LED osvetlenie, zapínateľné aj z kabíny vodiča NOVÉ

Comfortline

Highline
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Batožinový priestor (pokračovanie)
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Nosič na bicykle na dvere batožinového priestoru
Nosič na bicykle „Premium“ na ťažné zariadenie NOVÉ
Nosič na bicykle „Basic Flex“ na ťažné zariadenie
Rozšírenie nosiča na bicykle „Basic Flex“
Nájazdová koľajnica pre nosič na bicykle
Asistenčné systémy
02

Otočné sedadlo s integrovanou detskou sedačkou.
Toto multifunkčné sedadlo sa dá rýchlo prestavať
z plnohodnotného sedadla pre dospelé osoby na
detskú sedačku. Opierka hlavy a krku, dodávaná
so sedadlom, sa dá jednoducho nasadiť.
Multiflexboard. Stabilná plocha s čalúneným
povrchom rozdeľuje batožinový priestor, vytvára
dodatočnú úložnú plochu a zväčšuje plochu lôžka.4)

Batožinový priestor
Okno vo dverách batožinového priestoru
Elektrické priťahovanie dverí batožinového priestoru
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
Zásuvka 12 V
LED osvetlenie NOVÉ
6 upevňovacích ôk, sklopných a zapustiteľných
Kryt batožinového priestoru
Sieťová deliaca stena
Multiflexboard4) (Obr. str. 10)
Vaňa do batožinového priestoru
Ochrana nakladacej hrany na zadnom nárazníku
Príprava na ťažné zariadenie
Ťažné zariadenie, pevné, do hmotnosti prívesu 2,5 t5)
Ťažné zariadenie, odnímateľné, do hmotnosti prívesu
2,5 t vrátane stabilizácie prívesu5)

Trendline
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01 Ochrana nakladacej hrany. Chráni lakovaný
zadný nárazník pred poškriabaním pri nakladaní
a vykladaní batožiny. Plastová lišta je na výber
v striebornej alebo čiernej farbe.
02 Sústava koľajničiek. Unikátna sústava vodiacich
koľajničiek umožňuje jednoduché posúvanie
3-miestnej lavice a samostatných sedadiel po celej
dĺžke kabíny cestujúcich. Inteligentný mechanizmus
umožňuje na každom mieste bezpečne zafixovať
sedadlá jazdiace na valčekoch z tvrdej gumy.
Na demontáž a montáž sedadiel sa dajú hliníkové
kryty koľajničiek vybrať niekoľkými pohybmi.
Vozidlá s multifunkčným stolíkom sú vybavené
dvoma ďalšími koľajničkami v strede.

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru.
Dajú sa otvoriť diaľkovým ovládačom centrálneho
zamykania na kľúči vozidla, tlačidlom6) na dverách
vodiča alebo vonkajšou kľučkou a zatvoriť tlačidlom
na vnútornom obložení dverí batožinového
priestoru alebo krátkym potiahnutím dverí
batožinového priestoru nadol.

1) Zvláštna výbava bez príplatku. 2) Sklopný stolík sa smie v kabíne používať iba pri stojacom vozidle. 3) Nie je k dispozícii pre Multivan Comfortline s dlhým rázvorom. 4) Pri objednaní Multiflexboard odpadá kryt batožinového priestoru. 5) Povolená hmotnosť prívesu sa líši podľa motorizácie.
6) K dispozícii iba pre Multivan Comfortline a Multivan Highline. 7) Sériová výbava pri Multivan Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Multivan Trendline a pri Multivan Comfortline. 8) V rámci možností systému. 9) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je
zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu. 10) K dispozícii iba v kombinácii s ťažným zariadením alebo s prípravou na ťažné zariadenie. 11) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION. 12) Bude dostupné neskôr.

