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Od minibusu
po VIP shuttle.
Originál. Už vyše 30 rokov vzorom
pre profesionálnu prepravu osôb.

Pôsobivé množstvo verzií. Perfektné
prispôsobenie rozličným užívateľským
profilom vďaka trom líniám výbavy,
dvom rázvorom, modulárnemu
upevňovaciemu systému sedadiel1)
a veľkému výberu paketov sedadiel1)
maximálne až s 9 sedadlami.

Vycibrený dizajn. Kompletne nová predná
časť, nové disky z ľahkej zliatiny1),
modifikovaná paleta farieb, ako aj LED
svetlomety1), 2) a LED zadné skupinové
svetlá1), 2) s markantnou svetelnou
grafikou.

1) Zvláštna výbava za príplatok. 2) Sériová výbava pri Caravelle Highline. 3) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.
zodpovednosti za obozretnú jazdu. Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

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

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

5) V rámci možností systému.

Optimálna priechodnosť v teréne.
Pohon všetkých kolies 4MOTION1), 3),
dvojspojková prevodovka DSG1), 3),
asistent zjazdu z kopca1), 4), 5), asistent
rozjazdu do kopca5) a mechanická
uzávierka diferenciálu1), 4).

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

Najmodernejšie asistenčné systémy.
Teraz aj s asistentom ochrany bokov1), 5),
asistentom stabilizácie pri bočnom
vetre5), asistentom udržania jazdného
pruhu1), 5), 6), parkovacím asistentom1), 5),
asistentom pre vyparkovanie1), 5)
a asistentom pre manévrovanie
s prívesom1), 5). Cúvacia kamera1)
je po prvý raz k dispozícii
aj so zadnými krídlovými dverami.
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Od vysokej kvality
po high-tech.
Rozšírená sériová výbava. Všetky línie
výbavy majú napr. rádio s modulom
Bluetooth na telefonovanie a rozhranie
USB, LED vnútorné osvetlenie,
centrálne zamykanie a elektrické
ovládanie okien.

1) Sériová výbava pri Caravelle Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Caravelle Comfortline. Nie je dostupné pre Caravelle Trendline. 2) Zvláštna výbava za príplatok. 3) Zvláštna výbava za príplatok pri rádiu „Audio“. Sériová výbava pri všetkých vyšších systémoch infotainmentu. 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

Pohodlné riadenie. Ergonomické
pracovisko vodiča, elektromechanický
posilňovač riadenia, nový prístrojový
panel a vynikajúci výhľad na všetky
strany.

Optimálne digitálne prepojený. Farebný
Digital Cockpit1) s vysokým rozlíšením,
a uhlopriečkou 26 cm (9,2 palca), nové
rádiá a navigačné systémy s dotykovým
displejom s uhlopriečkou do 23,4 cm
(9,2 palca)2), online vďaka integrovanej
SIM karte, mobilné online služby
Volkswagen We Connect3), 4)
a indukčné2) nabíjanie smartfónov.

vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.

Vysoký komfort jazdy. Pohodlné
sedadlá s tvarovo stálym čalúnením
premium, vynikajúce tlmenie hluku,
LED osvetlenie na čítanie a príjemný
pocit veľkého priestoru.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

www.vwuzitkove.sk/caravelle
Caravelle – Kokpit
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Od zaujatia miesta
po vytvorenie miesta.
Je jedno, či ide o výlet cez víkend, odvoz hostí alebo dodávku
tovaru – interiér Caravelle je pripravený prakticky na každú jazdu.
Mnoho kufrov? Skladacia 3-miestna lavica umožňuje niekoľkými
pohybmi vytvoriť dodatočný priestor. Operadlá sa dajú sklopiť
dopredu, aby sa vytvorila rovná plocha. Meniace sa priestorové

• Uzamykateľná dvojmiestna lavica spolujazdca*

nároky? Modulárny systém upevnenia sedadiel poskytuje mnoho
možností. Veľké prepravné úlohy? Oká v podlahe umožňujú
optimálne upevnenie nákladu.

01

02

03
Vytvorenie miesta v troch krokoch:
01 Sklopiť operadlá. V kabíne pre cestujúcich sa dajú všetky operadlá
lavíc a jednotlivých sedadiel sklopiť. V prvom rade sedadiel je to možné
aj pri voliteľnej 2-miestnej lavici spolujazdca.
02 Zbaliť sedadlá. V druhom rade sa 3-miestna lavica dá dvakrát
sklopiť, čo umožňuje napríklad zväčšiť batožinový priestor.
03 Demontovať sedadlá. Všetky lavice a sedadlá sa dajú demontovať
bez použitia náradia. Tak sa dá Caravelle rýchlo pripraviť na prepravné
úlohy. Na zabezpečenie nákladu sú v podlahe upevňovacie oká.
• Sedadlá s Easy Entry pri bočných posuvných dverách

* Zvláštna výbava za príplatok.

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Caravelle – Kabína pre cestujúcich
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Od 4 sedadiel
po 9 sedadiel.

