Multivan 6.1

Mindenkit elhozhat.egy
Multivan

1) Forrás: auto motor und sport, „Kisbuszok” kategória, legutóbbi kategóriagyőzelem: 05/2019. 2) Forrás: AUTO BILD ALLRAD, „Összkerékhajtású kisbuszok” kategória, legutóbbi kategóriagyőzelem: 06/2019. 3) Forrás: AUTO ZEITUNG, „Kisbuszok” kategória, legutóbbi kategóriagyőzelem:
26/2018.
4) Feláras extra felszereltség.
5) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Trendline és a Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra.
6) Nem minden motornál érhető el.
7) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.
8) A rendszer határain belül. 9) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. A képen feláras extra felszereltség látható.

Az eredeti Bulli.
Az autólegenda. 70 éve sikeres a piacon,
sokszoros díjnyertes: 16 alkalommal Best Car1),
14 alkalommal Az év összkerékhajtású autója2)
11 alkalommal Auto Trophy-győztes3).

Megújult dizájn.
Teljesen újratervezett első rész, új könnyűfém
kerekek4), módosított színpaletta, LED-es első
fényszórók5) és könnyen felismerhető LED-es
hátsó lámpák5).

Bizonyított minőség.
Rendkívül stabil karosszéria, tartós anyagok
és kiváló minőségű kivitelezés.

Változatok lenyűgöző választéka.
Három felszereltségi változat, több motorhajtáslánc kombináció és választható extrák
széles kínálata.

Terepre termett.
4MOTION összkerékhajtás4), 6), kettős tengelykapcsolású sebességváltó (DSG)4), 6), lejtmenet
asszisztens4), 7), 8), hegymenet asszisztens8) és
kapcsolható mechanikus differenciálzár4), 7).

A legkorszerűbb vezetőasszisztensrendszerek.
Most közlekedésitábla-felismeréssel4), 8), oldalvédelemmel5) 8), oldalszél asszisztenssel8), „Lane
Assist” sávtartó rendszerrel (aktív)4), 8), 9), „Park
Assist” parkolássegítő5, 8), tolatássegítő4), 8)
és „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási
rendszerrel4), 8).

Ismerje meg a Multivant működés közben:
www.vwh.hu/multivan-61

1) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra. 2) Feláras extra felszereltség. 3) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. 4) Minden felszereltségi szint esetén a széria felszereltség része . 5) A rendszer határain belül. A képen feláras extra felszereltség látható.

Kiemelt kényelem utazás közben.
Ergonomikus ülések alaktartó prémium kárpitozással, kiváló zajszigetelés, remek kilátás minden
irányba és kellemes térérzet.

Minden kapcsolattal ellátva.
Nagy felbontású, színes, digitális műszerfal1),
új rádiós és navigációs rendszerek akár 23,4 cm
(9,2 colos) átmérőjű érintőképernyővel2), online
kapcsolat az integrált SIM-kártyának köszönhetően,
Volkswagen We Connect mobil online szolgálta
tások3), és okostelefonok vezeték nélküli2) töltése.

Rugalmasan alakítható belső tér.
Forgatható ülések4) és háromszemélyes üléssor az
utastérben, amelyek kényelmesen összecsukhatók,
fokozatmentesen mozgathatók, és biztonságosan
rögzíthetők a sínrendszer bármely pontján. Az ülések könnyen ki- és beszerelhetők.

Bővített szériafelszereltség.
Az összes bemutatott felszereltségi változat tartalmazza többek között a multifunkciós bőr kormánykereket, az új, módosított műszerfalat, az elektromos működtetésű gyerekzárat, az oldalszél
asszisztenst5) és a LED-es belső világítást.

Világjáró
kisbusz.
Amikor az első Bulli 1950-ben legördült a gyártósorról, még senki sem sejtette,
hogy egy napon az egész világot megmozgatja. Először „Fenster¬Bus”, később
„Samba” változatban is gyártották. Fokozatosan lett belőle a mai Multivan.
De egy dolog a kezdetek óta változatlan maradt – a lényege, a Bulli-DNS.

A képen feláras extra felszereltség látható.
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Multivan. Multifun.
A képeken feláras extra felszereltség látható.

Rugalmasabb. Variálhatóbb. Átgondoltabb. A Multivan szinte mindenre alkalmas.
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Sokféle igényre tervezve. A Multivan szinte minden családhoz jól idomul.

A képeken feláras extra felszereltség látható.
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A képeken feláras extra felszereltség látható.

Eltolható. Kihajtható. Forgatható. Számtalan jó ötlet található a Multivanben.
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Függetlenségfüggővé tesz.

És a részletekre is ügyel.

Finoman szabályoz.

Megállítja az ajtót.

Melegen tart.

Védi a nyakat.

Mindenki ismeri a problémát: a nap oldalról besüt az
autóba. Bal oldalon a sofőr izzadni kezd, a jobb oldalon
ülő utas viszont vacog. A „Climatronic”1) segít a gondon.
A speciális érzékelők a légkondicionáló hűtési teljesítményét automatikusan a napsugárzásnak megfelelően
állítják be. A vezető kellemes szellőt érez.

Az elektromos tolóajtóknál1) sok kis szenzor gondoskodik róla, hogy semmi se szoruljon be. Nem számít,
hogy az ajtókat a vezetőfülkéből, a kulcsról távirányítással vagy közvetlenül az ajtófogantyúval nyitják és
zárják. A beépített akadályérzékelők azonnal reagálnak, amikor például egy kéz megérinti őket.

Rendszeresen dolgozik az autóban, vagy szeretné
benne tölteni az éjszakát? Akkor az akár 3000 wattos
levegős állóhelyzeti fűtéssel4) biztonságban érezheti
magát. Akár 48 órán keresztül kellemesen melegen
tartja a belső teret. Ha valaki már a reggeli útra kelés
előtt jégmentes első szélvédőt szeretne, vizes kiegészítő fűtést4) is választhat. Megfelelően beállítva már
indulás előtt felmelegíti a szélvédőt.

A Multivanben a szellőzőnyílások nem véletlenül
találhatóak az utastér közepén, a mennyezeten.
Egyrészt így mindenki könnyen elérheti őket.
Másrészt a hideg levegőt nem oldalról vagy hátulról,
az utasok nyakába fújják, ha az ülések olyan pozícióban vannak.

Kis helyet foglal.

Gördülékeny.

Belül maximálisan tágas. Kívül viszont annyira
kompakt, amennyire csak lehetséges. A Multivant
következetesen a mindennapi élethez szabtuk.
Egyrészt tágas fej- és lábtérrel rendelkezik, másrészt 2000 mm alatti magassága miatt2) befér
a legtöbb mélygarázsba. A rövid tengelytávnak
köszönhetően a fordulókör átmérője mindössze
11,9 méter2).

A Multivanben semmi sem akad el. Az ülések, a multifunkciós asztal3) és a hőszigetelt doboz4) kemény
gumigörgőkön gurulnak csendesen előre-hátra a sínrendszer alumínium burkolatán – méghozzá az utastér
teljes hosszában. Az üléseknek nincs meghatározott
helye. Ezért nem számít, hogy a sínrendszer melyik
pontján állítják meg őket, minden esetben biztonságosan vannak rögzítve.

