Crafter

Rövid útszakaszokon robusztus
motorra van szükségem.

A Crafter.
A méret.
Hogyan készül a tökéletes haszonjármű?
Alacsony rakodóperem az
egyszerű be- és kirakodáshoz.

Ezt a kérdést tettük fel a különböző iparágakban
tevékenykedő ügyfeleinknek. Az ügyfelek egymástól
gyökerestül eltérő igényei és javaslatai nagyban
befolyásolták a fejlesztési munkálatokat.

Egy flottamenedzsment,
amellyel az egész flottát
átláthatom.
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Készen áll a legnagyobb
feladatokra is.
Korszerű fejlesztés.
Olyan praktikus, gazdaságos és innovatív, mint
még soha!
Kategóriájában kiemelkedő.

Ideális munkahely
egy sofőr számára.
Hidraulikus csillapítású „ergoComfort” vezetőülés
AGR tanúsítvánnyal1)
Sokoldalú tárolási lehetőség számos csatlakozóval
LED-es belső világítás a vezetőfülkében
Fűthető, bőrbevonatú multifunkciós
kormánykerék1)
230 V-os csatlakozóaljzat (300 W)1)

A legkiválóbb rakodhatóság.
Nagy raktérmagasság, akár 2196 mm-ig
A tolóajtó szélessége 1311 mm
Extra felszereltségként LED-es raktérvilágítás
100 mm-rel alacsonyabb rakodóperem2)
Legnagyobb hasznos terhelhetőség elsőkerékhajtás esetén
Akár 18,4 m3-es raktérfogat

A legtöbb választható
hajtásvariáció.
Elsőkerék-hajtás a maximális raktérmagasságért
8 sebességes automata sebességváltó minden
hajtásvariációhoz: elsőkerék-hajtás,
hátsókerék-hajtás és 4MOTION összkerékhajtás
Segédberendezések gyári ajánlással1)

A legkiemelkedőbb
gazdaságosság.
Magas értékállóság
Alacsony üzemanyag-fogyasztás
Alacsony karbantartási költségek
Ingyenes kiterjesztett Garancia3)

1) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 2) A méret a dobozos kivitelű, elsőkerék-meghajtású Crafter modellre vonatkozik a hátsókerék-meghajtású és 4MOTION összkerékhajtású modellekre nem.
3) Bővebb információ a 62. oldalon.

A legjobb hálózati kapcsolat.
Telematika előkészítés (FMS)
(Flottamenedzsment-előkészítés)1)
Ügyfélspecifikus funkcióvezérlő-egység
(különleges felépítményekhez)1)
Car-Net mobilszolgáltatások1)

Városi használatra legalkal
masabb modell a számos
vezetőasszisztens- és biztonsá
gi rendszernek köszönhetően.
„Multi-collision” fék (másodlagos
ütközésvédelem) alapfelszereltségként
„Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi
vészfék funkció1)
„ACC” távolságtartó automatika1)
Elektromechanikus szervokormány
Aktív szenzoros oldalvédelem1)
„Lane Assist” sávtartó rendszer1)
Kitolatást segítő rendszer, holttérérzékelővel1)
„Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási
rendszer1)
„Park Assist” parkolássegítő rendszer1)
LED fényszórók1)

A legbiztosabb
rakományrögzítés.
Gyári univerzális padló1)
Karosszéria-előkészítés polcok számára
Belső létratartó1)
Akár 14 db rögzítőszem

A Crafter
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Az egyetlen
jármű LED
fényszórókkal.*

100%-ban új kivitel. 100% innováció.
2017

A Crafterrel olyan haszonjárművet építettünk, mint még soha! A teljesen új fejlesztésnek köszönhetően
a jármű ügyfélorientált szállítási megoldásokat kínál gazdaságos üzemeltetés mellett.
A Crafter a sokszínű felhasználói igényeknek és követelményeknek megfelelően készül, a lengyel
országi Września városában található gyárunkban, amit kizárólag a modell gyártása céljából építettünk
fel, ezzel is magasabbra téve a mércét.

www.van-of-the-year.com

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A Crafter – Külső
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1) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 2) Az „ergoComfort” ülést 2015.11.26-án AGR minőségi tanúsítvánnyal tüntette ki a Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. (Hátproblémákat kezelő németországi iskolák szövetsége, bejegyzett egyesület) és a Forum Gesunder Rücken –
besser leben e. V. (Az egészséges hát fóruma - a jobb életért, bejegyzett egyesület).
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

K

A

I

Két nagy tárolórekesz
a tetőgalériában.1)

B

B

Rakodóhelyek és rekeszek.
A	Praktikus, nyitott tárolórekesz, három részre osztva
B	Stabil pohártartók
C A kategória legnagyobb kesztyűtartója
D	Colstoktartó rekesz, amelyben számos különböző eszköz elfér
E	Tárolórekesz az ajtókban palackok (1,5 l) számára, irattartó
és számos egyéb funkció
Két rekesz nagy tárolóhellyel a tetőgalériában (kép nélkül)1)

D

C

Csatlakozók.

E

F Kezelőtábla a különleges felépítményekhez1)
G	USB csatlakozó mobileszközök töltéséhez1)
H	Kihangosító Bluetooth-kapcsolattal rendelkező mobiltelefonok számára
bármely gyári rádióhoz és navigációs rendszerhez.1)
I 12 V-os csatlakozóaljzat
230 V-os csatlakozóaljzat (300 W) szerszámok és laptopok akkumulátorának
töltéséhez (kép nélkül)1)

Kényelem.
J Fűthető, bőrbevonatú multifunkciós kormánykerék1)
K	Rendkívül keskeny A-oszlopok a nagyobb látótér és a jó kilátás érdekében

Nagy üléskínálat.
A Crafterben a vezető és a vezető mellett ülő utasok számára összesen 5 féle ülés
biztosítja a megfelelő kényelmet. Az alap ülés támlabeállításán és hosszirányú
beállításán túl a komfortülés1) a magasság és az ülésmélység beállítását is lehetővé
teszi, ráadásul (belső) kartámasszal és két irányban állítható deréktámasszal is fel
van szerelve. A „Plus” komfortülés1) ezenfelül egy második kartámasszal és négy
irányban, elektromosan állítható deréktámasszal rendelkezik. Az üléskínálatot az
„ergoComfort“ ülés1) (jobb oldali kép) és a masszázsfunkcióval felszerelt
„ergoActive“ ülés1) egészíti ki.

Hidraulikus csillapítású
„ergoComfort” ülés
AGR tanúsítvánnyal1)

Az „ergoComfort”
vezetőülés.1)
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 idraulikus csillapítású ülés súlybeállítással
H
Ülés hosszirányú beállítása
Ülésmagasság beállítása
Ülésmélység beállítása
Ülés dőlésszögének beállítása
Üléstámla beállítása
Elektromos, négyirányú deréktámasz
Fejtámla beállítása
Kartámasz beállítása
ergoComfort
Sitz
ergoActive Sitz
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A húsz irányú ülésbeállítás az úttest rázkódásainak
csökkentését és a hát optimális védelmét szolgálja.
A kézi és elektromos beállítások kombinációjával
az AGR előírásai szerinti fokozatmentes beállítás
lehetséges.2) Igény szerint az ülés fűtéssel és
masszázsfunkcióval is rendelhető.
2
A Crafter – Belső tér és kényelem
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Nagyobb kényelem. Bármilyen célra.
A kiemelkedő kényelem és az átgondolt elhelyezésű tárolók még magasabbra
teszik a mércét a kisteherautók kategóriájában. A speciális igényeknek
megfelelő felszereltség terén is többet nyújt a Crafter. A vezető számára
ideális munkahely megteremtése érdekében most először választható
felszereltség a hidraulikus csillapítású ülés, valamint a fűthető, bőrbevonatú
multifunkciós kormánykerék.

A Crafter – Belső tér és kényelem
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Megbízható hatékonyság:
TDI motorok.
A kifejezetten haszongépjárművek számára kifejlesztett
motorok hosszú élettartamúak, és a nagy teljesítményigényt
is kielégítik. Még a szélsőséges vezetési profilok, például
árukiszállítási tevékenység esetén is nagy futásteljesítményt,

2,0 l TDI (75 kW/102 LE, 300 Nm)
Elsőkerék-hajtás
Átlagfogyasztás: 7,4 l/100 km-től
CO2-kibocsátás: 193 g/km-től

2,0 l TDI (90 kW/122 LE, 300 Nm)
Hátsókerék-hajtás ikerkerékkel

Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.

hatékonyságot és üzembiztonságot garantálnak. Minden
motor alacsony üzemanyag-fogyasztással rendelkezik.

A dobozos kivitelű Crafter
hatékonysági csomagja.
Az opcionálisan rendelhető hatékonysági
csomaggal különösen gazdaságos módon
közlekedhet. A csomag áramvonalas padló
lemezt, valamint optimalizált fogyasztású
motor- és váltóbeállítást tartalmaz.
Csak elsőkerék-meghajtással felszerelt, dobozos kivitelű
Crafter esetén rendelhető. Nem kombinálható 75 kW/102 LE
teljesítményű motorral és extra magas tetővel.
Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.

2,0 l TDI (103 kW/140 LE, 340 Nm)
Elsőkerék-hajtás, hátsókerék-hajtás1), 2)
és 4MOTION összkerékhajtás2)
Átlagfogyasztás: 7,4 l/100 km-től
CO2-kibocsátás: 193 g/km-től
1) Csak szimpla kerék variációban érhető el.
2) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető

2,0 l TDI (130 kW/177 LE, 410 Nm)
Elsőkerék-hajtás, hátsókerék-hajtás1), 2)
és 4MOTION összkerékhajtás
Átlagfogyasztás: 7,5 l/100 km-től
CO2-kibocsátás: 196 g/km-től

Nagy futásteljesítményre
tervezve és tesztelve.