• 5-sedadlový paket s Easy Entry5)

Dĺžka batožinového priestoru: 1 600 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 967 mm3), 4)

• 5-sedadlový paket

Pakety sedadiel. Rozmanitými alternatívami usporiadania
sedadiel Caravelle poskytuje maximálnu flexibilitu –
tu je výber možných konfigurácií. A aj po výbere
určitého paketu sedadiel Caravelle ponúka veľký
priestor na zmeny. Modulárny upevňovací systém1)
umožňuje zvlášť pohodlnú demontáž, posúvanie
a zámenu sedadiel. Okrem počtu sedadiel sa pakety
sedadiel líšia aj ich druhom. Existujú 3-miestne
a 2-miestne lavice, ako aj samostatné sedadlá.

• 4-sedadlový paket

4

Dĺžka batožinového priestoru: 1 600 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 967 mm3), 4)

• 5-sedadlový paket

5

6

• 6-sedadlový paket s Easy Entry

Dĺžka batožinového priestoru: 1 600 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 967 mm3), 4)

• 6-sedadlový paket

• 7
 -sedadlový paket
Sériová výbava Trendline und Comfortline

Dĺžka batožinového priestoru: 739 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 118 mm3), 4)

• 7-sedadlový paket s Easy Entry

Dĺžka batožinového priestoru: 1 600 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 967 mm3), 4)

• 6-sedadlový paket

Dĺžka batožinového priestoru: 1 118 mm3), 4)

• 7-sedadlový paket
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• 8
 -sedadlový paket s Easy Entry
Sériová výbava Highline5)

Dĺžka batožinového priestoru: 739 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 118 mm3), 4)

• 8-sedadlový paket s Easy Entry

Dĺžka batožinového priestoru: 1 118 mm3), 4)
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• 9-sedadlový paket s Easy Entry

Dĺžka batožinového priestoru: 739 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 118 mm3), 4)

• 9-sedadlový paket

Dĺžka batožinového priestoru: 298 mm3), 4)

• 8-sedadlový paket
Easy Entry. Aby sa dalo pohodlne nastúpiť aj na sedadlá
v treťom rade, majú samostatné sedadlá pri bočných
posuvných dverách vždy funkciu „Easy Entry“.
Dlhý rázvor. 400 mm3) viac miesta na batožinu
alebo štvrtý rad sedadiel.

Dĺžka batožinového priestoru: 1 600 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 967 mm3), 4)

Dĺžka batožinového priestoru: 1 600 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 967 mm3), 4)

Dĺžka batožinového priestoru: 739 mm3), 4)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 118

mm3), 4)

1) Podľa paketu sedadiel patrí modulárny upevňovací systém k sériovej výbave alebo je voliteľný. 2) Pri krátkom rázvore. 3) Merané vo výške podlahy v kabíne pre cestujúcich. Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.
4) Pri dlhom rázvore. 5) S dvoma posuvnými bočnými dverami a Easy Entry na obidvoch stranách.
Na obrázkoch je dlhý rázvor.

Dĺžka batožinového priestoru: 739 mm2), 3)
Dĺžka batožinového priestoru: 1 118 mm3), 4)

Caravelle – Pakety sedadiel
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Caravelle Trendline

• Nelakované nárazníky a kryty
vonkajších spätných zrkadiel
Kabína pre cestujúcich. Kvalitné materiály ako látkové
poťahy odolné proti opotrebovaniu a vysoká kvalita
vypracovania, typická pre Volkswagen, vytvárajú
útulnú atmosféru. Vynikajúca protihluková izolácia
účinne chráni pred prenikaním vonkajšieho hluku
do kabíny.

Od lákavého
po pripravený.
Je jedno, či ide o domáci zápas, cestu do školy alebo
jazdu do práce – robustný model Caravelle Trendline
zvládne všetko. Zablatené topánky? Gumová
podlaha sa dá ľahko čistiť. Špinavé ruky? Vnútorné
obloženie je umývateľné. Malá prestávka? Dohora
výklopné dvere batožinového priestoru poskytujú
ochranu pred slnkom a dažďom.

•	Nízka nakladacia hrana, na želanie s ochranou
•	Veľa miesta na batožinu

• 12 V zásuvka v kabíne pre cestujúcich

Highlights Caravelle Trendline (pozrite aj obrázky)
•
•
•
•
•
•
•

Maska chladiča s dvoma chrómovanými lištami NOVÉ
Halogénové svetlomety H7 NOVÉ
7 sedadiel potiahnutých látkou „Quadratic“ vo farbe Čierna Titanium NOVÉ
Sedadlo vodiča s manuálnou bedrovou opierkou
Elektrické ovládanie okien v kabíne pre vodiča NOVÉ
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá NOVÉ
Komfortný strop kabíny pre cestujúcich s LED vnútorným osvetlením, sklopnými
držadlami a háčikmi na šaty
• Výškové nastavovanie sedadla vodiča
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a ovládaním znútra NOVÉ
• Klimatizácia v kabíne pre vodiča

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

• Plastové obloženie bokov a robustná gumová podlaha

•	Prístrojový panel s otvorenými odkladacími priehradkami,
držiakmi na nápoje a uzamykateľnou odkladacou
schránkou pred spolujazdcom

Caravelle – Caravelle Trendline
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Caravelle Comfortline

Od pohodlného
po nadchýnajúci.