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ
Adaptívny tempomat ACC so systémom monitorovania premávky
pred vozidlom „Front Assist“ a funkciou núdzového brzdenia
„City Emergency Brake“8)
Systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“
s funkciou núdzového brzdenia „City Emergency Brake“8)
Rozpoznávanie dopravných značiek8) NOVÉ
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti8)
Asistent pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“8)
Asistent udržania jazdného pruhu „Lane Assist“8), 9) NOVÉ
Asistent stabilizácie pri bočnom vetre8) NOVÉ
Stabilizácia prívesu8), 10)
Brzdový asistent8)
ParkPilot8) vpredu a vzadu
Cúvacia kamera „Rear View“8)
Parkovací asistent „Park Assist“8) NOVÉ
Asistent ochrany bokov karosérie7), 8) NOVÉ
Asistent pre vyparkovanie8) NOVÉ
Asistent manévrovania s prívesom „Trailer Assist“8) NOVÉ
Denné svetlá
Paket Svetlá & viditeľnosť8)
Svetlomety do hmly s integrovanou funkciou odbočovacích svetiel8)
Asistent diaľkových svetiel „Light Assist“8)
Systém rozpoznania únavy vodiča8)
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách8)
Zobrazovanie tlaku vzduchu v pneumatikách 8) NOVÉ
Asistent rozjazdu do kopca8)
Asistent zjazdu z kopca 8), 11)

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

03 Nosič na bicykle „Premium“ na ťažné
zariadenie. Dá sa nasunúť zhora na guľovú hlavu
ťažného zariadenia a umožňuje prepravu
dvoch bicyklov do hmotnosti maximálne 60 kg,
zabezpečených proti krádeži. Na otvorenie dverí
batožinového priestoru sa dá jednoducho sklopiť
nožným pedálom. Dá sa ľahko zložiť
do kompaktnej veľkosti.
04 Nosič na bicykle „Basic Flex“ na ťažné
zariadenie. Flexibilný a rozšíriteľný nosič na dva
bicykle sa dá nožným pedálom sklopiť pred
otvorením dverí batožinového priestoru.

04

05

Rozšírenie nosiča na bicykle „Basic Flex“. Umožňuje
prevážanie až troch bicyklov na nosiči „Basic Flex“.
05 Nosič na bicykle na dvere batožinového
priestoru.12) Umožňuje prepravu až štyroch bicyklov
do celkovej hmotnosti 60 kg. Ľahký nosič, vyrobený
z eloxovaného hliníka, je vhodný aj pre elektricky
ovládané dvere batožinového priestoru.
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Výbava

Trendline

Comfortline

Highline

01

03

Bezpečnostné a zabezpečovacie systémy

Výbava

Trendline

Comfortline

Highline
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07

Klimatizácia a ochrana pred slnkom (pokračovanie)

Elektrická detská poistka NOVÉ
eCall NOVÉ
Multikolízna brzda
Elektronický stabilizačný systém (ESP)
Protiblokovací systém (ABS)
Protipreklzový systém (ASR)
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Airbagy vodiča a spolujazdca
Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
Hlavové airbagy na vonkajších miestach v kabíne cestujúcich1)
Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu vodiča
ISOFIX a Top Tether
Elektronický imobilizér
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, funkciou Safe
a ochranou proti odtiahnutiu
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním,
2 kľúčmi a ovládaním znútra

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

04

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

06

A

01 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním,
2 kľúčmi a ovládaním znútra. Podľa výbavy vozidla
sa dajú aj elektricky ovládané dvere batožinového
priestoru a obidve elektricky ovládané bočné
posuvné dvere nezávisle otvárať a zatvárať
samostatnými tlačidlami.
02 eCall. Po nehode automaticky zašle
záchrannému dispečingu údaje o čase, polohe
vozidla i počte členov posádky a vytvorí hlasové
spojenie. Systém sa aktivuje automaticky
nárazovým senzorom alebo manuálne tlačidlom
núdzového volania.
Elektrická detská poistka. Tlačidlami v kokpite sa
dajú posuvné bočné dvere samostatne zamknúť.