Hosszában pakolható.
Csendesen suhan.
A Multivan igazán csendes. Ennek több oka is van.
Az egyik a motornál található kiegyenlítőtengely.
Elnyeli a motor rezgéseit, mielőtt kialakulnának.
Az eredmény: a motor sokkal simábban fut. A többi
zajt nagyrészt az alvázból leválasztott tartószerkezet
csillapítja. A hővédő üvegezés erősített zajszigeteléssel csomaggal4) pedig még csendesebb lesz az autó.
Jelentősen csökkenti a külső zajt.

A hosszú tárgyakat, például a síléceket nem feltétlenül
kell a tetőn szállítani. Könnyedén átbújtathatóak
a háromszemélyes üléssor alatt, így biztonságosan
lehet őket az utastérben szállítani.

1) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Trendline és a Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra. 2) Felhívjuk a figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt
eltérhetnek. 3) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra. 4) Feláras extra felszereltség. A képen feláras extra felszereltség látható.
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Jövőbe mutató
hálózati kapcsolatok.
Az autók egyre okosabbak lesznek. A Multivan már ma is számtalan digitális technológiát alkalmaz,
amelyek kényelmesebbé teszik a vezetést. Például ilyen a nagy felbontású digitális műszerfal1)
navigációs térképpel. Vagy a Volkswagen We Connect2): számos szolgáltatása, amelyekkel az autó
az okostelefonról kezelhető. És ez még csak a kezdet.
1) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra. 2) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes
időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. A képen feláras extra felszereltség látható.
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Új digitális műszerfal
1) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra.
A képeken feláras extra felszereltség látható.

2) Feláras extra felszereltség.

3) A rendszer határain belül.

4) Csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható.

A második navigációs térkép 3D-megjelenítéssel4)

„Az összes fontos információ

A vezetési adatok áttekintése

egyszerűen áttekinthető – és
szabadon konfigurálható.”

A Multivanben most személyesen tapasztalhatja meg a digitális fejlődést.
A legmodernebb, nagy tárolókapacitású Infotainment rendszerek és a digitális
műszerfal1) számos új funkciót kínálnak. Ez utóbbi a 26 cm-es (10,25 col)
átmérőjű kijelzőjével, intenzív színeivel, valamint fényes és rendkívül kontrasztos
képével azonnal lenyűgöz. A digitális műszerfal1) az Infotainment rendszer érintő
képernyőjén és a multifunkciós bőr kormánykerék segítségével kezelhető.
A gombokat használva kényelmesen böngészheti az okostelefonján található
médiakönyvtár lejátszási listáját, a fényképes névjegyek alapján kiválaszthatja,
kit szeretne felhívni, vagy az előírt sebességkorlátozás figyelembevételével
beállíthatja az „ACC” távolságtartó automatika2), 3) biztonsági távolságát.
További funkciók válnak elérhetővé, ha a digitális műszerfalat1) a 23,4 cm-es
(9,2 colos) „Discover Pro”2) navigációs rendszerrel kombinálja. Ekkor egy második
navigációs térkép jeleníthető meg nagy méretben a digitális műszerfalon1).
Az interneten keresztül a forgalmi adatok és a szabad parkolóhelyek is lekérdezhetők. További pluszpont: különböző mértékben lehet nagyítani a két térképet.
Például a digitális műszerfal1) csak a környező területeket mutatja, míg a navi
gációs rendszer nagyobb áttekintést nyújt.

Lejátszási lista az okostelefonról

Közlekedésitábla-felismerő rendszer

Multivan 6.1 – Digitális felszereltség és hálózati kapcsolatok
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We Connect Plus1), 2): Bezárás és kinyitás4)

„Mindegy, hogy az alkalmazáson vagy
a navigáción keresztül – a We Connect1)
segítségével a Multivan minden eddiginél
digitalizáltabb lett.”

A Volkswagen We Connect1) digitalizáltabb, kényelmesebb vezetési élményt és
folyamatos hálózati kapcsolatot biztosít. Számos szolgáltatás teszi lehetővé
Önnek a Multivan gyors elérését – kényelmesen, az okostelefonjáról. A rendszer
szíve a We Connect1) alkalmazás. Összekapcsolja az Ön okostelefonját a beépített
SIM-kártyával felszerelt járművel. Az ingyenes We Connect1) alapcsomag többek
között különféle járműjelentéseket, a szervizelés megtervezéséhez használható
hasznos eszközöket, valamint segélyhívási szolgáltatást kínál. Tartalmazza a
parkolásipozíció-keresőt is, amely közvetlenül a járműhöz vezeti Önt. A We Connect
Plus-csomaggal1), 2) számos további szolgáltatással egészítheti ki az alapcsomagot.
Például az okostelefonjáról elindíthatja vagy programozhatja az állóhelyzeti
fűtést3), az online lopásgátló riasztórendszer azonnal üzenetet küld a mobiltele
fonjára betörési kísérletek esetén, és az online térképfrissítésnek köszönhetően
a térképek mindig naprakész információkat mutatnak. Az exkluzív szolgáltatások
előnyeinek kihasználásához bármikor regisztrálhat a We Connect1) portálon.
A jármű sikeres aktiválása után elérheti a mobil online szolgáltatások teljes kínálatát.

We Connect Plus1), 2): Online lopásjelző rendszer

Vezeték nélküli töltőállomás5)
1) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus
esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye.
2) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében.
3) Csak a kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható. 4) A Bezárás és kinyitás szolgáltatás biztonsági szempontból érzékeny, ezért a használatához a személyazonosság ellenőrzésére van szükség a Volkswagen Ident eljárás alkalmazásával. Ennek keretében egy Volkswagen-partneren vagy videóchaten

We Connect1): Parkolási pozíció

Vezeték nélküli App-Connect2), 6)

We Connect1)
és We Connect Plus1), 2)

We Connect1)
Segélyhívás ÚJ
Információs hívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés ÚJ
Járműállapot
Ajtók és világítás
Jelentés a jármű állapotáról
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés
We Connect Plus1), 2)
Online forgalmi információk ÚJ
Online POI-keresés
Online térképfrissítés ÚJ
Online beszédvezérlés ÚJ
Média streaming7) ÚJ
Területalapú értesítések
Online autóriasztó
Online állóhelyzeti fűtés3)
Bezárás és kinyitás4)
Webrádió7) ÚJ
Wifi-hotspot7) ÚJ
Sebességértesítések
Duda és villogó
Online útvonalszámítás
Benzinkutak és töltőállomások
Parkolóhelyek

We Connect Plus1), 2): Online forgalmi információk
keresztül ellenőrizzük az Ön személyazonosságát. 5) Feláras extra felszereltség. 6) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs
rendszer esetén.
7) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt érhető el.
A We Connect és a We Connect Plus szolgáltatási köre változhat, valamint későbbi időpontban válhat elérhetővé.
A képeken feláras extra felszereltség látható.