Kabína pre cestujúcich. Interiér vybavený kvalitným kobercom na
podlahe okamžite vyvolá príjemnú atmosféru. Vynikajúci komfort
zabezpečujú kvalitné poťahy sedadiel. Na ochranu pred slnkom
a pohľadmi zvonka sa dajú na bočných oknách z obloženia
vytiahnuť rolety a zavesiť na vrchnej časti okna.

Je jedno, či ide o rodinnú dovolenku, výlet cez
víkend alebo exkurziu – bohato vybavený model
Caravelle Comfortline je výborne pripravený.
Unavené nohy? Integrovaný nástupný schodík
uľahčuje nastupovanie. Veľká rodina? Vnútorná
výška kabíny je na všetkých miestach rovnaká.

•	Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel
a kľučky lakované vo farbe karosérie

Horúci deň? Klimatizácia dosiahne
na každé sedadlo.

•	Komfortné sedadlá vodiča a spolujazdca s výškovým nastavovaním,
manuálnou bedrovou opierkou a lakťovými opierkami

Highlights Caravelle Comfortline (pozrite aj obrázky)
• Maska chladiča s piatimi chrómovanými lištami NOVÉ
• Halogénové svetlomety H7 NOVÉ
• Prístrojový panel s odkladacími priehradkami, držiakmi na nápoje
a uzamykateľnou odkladacou schránkou pred spolujazdcom NOVÉ
• Komfortný strop v kabíne pre vodiča a strop s výduchmi ventilácie v kabíne
pre cestujúcich s LED vnútorným osvetlením, sklopnými držadlami
a háčikmi na šaty
• 7 sedadiel potiahnutých látkou „Circuit“ vo farbe Čierna Titanium NOVÉ
• Palubný počítač „Plus“
• Plastové obloženie bokov a koberec na podlahe
• LED vnútorné osvetlenie NOVÉ
• 12 V zásuvky v kabíne pre cestujúcich a batožinovom priestore
• Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
• Koberec na podlahe v kabíne pre vodiča a kabíne pre cestujúcich

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

• Rolety proti slnku na bočných oknách
• Strop so štyrmi výduchmi ventilácie

• Klimatizácia v kabíne pre vodiča s elektronickou reguláciou

Caravelle – Caravelle Comfortline
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Caravelle Highline

Od presvedčivého
po význačný.
Je jedno, či ide o stretnutie predstavenstva, Fashion
Week alebo ples v opere – elegantný model Caravelle
Highline je doma na každom parkete. Zvedavé
pohľady? Zasklenie Privacy v kabíne pre cestujúcich
poskytuje ochranu. Veľký výstup? Dvojica posuvných

•	Komfortné sedadlá vodiča a spolujazdca s výškovým nastavovaním,
manuálnou bedrovou opierkou a lakťovými opierkami
• Multifunkčný kožený volant

bočných dverí zabezpečí perfektnú inscenáciu.
Ťažký deň? Kožené poťahy sedadiel pozývajú
na oddych.

Highlights Caravelle Highline (pozrite aj obrázky)
• Maska chladiča s piatimi chrómovanými lištami NOVÉ
• Chrómový paket: prídavná lišta na spodnej mriežke v nárazníkoch
a chrómové lišty na bokoch a vzadu
• LED svetlomety a LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
• 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“, strieborné NOVÉ
• Kožené poťahy sedadiel „Nappa“
• Prístrojový panel s čierno lakovanými obkladmi, dekoračnými lištami
Pewter Wave Grey a aplikáciami v chrómovom vyhotovení NOVÉ
• Navigačný systém „Discover Media“ s dotykovým displejom 20,3 cm
(8 palcov) NOVÉ
• LED vnútorné osvetlenie NOVÉ
• eCall NOVÉ

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

• Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky lakované vo farbe karosérie
• Svetlomety do hmly s integrovanou funkciou odbočovacích svetiel

Caravelle – Caravelle Highline
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• Rolety proti slnku v kabíne pre cestujúcich

Kabína pre cestujúcich. Poťahy sedadiel vo farbe
Čierna Titanium so strednými a vnútornými bočnými
časťami sedadiel v koži „Nappa“ kombinujú exkluzívny
komfort sedenia s vynikajúcou odolnosťou proti
opotrebovaniu. Aj otváranie a zatváranie obidvoch
elektrických posuvných bočných dverí je zvlášť
pohodlné a okrem toho aj bezpečné. Senzory
monitorujú pohyb dverí a ochrana proti privretiu
chráni pred eventuálnymi zraneniami.