Közvetlenül a gyárból
beszerezhető moduláris
segédberendezések.

Robusztus és a hőmérsékletnek
különösen ellenálló alkatrészek.

Gazdaságos használat maximális
karbantartási intervallumokkal.

A Crafter – Meghajtástechnológiák
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Egyedülálló sokoldalúság: Két váltó. Három
hajtásvariáció. Tökéletes kombinálhatóság.
A 8 fokozatú, automata sebességváltó kategóriájában egyedülálló módon három

Kategóriájában egyedüliként
8 fokozatú, automata
sebességváltóval három
különböző hajtásvariációhoz.*

hajtásvariációval kombinálható.* Ezt a megoldást kifejezetten a Crafter vezetőinek
tervezték, hogy kényelmesen és optimális fogyasztással használhassák a járművet.

Elsőkerék-hajtás.

Legnagyobb hasznos teherbírás
Akár 3 t vontatható tömeg
100 mm-rel alacsonyabb rakodóperem-magasság
Magas raktér
Keresztirányban beépített motor

Hátsókerék-hajtás.*

Akár 3,5 t vontatható tömeg
Kis fordulókör
Legnagyobb hasznos teherbírás
A legjobb úttartás nagy tömegű
rakományok esetén is
Hosszirányban beépített motor

4MOTION
összkerékhajtás.*

Megbízható úttartás
Biztonságos menettulajdonságok
A legjobb egyenesfutás
Akár 3 t vontatható tömeg
Keresztirányban beépített motor

75 kW/102 LE teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó

75 kW/102 LE teljesítményű motor

–

75 kW/102 LE teljesítményű motor

–

90 kW/122 LE teljesítményű motor

–

90 kW/122 LE teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó
(csak ikerkerékkel rendelhető)

90 kW/122 LE teljesítményű motor

–

103 kW/140 LE
teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó/
8 fokozatú automata sebességváltó*

103 kW/140 LE
teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó (csak
szimpla kerék variációval rendelhető)

103 kW/140 LE
teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó

130 kW/177 LE teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó/
8 fokozatú automata sebességváltó*

130 kW/177 LE teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó/
8 fokozatú automata sebességváltó

130 kW/177 LE teljesítményű motor

6 fokozatú, kézi sebességváltó/
8 fokozatú, automata sebességváltó

*Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A Crafter – Meghajtástechnológiák
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A legkiemelkedőbb gazdaságosság 100%os Volkswagen haszonjármű-minőség
mellett.
*

A kiemelkedő minőség soha nem látott gazdaságosságot kölcsönöz
a Crafternek. A robusztus kidolgozás és a tartós minőség minimálisra
csökkenti a karbantartási költségeket. A hatékony motoroknak és az
alacsony légellenállásnak köszönhetően a Crafter – a befektetéstől a
továbbértékesítésig – egy olyan haszonjármű, amely megéri a pénzét.

*Bővebb információ a 62. oldalon

• 2 év kilométerkorlát nélküli garancia
a gyártótól
• 3 év gyári fényezési garancia
• +2 év Garancia4* nevű extra
garanciaszolgáltatás a 4. évben
200 000 km futásteljesítményig
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia

Robusztus kidolgozás.
Rendkívül alacsony
karbantartási költségek.
A Crafter rendkívül jó üzembiztonsággal
rendelkezik. A nagy megbízhatóság alapja
a robusztus kidolgozás és az alkatrészek
tartóssága. A karbantartási és a felülvizsgá
lati intervallum ennek megfelelően nagy,
így jelentősen csökken a szervizelési idő.

Magas értékállóság.
A Crafter a lehető legjobb feltételeket
biztosítja ahhoz, hogy a járművet a használati
időszak lejártával magas áron lehessen
továbbértékesíteni. Éppen ezért kiváló
befektetés a következő új Crafterhez is.

Alacsony üzemanyagfogyasztás.
A hatékony TDI-motorok és a kategóriájában
legjobb aerodinamika adják az alacsony
üzemanyag-fogyasztás alapját. A dobozos
kivitelű Crafter a hatékonysági csomaggal
még tovább növeli a gazdaságosságot.
A csomagról a 10. oldalon olvashat.

A kiegészítők és a felépítmények tekintetében az ajánlat csak a gyári szállítási terjedelemre vonatkozik.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A Crafter – Gazdaságosság
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Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

Kategóriája élén:
a vezetőasszisztens-rendszerek.

Aktív szenzoros
oldalvédelem.

Aktív szenzoros oldalvédelem.* Figyeli a jármű
oldalfelületeit, és kritikus közelségbe kerülő
tárgyak, falak vagy gyalogosok esetén hangés optikai jelzésekkel figyelmezteti a jármű
vezetőjét. | DO |

*A rendszer határain belül.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Elektromechanikus szervokormány (kép
nélkül). Az aktív visszaállítással rendelkező
sebességfüggő kormánymű jelentősen növeli
a vezetési élményt és biztonságot, és a haszon
járműveknél eddig nem tapasztalt precíz
kormányzást tesz lehetővé. | DO | PL | AL |

„Trailer Assist”
vontatmányirányító
tolatási rendszer.
„Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási
rendszer.* Automatikusan beparkolja az után
futós járműveket a parkolóhelyre, valamint
megkönnyíti a rakodórámpákhoz és más szűk
helyekre történő precíz tolatást. A vezetőnek
elég csupán hátrameneti fokozatba kapcsolni,
megnyomni a parkolást segítő gombot, majd
a tükörállító kapcsoló segítségével megadni
azt az irányt, amelyen az utánfutóval haladni
kíván. | DO |

A Crafter – Vezetőasszisztens-rendszerek
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Innovatív asszisztensrendszerek.
Most elérhetőek a Crafterben.

„ACC” távolságtartó
automatika és
„Front Assist”.
„ACC” távolságtartó automatika1)
A sebességet automatikusan a jármű előtt
haladó gépkocsi sebességéhez igazítja,
és tartja a vezető által beállított követési
távolságot. A jármű már tartalmazza a
„Front Assist” környezetfigyelő rendszert.
| DO | PL | AL |
„Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi
vészfék funkcióval2).1) Veszélyesen rövid követési
távolság esetén segít csökkenteni a féktávol
ságot. | DO | PL | AL |
Alapfelszereltség    Extra felszereltség
| DO | Dobozos kivitel   | PL |

„Lane Assist”
sávtartó rendszer.

„Lane Assist” sávtartó rendszer.1) A sáv nem
szándékos elhagyása esetén visszakormányoz,
és egyidejűleg figyelmeztető hanggal és a
multifunkciós kijelzőn megjelenő jelzéssel
hívja fel a vezető figyelmét a beavatkozásra.
| DO | PL | AL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

Kitolatást segítő
rendszer.

Kitolatást segítő rendszer.1) Tolatás közben
egy másik jármű kritikus megközelítése
esetén hangjelzéssel figyelmeztet. Amennyi
ben a vezető a hangjelzésre nem reagál,
a rendszer fékezéssel csökkentheti a baleset
ből eredő károkat vagy optimális esetben
akár el is kerülheti a balesetet. | DO |

Oldalszél asszisztens.

Oldalszél asszisztens.1) Az ESP elektronikus
stabilizáló program részfunkciója; erős oldal
szél esetén a megfelelő kerekek automatikus
fékezésével segíti a vezetőt. | DO |

Holttérérzékelő (kép nélkül) A külső tükörben
megjelenő jelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha
az érzékelők a holttérben tartózkodó járművet
észlelnek. | DO |

Fáradtságérzékelő funkció (kép nélkül)1) Jól
látható és hallható figyelmeztetést ad, ha
a vezető viselkedéséből fáradtságra lehet
következtetni. | DO | PL | AL |

ParkPilot (kép nélkül) Parkoláskor akusztikus
figyelmeztetést ad az elöl és hátul azonosított
akadályok esetén, és a távolságot optikailag is
megjeleníti a kijelzőn. | DO |

Közlekedési tábla felismerő rendszer (kép
nélkül).4) A közúti forgalomban felismeri
a jelzőtáblákat, és tájékoztatja a vezetőt
az aktuális közlekedési helyzetről.
| DO | PL | AL |

„RearView” tolatókamera (kép nélkül)1)
Megkönnyíti a parkolást azáltal, hogy a rádiós
vagy a navigációs rendszer kijelzőjén3)
megjeleníti a jármű mögötti terület egy részét.
A parkolási műveletet segédvonalak
támogatják. | DO |

„Park Assist”
parkolássegítő
rendszer.
„Park Assist” parkolássegítő rendszer.1)
Megoldja a többlépéses beparkolást a pár
huzamos és merőleges parkolóhelyekre.
Hátramenetbe kapcsoláskor a jármű auto
matikusan kormányoz. A vezetőnek csak
a tengelykapcsolót, a gázpedált és a féket
kell kezelnie. | DO |

„Light Assist”
fényszóró szabályozás.

„Light Assist” fényszóró-szabályozás.
Automatikusan tompítja a reflektort szembe
jövő vagy a jármű előtt haladó járművek
érzékelése esetén, mielőtt a vezetőt a fény
elvakítaná. 60 km/h sebesség felett és teljes
sötétségben automatikusan bekapcsol
a távolsági fényszóró. | DO | PL | AL |

1) A rendszer határain belül. 2) 30 km/h sebességig. 3) A rádió vagy navigációs rendszertől függően. Elérhető a „Composition Media” vagy annál több
szolgáltatást kínáló rádiórendszerek esetén. 4) Csak a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt elérhető 5) Csak a 4MOTION összkerékhajtással
együtt elérhető.