A Volkswagen We még többre is képes.
Nézze meg a saját szemével.
https://www.vwh.hu/innovaciok/digitalis-szolgaltatasok/we-connect
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„Park Assist” parkolássegítő
rendszer.1), 2) ÚJ
Támogatja a parkolást a
párhuzamos és merőleges
parkolóhelyeken az optimális
kormánymozdulatok auto
matikus végrehajtásával.

„Trailer Assist” vontatmány
irányító tolatási rendszer.1), 3)

Oldalvédelem.1), 2) ÚJ

ÚJ

Vezetés közben figyelemmel
kíséri a jármű oldalát, és
megjeleníti az Infotainment
rendszer kijelzőjén, ha a jármű veszélyesen közel kerül
egy oszlophoz vagy falhoz.

Egyszerűsíti a vontatmány
irányítását merőleges parkoló
helyekre történő beállásnál,
valamint a precíz tolatásnál.

Gumiabroncsnyomásjelző.1), 3) ÚJ

Közlekedésitáblafelismerő rendszer.1), 3) ÚJ

Az utazás előtt és alatt tájé
koztatja a vezetőt az aktuális
gumiabroncsnyomásról, és
figyelmezteti nyomáscsökke
nés esetén. A kerekekben
elhelyezett érzékelők rádió
kapcsolaton keresztül
szolgáltatnak adatokat a
gumiabroncsnyomásról.

Speciális kamerával beol
vassa a sebességkorláto
zásokat, előzési tilalmakat,
valamint az időszaktól
és időjárási viszonyoktól
függő korlátozásokat,
és tájékoztatja a vezetőt
a multifunkciós kijelzőn.

Tíz vezetőasszisztens-rendszer, amelyek még jobban megkönnyítik a vezető dolgát.
Videón is megnézheti a kiválasztott vezetőasszisztens-rendszerek működését: www.vwh.hu/multivan-61

1) A rendszer határain belül. 2) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Trendline és a Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra.
a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.
5) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

3) Feláras extra felszereltség.

4) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül

Oldalszél asszisztens.1) ÚJ
Automatikusan fékezéssel
stabilizálja a járművet az
erős széllökésekkel járó
oldalszélben.

„Lane Assist” sávtartó
rendszer.1), 3), 4) ÚJ

Kitolatást segítő
rendszer.1), 3) ÚJ

Multifunkciós kamera segítségével rögzíti a jármű saját
sávját, és korrigál, ha az
autó megközelíti a sávot
határoló oldalvonalat.

Kitolatás esetén nyújt
segítséget. Ha a vezető
nem reagál a figyelmeztető hangra, amikor egy
másik jármű veszélyesen
közel kerül, lefékezi
az autót.

„ACC” távolságtartó auto
matika „Front Assist” környe
zetfigyelő rendszerrel és
városi vészfék funkcióval.1), 3)
A jármű sebességét aktív
beavatkozásokkal az előtte
haladó jármű sebességéhez
igazítja, miközben megtartja
a vezető által beállított
követési távolságot.

Lejtmenet asszisztens.1), 3), 5)
A motor fordulatszámának
szabályozásával és szükség
esetén fékezéssel biztosítja
a kontrollált és kényelmes
leereszkedést a lejtőn.

Multivan 6.1 – Vezetőasszisztens-rendszerek
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Hajtás
kérdése.
Mindenkinek megvan a saját vezetési stílusa – és minden stílushoz megvan a megfelelő hajtás is.
Lehet sportos, kényelmes vagy hatékony: a Multivan motor-hajtáslánc kombinációinak és futóműbeállításainak segítségével szinte határtalanul kiélheti a szabadságvágyát.

1) Nem minden motornál érhető el.

2) Feláras extra felszereltség.

3) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

4) A hosszú tengelytávú Multivan Comfortline esetén nem érhető el.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

4MOTION összkerékhajtás1), 2), futómű és hajtáslánc

4MOTION összkerékhajtás.1), 2) Az összkerékhajtás a hátsó tengelynél található, elektronikus vezérlésű, lamellás tengelykapcsolóval automatikusan az aktuális vezetési helyzethez igazítja
az erőátvitelt. A rendszer alacsony súlya gondoskodik a jármű
optimális viselkedéséről és a dinamikus menettulajdonságokról.

DSG kettős tengelykapcsolós sebességváltó.1), 2) A TDI-motorok
adaptív, 7 fokozatú, kettős tengelykapcsolós sebességváltóval is
kombinálhatók. Ez teljesen automatikus, szinte észrevétlen fokozat
váltást tesz lehetővé vonóerő-megszakítás nélkül, és alkalmazkodik a vezetés stílusához.

Mechanikus differenciálzár.1), 2), 3) A 4MOTION összkerékhajtás1), 2) kiegészíthető
mechanikus differencálzárral a hátsó tengelyen. Így a Multivan megbirkózik az
aszfaltozott utakon kívül fellelhető nehezebb körülményekkel is, ezáltal az egyik
leginkább terepre termett jármű a kategóriájában.

DCC adaptív futóműszabályozás.1), 4) „Normál”, „Komfort”, „Eco”
és „Sport” futóműbeállítások közül lehet választani.
A váltás egy gomb segítségével történik, ami menet közben is
használható. Ezen felül egyéni vezetési profilt is össze lehet
állítani.

Multivan 6.1 – Hajtástechnológiák
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Multivan Trendline

28.
oldal

Kisbusz
minden esetre.
A képeken feláras extra felszereltség látható.

Multivan Comfortline

Multivan Highline

32.

38.

oldal

oldal

Az autó sokat elárul a tulajdonosáról. Ezért a Multivant
kedve szerint felszerelheti, hogy a legjobban illeszked
jen Önhöz és az életstílusához. Máris kezdené?
Akkor lapozzon az 54. oldalra.
Multivan 6.1 – Felszereltségi változatok áttekintése
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Úton a világ végére.
A képeken feláras extra felszereltség látható.

Sara hivatássá tette a hobbiját. A családjával együtt gyalogosan fedezik fel a titkos túraútvonalakat
egész Európában. Másokkal is megosztja a természet iránti szeretetét. Rendszeresen ad túrázási
tippeket az interneten. A Multivan Trendline pedig megbízhatóan elszállítja a túrák kezdőpontjához.

Multivan 6.1 – Multivan Trendline

29

Sara

„Olyan autóra van szüksé
günk, ami minden hely
zetben megállja a helyét.
Mindegy, hová megyünk.”
Kicsikkel és nagyokkal együtt felfedezni a világot – a Multivan Trendline-nal remek
szórakozás. Szériában 7 ülőhellyel rendelkezik, ami a tágas csomagtérrel együtt
elegendő helyet biztosít, hogy mindenkit és mindent magunkkal vigyünk. Útközben
a vezetőfülkében a két, gerinctámasszal ellátott, kényelmes ülés, hátul pedig két
forgatható kartámaszos ülés és a mögötte található széles, háromszemélyes üléssor
gondoskodik az utazók kényelméről. Megérkezéskor az utastérben folytatódhat a
felfedezés. A tolóajtó burkolatában rejtőzik egy kihajtható asztal1), amit az utastér
ben vagy akár kint is fel lehet állítani – például egy kis útmenti piknikezéshez.
Ha pedig valaki elfárad, akkor a háromszemélyes üléssor és a Multiflexboard2)
gyorsan egy nagy fekvőfelületté alakítható. A Multivan Trendline így alkalmazkodik
tökéletesen az élethez. Minden nap újra és újra.