• Navigačný systém „Discover Pro“ s farebným
dotykovým displejom 23,4 cm (9,2 palca)* NOVÉ
• Možnosti zobrazenia pre Digital Cockpit NOVÉ

• Stmavené zasklenie Privacy v kabíne pre cestujúcich

* Zvláštna výbava za príplatok

• Strop kabíny so štyrmi výduchmi ventilácie
• Sklopné držadlá a háčiky na šaty
• 3-zónová klimatizácia „Climatronic“

• 8 sedadiel, z toho dve s funkciou „Easy Entry“ NOVÉ
• Koberec na podlahe v kabíne pre vodiča a kabíne pre cestujúcich

Caravelle – Caravelle Highline
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Digital Cockpit

Od digitálneho
po geniálny.
Je jedno, či chcete počúvať hudbu, telefonovať alebo navigovať – Digital Cockpit1)
s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca) ukazuje smer vývoja techniky.
Nová hudobná skladba? Vodič môže listovať v mediatéke smartfónu bez toho, aby
sa pozrel nabok. Ďalší hovor? Výber prostredníctvom portrétov kontaktov je zvlášť
rýchly a intuitívny. Neznáme okolie? Mapa navigácie na displeji Digital Cockpit1)
na želanie zobrazí najbližšie okolie, kým displej navigačného systému poskytuje
celkový prehľad.

• Prehľad jazdných dát

•	Druhá mapa navigácie s trojrozmerným
(3D) zobrazením vo vysokom rozlíšení2)

• Rozpoznávanie dopravných značiek3), 4)

• Playlist smartfónu

• Displej LED s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 29,7 cm (11,7 palca)
• Jasný a kontrastný obraz s intenzívnymi farbami
• Ovládanie pomocou multifunkčného koženého volantu
1) Sériová výbava pri Caravelle Highline. Zvláštna výbava za príplatok pri Caravelle Comfortline.

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

3) Zvláštna výbava za príplatok.

4) V rámci možností systému.

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Caravelle – Digitalizácia a konektivita
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Parkovací asistent
„Park Assist“.1), 2) NOVÉ

Asistent manévrovania s prívesom
„Trailer Assist“.1), 2) NOVÉ

Asistent bočnej
ochrany karosérie.1), 2) NOVÉ

Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách.1), 2), 3) NOVÉ

Rozpoznávanie dopravných
značiek.1), 2) NOVÉ

Asistent stabilizácie
pri bočnom vetre.2) NOVÉ

Asistent udržania jazdného
pruhu „Lane Assist“.1), 2), 4) NOVÉ

Umožňuje automatické
zaparkovanie do pozdĺžneho
alebo priečneho parkovacieho
miesta ovládaním riadenia.

Zjednodušuje ovládanie súpravy
pri manévrovaní v úzkych
parkovacích miestach
a pri cúvaní s prívesom.

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.

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.

Stabilizuje vozidlo pri silnom
nárazovom bočnom vetre
automatickým zásahom
prostredníctvom bŕzd.

Pomocou multifunkčnej kamery
registruje čiary značenia
jazdného pruhu a koriguje
smer jazdy pri neúmyselnom
opustení jazdného pruhu.

Asistent pre vyparkovanie.1), 2) 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
„City Emergency Brake“.1), 2)
Automaticky prispôsobuje rýchlosť
vozidlu idúcemu vpredu a pritom
udržiava odstup nastavený vodičom
v rámci nastaveného limitu.

Asistent zjazdu z kopca.1), 2), 5)
Znížením otáčok motora
a ak je to potrebné aj zásahom
brzdami zabezpečuje
kontrolovaný a bezpečný
zjazd z kopca.

Asistenčné systémy.

Od praktických
po užitočné.
Vybrané asistenčné systémy ako film na:
vwn.de/fas

1) Zvláštna výbava za príplatok.

2) V rámci možností systému.

3) Nie je k dispozícii s rádiom „Audio“.

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

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

Caravelle – Asistenčné systémy
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Od trakcie
po ochranu.

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.
Mechanická uzávierka diferenciálu.1), 3) Ako dodatočná podpora pre pohon všetkých kolies 4MOTION
je k dispozícii mechanická uzávierka diferenciálu zadnej nápravy. Uľahčuje rozjazd v ťažkých podmienkach
mimo spevnenej cesty a robí z Caravelle jedno z vozidiel s najlepšou priechodnosťou v teréne vo svojej triede.
Spodná ochrana motora.1), 4) Spoľahlivú ochranu na nespevnených cestách poskytujú špeciálne ochranné
štíty na motor, prevodovku a diferenciál zadnej nápravy, ako aj ochranné lišty na vonkajšie prahy.
1) Zvláštna výbava za príplatok. 2) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.
Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

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

4) Bude dostupné neskôr.		

Caravelle – Technológie pohonu
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Od dynamiky
po komfort.
Manuálna prevodovka alebo dvojspojková prevodovka DSG.1), 2)
Na výber je ľahko ovládateľná 5/6-stupňová manuálna prevodovka alebo adaptívna 7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG.
Tá umožňuje automatické radenie bez prerušenia prenosu krútiaceho momentu a prispôsobuje sa štýlu jazdy vodiča.