03 Klimatizácia v kabíne vodiča s elektronickou
reguláciou. Umožňuje plynulo nastaviť
želanú teplotu.
04 3-zónová klimatizácia „Climatronic“. Plne
automatická klimatizácia s filtrom alergénov využíva
rozličné senzory a udržiava konštantnú teplotu,
osobitne pre vodiča, spolujazdca a cestujúcich.
Druhé kúrenie a výmenník klimatizácie pre kabínu
cestujúcich spolu s výduchmi ventilácie v strope
zabezpečujú príjemnú klímu.

Dynamický podvozok, svetlá výška zmenšená o cca 20 mm2)
Adaptívna regulácia podvozka DCC1)
Podvozok pre 17-palcové kolesá
s kotúčovými brzdami vpredu a vzadu
Pohon všetkých kolies 4MOTION3)
Mechanická uzávierka diferenciálu zadnej nápravy4)
Spodná ochrana motora a prevodovky
Spodná ochrana diferenciálu zadnej nápravy4)
Lišty na prahoch vľavo a vpravo

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru.
Spustí akustické a vizuálne výstražné signály pri
pokuse o neoprávnené vniknutie do vozidla alebo
neoprávnené odpojenie prívesu. Funkcia Safe
zabraňuje otvoreniu dverí znútra, napr.
pri rozbití okna.
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05 Teplovzdušné nezávislé kúrenie. Pracuje
nezávisle od systému kúrenia a vetrania. Dá sa
ovládať pomocou stredovej konzoly alebo diaľkového
ovládania. Na želanie je dostupné aj prídavné
vodné kúrenie.
06 Determálne sklá (A). Citeľne znižujú teplotu
v kabíne. Zasklenie Privacy (B). Stmavené sklá
v kabíne cestujúcich zvyšujú diskrétnosť. Čierna fólia
proti slnku (C). V kombinácii so zasklením Privacy
vytvára takmer nepriehľadné zasklenie.
Rolety proti slnku. Tmavá sieťová štruktúra chráni
pred slnečným žiarením a zvedavými pohľadmi.

1) Nie je k dispozícii pre Multivan Comfortline s dlhým rázvorom.

B

C

Podvozok a systémy pre jazdu v teréne

●

Klimatizácia a ochrana pred slnkom
Klimatizácia v kabíne vodiča s elektronickou reguláciou
3-zónová klimatizácia „Climatronic“
Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca
Kúrenie v priestore pre cestujúcich
Strop s dvoma lištami s výduchmi ventilácie v kabíne cestujúcich

02

Vyhrievanie predného okna
Vyhrievanie zadného okna
Teplovzdušné nezávislé kúrenie
Prídavné vodné kúrenie s funkciou nezávislého kúrenia
Prídavné vodné kúrenie s funkciou nezávislého kúrenia
a rádiovým diaľkovým ovládaním
Posuvné okno vľavo
Posuvné okno vpravo
Determálne sklá
Stmavené zasklenie Privacy v kabíne cestujúcich
Čierna fólia proti slnku v kabíne cestujúcich
Rolety proti slnku v kabíne cestujúcich (Obr. str. 09)
Paket na prenocovanie
Izolačný box (Obr. str. 43)

2) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.

3) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.

4) K dispozícii iba s pohonom všetkých kolies 4MOTION.

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

07 Posuvné okná. Nové držadlá umožňujú ešte
ľahšie otvorenie a zatvorenie bočných okien.
Izolačný box. Napája ho elektrickou energiou druhá
batéria a hodí sa na chladenie aj zohrievanie. Box
s objemom 32 litrov sa dá vybrať bez základovej
platne a v kuchyni naložiť fľašami 1,5 l naležato
alebo 1,0 l nastojato.
Paket na prenocovanie. V kombinácii s plochou
Multiflexboard je k dispozícii paket na prenocovanie.
Obsahuje látkové zatemňovacie kryty na okná,
miniatúrnu lampičku na čítanie, poťah lôžka,
ktorý sa dá prať, a tri zásuvky pod
3-miestnou lavicou.

Multivan – Výbava

65

Dobýja cesty a srdcia
od roku 1950.
Bulli.