Ködfényszóró beépített kanyarfénnyel (kép
nélkül) Az optimális látásról gondoskodnak
rossz időjárás esetén. Kanyarodáskor a kanyar
belső íve felé eső fényszóró megvilágítja az
útszegélyt. | DO | PL | AL |

Sebességszabályozó berendezés (Tempomat,
kép nélkül) Emelkedőtől és lejtőtől függően
30 km/h sebességtől tartja a kívánt tempót.
| DO | PL | AL |

Lejtmenet asszisztens (kép nélkül).5) A motor
fordulatszám szabályozásával és szükség
esetén fékbeavatkozással kontrollált és
biztonságos lejtmeneti haladást biztosít.
| DO | PL | AL |

Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés (kép nélkül).1)
Kijelzi az abroncsok aktuális nyomását és
figyelmeztet az előírt értéktől való eltérés
esetén. | DO | PL | AL |

Hegymenet asszisztens (kép nélkül)
Emelkedőn megakadályozza a jármű véletlen
visszagurulását, és segíti a kényelmes elindulást.
| DO | PL | AL |

A vezetőasszisztens-rendszerekkel
kapcsolatban bővebb információt
a www.vwh.hu oldalon talál.

A Crafter – Vezetőasszisztens-rendszerek
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A legmodernebb biztonsági rendszerek.
ESP elektronikus stabilizáló program.*
A program az egyes kerekek célzott leféke
zésével megakadályozza az alul- vagy
túlkormányzást. | DO | PL | AL |
Blokkolásgátló rendszer (ABS)*. Megakadá
lyozza a kerekek blokkolását, így a jármű
kormányozható marad. | DO | PL | AL |
Kipörgésgátló (ASR). Megakadályozza
a kerekek kipörgését. | DO | PL | AL |
Elektronikus differenciálzár (EDS). Kipörgés
nélkül osztja el a hajtóerőt a kerekek közt.
| DO | PL | AL |
Vezetőoldali légzsák. Alapfelszereltségként
a lehető legkiválóbb védelmet nyújtja
frontális ütközés esetén. Igény esetén oldalsó
fejlégzsák is rendelhető. | DO | PL | AL |
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető
funkció. A motor indításakor ez a funkció
vizuális módon, elinduláskor pedig hangjelzés
sel figyelmezteti a vezetőt a biztonsági öv
bekapcsolására. | DO | PL | AL |

Másodlagos
ütközésvédelem.

Másodlagos ütközésvédelem.* Ütközést
követően fékezni kezd a további ütközések
elkerülése érdekében. A másodlagos
ütközésvédelem akkor aktiválódik, ha két,
egymástól független szenzor balesetet
érzékel. Ekkor rövid késleltetés után a jármű
fokozatosan 10 km/h sebességre lassul, hogy
a vezető ezalatt vissza tudja nyerni uralmát
a jármű fölött. | DO | PL | AL |

Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

A vezetőasszisztens-rendszerekkel kapcsolat
ban bővebb információt a következő oldalon
talál: www.vwh.hu

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

Kategóriájában egyedülálló
„Multi-collision” fék (másodlagos
ütközésvédelem).

*A rendszer határain belül.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.
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Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A Crafter.
69 változatban.
A Crafter – Modellváltozatok
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A legnagyobb raktér
magasság akár 2196 mm.1)

Kategóriájában
a legalacsonyabb
légellenállás.

Legnagyobb belső szélesség,
a tolóajtó szélessége 1311 mm.

100 mm-rel alacsonyabb
rakodóperem-magasság
az elsőkerék-hajtással.2)

A dobozos
kivitelű Crafter.
A dobozos kivitelű Crafter kategóriájában kiemelkedő
rakodhatóságot és rakományrögzítést biztosít. A mére
tek ideálisak olyan szokványos szállítóeszközökhöz, mint
az EUR raklapok és görgős tárolók. A raktér még
nagyobb rugalmasságáról a polcrendszerekhez

Az alacsony rakodóperemmagasságnak köszönhetően
naponta jó 7 emelet
lépcsőzéstől kímélem
meg magam.

biztosított gyári kialakítás, az opcionális univerzális
padló és az opcionális beltéri létratartó gondoskodik.

1) A méret a dobozos kivitelű, extra hosszú tengelytávú, extra magas és elsőkerék-meghajtású Crafter modellre vonatkozik. 2) A hátsókerék-meghajtáshoz és 4MOTION összkerékhajtáshoz képest.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.
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Egyedülálló kialakítás – karosszériaelőkészítés polcok számára.

Univerzális padló1) és számos innovatív
megoldás a raktérben.

Az univerzális padlóval gond nélkül
be- és kiszerelhetők a polcrendszerek
– ráadásul ragasztás és fúrás nélkül.

Karosszéria-előkészítés polcok számára.
Szükség esetén stabil fapadlóval.
Akár 14 db rendkívül stabil, padlóba süllyesztett rögzítőszem.

B

A

01

01 Fapadló.1), 2) A rakteret borító 8 mm-es erős fapadló optimális felületet biztosít a rakomány számára.
A robusztus többrétegű fa kiemelkedő stabilitást és hosszú élettartamot biztosít.
Hátsó szárnyasajtó (bal oldali kép). A két tetőig nyúló ajtó 180 fokos nyílásszöget biztosít, amely opcionálisan
akár 270 fokra is bővíthető.
Akár 14 db rögzítőszem (kép nélkül). A rakomány rögzítőhevederrel vagy rögzítőhálóval való biztonságos
rögzítéséhez a Crafterben két kiegészítő rögzítőszem található az elválasztófalnál. Az állítható rögzítőszemek
a padlóba süllyesztve helyezkednek el. Az elbotlás veszélyének csökkentése érdekében az ajtóknál található
rögzítőszemek oldalra hajthatók.

B

A

02

02 Univerzális padló.1), 2) Ez a fából készült padló ideális alapot biztosít a különböző gyártóktól származó
polcrendszerek beszereléséhez. A padlóborítás kivágásainál elhelyezkedő speciális csatlakozóelemek (A)
lehetővé teszik a szekrényfelépítmények egyszerű rögzítését. Az univerzális padlóba igény szerint hosszanti és
keresztirányban elhelyezhető rögzítősínek (B) rendelhetők.
Tárolózsákok a hátsó szárnyasajtóhoz (kép nélkül).1) A levehető tárolózsákokban az apróbb szerszámok egyszerűen
tárolhatók és mindig kéznél vannak.
Védőrácsok a hátsó szárnyasajtóhoz (kép nélkül).1) A védőrácsok megvédik a hátsó ablakok üvegét a töréstől,
illetve a lopás ellen is védelmet nyújtanak.

Karosszéria-előkészítés polcok számára. (kép nélkül). A felszerelést az ablakok alatt és felett található számos
hatszögletű lyuk és M6-os furat teszi egyszerűvé. A lyukak közötti távolság 100 mm.
1) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 2) Hosszabb kiszállítási időt jelenthet.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.
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Megoldások elválasztáshoz,
rögzítéshez és munkavégzéshez.
Külön rendelhető beltéri létratartó hosszú
rakományhoz.
Igény szerint rögzítősínnel az oldalfalakon,
a válaszfalakon és a tetőn is.

01

01 Elválasztófal ablak nélkül. A DIN
75410-3 szabvány szerinti válaszfal
teljesen zárt. A vezetőfülke feletti
mennyezeti rekesz külön rendelhető
a magas tető kivitelhez, az extra
magas tetőkivitel esetén viszont
alapfelszereltség.

02

02 Elválasztófal ablakkal és védő
ráccsal.* Az ablak egyedülálló ferde
beállítása megakadályozza, hogy
a vezető látóterébe visszaverődések
jussanak. A rács egyszerre óvja az
ablakot, a vezetőt és a vezető mellett
ülő utast, például hirtelen fékezés
esetén. Az ablak kétféle változatban
rendelhető: zárt válaszfalablakként
vagy elhúzható ablakként.

03 | 04

03 Félmagas oldalburkolat üreges műanyag lapokból.* A raktér
üreges műanyag lapokból készült burkolata különösen robusztus.
Az oldalburkolat a padlótól a középvonalig ér, és rendkívül
könnyen tisztítható.
04 Tárolódobozok a kerékdobok felett.* Ezek a raktérben a két
kerékdob felett találhatók, és többek között szerszámok,
láthatósági mellény és kesztyű tárolására alkalmasak.

05 | 06

05 Tetőig érő oldalburkolat rétegelt falemezből.* Az 5 mm vastag
rétegelt falemez különösen ellenállóvá teszi az oldalburkolatot.
06 Rögzítősínek.* A rakomány ideális rögzítése érdekében az
oldalfalakhoz, az elválasztófalhoz, a tetőkerethez és az univerzális
padlóhoz robusztus fémsínek rendelhetők.

Egyedülálló, rugalmasan
állítható beltéri létratartó.

07

08

07 Beltéri létratartó.* Lehetővé teszi a hosszú rakományok egyszerű tárolását. Mindkét tartó eltolható a járműben, így a rakomány
hosszához igazítható. Amennyiben nincs rájuk szükség, könnyedén kiszerelhetők.

08 LED belső világítás.* Négy integrált LED lámpa biztosítja a raktér
egyenletes és megfelelő megvilágítását.

Ablakcsomag (kép nélkül).* Az ablakcsomaggal teljesen egyedivé alakíthatja a Craftert, akár mindenhová ablakot tehet.

12 V-os csatlakozók (kép nélkül).* A könnyű elérhetőség érdekében a hátsó
ajtószárny D-oszlopán és a tolóajtónál is talál egy-egy 12 V-os csatlakozóaljzatot.
Két tolóajtóval felszerelt jármű esetén egy harmadik csatlakozóaljzatot is talál.

Diagonális raktérszellőzés (kép nélkül).* A gázok eltávolításának biztosítására a raktér szellőzéséről két átlósan elhelyezett nyílás gondoskodik.