Poťahy sedadiel, farby interiéru a dekoračné lišty
Výbava

Trendline

Comfortline

Highline

Poťahy sedadiel
01
02
03
04

Látka „Quadratic“ Čierna Titanium NOVÉ
Látka „Circuit“ Čierna Titanium NOVÉ
Koženka „Mesh“ Palladium NOVÉ
Koža „Nappa“3), dvojfarebná Palladium/Čierna Titanium NOVÉ

●

—

—

●

●

●

—
—
—

—

●

●

Farba interiéru
Čierna Titanium/Palladium (bez obr.) NOVÉ
05 Č
 ierna Titanium/Čierna Titanium s chrómovými aplikáciami
a čierno lakovanými obkladmi4) NOVÉ
06	
Čierna Titanium/Palladium s chrómovými aplikáciami a čierno
lakovanými obkladmi NOVÉ

●

●

—

—

—

●

—

—

●

—
—

—
—

●

Dekoračné lišty
07 Pewter Wave Grey4) NOVÉ
08 Grey Woodgrain NOVÉ

●

01

03

05 | 07

02

04

06 | 08

1) Zvláštna výbava za príplatok.
2) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.
3) Stredné
a vnútorné bočné časti sedadiel v koži „Nappa“. 4) Na obrázkoch je Multivan. Obrázky
na týchto stranách sú iba orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby.
Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

Caravelle – Poťahy sedadiel, farby interiéru a dekoračné lišty
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Laky

Metalizované laky

01

Laky

09

12

10

13

11

Dvojfarebné lakovania*

14

01
02
03
04
05
06
07

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/Sivá Ascot NOVÉ
Béžová Mojave/Čierna Deep NOVÉ

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

Laky s perleťovým efektom
08 Čierna Deep
Metalizované laky
15

Dvojfarebné lakovania*

Lak s perleťovým efektom

09
10
11
12
13
14
15
16

16

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

Štandardné laky
Štandardné laky

02

03

04

08

17

18

19

17
18
19
20
21

Biela Candy
Sivá Ascot NOVÉ
Červená Cherry
Oranžová Bright
Sivá Pure

Individuálne laky
05

* Nie je k dispozícii so zadnými krídlovými dverami.

06

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

07

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

20

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

21

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

●

Caravelle – Laky
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16

"

Kolesá

04

05

06

18

07

1) Podľa kombinácie motora a prevodovky.

2) K dispozícii iba v kombinácii s paketom EDITION.

11

Comfortline

Highline

●

●1)

—

●

●1)

—

●

●

—

●1)

●1)

—

●

●

●

●

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

10	
Disk z ľahkej zliatiny „Springfield“ 8 J x 18. Strieborný.
S pneumatikou 255/45 R 18.
11	
Disk z ľahkej zliatiny „Springfield“ 8 J x 18. Čierny.
S pneumatikou 255/45 R 18.
12	
Disk z ľahkej zliatiny „Palmerston“ 8 J x 18. Čierny, povrch
lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.
13	
Disk z ľahkej zliatiny „Teresina“ NOVÉ 8 J x 18. Čierny, povrch
lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.
14	
Disk z ľahkej zliatiny „Valdivia“ 8 J x 18. Čierny, povrch
lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.

●

●

●

●

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Zimné pneumatiky na ďalšej súprave kolies

●

●

●

16-palcové kolesá
01	
Oceľový disk s krytom stredu 6 ½ J x 16.
S pneumatikou 215/65 R 16.
02	Oceľový disk s veľkoplošným krytom NOVÉ 6 ½ J x 16.
S pneumatikou 215/65 R 16.
03	
Disk z ľahkej zliatiny „Clayton“ 6 ½ J x 16. Strieborný.
S pneumatikou 215/65 R 16.
01

02

03

17

"

08

09

"
10

Trendline

Kolesá

12

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

13

•

Sériová výbava

17-palcové kolesá
04	Oceľový disk s krytom stredu 7 J x 17.
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 „Devonport“ 7 J x 17. Strieborný.
S pneumatikou 235/55 R 17.
08	
Disk z ľahkej zliatiny „Woodstock“ 7 J x 17. Čierny, povrch
lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17.
09	Disk z ľahkej zliatiny „Posada“ NOVÉ 7 J x 17. Čierny, povrch
lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17.
18-palcové kolesá

14

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

Caravelle – Kolesá
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Výbava

01

Výbava

Trendline

Comfortline

●

—

Highline

03

06

Dizajn
 elakované nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky
N
Nárazníky, 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
Paket EDITION
16-palcové alebo 17-palcové oceľové disky5)
17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“, strieborné NOVÉ
Halogénové svetlomety H7
LED svetlomety NOVÉ
LED zadné skupinové svetlá NOVÉ
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá NOVÉ
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné
zrkadlá NOVÉ
Plakety „Caravelle“
Plakety „Bulli“

Rozmery v mm (krátky/dlhý rázvor)1), 2)

—

●

●

●

●

—

—

—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

—
—

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

04

05

1 219

1 600/1 967
02

739/1 118

01 Paket EDITION. Obsahuje napr. 17-palcové disky
z ľahkej zliatiny „Aracaju“ v čiernej farbe s lesklo
sústruženým povrchom, svetlomety do hmly, tmavo
tónované LED zadné skupinové svetlá3), osvetlenie
nástupných schodíkov v kabíne pre cestujúcich
s nápisom „EDITION“, zasklenie Privacy v kabíne
pre cestujúcich a čierno lakovanú strechu.