Háromszemélyes üléssor felállított kihajtható asztallal1).

„Premium” kerékpártartó2)

1) A beltéri kihajtható asztal csak álló járműben használható.

2) Feláras extra felszereltség.

3) A rendszer határain belül.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Sara

Multivan Trendline-ja
Kiemelt
széria
felszereltség

Hűtőrács két krómozott díszléccel
Multifunkciós bőr kormánykerék Új
Hét ülőhely
Kivehető és kihajtható asztal1)
(belső és külső használatra)
Elektromos működtetésű gyerekzár Új
Oldalszél asszisztens3) Új

Extra
felszereltség

„Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek Új
„Discover Media” navigációs rendszer Új
„Jó éjszakát” csomag
Naprolók az oldalablakokon
32 literes hőszigetelt doboz
második akkumulátorral
Multiflexboard kárpitozással
„Rear View” tolatókamera
„Premium” vonóhorogra rögzíthető
kerékpártartó Új

„Rear View” tolatókamera2)

Kihajtható asztal1) beltérre és kültérre
Multivan 6.1 – Multivan Trendline
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Max és Maren különösen szeretik a városokat. A nagyokat és a kicsiket. A népszerűeket és a rejtett
kincseket. Mivel számtalan város létezik, gyakran vannak úton. Legtöbbször egy szép nagy szuvenírre
is akadnak a helyi piacon. Még szerencse, hogy a Multivan Comfortline elég helyet kínál hozzá.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

A városjáró.
Multivan 6.1 – Multivan Comfortline
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Az oldalsó burkolatba becsúsztatható,
praktikus kihajtható asztal5)

Max

Ha látunk valami szépet,
akkor egyszerűen haza
visszük.

A Multivan Comfortline minden városi utat élvezetessé varázsol. Az odaúton az
„ACC” Távolságtartó automatika1), 2) tartja az állandó követési távolságot az előtte
haladó járműtől. Eközben a „Lane Assist”1), 2), 3) sávtartó rendszer a multifunkciós
kamerán keresztül érzékeli a sávjelzéseket. A balról és jobbról érkező kisebb széllökéseket az oldalszél asszisztens2) finom fékezésekkel azonnal korrigálja. Így a Multivan
a sávjában marad. Az utastér remekül kihasználható egy kávészünetre útközben.

Rugalmas, akár 2532 mm
hosszúságú4) csomagtér

A célhoz közeledve a Multivan Comfortline finoman gurul a macskaköveken. A DCC
adaptív futóműszabályozás1) csillapítja az egyenetlenségeket. Még a mélygarázsban
történő parkolás sem jelent problémát. 2000 mm alatti magasságával4) a Bulli szinte
minden bejáraton befér. Ha aztán a megérkezést követő séta során megpillant egy
szép bútordarabot, nem kell sokat mérlegelnie. A sínrendszernek köszönhetően
ugyanis a csomagtér igény szerint bővíthető. Ennyi szabadsággal egyszerű az élet.

1) Feláras extra felszereltség. 2) A rendszer határain belül. 3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. 4) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 5) A kihajtható asztal csak álló járműben használható. 1) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We

„Discover Media” navigációs rendszer1)

Max, Maren és Teddy

Multivan Comfortline-ja
Mozgatható háromszemélyes üléssor

„Side Assist” sávváltást segítő rendszer1), 2)
Kiemelt
széria
felszereltség

Extra
felszereltség

Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. 7) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Hűtőrács öt krómozott díszléccel új
„Látni és látszani” csomag
„Prémium” multifunkciós kijelző új
Hét ülőhely
Tolóajtó mindkét oldalon)
„Posada” 17 colos könnyűfém kerekek új
„Discover Media” navigációs rendszer új
We Connect Plus6), 7) új
DCC adaptív futóműszabályozás
„Park Assist” parkolássegítő rendszer2) új
„Side Assist” sávváltást segítő rendszer2)
„ACC” távolságtartó automatika
„Front Assist” rendszerrel2)
Kutyaszállító doboz
80 literes üzemanyagtartály
Csomagtérperem-védő a hátsó
lökhárítóhoz

Multivan 6.1 – Multivan Comfortline
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8

7

6

5

Tökéletes
a hosszú hétvégékre.
*A hosszú tengelytáv kizárólag a Multivan Comfortline esetén érhető el. A képeken feláras extra felszereltség látható.

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

A hosszú tengelytávú
Multivan Comfortline.

A hosszú tengelytávú
Caravelle.

Már 40 cm* plusz hely is sokat számít. Például ha a rokonok is bejelentkez-

Akinek még több ülésre van szüksége,

nek a hétvégi kirándulásra. Hirtelen nem csak öt vagy hét, hanem nyolc

annak ott a hosszú tengelytávú

ülésre lesz szükség. A hosszú tengelytávú Multivan Comfortline számára ez

Caravelle.

nem jelent problémát*.

9
Ismerje meg a Caravelle-t:
www.vwh.hu/caravelle-61

7 ülés alapkivitelben

Rövid tengelytáv
Hosszú tengelytáv*

8 ülés opcionálisan

9 ülés opcionálisan

Hosszú tengelytáv

Multivan 6.1 – Multivan Comfortline
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Munkaterület 6.1
A képeken feláras extra felszereltség látható.

Paul sokat van úton. Belsőépítészként folyamatosan új inspirációt keres projektjeihez a városban.
A szükséges kikapcsolódást szenvedélyes hegyi kerékpárosként a természetben találja meg.
Legfontosabb társa mindig vele tart: a Multivan Highline.

Multivan 6.1 – Multivan Highline
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Paul

„Mások sportautót
vesznek. Én a sporthoz
választok autót.”

Nincs még egy jármű, ami olyan tökéletesen ötvözi a szabadidőt és a munkát,
mint a Multivan Highline. A finom fejlesztések nyomán a formatervezése még
mindig hordozza legendás elődei egy-egy vonását. A számos krómozott elem és
a multifunkcionalitás az első Bulli előtti főhajtás. Összesen hat krómszínű csík
díszíti a jármű elejét, a legalsó teljesen körbefut a karosszérián. A 17 colos „Aracaju”
könnyűfém kerekek, az új LED-es első fényszórók, az új LED-es hátsó lámpák és
a sötétített „Privacy” üvegezés teszik kompletté a Multivan Highline-t.
Rendkívül funkcionális belső tere mutatja, hogy nem csak a megjelenése lenyűgöző.
A Multivan Highline sok kis részlete szolgálja a szabadidős tevékenységeket:
a navigációs térkép egyidejű megjelenítése a digitális műszerfalon és a „Discover
Pro” navigációs rendszer képernyőjén1), a hűtött italokról gondoskodó, kivehető
hőszigetelt doboz1), vagy az olyan praktikus kiegészítők, mint például a robusztus
kerékpárrögzítők2). Így remekül össze lehet kötni a munkát és a szabadidőt.

„Teresina” 18 colos könnyűfém kerekek1) és LED-es első fényszórók

1) Feláras extra felszereltség.