230 V-os csatlakozó kívül és belül (kép nélkül).* A 230 V-os (CEE szabvány) külső
csatlakozó segítségével tápfeszültséget biztosíthatunk a járműnek, ezáltal akár
2500 Watt (16 A) teljesítmény is rendelkezésünkre áll a raktérben található aljzaton
keresztül. Ez lehetővé teszi elektromos eszközök használatát a járműben. Az autóhoz
ezenkívül tartozik egy földzárlati megszakító és egy, a jármű akkumulátorának
töltésére szolgáló berendezés.
*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.
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A jármű méretei mm-ben

Járműmagasság
27981), 2)
Belső tér magassága 21963)3)
Járműmagasság
25901)
Belső tér magassága 19613)3)
Járműmagasság
23551), 2)
Belső tér magassága 17263)3)

Jármű hossza 7391

Jármű hossza 6836

Jármű hossza 5986

Hosszú tengelytáv túlnyúlással2), 4)
(4490)

Hosszú tengelytáv4)
(4490)

Közepes tengelytáv5)
(3640)

1) Elsőkerék-hajtás, 4MOTION összkerékhajtás és hátsókerék-hajtás esetén szimpla kerék variációval. Az úttesthez viszonyított magassági értékek tűréstartománya ±50 mm. 2) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető. 3) Belső tér magassága elsőkerék-hajtás esetén. 4) Nem rendelhető normál
tetővel. 5) Nem rendelhető extra magas tetőkivitel. 6) Raktérkapacitás elsőkerék-meghajtás esetén.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A dobozos kivitelű
Crafter változatai.

Extra magas tető

Magastető

Tengelytáv.

Normál tető

A legkiválóbb
rakodhatóság
a kategóriában.

Közepes

Hosszú

Hosszú túlnyúlással2)

Üléscsomagok.
2 vagy 3 üléssel.

Raktér6)
EUR raklapokkal.

9,9 m3–
11,3 m3

14,4 m3–
16,1 m3

16,4 m3–
18,4 m3

9,9 m 3 –
11,3 m 3

14,4 m 3–
16,1 m 3

16,4 m 3–
18,4 m 3

9,9 m 3 –
11,3 m 3

14,4 m 3–
16,1 m 3

16,4 m 3–
18,4 m 3

Hossz: 4300 mm
Szélesség: 1832 mm

Hossz: 4855 mm
Szélesség: 1832 mm

800 × 1200 mm.

Raktér6) EUR 3
raklapokkal.
1000 × 1200 mm.

Raktér6) görgős
tárolókkal.
Járműhossz

720 × 830 mm.

A modellváltozatok áttekintéséről a 49. oldalon tájékozódhat.
3450 mm
Rakodási méretek. Hossz:
Szélesség: 1832 mm

A Crafter – Dobozos kivitel
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A platós kivitelű
Crafter.
A platós kivitelű Crafter rakodófelület, felszereltség és az
ülőhelyek száma tekintetében is azonnal bárkit meggyőz.
A változatok sokszínűségének köszönhetően számos
Csapatszállító,
anyagszállító, offroad gépjármű.
Minden egy csomagban.

profilhoz tökéletesen igazítható. Rendelhető szimpla
fülkével és akár három üléssel, dupla fülkével és akár hét
üléssel, és 2700 mm-től 4700 mm-ig terjedő platóhosszal.

Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A Crafter – Platós kivitel
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Akár 9,6 m2 rakodófelület.1)

1) A méret a platós kivitelű, szimpla fülkés, hosszú tengelytávú túlnyúlásos Crafter modellre vonatkozik. 2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 3) Hosszabb kiszállítási időt jelenthet.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Sokoldalú és megbízható
szállítási megoldások.
Akár tíz rögzítőszemmel a rakomány rögzítéséhez.
Átgondolt szállítási rendszer szerszámok és anyagok
számára.

01

02

01 Rögzítőszemek. A rakomány biztosítását akár tíz stabil, a rakfelületbe
süllyeszthető rögzítőszem szolgálja.
02 Tárolódoboz a platón.2), 3) A stabilan a platóhoz csavarozott alumínium
tárolódoboz 640 l tárolókapacitással és 240 kg terhelhetőséggel rendelkezik.
A fedél önálló nyílásáról és rögzüléséről egy gázrugó gondoskodik.
Négyszemélyes üléssor (kép nélkül). A dupla kabin a 4 személyes hátsó
üléssoron felül további tárolóhelyet kínál szerszámok számára.

03

03 Csőtartó keret.2) A fémbevonatú, elől a platóhoz rögzített
váz gondoskodik a létrák és más hosszú tárgyak biztonságos
szállításáról. Igény szerint a plató hátsó végére is rendelhető
létratartó. A kereszttartó 115 mm-es fokozatban állítható
három különböző magasságban.
Multifunkciós dupla első üléssor (kép nélkül). Ez a sorülés
gondoskodik az első üléssor sokoldalúságáról. A teljesen
előrehajtható középső ülés a beépített pohártartóval
praktikus munkafelületet biztosít. Az ülésben található
tárolórekeszben pedig rengeteg hely van a szerszámoknak.

Szerszámosládák (kép nélkül).2) A jármű minden oldalán akár öt
lezárható szerszámosláda építhető be a rakodófelület alá. Ezek
egyenként 71,5 l-es tárolókapacitással és 40 kg-os terhelhető
séggel rendelkeznek.
Ponyva és ponyvatartó váz (kép nélkül).2), 3) A robosztus ponyva
tartó felépítmény a ponyvatartó lécekkel és a kiváló minőségű
ponyvával különböző méretben és színben kapható. A ponyvá
ban beépített fényáteresztő sáv található.

A Crafter – Platós kivitel
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Rögzítési és tárolási
lehetőségek, épp a mi
igényeinkre szabva.

Megfelelő részletességgel
kidolgozott plató.
A platós kivitelű Crafter kiváló felszereltséggel felel meg a legnagyobb kihívásoknak is.
A nehéz berendezésekhez, sokoldalú felszerelésekhez és nagy tömegű rakományokhoz
a plató olyan megbízható megoldásokat kínál, amelyek igazán meggyőzőek a minden
napok során.
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A jármű méretei mm-ben

Járműmagasság
Normál tető 23301)

Jármű hossza 7404

Jármű hossza 7004

Jármű hossza 6204

Hosszú tengelytáv
túlnyúlással2)
(4490 + túlnyúlás)

Hosszú tengelytáv
(4490)

Közepes tengelytáv
(3640)

Dupla fülke

1) Dupla fülkével elsőkerék-hajtás, 4MOTION összkerékhajtás és hátsókerék-hajtás esetén szimpla kerék variációval. Az úttesthez viszonyított magassági értékek tűréstartománya ±50 mm. 2) Csak szimpla fülkével együtt elérhető. Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Szimpla fülke

A platós kivitelű Crafter
változatai.
Tengelytáv.

Közepes

Hosszú

Hosszú túlnyúlással2)

Szimpla fülke.
2 vagy 3 üléssel.

Rakodófelület.

Rakodási
méretek.

7,1 m 2

Szélesség: 2040 mm
Hossz: 3500 mm

8,8 m 2

Szélesség: 2040 mm
Hossz: 4300 mm

9,6 m 2

Szélesség: 2040 mm
Hossz: 4700 mm

Dupla fülke.
6 vagy 7 üléssel.

Rakodófelület.

5,5 m 2

7,1 m 2

Járműhossz

A modellváltozatok áttekintéséről a 49. oldalon tájékozódhat.

Rakodási méretek.

Szélesség: 2040 mm
Hossz: 2700 mm

Szélesség: 2040 mm
Hossz: 3500 mm

A Crafter – Platós kivitel
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Moduláris
segédberendezések az igény
szerinti energiaellátásért.

Járműhossz
7211

Járműhossz
68461)

Járműhossz
59961)

Hosszú tengelytáv
túlnyúlással2)
(4490 + túlnyúlás)

Hosszú tengelytáv
(4490)

Közepes tengelytáv
(3640)

A modellváltozatok áttekintéséről a 49. oldalon tájékozódhat.

1) A végtartó beépítésével keskeny kivitel esetén a járműhossz 28 mm-rel csökken. 2) Csak szimpla fülkével együtt elérhető.
Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Dupla fülke

Szimpla fülke

A Crafter alváz egyedi felépítményekhez.
Az alacsony saját tömegnek köszönhetően nehéz felépítményekhez is tökéletes alap: a Crafter alváz.
A felépítményekhez példákat itt, a következő oldalakon vagy a www.umbauportal.de oldalon talál.

Tűzoltóautó

Üvegszállító

Dobozos kivitel emelőhátfallal

Billenőplatós kivitel

Konténerszállító

Horgos emelő

Plató

Autómentő

Emelőkosaras kivitel

Plató ponyvával és ponyvatartó vázzal

Darus kivitel

Mentőautó

Dobozos

Felépítményes hűtő agregáttal

Lakóautó

A jármű méretei
mm-ben

A Crafter – Alváz kivitel
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A kategória legjobb fel- és
átépítési megoldásai.
Felépítmények és átalakítások optimális előkészítése.
Speciális funkciók gyári beépítése.

A legújabb
kommunikációs technikával
a fedélzeten.

01

Moduláris segédberendezések (kép nélkül).* A nagy energiaszükségletű speciális
felszereltségekhez a Crafter moduláris segédberendezésekkel rendelhető.
A költséghatékony gyári beépítés előnye a kiváló folyamatbiztonság és a normál
szervizidőpontok szerinti karbantartás. Négy változat érhető el: maximum 250
A-es generátor; generátor és klímakompresszor; generátor két klímakompresszor
ral; két generátor (egyenként 180 A) klímakompresszorral.