1 335/1 332

1 970/1 990

Kokpit

02 Chrómový paket4). S prídavnými lištami na
spodnej mriežke v nárazníku, na bokoch a na zadnej
časti vytvára elegantné lesklé akcenty.

556/
574

1 691

2 938
2 572

993

1) Platí pre Caravelle Highline.

3 000/3 400
4 904
5 304

Prístrojový panel s otvorenými odkladacími priehradkami,
držiakmi na nápoje a uzamykateľnou odkladacou schránkou
pred spolujazdcom NOVÉ
Prístrojový panel s čierno lakovanými obkladmi, dekoračnou lištou
Pewter Wave Grey a chrómovými aplikáciami NOVÉ
Prístrojový panel s dekoračnou lištou Grey Woodgrain NOVÉ
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou NOVÉ
Komfortné sedadlá pre vodiča a spolujazdca s výškovým nastavovaním,
manuálnou bedrovou opierkou a lakťovými opierkami
Elektrická 4-smerová bedrová opierka
Sedadlo vodiča s elektrickým 12-smerovým nastavovaním
Dvojmiestna lavica spolujazdca s uzamykateľným úložným
priestorom (obr. str. 07) NOVÉ
Úložná priehradka pre dvojmiestnu lavicu spolujazdca NOVÉ
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Multifunkčný kožený volant

908

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

●

●

—

—

—

●

—
●

—
—

—

—

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

03 LED svetlomety.4) Zabezpečujú intenzívne
osvetlenie s dlhým dosahom a dodávajú vozidlu
atraktívnu svetelnú grafiku.
04 LED zadné skupinové svetlá.4) Energeticky
úsporná LED technika s dlhou životnosťou pre vozidlá
s dohora výklopnými zadnými dverami.
05 Plaketa „Bulli“. 4) Chrómový emblém vedľa
bočných smerových svetiel.
Elektrické 12-smerové nastavovanie sedadla.
Bedrová opierka, sklon operadla, výška, sklon

3) Nie je k dispozícii so zadnými krídlovými dverami.

4) Na obrázku je Multivan Highline.

5) Podľa kombinácie motora a prevodovky.

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné

a pozdĺžny posun sedadla sa dajú nastaviť elektricky
a uložiť do pamäte.
06 Lakťové opierky na sedadle vodiča. Opierky
sa dajú individuálne plynulo nastavovať.
Dvojmiestna lavica spolujazdca s uzamykateľným
úložným priestorom. Na odomykanie a zamykanie
slúži samostatný kľúč.
Odkladací priestor na dvojmiestnej lavici spolujazdca.
Na zadnej strane operadla je integrovaná výklopná
odkladacia priehradka.

Caravelle – Výbava
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Výbava

Trendline

Comfortline

Highline

01

03

Kokpit (pokračovanie)
Palubný počítač „Plus“
Palubný počítač „Premium“
Digital Cockpit (obr. str. 20) NOVÉ
Elektrické ovládanie okien
Gumová podlaha1)
Koberec na podlahe
Gumové rohožky
Textilné rohožky
LED vnútorné osvetlenie
230 V zásuvka v ráme sedadla vodiča NOVÉ
12 V zásuvka
12 V druhá zásuvka
Komfortný paket NOVÉ
Akustické tlmiace zasklenie

●

●

●

●

—
—

—

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kabína pre cestujúcich
Bočné posuvné dvere vpravo
Bočné posuvné dvere vľavo
Elektrické priťahovanie pre bočné posuvné dvere
Elektricky ovládané bočné posuvné dvere s ochranou proti privretiu
Modulárny systém upevnenia sedadiel
Päť sedadiel, sklopných a vyberateľných

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

04

Kabína pre cestujúcich (pokračovanie)

02

03 Navigačný systém „Discover Media“.4) 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. 32 GB operačnej pamäte na navigáciu, dve externé rozhrania USB, rozhranie
Bluetooth pre mobilný telefón, hybridné hlasové ovládanie a internetové rádio. Systém podporuje wireless8)
App-Connect, We Connect5), 6) a We Connect Plus5), 7).