2) Feláras extra felszereltség a Bikefixtől.

3) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs rendszer esetén.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Tárolórekeszek az egyes ülés alatt

Vezeték nélküli App-Connect1), 3)

Multifunkciós bőr kormánykerék és digitális műszerfal

Utastér hatsínes rendszerrel, két elektromos tolóajtóval
és kerékpárokhoz való rögzítőrendszerrel2)

Multivan 6.1 – Multivan Highline

41

A Multivan Highline tágas belseje a mindennapi munka során is jól kihasználható.
Kényelmes, háromszemélyes üléssorával, két forgatható egyes ülésével és a
szabadon mozgatható és kihajtható multifunkciós asztallal az utastér tökéletes
helyszínként szolgál a rövid megbeszélésekre. A laptopok és okostelefonok
áramellátását a vezetőülésnél található 230 V-os aljzat1) és az oldalsó burkolaton
található két USB-C-töltőcsatlakozó biztosítja. A háromzónás „Climatronic”
légkondicionáló rendszernek köszönhetően még hosszabb tárgyalások során
is megőrizheti a hidegvérét.

1) Feláras extra felszereltség.

2) Nem minden motornál érhető el.

3) A rendszer határain belül.

4) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Paul

Multivan Highline-ja
Kiemelt
széria
felszereltség

Hűtőrács öt krómozott díszléccel új
Krómcsomag új
„ParkPilot” parkolóradar elöl és hátul,
valamint oldalvédelem3) új
„Discover Media” navigációs rendszer új
„Park Assist” parkolássegítő rendszer3) új
LED-es első fényszórók és LED-es hátsó
lámpák új
Dinamikus futómű, 20 mm-rel4)
süllyesztett
Digitális műszerfal új
„Climatronic” háromzónás klíma
berendezés
Elektromos tolóajtók
„Privacy” üvegezés az utastérben
Hét ülőhely
Háromszemélyes üléssor középső
kartámasszal
Multifunkciós asztal rekeszekkel új
Dupla USB-C-töltőcsatlakozó
az utastérben új

Extra
felszereltség

„Teresina” 18 colos könnyűfém kerekek új
DCC adaptív futóműszabályozás
„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás
vezeték nélküli töltőfunkcióval új
„Nappa” bőr üléshuzat
Elektromosan 12-féleképpen állítható
ülések
Bikefix kerékpártartó

Multifunkciós asztal rekeszekkel, háromszemélyes üléssor középső kartámasszal
és megvilágított dupla USB-C-töltőcsatlakozó az oldalsó burkolaton

Hőszigetelt doboz1)

4MOTION összkerékhajtás1), 2)
Multivan 6.1 – Multivan Highline
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Az én Bullim.
Az én életem.
Ha a Multivant választja, azzal a nagyobb szabadságot választja. Azt a szabadságot, hogy csak
a saját elhatározását kövesse, és következetesen a saját útját járja. Ez vonatkozik a felszereltségre is. A gazdag szériafelszereltség számtalan további extrával pontosan az Ön egyéni
igényeire szabható – az extrákat az 54. oldaltól kezdve találhatja meg.

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.

2) A beltéri kihajtható asztal csak álló járműben használható.

3) A rendszer határain belül.

A képen feláras extra felszereltség látható.

A Multivan Trendline szériafelszereltsége és méretei.
Méretek mm-ben1)

1904

2297

2532

1320
571

1970

4904

993

3000

908

Dizájn

Vezetőfülke

Utastér

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

16 colos acélkerekek teljes dísztárcsával
H7 halogénfényszóró új
Első és hátsó lökhárítók a jármű színére fényezve
Hűtőrács két krómozott díszléccel új
Fényezetlen külsőtükör-házak és ajtókilincsek
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
Krómozott „Multivan” plakettek az oldalsó irányjelzők
mellett új

Műszerfal feketére fényezett szegélyekkel, krómbetétekkel, tárolórekeszekkel és zárható kesztyűtartóval új
Multifunkciós bőr kormánykerék új
„Plus” multifunkciós kijelző új
További 12 V-os csatlakozó a műszerfalon új
Állítható magasságú komfortülések kézzel állítható
derék- és kartámaszokkal
„Quadratic” Titánfekete szövet üléshuzat új
Szőnyegpadló
Beszállást segítő fogantyúk a vezető és az első utas
számára
Napellenzők sminktükrökkel
Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok
„Composition Colour” rádió
16,5 cm-es (6,5 colos) érintőképernyővel és négy
hangszóróval új

Tolóajtó a jobb oldalon
Műanyag padló 4 sínes rendszerrel
Háromszemélyes, mozgatható üléssor fekvőfunkcióval
Kivehető kihajtható asztal2) (belső és külső használatra)
LED-es beltéri világítás új
Fellépő-megvilágítás „Trendline” felirattal

Elektromechanikus szervokormány új
Fáradtságérzékelés
Oldalszél asszisztens3) új
ESP elektronikus stabilizáló program fékasszisztenssel
ABS, ASR, EDS és hegymenet asszisztens
Nappali menetfény
Vezető- és utasoldali első-, oldalsó- és fejet védő légzsák
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)
Elektronikus indításgátló
Központi zár belső működtetéssel
Elektromos gyermekbiztonsági zár Safe-funkcióval ÚJ
eCall ÚJ

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

Csomagtér
Hat rögzítőszem a rakomány rögzítéséhez
Két LED-es csomagtérlámpa új
Légkondicionálás és napvédelem
Elektronikus szabályozású klímaberendezés
a vezetőfülkében
Mennyezeti levegőbefúvás és kiegészítő fűtés
az utastérben

„Composition Colour” rádió, 16,5 cm-es (6,5 colos)
érintőképernyővel és négy hangszóróval új
Multivan 6.1 – Szériafelszereltség áttekintése
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A Multivan Comfortline/hosszú tengelytávú Multivan Comfortline szériafelszereltsége és méretei1).
Méretek mm-ben5) (rövid/hosszú tengelytáv)

1904

2297

2532/2932

571/574 1320/1332

1970/1990

4904/5304

993

3000/3400

908

Dizájn

Vezetőfülke

Utastér

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

„Clayton”2) 16 colos könnyűfém kerekek ezüstszínben
vagy „Devonport”2) 17 colos könnyűfém kerekek
ezüstszínben
Hűtőrács öt krómozott díszléccel új
H7 halogénfényszóró új
Első és hátsó lökhárítók, külső tükörházak és kilincsek a jármű színére fényezve
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
Krómozott „Multivan” plakettek az oldalsó irányjelzők
mellett új

Műszerfal feketére fényezett szegélyekkel, krómbetétekkel, tárolórekeszekkel és zárható kesztyűtartóval új
„Bright Brushed Grey” díszlécek új
Multifunkciós bőr kormánykerék új
„Premium” multifunkciós kijelző új
További 12 V-os csatlakozó a műszerfalon új
Állítható magasságú komfortülések kézzel állítható
derék- és kartámaszokkal
„Circuit” Titánfekete szövet üléshuzat új
Szőnyegpadló
Beszállást segítő fogantyúk a vezető és az első utas
számára
Napellenzők megvilágított sminktükrökkel