01

Ügyfélspecifikus funkcióvezérlő-egység (kép nélkül).* Lehetővé teszi
a felépítménygyártók számára, hogy a felépítményeket pl. okostelefon
ról is vezérelhetővé tegyék. Az ügyfélspecifikus funkcióvezérlő-egység
szabadon programozható, továbbá egyedileg konfigurálható be- és
kimenetet biztosít, valamint a motor üresjárati szabályozását teszi
lehetővé.
További előkészített funkciók. A Crafter igény szerint gyárilag
előkészíthető különböző felépítményekhez és átalakításokhoz:
emelőhátfal, 3 oldalra billenő plató, polcfelépítmények és
megkülönböztető jelzések.

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.
Magyarországi rendelhetőségről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

01 Bevetésirányító kocsi.* A Crafter ideális tulajdonságokkal
rendelkezik a DIN szabvány szerinti ELW 1 bevetésirányító kocsivá
történő átalakításhoz, két munkahellyel elöl, eggyel pedig hátul.
A digitális rádiós és speciális jelzési technikán, valamint a szabadon
programozható egységen kívül a parkolássegítő funkció is a fel
szereltség részét képezi. A megnövekedett teljesítményigény miatt
a bevetésirányító kocsi nagyobb kapacitású akkumulátorral, egy
második generátorral (180 A), a motor kulcs nélküli üzemét biztosító
kapcsolóval, egy második elpárologtatóval és két hőcserélővel van
felszerelve. A speciális funkciók központilag vezérelhetők egy
beépített konzol segítségével.

A bevetésre tökéletesen
alkalmas műhely.

02

02

02 Mobil segítség műszaki hiba esetén.* A magas kialakítású Crafter nagy rakterében
egy mobil műhely is tökéletesen elfér. A felszereltség része a hővédő üveg, a padlóba épített,
alumíniumfedelű tároló, négy fiók, három polcfiók, egy munkalap satuval, valamint egy tetőre
szerelt jelzőkészülék. A raktérben az ideális munkakörülményekről a LED világítás, egy 12 V-os
csatlakozó és tetőszellőző gondoskodik.

02

A polcfelépítmények beszerelését a belső falakon M6 csavarokhoz kialakított hatszög profilú rögzítési helyek és az
univerzális padló teszik egyszerűvé. Az ideális rögzítési és rakodási lehetőségekről minden falon rögzítőszem, belső
tetőtartó és a vezetőfülke túlterhelhetősége gondoskodik. A járműhöz ezenkívül a tartós terheléshez alkalmas rugózás is
rendelhető.
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Megbízhatóság
még a forró,
nyári napokon is.

01

02

Jelentősen gyorsabb
be- és kiszállás.

01

01 Frissáru szállító jármű.* A moduláris segédberendezéseknek köszönhetően a jármű könnyedén átalakítható
úgy, hogy az élelmiszer vagy gyógyszer szállítására is alkalmas legyen. A felszereltség része egy belül
elhelyezett második elpárologtató, egy kiegészítő generátor, egy hűtőfolyadék-kompresszor, valamint egy
második hőcserélő, így a raktér hőmérséklete rövid utakon ideális módon szabályozható. A tolóajtó zsanérja
mélyebben van elhelyezve, így az azt fedő burkolat hatékonyan hőszigetel.

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.
Magyarországi rendelhetőségről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

02

02 Csomagszállító és kézbesítő jármű.* A raktérhez való megfelelő hozzáférhetőséget ebben az átalakítás
ban az átjáróval felszerelt elválasztófal és a lehajtható első utasülés biztosítja. A rugalmasságot és a bizton
ságot tovább növelik az összecsukható DHL-polcok és a „Rear View” tolatókamera. A be- és kirakodást a
rendkívül alacsony padlómagasság, a hátsó fellépő, valamint a hátsó ajtó megnövelt nyílási szögű zsanérjai
könnyítik meg.

Biztonságos mobilitás
mindenkinek.

03

03

03 Gépjármű mozgáskorlátozottak számára.* Az elsőkerék-hajtású Crafter a rendkívül alacsony beszállási magasságával
ideális alapot biztosít egy emelőlift vagy rámpa beépítéséhez. A legideálisabb városi használhatóságot az opcionálisan rendelhető
vezetőasszisztens-rendszerek biztosítják: parkolássegítő rendszer, tolatókamera és oldalsó tolatószenzorok. A belső tér pedig
még kényelmesebbé tehető a második elpárologtatóval, a második hőcserélővel, valamint a hátsó oszlopokra szerelt
kapaszkodókkal.

03

A felépítmények és átalakítási lehetőségek teljes és
részletes leírását a www.umbauportal.de oldalon
olvashatja.
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Speciális felszereltségek.
Bővítse ki a Crafter nyújtotta lehetőséget már a gyárban! Minden
alkatrész kifejezetten a járműhöz készült, és a gyárban gondoskodnak
azok szakszerű beépítéséről is. A speciális felszereltségeket a haszon
járműveket forgalmazó Volkswagen-partnertől rendelheti meg.

01

02

01 Létra a hátsó szárnyasajtón.* Gyors hozzáférést
biztosít és meggyorsítja a tető meg- és lerakodását.
A létra közvetlen rögzítésének köszönhetően a hátsó
ajtószárny akadálytalan nyitása továbbra is biztosított.
| DO |

02 Két feszítőrúd. A különböző rakományok
biztonságos szállítását teszi lehetővé. A raktér
rugalmas kihasználása érdekében a feszítőrudak
gyorsan behelyezhetők és kivehetők. | DO |

*Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.
Magyarországi rendelhetőségről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben!w
Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

03

03 Rakományrögzítő háló. Egy körbefutó heveder gondoskodik a rakomány megbízható rögzítéséről.
A karabineres kampókkal felszerelt racsnis heveder a jármű rögzítési pontjaiba vagy a sínrendszer külön
rendelhető szerelvényei segítségével rögzíthető. | DO |

04

06

08

05

07

09

04 Alaptartó. Az alumíniumból és galvanizált acéllemezből készült tartó a C-sínben rögzül. Csak a normál
tetőhöz rendelhető, a terhelhetősége pedig 150 kg. | DO |
05 Csőszállító.* Alkalmas akár 3 méteres csövek, például fűtéscsövek szállítására. A csőszállító a tetőcsomag
tartóra szerelhető. | DO |

06 Hűtő- és hőtartó doboz. A 25 literes hűtő- és
hőtartó dobozban 2 literes palackok férnek el állítva.
Az áramellátás a jármű akkumulátorán vagy stabil
csatlakozáson keresztül biztosított. | DO | PL | AL |
07 Multifunkciós doboz az első sorüléshez.*
Különböző tárolórekeszek és egy íróalátétként is
használható fedél teszi még sokoldalúbbá a mobil
irodaként használható műszerfalat. A kivehető dobozt
az első utas és a vezető között biztonsági öv és a fej
támlákon található tartó rögzíti. | DO | PL | AL |

08 „Vario Protect” tetőkárpit.* A tető védelméről
a különösen robusztus, kontúrozott tetőborítás
gondoskodik. A „Vario Protect” tetőkárpit ellenáll az
ütéseknek, vegyszereknek és környezeti hatásoknak.
| DO |
09 Ütéselnyelő fellépő hátul.* A laprugók felfüg
gesztése egyszerűen elnyeli az apróbb ütéseket.
| DO | PL | AL |
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Alapfelszereltség.

Külső tér
16" méretű ezüstszínű acélkerekek a kerék
tárcsa közepét védő borítással
Kettős halogén fényszórók
Érdes felületű hűtőrács felső krómcsíkkal
Részben fényezett lökhárító1)
Érdes felületű oldalsó védőszegélyek
Hővédő üvegezés

Belső tér
Titánfekete „Austin” üléshuzat
Két egyes ülés az első üléssorban
Kormánykerék állítható magassággal és dőléssel
Átgondolt tárolórendszer tetőgalériával
Négy pohártartó a vezetőfülkében
LED belső világítás
Gumi padlóborítás a vezetőfülkében

Működés
BlueMotion technológia Start-Stop rendszerrel és fékenergia-visszanyeréssel
Fűtés elektromos szabályzással
Két darab 12 V-os csatlakozó a vezetőfülkében
Elektromos ablakemelők
Központi zár rádióvezérlésű távirányítóval
Oldalszél asszisztens2)

Biztonság
„Multi-collision” fék (másodlagos
ütközésvédelem)
Hegymenet asszisztens
Nappali menetfény
Vezetőoldali légzsák
ESP elektronikus stabilizáló program
ABS, ASR, EDS
Biztonságiöv-figyelmeztetés a vezetőnek
Elektromos indításgátló
Elektromechanikus szervokormány

Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

A Crafter modellváltozatok.
Dobozos kivitel

Közepes tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Hosszú tengelytáv
túlnyúlással3)

Plató

Közepes tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Hosszú tengelytáv
túlnyúlással

Járműhossz
Belső tér hossza

5986 mm
3450 mm

6836 mm
4300 mm

7391 mm
4855 mm

Járműhossz

6204 mm

7004 mm

7404 mm

Normál tető3)
Járműmagasság4)
2355 mm
Belső tér magassága5) 1726 mm

–––

Magas tetőkivitel
2590 mm
Járműmagasság4)
Belső tér magassága5) 1961 mm

Extra magas tető3)
Járműmagasság4)
2798 mm
Belső tér magassága5) 2196 mm

–––

Szimpla fülke
Járműmagasság4)

2312 mm

Dupla fülke
Járműmagasság4)

2330 mm

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Alváz kivitel

Közepes tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Hosszú tengelytáv
túlnyúlással

Járműhossz

5996 mm6)

6846 mm6)

7211 mm

Szimpla fülke
Járműmagasság4)

2312 mm

Dupla fülke
Járműmagasság4)

2330 mm

1) Élénknarancs színnel és egyedi fényezéssel együtt nem rendelhető.
2) Csak a Crafter Dobozos esetében rendelhető. 3) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
4) Elsőkerék-hajtás, 4Motion összkerékhajtás, valamint szimpla kerekes hátsókerék-hajtás esetén. Az úttesttől számított magasságérték +/- 50 mm-es határértéken belül eltérő
lehet.
5) Belső tér magassága elsőkerék-hajtás esetén.
6) A végtartó beépítésével, keskeny kivitel esetén a járműhossz 28 mm-rel csökken.