Infotainment a konektivita
Rádio „Audio“ NOVÉ
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 NOVÉ

Výbava

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

01 Rádio „Audio“. Systém má monochromatický displej,
výkon 2 x 20 W a dva2), resp. štyri3) reproduktory. Okrem
toho má čítačku na SD kartu, jedno rozhranie USB
a rozhranie Bluetooth pre mobilný telefón.
02 Rádio „Composition“.4) Systém má farebný dotykový
displej s uhlopriečkou 16,5 cm (6,5 palca), zosilňovač
4 x 20 W a šesť reproduktorov. Okrem toho má čítačku
na SD kartu, dve externé rozhrania USB, rozhranie
Bluetooth pre mobilný telefón a podporuje základné
služby We Connect5), 6), ako aj vybrané služby
We Connect Plus5), 7).
Hlasové ovládanie. Umožňuje hlasovými povelmi
ovládať rozličné funkcie telefónu, navigácie a audia.

Navigačný systém „Discover Pro“.9) 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 Cockpit a na obrazovke
navigačného systému. 64 GB operačnej pamäte pre
navigáciu a prijímač digitálneho rozhlasového
vysielania DAB+.
Rozhranie pre mobilný telefón „Comfort“ s funkciou
indukčného nabíjania. Zlepšuje kvalitu príjmu pripojením
na vonkajšiu anténu a bezkontaktne nabíja
kompatibilné smartfóny.
Palubný počítač „Plus“. Zobrazuje aktuálne informácie,
ako napr. vonkajšiu teplotu, dojazd, priemernú rýchlosť
a spotrebu.
Palubný počítač „Premium“. Zobrazuje dôležité
prevádzkové informácie trojrozmerne a vo farbe.

1) Zvláštna výbava bez príplatku pri Caravelle Comfortline. 2) Sériová výbava pri Caravelle Trendline. 3) Sériová výbava pri Caravelle Comfortline. 4) DAB+ v rámci sériovej výbavy. 5) 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. 6) Zvláštna výbava za príplatok pri rádiu „Audio“. Sériová výbava pri všetkých vyšších systémoch infotainmentu. 7) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok. 8) Iba v kombinácii s prístrojom
podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“. 9) Na želanie k dispozícii aj s komfortným telefonovaním a elektronickým zosilnením hlasu. 10) Bude dostupné neskôr. 11) Povolená hmotnosť prívesu sa líši podľa motorizácie. 12) V rámci možností systému.
13) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu. 14) Na obrázku je Multivan.

Šesť sedadiel, sklopných a vyberateľných, z toho dve sedadlá
s funkciou Easy-Entry
Gumová podlaha1)
Koberec na podlahe
Plastové obloženie bokov
Komfortný strop
Sklopné držadlá a háčiky na šaty10)
Stmavené zasklenie Privacy
12 V zásuvka
LED vnútorné osvetlenie NOVÉ

05

Batožinový priestor
Okno vo dverách batožinového priestoru, s vyhrievaním
a stieračom
Elektrické priťahovanie dverí batožinového priestoru
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
Zadné krídlové dvere s oknom, s uhlom otvorenia do 250°
pri dlhom rázvore
12 V zásuvka
LED osvetlenie NOVÉ
6 upevňovacích ôk, sklopných
Ochrana nakladacej hrany z plastu
Rohož do batožinového priestoru
Príprava na ťažné zariadenie
Ťažné zariadenie pevné, do hmotnosti prívesu 2,5 t11)
Ťažné zariadenie odnímateľné, do hmotnosti prívesu 2,5 t
vrátane stabilizácie prívesu11)

hrany.14)

05 Ochrana nakladacej
Chráni lakovaný
zadný nárazník pred poškriabaním pri nakladaní
a vykladaní batožiny. Plastová lišta je na výber
v striebornej alebo čiernej farbe.

Asistenčné systémy
Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ
Adaptívny tempomat ACC so systémom monitorovania premávky
pred vozidlom „Front Assist“ a funkciou núdzového brzdenia
„City Emergency Brake“12)
Systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“
s funkciou núdzového brzdenia „City Emergency Brake“12)
Rozpoznávanie dopravných značiek12) NOVÉ
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Asistent pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“12)
Asistent udržania jazdného pruhu „Lane Assist“12), 13) NOVÉ
Asistent stabilizácie pri bočnom vetre12) NOVÉ

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

–

Nie je dostupné

04 Rohož do batožinového priestoru. Ľahká
protišmyková rohož s okrajom vysokým cca 5 cm
chráni batožinový priestor pred vlhkosťou
a znečistením.
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Komfortný strop kabíny. Zvyšuje individuálne
pohodlie LED vnútorným osvetlením, sklopnými
držadlami a háčikmi na šaty.
Ťažné zariadenie, pevné, do hmotnosti prívesu 2,5 t.11)
Zahŕňa funkciu stabilizácie prívesu elektronického
stabilizačného systému ESP.