Tolóajtó a jobb oldalon
Padlószőnyeg 4 sínes rendszerrel
Két forgatható, mozgatható ülés
Háromszemélyes, mozgatható üléssor fekvőfunkcióval
Az oldalfalba süllyeszthető, kihajtható asztal4)
LED-es beltéri világítás új
Fellépő-megvilágítás „Comfortline” felirattal

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

Légkondicionálás és napvédelem

Elektromechanikus szervokormány új
Fáradtságérzékelés
Oldalszél asszisztens6) új
ESP elektronikus stabilizáló program fékasszisztenssel,
ABS, ASR, EDS és hegymenet asszisztens
„Látni és látszani” funkció esőérzékelővel, automatiku
san elsötétedő belső tükör, automatikus fényszóró-
szabályozás, és „Coming home/Leaving home” funkció
Vezető- és utasoldali első-, oldalsó- és fejet védő
légzsák
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)
Elektronikus indításgátló
Központi zár belső működtetéssel
Elektromos gyermekbiztonsági zár új
eCall új
Szélvédőmosó folyadék szintjelzője

„Composition Colour” rádió, 16,5 cm-es (6,5 colos)
érintőképernyővel és hat hangszóróval új
Dupla USB-C-töltőcsatlakozó az utastérben3) új

Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezetőfülkében
Mennyezeti levegőbefúvás és kiegészítő fűtés az utastérben
Napfényrolók a hátsó oldalablakokon

1) A hosszú tengelytáv kizárólag a Multivan Comfortline esetén érhető el. 2) Motor-hajtáslánc kombinációtól függően.
értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 6) A rendszer határain belül.

Csomagtér
Hat rögzítőszem a rakomány rögzítéséhez
Két LED-es csomagtérlámpa új
Csomagtérborítás

3) A hosszú tengelytávú Multivan Comfortline esetén nem érhető el.

4) A kihajtható asztal csak álló járműben használható.

5) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges

A Multivan Highline szériafelszereltsége és méretei.
Méretek mm-ben5)

1904

2297

2532

1320
551

1950

4904

993

3000

908

Dizájn

Vezetőfülke

Utastér

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Dinamikus futómű (kb. 20 mm-rel5) süllyesztett)
„Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek ezüstszínben új
Hűtőrács öt krómozott díszléccel új
Krómcsomag új
LED-es első fényszórók és LED-es hátsó lámpák új
Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel
Első és hátsó lökhárítók, külső tükörházak és kilincsek a jármű színére fényezve
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
Magasfényű fekete B-oszlopok
Krómozott „Multivan” plakettek az oldalsó irányjelzők
mellett új

Műszerfal feketére fényezett szegélyekkel, krómbetétekkel, tárolórekeszekkel és zárható kesztyűtartóval új
„Pewter Wave Grey” díszlécek új
Multifunkciós bőr kormánykerék új
Digitális műszerfal új
További 12 V-os csatlakozó a műszerfalon új
Állítható magasságú komfortülések kézzel állítható
derék- és kartámaszokkal
„ArtVelours” mikrovlies üléshuzat, kétszínű Palladium
és Titánfekete új
Szőnyegpadló és autószőnyeg
Napellenzők megvilágított sminktükrökkel

Elektromos tolóajtók a jobb és bal oldalon
Padlószőnyeg 6 sínes rendszerrel
Két forgatható, mozgatható ülés
Háromszemélyes, mozgatható üléssor középső kartámasszal
Multifunkciós asztal új
LED-es beltéri világítás
Fellépő-megvilágítás „Highline” felirattal

Elektromechanikus szervokormány új
Fáradtságérzékelés
Oldalszél asszisztens6) új
„ParkPilot” parkolóradar elöl és hátul, valamint oldalvédelem6) új
„Park Assist” parkolássegítő rendszer6) új
ESP elektronikus stabilizáló program fékasszisztenssel,
ABS, ASR, EDS és hegymenet asszisztens
„Látni és látszani” funkció esőérzékelővel, automatikusan
elsötétülő belső tükör, automatikus fényszóró-szabályo
zás és „Coming home/Leaving home” funkció
Vezető- és utasoldali első-, oldalsó- és fejet védő légzsák
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)
Elektronikus indításgátló
Központi zár belső működtetéssel
Elektromos gyermekbiztonsági zár új
eCall új
Riasztóberendezés belsőtér-védelemmell
Szélvédőmosó folyadék szintjelzője és fűthető
szélvédőmosó fúvókák

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok
„Discover Media” navigációs rendszer 20,3 cm-es
(8 colos) érintőképernyővel és hat hangszóróval új
Dupla USB-C-töltőcsatlakozó az utastérben új

Csomagtér
Hat rögzítőszem a rakomány rögzítéséhez
Két LED-es csomagtérlámpa
Csomagtérborítás
Légkondicionálás és napvédelem
„Climatronic” háromzónás klímaberendezés
Mennyezeti levegőbefúvás és kiegészítő fűtés
az utastérben
Napfényrolók a hátsó oldalablakokon

Multivan 6.1 – Szériafelszereltség áttekintése
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Az új Multivan CRUISE-ban már ma a holnap autójában ül. Az intelligens
vezetőasszisztens-rendszerek csaknem minden szituációban támogatást
nyújtanak – előzésnél éppúgy, mint be- és kiparkolásnál vagy az autópályán
történő nyugodt haladás közben. Számtalan érzékelője minden irányba
figyel: a sávváltást segítő asszisztensnél1) például balra és jobbra,
a kitolatást segítő asszisztensnél1) pedig hátra.
„Teresina” 18 colos könnyűfém kerekek

1) A rendszer határain belül. 2) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.
sina” 18 colos könnyűfém kerekek fekete színben, polírozott felülettel.

3) Motor-hajtáslánc kombinációtól függően.

A képeken feláras extra felszereltség látható, többek között a „Tere-

Külső felszereltség
Krómcsomag új
LED-es első fényszórók és sötétített LED-es hátsó
lámpák új
Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel
„Clayton” 16 colos könnyűfém kerekek ezüstszínben3)
„Devonport” 17 colos könnyűfém kerekek ezüstszínben3)
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök
„CRUISE” plakettek a B-oszlopokon új
Fellépőbetét az utastérben, valamint motortérvalamint csomagtérperem-védő nemesacélból
Szigetelt üvegezési csomag „Privacy” üvegezéssel
az utastérben
Belső felszereltség
„ArtVelours” mikrovlies üléshuzat, kétszínű Palladium és Titánfekete új
„Bright Brushed Grey” díszlécek
Fellépő-megvilágítás az utastérben „CRUISE” felirattal új
Funkcionális felszereltség

Cruise
Új: Multivan 6.1

Digitális műszerfal
„Discover Media” navigációs rendszer 20,3 cm-es
(8 colos) érintőképernyővel és hat hangszóróval új
„Climatronic” háromzónás klímaberendezés
Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
„Side Assist” sávváltást segítő rendszer1)
Sávtartó asszisztens „Lane Assist”1), 2) új
„ACC” távolságtartó automatika és „Front Assist”
környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkcióval1)
„Park Assist” parkolássegítő rendszer1) „ParkPilot”
parkolóradarral elöl és hátul, valamint oldalvédelemmel1) új
Kitolatást segítő rendszer1) új
A Multivan CRUISE alapja a Multivan Comfortline.
A Multivan Comfortline további szériafelszereltsége
a 46. oldalon található.