–––
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Fényezés.

01

02

04

03

05

01 Cukorfehér. Uni fényezés.
| DO | PL | AL |
02 Cseresznyepiros. Uni fényezés.
| DO | PL | AL |
03 Élénknarancs. Uni fényezés.
| DO | PL | AL |
04 Ontario zöld. Uni fényezés.
| DO | PL | AL |
05 Mély-óceán kék. Uni fényezés.
| DO | PL | AL |

07

08

06 Reflexezüst. Metálfényezés.
| DO | PL | AL |
07 Indium-szürke. Metálfényezés.
| DO | PL | AL |
08 Mélyfekete. Gyöngyház fényezés.
| DO | PL | AL |

06

Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

Keréktárcsák és üléshuzatok.

01

02

05

06

07

08

05 Titánfekete „Austin” üléshuzat
| DO | PL | AL |
06 „Memphis” szövet üléshuzat. Titánfekete.
| DO | PL | AL |
07 „Marathon” robusztus szövet üléshuzat
„Palladium” színben | DO | PL | AL |
08 „Mesh” műbőr üléshuzat „Palladium” színben
| DO | PL | AL |
03

01 Acél keréktárcsa 6 ½ J × 16 ezüst színben,
kerékagy borítással. 205/75 R 16 C abronccsal.
| DO | PL | AL |
02 Acél keréktárcsa 6 ½ J × 16 fekete színben,
kerékagy borítással. 205/75 R 16 C abronccsal.
| DO | PL | AL |
03 Acél keréktárcsa 6 ½ J × 16 fekete színben,
teljes dísztárcsával. 205/75 R 16 C abronccsal.
| DO | PL | AL |
04 „Lismore” könnyűfém keréktárcsa2) 6 ½ J × 17.
235/65 R 17 C abronccsal. | DO | PL | AL |

04

1) Csak a Trendline csomaggal rendelhető. 2) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.
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Felszereltségek.

01

02

01 LED első fényszórók. A nappali menetfényt, a tompított és a távolsági fényt
energiatakarékos LED-ek szolgáltatják. A LED-ek üzembiztonsága és hosszú
élettartama a ritkán előforduló meghibásodás révén növeli a biztonságot.
| DO | PL | AL |

02 Trendline csomag. Ez a csomag a teljes vezetőfülkében jelen van: olvasólámpával felszerelt két rekesz a tetőgalériában, egy „Memphis”
kárpittal borított komfortülés, egy zárható kesztyűtartó, két 12 V-os kiegészítő csatlakozóaljzat, egy fellépővilágítás, erősített belső
zajcsillapítás, valamint különböző króm alkatrészek. A csomag külső alkotóelemei: Ködfényszóró beépített kanyarfénnyel, kerékágy
borítás króm „VW” emblémával, valamint jellegzetes krómcsíkok az első lökhárító védőrácsán. | DO | PL | AL |

„Light & Sight” Látni és látszani csomag (kép nélkül) A jobb látási viszonyok
érdekében a csomag tartalmaz egy távfénykapcsolót, amely automatikusan
bekapcsolja a távfényt; egy távfény-szabályzást, amely automatikusan tompít;
valamint egy esőérzékelőt, amely aktiválja az ablaktörlőket. A „Coming home”
és „Leaving home” funkcióval felszerelt kiegészítő távfény gondoskodik a jármű
környezetének megfelelő megvilágításáról, tovább növelve ezzel a biztonságot
és a kényelmet. | DO | PL | AL |

Irányjelzők a tetőn (kép nélkül) A tetőn lévő irányjelzők használatával a jármű jobban látható a közlekedés többi résztvevője számára.
| DO |

Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Második tolóajtó (kép nélkül) A jármű bal oldalán 1311 mm nyitási szélességgel bővíti tovább a rakodó kapacitást.

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

| DO |

03

05

04

06

Előkészítés vonóhorog számára (kép nélkül) A különböző előkészítésekkel akár 3,5 t tömeg is vontatható.
DO | PL | AL |

|

05 Széles fellépő a lökhárítón. A teljes hátsó ajtó szélességét lefedi és megkönnyíti a be- és kirakodást.
| DO |

Vonóhorog (kép nélkül) Akár 3,5 t vontatható tömeg – tartalmazza az ESP elektromos stabilizáló programot
vontatmánystabilizálással. | DO | PL | AL |

06 Féloldalas fellépő a lökhárítón. A hátsó ajtó felét fedi le és megkönnyíti a be- és kirakodást. Egy 3,5 t
vontatható tömegű vonóberendezéssel kombinálható. | DO |

03 Levehető vonóberendezés gömbfejjel. Ennek segítségével akár 3,5 t vontatmány és tartóberendezés
csatlakoztatható biztonságos és megbízható módon. | DO | PL | AL |

Előkészítés tetőn való szállításhoz (kép nélkül) A tetőn elhelyezett C-profilos rögzítősínek megkönnyítik
a tetőcsomagtartó, tetőkosár vagy egyéb tároló egységek utólagos rögzítését. | DO |

04 Csapszeges vonószerkezet. Akár 2 t vontatható tömeg – tartalmazza az ESP elektromos stabilizáló
programot vontatmánystabilizálással. | DO | PL | AL |

Tetőtartó rakodógörgővel (kép nélkül) Ezzel a tartóval biztonságosan szállíthat hosszú rakományt.

Sárfogó gumi (kép nélkül). Véd a felverődő szennyeződéstől és kövektől.

| DO |

| DO | PL | AL |
A Crafter – Felszereltségek
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02

01

04

01 Bőrbevonatú fűthető multifunkciós kormánykerék. Ez a kormánykerék különösen kellemes tapintású és
rendkívül kényelmesen kezelhető. A gombok segítségével vezérelhető pl. a rádió vagy a navigációs rendszer,
a mobiltelefon és a sebességszabályozó berendezés. | DO | PL | AL |
Tachográf, digitális menetíró (kép nélkül) A menetíró digitálisan feljegyzi az út- és sebességadatokat, és
automatikusan értesíti a vezetőt a vezetési idő túllépéséről. | DO | PL | AL |
Telematika előkészítés (FMS) (kép nélkül) A meglévő flottamenedzsment rendszerek különösen egyszerű
módon integrálhatók. Minden szokványos gyártmánnyal kompatibilis. | DO | PL | AL |

Alapfelszereltség    Extra felszereltség

03

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

02 A multifunkciós kormánykerék. A billenőkapcsolóval kényelmesen működtethető a multifunkciós kijelző,
a mobiltelefon kihangosítója, a rádió-, valamint a navigációs rendszer. | DO | PL | AL |
03 Multifunkciós kijelző. A fedélzeti számítógép megjeleníti az aktuális információkat, többek között a megtett
távolságot, a külső hőmérsékletet és az átlagfogyasztást. | DO | PL | AL |
04 „Plus” multifunkciós kijelző. A monokróm TFT-kijelző megjeleníti az aktuális információkat, többek
között a külső hőmérsékletet, a következő tankolásig megtehető távolságot, az átlagsebességet és az
átlagfogyasztást. A kijelző segítségével kényelmesen kezelhetők a vezetőasszisztens-rendszerek és gyorsan
hozzáférhetők a járműfunkciók. | DO | PL | AL |

05

06

05 „Composition Audio” rádió. A rendszerhez monokróm TFT-kijelző, 2×20 W teljesítmény két
hangszóróval*, SD kártyahely, AUX-IN és USB-bemenet tartozik, valamint Bluetooth-kapcsolat
érhető el mobiltelefonokhoz. | DO | PL | AL |

07

07 „Discover Media” navigációs rendszer. A rendszerhez a „Composition Media” rádiós rendszer funkciói mellett egy
második SD kártyahely is tartozik a térképadatokat tartalmazó SD kártya befogadására. Az Európa térképadatait tartalmazó
Volkswagen MapCare rendszerhez díjmentes frissítések állnak rendelkezésre a Volkswagen honlapján. | DO | PL | AL |

06 „Composition Media” rádió. A rendszerhez 20,8 cm-es (8,0"), nagyméretű színes TFTkijelző, közelítésérzékelős érintőképernyő, MP3- és WMA-kompatibilis CD-lejátszó, 4×20 W
teljesítmény négy hangszóróval*, SD kártyahely, AUX-IN és USB-bemenet a műszerfalbetétben,
Bluetooth-kapcsolat mobiltelefonokhoz, valamint az adások lehető legjobb minőségű vételét
garantáló, PhaseDiversity vevővel felszerelt kettős rádióvevő tartozik. | DO | PL | AL |

* Ez a felszereltségi opció későbbi időpontban rendelhető.
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01

03

02

04

01 „Climatic” klímaberendezés. A félautomata klímaberendezés egy belsőtér-érzékelő segítségével
folyamatosan a kívánt értéken tartja a vezetőfülke hőmérsékletét. A levegő elosztása ezenkívül optimális
módon történik az utastérben. | DO | PL | AL |
02 „Climatronic” automata klímaberendezés. Ez a rendszer kétzónás hőmérséklet-szabályozást biztosít
az utas- és a raktérben. A rendszer felismeri az erős napsugárzást és a külső hőmérsékletet, és ennek
megfelelően több vagy kevesebb hűvös levegőt enged a jármű belső terébe. Az automatikus belsőlevegőkeringtető, a levegőminőség-érzékelő, a tetőburkolatba épített kiegészítő levegőbefúvó*, valamint a
kiegészítő fűtés megfelelő hőmérsékletről gondoskodik. | DO |

Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

03 „Climatic” klímaberendezés második párolog
tatóval. A professzionális személyszállítás érdekében
a Crafterben az utastér is légkondicionálható. A levegő
befúvók a tetőkárpitban találhatók, a második
párologtató pedig a tetőbe van építve. | DO |
04 Programozható állóhelyzeti légfűtés. Gondos
kodik a vezetőfülke gyors felfűtéséről a hidegindítási
fázisban, valamint a szélvédő gyors jégtelenítéséről.
| DO | PL | AL |

05

„Climatic” klímaberendezés második párologtatóval
és belső tetőburkolattal (kép nélkül). A második
párologtató a vezetőfülkében, a tetőkárpit alatt
található. Az elválasztófalon található szellőző
nyílások optimális hőmérsékletet biztosítanak
a raktérben, illetve az utastérben. | DO |
05 Kiegészítő vízmelegítő programozható álló
helyzeti fűtéssel. Az utazás megkezdése előtt
a jármű akár 60 perces előmelegítését teszi lehetővé.
A programozás a kombinált műszeren vagy a multi
funkciós kormánykeréken végezhető el. Igény esetén
rádiós távirányítóval rendelhető. | DO | PL | AL |

További felszereltségek.
Fűtés elektromos szabályzással (kép nélkül) A belső hőmérséklet pontos
szabályozásához. | DO | PL | AL |
Téli csomag (kép nélkül) A csomag programozható állóhelyzeti légfűtést, egy
szintjelzővel felszerelt nagy mosófolyadék-tartályt, fűthető szélvédőmosó
fúvókákat, valamint szélvédőfűtést tartalmaz. | DO | PL | AL |
Rásegítő fűtés (kép nélkül) Az üzemanyaggal működő berendezés járó motor
mellett támogatja a fedélzeti fűtést. | DO | PL | AL |
Levegős állóhelyzeti fűtés fűtésrásegítéssel (kép nélkül). Járó motornál
a levegős állóhelyzeti fűtés funkciói mellett egy fűtésrásegítő támogatja
a fedélzeti fűtést. | DO | PL | AL |
Programozható levegős állóhelyzeti fűtés vizes kiegészítő fűtéssel (kép nélkül).
Járó motornál a levegős állóhelyzeti fűtés funkciói mellett egy kiegészítő
vízmelegítő támogatja a fedélzeti fűtést, valamint beprogramozható a jármű
előmelegítésére. | DO | PL | AL |
Első ülések ülésfűtése (kép nélkül) Az ülésfűtés az ülés és az üléstámla felületébe
van beépítve, és három fokozatban külön-külön szabályozható a vezető- és az
első utasülésnél. | DO | PL | AL |

*Csak második párologtatóval együtt rendelhető.
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Volkswagen-tartozékok.
A Volkswagen-tartozékok számos olyan felszereltségi lehetőséget
biztosítanak, amelyek mind tökéletesen a Crafterhez vannak igazítva.
A funkciók és a felhasználási lehetőségek így ésszerűen bővíthetők
és az Ön saját igényeihez igazíthatók. További tartozékokat a Tartozék
Trend katalógusban, valamint a teljes tartozék katalógusban talál,
amelyet a Volkswagen-partnerétől szerezhet be.

01

02 | 03

01 Vonóhorogtartó konzol és fellépő. A vonóhorogtartó konzol segítségével egyszerűen cserélhető a gömbfej
és a csapszeges vonószerkezet.1) A külön rendelhető fellépő pedig gondoskodik a kényelmes be- és kiszállásról.2)
| DO |
Vonóberendezés elektromos csatlakozóegységgel (kép nélkül) A szerkezet 150 kg legnagyobb függőleges
terhelést biztosít, illetve gyorsan és egyszerűen lecsavarozható. A Volkswagen eredeti (13 pólusú) elektromos
csatlakozóegysége biztosítja az utánfutó elektromos ellátását. | DO | PL | AL |
Négy darab akasztó (kép nélkül) Az univerzális akasztók egyszerűen rögzíthetők a jármű Airline-sínrendszeréhez.
Az egyes akasztók terhelhetősége 50 daN. Ezek segítségével rendszerezett módon és biztonságosan szállíthat
könnyű tárgyakat, például kabátokat vagy sisakokat a járműben. | DO | PL | AL |

Alapfelszereltség    Extra felszereltség

| DO |

Dobozos kivitel   |

PL |

Platós kivitel   | AL | Alváz kivitel

02 Létratartó. A tartozék segítségével problémamentesen szállíthat létrákat a jármű tetején. A rugalmasan
állítható tartó könnyen kezelhető és egyszerűen felszerelhető az alaptartóra. | DO |
03 Magas rakományrögzítő támasz. A külön-külön állítható, galvanizált acélszalagból készült támaszok
segítségével gond nélkül szállíthat hosszú tárgyakat a tetőn. Magasság az alaptartó nélkül: 180 mm. | DO |

05

04

06

07

04 Lég- és esőterelő. Nyitott ablaknál történő utazás esetén ez a tartozék hatékonyan csökkenti a befelé
pergő víz mennyiségét és a szél okozta zavaró zajt, ráadásul védelmet nyújt az oldalról érkező napsugarak
ellen is. | DO | PL | AL |

05 Rakományrögzítő láda. A láda racsnis hevedert, rögzítőszíjat, élvédőt és csúszásgátló szőnyeget tartalmaz,
valamint egy brosúrát a rakományrögzítéssel kapcsolatos figyelmeztetésekkel. A készlethez külön rendelhető
fali tartó. | DO | PL | AL |

Sárhányó (kép nélkül). A rendkívül strapabíró sárhányó megvédi az alvázat, a lökhárítót, az oldalsó küszöb
lemezeket és az ajtókat a felverődő szennyeződéstől és kövektől. Ráadásul csökkenti a felverődő víz mértékét.
| DO | PL | AL |

06 Rögzítőheveder-szerelvény. A rögzítőheveder-szerelvény segítségével mindig stabilan rögzítheti a szállít
mányt a raktérben. Az egyszerű rögzítés a rögzítősíneken vagy a feszítőrúd különálló rögzítési pontján lehetséges.
| DO | PL | AL |
07 Gumiszőnyeg „Crafter” felirattal. A tökéletesen illeszkedő, robusztus, fekete texturával rendelkező
szőnyeg egyszerűen lemosható. | DO | PL | AL |

1) A gömbfejet tartalmazza a szállítási terjedelem. Az elektromos csatlakozóegységet külön meg kell rendelni. 2) A fellépő nem alkalmas platós
kivitelhez, és csak a vonóhorog tartó konzollal együtt használható.
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Tökéletes hálózati kapcsolódás – a Car-Net
online mobilszolgáltatás segítségével.
A mobilitás jövője elérkezett – igény szerint akár az Ön Volkswagen haszonjárművébe is. A Car-Net online mobilszolgáltatás
segítségével a Crafter internetalapú információs központtá alakítható. A Car-Net „App-Connect” segítségével okostelefonja
bizonyos tartalmait akár menet közben is kényelmesen használhatja és kezelheti. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatással
pedig számos kiegészítő online információs szolgáltatással bővítheti a külön rendelhető „Discover Media” navigációs rendszert.

A Car-Net segítségével internetes információkat
jeleníthet meg a jármű kijelzőjén. Híreket
olvashat, parkolóhelyeket és benzinkutakat
kereshet, valamint navigációs célokat adhat
meg az autó navigációs rendszerének.
A Car-Net igénybe vételéhez regisztráció
szükséges, amelyet az autót átadó kollégánk
aktivál az Ön számára. Ehhez a QR kódon
megtekinthető kisfilmmel nyújtunk segítséget.

Gyakran cseréljük a járműveket.
Ilyenkor jól jön az egyszerű mobiltelefonos
csatlakoztathatóság

Car-Net „App-Connect.1)

Car-Net „Guide & Inform”.2)

Infotainment rendszer a Car-Net „App-Connect” használatához.
Az USB-csatlakozón keresztül csatlakoztassa okostelefonját a jármű
höz. A Car-Net „App-Connect” megjeleníti okostelefonja kompatibilis
alkalmazásait opcionális rádiós, ill. opcionális navigációs rendszerének
érintőképernyőjén. Így az Android Auto™, Apple CarPlay™ vagy
MirrorLink™ segítségével bizonyos alkalmazások utazás közben
kényelmesen irányíthatók az érintőképernyő kijelzőjén keresztül.

Ha járműve fel van szerelve navigációs rendszerrel, akkor aktiválhatja a Car-Net „Guide & Inform” online szolgáltatásokat. A „Guide &
Inform” szolgáltatás a regisztrációt követő első három évben ingyenesen igénybe vehető. Ilyen módon kétféle szolgáltatás használatára
nyílik lehetősége: olyan szolgáltatások, amelyek közvetlenül a járműben támogatják Önt, valamint otthonról konfigurálható szolgáltatások –
akár az ügyfélportálon, akár a Car-Net alkalmazáson keresztül. A „Guide & Inform” járműben való használatához egyszerűen hozzon
létre hotspotot az okostelefonjával, vagy használja a külön rendelhető Volkswagen CarSticket.

MirrorLinkTM

A
segítségével az alábbi Volkswagen alkalmazásokat
használhatja menet közben: Drive & Track, Shared Audio, Call &
Remind és My Guide. További információért látogasson el
a www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com/hu/hu oldalra.

Aktuális információk az autóban.

Otthonról is jól szervezetten.

A „Guide & Inform” szolgáltatással a járművezető mindig napra
kész: online közlekedési információkhoz jut, megismerheti az
üzemanyagtöltő állomások árait, megkeresheti a szabad parkoló
helyeket a közvetlen környezetében, valamint saját úticélokat
kereshet a Google segítségével a navigációs rendszerben.