Elektricky ovládané dohora výklopné dvere
batožinového priestoru. Umožňujú pohodlnú
a bezpečnú manipuláciu. Dajú sa otvoriť napr.
ovládačom centrálneho zamykania na kľúči vozidla.
Senzory rozoznajú, či je okolo dosť miesta na
otvorenie, ochrana proti privretiu pri prekážke
zastaví zatváranie dverí.
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Trendline

Výbava

Comfortline

Highline

01

Výbava

Asistenčné systémy (pokračovanie)
Stabilizácia prívesu1)
Brzdový asistent
ParkPilot1) vpredu a vzadu
Cúvacia kamera „Rear View“
Parkovací asistent „Park Assist“1) NOVÉ
Asistent ochrany bokov karosérie1) NOVÉ
Asistent pre vyparkovanie1) NOVÉ
Asistent manévrovania s prívesom „Trailer Assist“1) NOVÉ
Denné svetlá
Paket Svetlá a viditeľnosť
Svetlomety do hmly s integrovanou funkciou odbočovacích svetiel
Asistent diaľkových svetiel „Light Assist“
Systém rozpoznania únavy vodiča1)
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách1)
Zobrazovanie tlaku vzduchu v pneumatikách1) NOVÉ
Asistent rozjazdu do kopca1)
Asistent zjazdu do kopca1), 2)

1) V rámci možností systému.
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Highline
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03

Klimatizácia a ochrana pred slnkom
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bezpečnostné a zabezpečovacie systémy
Elektrická detská poistka NOVÉ
eCall NOVÉ
Multikolízna brzda1)
Elektronický stabilizačný systém (ESP)1)
Protiblokovací systém (ABS)
Protipreklzový systém (ASR)
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Airbagy vodiča a spolujazdca
Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
Hlavové airbagy v kabíne pre cestujúcich
Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu vodiča
ISOFIX a Top Tether
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru
Elektronický imobilizér
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a ovládaním znútra
Strešné smerové svetlá

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

3) Bude dostupné neskôr.

01 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
a ovládaním znútra. Stlačením tlačidla na ovládači
odomyká všetky dvere vozidla alebo alternatívne iba
dvere vodiča.
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. Sériovo od
rádia „Composition“.

02

Manuálne kúrenie
Klimatizácia v kabíne pre vodiča s elektronickou reguláciou
3-zónová klimatizácia „Climatronic“
Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca
Prídavné kúrenie (v kabíne pre cestujúcich)
Strop s výduchmi ventilácie v kabíne pre cestujúcich
Vyhrievanie predného okna
Vyhrievanie zadného okna
Teplovzdušné nezávislé kúrenie
Prídavné vodné kúrenie s programovateľnou funkciou
nezávislého kúrenia
Posuvné okno vľavo
Posuvné okno vpravo
Determálne sklá
Stmavené zasklenie Privacy v kabíne pre cestujúcich
Čierna fólia proti slnku v kabíne pre cestujúcich
Rolety proti slnku v kabíne pre cestujúcich

04

A

03

Spodná ochrana motora3)
Lišty na prahoch vľavo a vpravo

05

02 Klimatizácia v kabíne pre vodiča s elektronickou
reguláciou. Umožňuje plynulo nastaviť želanú teplotu.

Vyhrievanie predného okna. Rýchlo zabezpečí voľný
výhľad pri vlhkom a studenom počasí. Vykurovacie
prvky sú integrované do skla.

04 Determálne sklá (A). Citeľne znižujú teplotu v kabíne. Zasklenie Privacy (B). Stmavené sklá v kabíne
pre cestujúcich zvyšujú diskrétnosť. Čierna fólia proti
slnku (C). V kombinácii so zasklením Privacy vytvára
takmer nepriehľadné zasklenie.
05 Teplovzdušné nezávislé kúrenie. Pracuje nezávisle
od systému kúrenia a vetrania. Dá sa ovládať pomocou centrálneho ovládacieho panelu alebo diaľkového ovládania. Na želanie je dostupné aj prídavné
vodné kúrenie.

03 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 v kabíne pre cestujúcich spolu s výduchmi ventilácie v strope zabezpečujú príjemnú klímu.

Paket Svetlá a viditeľnosť. Zlepšuje výhľad
automaticky tlmeným vnútorným spätným zrkadlom
a dažďovým senzorom, ktorý aktivuje stierače.
Prístupové svetlo osvetľuje okolie vozidla pri
odomknutí/zamknutí.

4) Na obrázkoch je Multivan.

C

Systémy pre jazdu v teréne

03 Strop s výduchmi ventilácie. Privádza čerstvý
vzduch do kabíny pre cestujúcich a zabraňuje
zahmlievaniu bočných okien.
Lavice a sedadlá v kabíne pre cestujúcich
s upevňovacími prvkami ISOFIX a Top Tether.
Zjednodušujú montáž detských sedačiek.

B

•

Sériová výbava

•

Doplnková výbava

– Nie je dostupné
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Vydanie: október 2020
Zmeny sú vyhradené.
www.vwuzitkove.sk

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.vwuzitkove.sk.
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 odplatne 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
na obdobie dohodnuté 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.

Váš partner Volkswagen