Multivan 6.1 – Új: Multivan Cruise
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Gene r
Six
Multivan 6.1

A Multivan GENERATION SIX emléket állít az autóipar egyik legendájának:
a Bulli T1-nek. A markáns dizájn tudatosan a korábbi idők kétszínű
fényezését idézi. A nosztalgikus megjelenést ranghoz illően kiegészítik
a gazdag krómcsomag elemei, a „GENERATION SIX” plakettek és
az „Aracaju” 17 colos, ezüstszínű könnyűfém kerekek. Aki még közelebb
szeretne kerülni az eredeti Bulli megjelenéséhez, felszerelheti a Multivan
GENERATION SIX-et „Bulli” plakettekkel1) is, ezzel tisztelegve a legendás
klasszikus előtt.

1) Feláras extra felszereltség.

2) A rendszer határain belül.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

ration

Külső felszereltség
Krómcsomag
LED-es első fényszórók és sötétített LED-es hátsó
lámpák új
Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel
„Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek ezüstszínben új
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső
tükrök
„GENERATION SIX” plakettek a B-oszlopokon
Nemesacél betét az utastér fellépőjén és a motortérés csomagtérperem-védőn
Szigetelt üvegezési csomag „Privacy” üvegezéssel az
utastérben
Belső felszereltség
„ArtVelours” mikrovlies üléshuzat, kétszínű Palladium
és Titánfekete új
„Pewter Wave Grey” díszlécek új
Magasfényű fekete B-oszlopok
Autószőnyegek
Fellépő-megvilágítás „GENERATION SIX” felirattal
Funkcionális felszereltség
„Discover Media” navigációs rendszer 20,3 cm-es
(8 colos) érintőképernyővel és hat hangszóróval új
„Climatronic” háromzónás klímaberendezés
Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
„Side Assist” sávváltást segítő rendszer2)
„ACC” távolságtartó automatika és „Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkcióval2)
„ParkPilot” parkolóradar elöl és hátul2)
Közlekedésitábla-felismerő rendszer2) új
„Light Assist” fényszóró-szabályozás
A Multivan GENERATION SIX alapját a Multivan
Comfortline képezi. A Multivan Comfortline további
szériafelszereltsége a 46. oldalon található.

Multivan 6.1 – Multivan Generation Six
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EDITION
Multivan 6.1

A Multivan EDITION a sportos eleganciát ünnepli utánozhatatlan módon. A gondosan kiválasztott fényezéseket
fekete magasfényű felületek és kiegészítők ellenpontozzák.
A vörös csíkkal ellátott új dekorfóliák1) tovább hangsúlyozzák
a dinamikus megjelenést. A Multivan EDITION megjele
nése egyébként is meggyőző az olyan egyedi extráknak
köszönhetően, mint például a csak ebben a felszerelt
ségben elérhető fekete, polírozott felületű, 17 colos
„Aracaju” könnyűfém kerekek.

1) A dekorfóliákon, különösen közvetlen napfény hatására egy-három év elteltével, nagyon forró éghajlati viszonyok között pedig egy éven belül a használat és öregedés jelei mutatkozhatnak. Ha a dekorfólia hosszabb ideig marad a járművön, akkor látványbeli különbségek lehetnek a dekorfólia által védett,
fényezett terület és a fólia által nem lefedett terület között. 2) Feláras extra felszereltség.

Külső felszereltség

Metálfényezés2)

LED-es első fényszórók és sötétített LED-es hátsó
lámpák új
Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel
„Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek feketében,
polírozott felülettel új
Elektromosan behajtható külső tükrök
Feketére fényezett külső tükörházak
Magasfényű fekete B-oszlopok
Magasfényű fekete tető
Lökhárítók, ajtókilincsek és a csomagtérajtó fogan
tyúja a jármű színére fényezve
Dekorfólia1), „EDITION” felirattal az oldalsó küszöbökön és hátul új
„Privacy” üvegezés az utastérben

Reflexezüst

Indium-szürke

Ravennakék új

Belső felszereltség
Lépcső-megvilágítás „EDITION” felirattal
Mojave-bézs
Funkcionális felszereltség
Sebességszabályozó berendezés sebességhatároló
funkcióval (Tempomat)
Copper-bronz új

A Multivan EDITION alapját a Multivan Comfortline
képezi. A Multivan Comfortline további szériafelszereltsége a 46. oldalon található.

Fortana vörös új

Normál fényezések

Cukorfehér

Normál „Pure Grey” fényezés új

Cseresznyepiros

Multivan 6.1 – Multivan EDITION
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Fényezések

01

Kétszínű fényezések

Gyöngyház fényezés

02

03

04

05

06

07

Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen. A képeken feláras extra felszereltség látható.

08

Metálfényezések

Fényezések

09

12

10

13

11

Kétszínű fényezések

14

01
02
03
04
05
06
07

Mojave-bézs/Mélyfekete új
Reflexezüst/Indium-szürke új
Reflexezüst/Csillagfénykék új
Reflexezüst/Fortana vörös új
Cukorfehér/Copper-bronz új
Cukorfehér/Babérlevél zöld új
Cukorfehér/Ascot-szürke új

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Gyöngyház fényezés
08 Mélyfekete
Metálfényezések
15

09
10
11
12
13
14
15
16

16

Normál fényezések

Reflexezüst
Indium szürke
Csillagfénykék
Ravennakék új
Mojave-bézs
Copper-bronz új
Fortana vörös új
Babérlevél zöld új

Normál fényezések

17

18

19

17 Cukorfehér
18 Cseresznyepiros
19 Világosszürke új
Egyedi fényezések
Igény szerint a Multivan sok más szín
árnyalatban is kapható. A Volkswagen
Haszonjárművek márkakereskedők
szívesen tájékoztatják Önt az egyedi
fényezés sokszínű lehetőségeiről.

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhetőh

Multivan 6.1 – Fényezések
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16

"

Kerekek

03

04

18

"

1) Motor-hajtáslánc kombinációtól függően.

2) Csak a Multivan EDITION-höz kapható.

01

05

06

07

09

10

11

Járműveinket alapkivitelben nyári gumiabroncsokkal szereljük fel.