Az ügyfélportálon keresztül beállíthat útvonalakat, úti célokat,
külön célokat, majd azokat importálhatja a navigációs rendszerbe.
A Car-Net alkalmazás továbbá szinkronizálja a naptárbejegyzéseket
és az úti célokat.

Online
közlekedési
információ.

Üzemanyagtöltő
állomások.

Parkolóhelyek.3)

Online útvonal
import.

Online úti cél
import.

Online POI
keresés.

Hírek.

Időjárás.

Járműállapotjelentés.

Időmenedzser.

Saját POI-k.

Volkswagen CarStick.
A CarStick egy kényelmes eszköz, amellyel a jármű az internetre
csatlakozhat. Behelyezett adat SIM kártya esetén (nem része a
csomagnak) UMTS-kapcsolat jön létre. A Car-Net „Guide & Inform”
szolgáltatásokat a mobiltelefonja hotspotja nélkül is használhatja, és
emellett a járműben létrehozhat egy hotspotot további
mobilkészülékek számára.

Ilyen egyszerű a regisztráció:
1

2

Hozzon létre egy
személyes fiókot a
www.volkswagen-carnet.com oldalon.

Adja meg a jármű
alvázszámát.

FIN

3

CODE

Kap egy 8 jegyű
regisztrációs kódot.

4

5

Az okostelefonjával
hozzon létre mobil
hotspotot vagy használja
a Volkswagen CarSticket.

Adja meg a regiszt
rációs kódot a navi
gációs rendszerben.

1
4
7

CODE

2
5
8
0

3
6
9

1) A Car-Net App-Connect csak a „Composition Media” rádiós rendszerrel vagy a „Discover Media” és „Discover Media Plus” navigációs rendszerrel együtt elérhető. A Car-Net App-Connect a MirrorLink™, CarPlay™ és Android Auto technológiát foglalja magában. Ezen technológiák elérhetősége
országonként változó. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Car-Net App-Connect technológiát jelenleg nem támogatja a piacon elérhető összes mobiltelefon. A Volkswagen szorosan együttműködik a nagy okostelefon-gyártókkal, hogy a Car-Net App-Connect technológiáinak széles körű támogatottságát
előmozdítsa. 2) A Car-Net Guide & Inform használatára csak az opcionális „Discover Media” és „Discover Pro” felszereltséggel együtt van lehetőség. Ezenkívül szükség van egy mobil WLAN-hotspotként működtethető mobil felhasználói készülékre (pl. okostelefonra) vagy egy tetszőleges mobilszolgáltatótól
díjkötelesen igényelhető SIM kártyával rendelkező Volkswagen UMTS CarStickre. A Guide & Inform szolgáltatásokat csak az Ön és a mobilszolgáltatója között érvényes vagy külön e célra megkötött mobiltelefon-szerződés megléte esetén, valamint az adott mobiltelefon-hálózat lefedettségi területén
lehet igénybe venni. Ha az interneten keresztül adatcsomagokat fogad, az Ön szolgáltatójának tarifáitól függően és különösen külföldi használat esetén járulékos költségek (pl. roamingdíjak) merülhetnek fel. A Car-Net szolgáltatások használata során keletkező adatmennyiség miatt érdemes fontolóra
vennie egy átalánydíjas adatcsomagot mobilszolgáltatójánál. A Car-Net használatához külön szerződést is kell kötnie interneten a Volkswagen AG-val. Az ügyfélnek a jármű átadását követően 90 nap áll rendelkezésére járműve regisztrálására a www.volkswagen-car-net.com/portal oldalon. A Car-Net
szolgáltatások elérhetősége országonként változó lehet. Ezek a szolgáltatások a megállapodott szerződéses futamidő alatt állnak rendelkezésre, és tartalmuk a szerződéses futamidő alatt változhat. A Car-Nettel kapcsolatos bővebb információért keresse fel a www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de
oldalt vagy forduljon egy Volkswagen partnerhez; Kérjük, hogy a mobiltelefonos tarifákról tájékozódjon mobilszolgáltatójánál. 3) Megfelelő technikai infrastruktúrával rendelkező parkolóhelyek esetén elérhető. A parkolóházak behajtási magasságával kapcsolatos információk egyelőre nem állnak
rendelkezésre.

200 000 kilométer belátható útszakasz
4 év garancia felár nélkül a Volkswagen haszonjárműmodellekre
1. egyedülálló módon 200 000 km-ig érvényes
4. minden márkaszervizben érvényesíthető
2. teljes körű, akár a gyári garancia
5. a javítás eredeti alkatrészekkel és gyári technológiával történik
3. nincsenek előre nem látható javítási költségek
Minden új autó garanciája véges. Ki ne aggódna amiatt, hogy mit hoznak a lejárata utáni napok, milyen váratlan költségekkel kell megbirkózni? Ki szavatolja az új alkatrészek eredetiségét és a szerviz minőségét?
Ki garantálja az utazás nyugalmát? A
szolgáltatást azért fejlesztettük ki, hogy Önt megszabadítsuk ezektől a gondoktól. Új autó vásárlása esetén a
problémamentes utazást biztosít az Ön
számára, 200 000 km-en vagy akár 4 éven át. Útjának a célig az autó lesz a főszereplője, de nem a problémáival, hanem a vezetés gondoktól mentes, felhőtlen élményével. A Volkswagen új haszonjárműveit 4 év
általános garanciával kínáljuk, ráadásul Önnek ezért nem kell felárat fizetnie! A 4 éves garancia igénybevételének egyetlen feltétele, hogy a karbantartást a gyári előírások szerinti technológiával és megfelelő
alkatrészekkel végezzék el az első 4 évben.
Pontosan milyen garanciális szolgáltatások vonatkoznak a Volkswagen haszonjárműmodellekre?
• 2 év kilométerkorlát nélküli garancia a gyártótól
• +2 év
nevű extra garanciaszolgáltatás a 4. évben 200 000 km futásteljesítményig
• 3 év gyári fényezési garancia
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia

Általános tudnivalók.
Elhasználódott járművek visszavétele és újrahasznosítása.
A Volkswagen tisztában van a modern társadalom kihívásaival, és ezeket minden új Volkswagen-termék
esetében figyelembe is veszi. Ez természetesen a környezet- és erőforrás-védelem esetében sincs másképp.
Az új Volkswagenek ezért környezetbarát módon újrahasznosíthatók és alapvetően térítésmentesen vissza
küldhetők – az adott ország törvényi előírásainak megfelelően. Az elhasználódott járművek visszavételével
és újrahasznosításával kapcsolatban bővebb információért keresse fel Volkswagen-partnerét, látogassa
meg a www.volkswagen.de oldalt vagy hívja a Németországi Szövetségi Köztársaságban ingyenesen hívható
800 – Volkswagen (0800 – 86 55 79 24 36) telefonszámot.
A DSG®, a TDI® és a 4MOTION® a Volkswagen AG és a Volkswagen-csoport más vállalatainak bejegyzett
védjegye Németországban és további országokban. Az a tény, hogy jelen dokumentumban egy megjelölés
mellett nem szerepel ® jel, nem értelmezhető úgy, hogy az a megjelölés nem bejegyzett márka, és/vagy
hogy ezt a megjelölést Volkswagen AG előzetes írásos hozzájárulása nélkül fel lehet használni.
A bemutatott járművek részben felár ellenében rendelhető extra felszereltséget tartalmaznak. Az ábrákon
látható dekorációs elemek nem részei az alapfelszereltségnek.
A széria- és extra felszereltségek nem jeleníthetők meg teljes egészében ebben a katalógusban. Bizonyos
extra felszereltségek hosszabb szállítási időt igényelhetnek.
A hatékonysági osztályok csak személyautókra vonatkoznak.
Trendline csomag rendelése esetén, az első szürke lökhárító felett, az autó színével megegyező díszléccel
látják el a Crafter modelleket.té
Garantált minőség.
A Volkswagen a jogilag kötelező jótállás mellett 4 év vagy 200 000 km garanciát vállal minden új autóra,
három év garanciát a fényezésre, valamint tizenkét év garanciát átrozsdásodás ellen. A Volkswagen-garanciával,
valamint a Volkswagen fényezési garanciával kapcsolatos ajánlatok kizárólag a Németországi Szövetségi
Köztársaságban meghirdetett aktuális ajánlat szerint érvényesek.
A felszereltségre, megjelenésre, műszaki adatokra és üzemeltetési költségekre vonatkozó összes adat a német
piac jellemzőin alapul, és a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek felel meg. A minden
kori Volkswagen partner örömmel ad tájékoztatást az országonkénti eltérésekről. Fenntartjuk a módosítás
jogát.
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A katalógusban bemutatott járművek részben felár ellenében rendelhető extra felszereltséget tartalmaznak. A felszereltségre és műszaki adatra vonatkozó összes adat a német piac
jellemzőin alapulnak, és a nyomdába adás időpontjában meglévő ismereteknek felelnek meg. A mindenkori Volkswagen partner örömmel ad tájékoztatást az országonkénti eltérésekről.
Fenntartjuk a módosítás jogát. A DSG®, 4MOTION®, a BlueMotion® és a TSI® a Volkswagen AG és a Volkswagen-csoport más vállalatainak bejegyzett védjegye Németországban és más
országokban. Az a tény, hogy jelen dokumentumban egy megjelölés mellett nem szerepel ® jel, nem értelmezhető úgy, hogy az a megjelölés nem bejegyzett márka, és/vagy hogy ezt a
megjelölést Volkswagen AG előzetes írásos hozzájárulása nélkül fel lehet használni. A Volkswagen gondoskodik az elhasználódott járművek visszavételéről és hasznosításáról. Így az
összes Volkswagen hasznosítására lehetőség van, és a törvényi feltételek teljesülése esetén minden jármű ingyen visszaadható. Bővebb információért keresse fel Volkswagen partnerét.

Az Ön Volkswagen-partnere