Kerekek

Trendline

Comfortline

Highline

●

—

—

●

●1)

—

●

—

—

●

●1)

●

●

●

●

—

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●2)

—

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

16 colos kerekek
01	Acélkerék teljes dísztárcsával új 6 1/2 J x 16.
215/65 R 16 gumiabroncsokkal.
02	„Clayton” könnyűfém kerék 6 1/2 J x 16.
Ezüstszínű. 215/65 R 16 gumiabroncsokkal.
17 colos kerekek

02

17

"

08

03	Acélkerék felnikupakkal 7 J x 17.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
04	„Devonport” könnyűfém kerék 7 J x 17.
Ezüstszínű. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
05	„Aracaju” könnyűfém kerék új 7 J x 17.
Ezüstszínű. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
06	06 „Aracaju” könnyűfém kerék új 7 J x 17.
Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
07	„Woodstock” könnyűfém kerék 7 J x 17.
Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
08	„Posada” könnyűfém kerék új 7 J x 17.
Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
18 colos kerekek
09	„Springfield” könnyűfém kerék 8 J x 18.
Ezüstszínű. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
10	„Springfield” könnyűfém kerék 8 J x 18.
Fekete színben. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
11	„Palmerston” könnyűfém kerék 8 J x 18.
Fekete, polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
12	„Teresina” könnyűfém kerék új 8 J x 18.
Fekete, polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
13	„Valdivia” könnyűfém kerék új 8 J x 18.
Fekete, polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
Téli gumiabroncsok kiegészítő kerékszettként

12

•

Szériafelszereltség

13

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

Multivan 6.1 – Kerekek
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Belső szín és díszlécek

Felszereltségi változatok

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

—
—
—

●

—

—

●

●

●

●

—

—
—
—
—
—
—

●

—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Belső szín
01 | 02

01	Titánfekete/ Titánfekete krómbetétekkel és feketére
fényezett szegélyekkel új
Díszlécek
02 „Bright Brushed Grey” új
03 „Pewter Wave Grey” új
04 „Grey Woodgrain” új
Üléshuzatok

01 | 03

01 | 04

Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen.

05 „Quadratic” szövet Titánfekete új
06 „Circuit” szövet Titánfekete új
07 „ArtVelours” mikrovlies, kétszínű Palladium/Titánfekete új
08 „Nappa” bőr Titánfekete
09	„Nappa” bőr, kétszínű Moonrock/Titánfekete
10	„Nappa” bőr, kétszínű Marrakesch/Titánfekete
11	„Nappa” bőr, kétszínű Palladium/Titánfekete új

Üléshuzatok
05

08

06

09

07

•

Szériafelszereltség

10

11

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

Multivan 6.1 – Belsőtér szín, díszlécek és üléshuzatok
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Felszereltségi változatok

Trendline

Comfortline

Highline

01

Dizájn
Lökhárítók a jármű színére fényezve
A külső tükörházak, az ajtó és a csomagtérajtó kilincsei fényezetlenek
A külső tükörházak, az ajtó és a csomagtérajtó kilincsei a jármű
színére fényezve
Hűtőrács két krómozott díszléccel új
Hűtőrács öt krómozott díszléccel új
Krómcsomag
H7 fényszórók (kép a 26. oldalon)
LED-es első fényszórók új
LED-es hátsó lámpák új
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök
„Multivan” plakettek a sárvédőkön új
„Bulli” plakettek a sárvédőkön új
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Vezetőfülke
Műszerfal számtalan tárolórekesszel, pohártartóval és zárható
kesztyűtartóval új
Krómbetétes műszerfal fekete fényezésű szegélyekkel új
„Bright Brushed Grey” díszléccel ellátott műszerfal
(kép az 58. oldalon) új
„Pewter Wave Grey” díszléccel ellátott műszerfal
(kép az 58. oldalon) új
„Grey Woodgrain” díszléccel ellátott műszerfal
(kép az 58. oldalon) új
Komfortülések fokozatmentesen kézzel állítható gerinctámasszal
és kartámaszokkal
Elektromosan állítható gerinctámasz
Elektromosan 12-féleképpen állítható ülések
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01 Krómcsomag. A kiegészítő krómlécek az alsó
légbeömlőrácson, az oldalakon és hátul elegánsan
csillogó hangsúlyt adnak.
01 LED-es első fényszórók. A karakteres és vonzó
megjelenés mellett messzire világítanak és erős
fényt biztosítanak.
02 Elektromosan állítható, fűthető és behajtható
külső tükrök. Az autó távirányítóval történő bezárásakor automatikusan behajlanak.

03

03 „Bulli“ plakett. A króm megjelenésű logó az
oldalsó irányjelző mellett található.
Elektromosan 12-féleképpen állítható ülések.
A deréktámasz, a háttámla dőlésszöge, az ülésmagas
ság, az ülőfelület dőlésszöge és a hosszirányú
beállítás egyénileg testreszabható és elmenthető.

1) Kérésre DAB+ és komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható. 2) A Multivan Trendline szériafelszereltsége. 3) A Multivan Comfortline szériafelszereltsége. A Multivan Trendline felszereltségnél feláras extra. 4) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a
portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. 5) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében. 6) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb
felszereltségű navigációs rendszer esetén. 7) Kérésre komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható. 8) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra. 9) A tolóablakok nem szigetelt üvegezéssel készülnek.

Felszereltségi változatok

Trendline

Comfortline

Highline

04

Vezetőfülke (folytatás)
Multifunkciós bőr kormánykerék (kép a 4. oldalon) új
„Plus” multifunkciós kijelző
„Premium” multifunkciós kijelző
Digitális műszerfal 26 cm-es (10,25 colos) kijelzővel
(kép a 19. oldalon) új
Elektromos ablakemelők
Szőnyegpadló
Gumiszőnyegek
Szőnyegbetétek elől
LED-es világítás a tetőkonzolon
LED-es gégecsöves lámpa (12 V)
230 V-os aljzat a vezetőülés vázán új
12 V-os aljzat
Második 12 V-os aljzat
Hővédő üvegezés erősített külső zajszigeteléssel
Beszállást segítő kapaszkodók a vezető és az első utas számára
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Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok
„Composition Colour” rádió új
„Discover Media” navigációs rendszer új
„Discover Pro” navigációs rendszer új
Beszédvezérlés
Bluetooth-kihangosító
„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli töltési funkcióval (kép a 20. oldalon) új

05

06

04 „Composition Colour” rádió.1) A rendszer 16,5 cmes (6,5 colos) színes érintőképernyőt, 4x20 watt teljesítmény és négy2) vagy hat3) hangszórót kínál, tartalmaz egy SD-kártyabemenetet, két külső USB- és egy
Bluetooth-csatlakozót, és támogatja a We Connect4)
alapszolgáltatásokat, valamint a We Connect Plus4),5)
kiválasztott szolgáltatásait.
05 „Discover Media” navigációs rendszer.1) A rendszer
20,3 cm-es (8 colos) színes érintőképernyővel, beépített közelségérzékelővel, 4x20 watt teljesítménnyel és
hat hangszóróval hibrid navigációt kínál a legkülönfélébb térképopciókkal, ingyenes térképfrissítésekkel
az interneten keresztül, 32 GB-os adattárolót, két külső
USB- és egy Bluetooth-csatlakozóval, hibrid beszédvezérléssel és internetes rádióval. A rendszer támogatja
a vezeték nélküli6) App-Connectet, a We Connectet4) és
a We Connect Plust4), 5).
06 „Discover Pro” navigációs rendszer.7) A „Discover
Media” navigációs rendszer funkcióin felül a rendszer
egy 23,4 cm-es (9,2 colos) színes érintőképernyőt kínál közelségérzékelővel, a navigációs térkép egyidejű
ábrázolását a digitális műszerfalon8) és a navigációs
rendszer képernyőjén, valamint 64 GB-os adattárolót
és DAB+ funkciót is tartalmaz. Emellett, két külső USB-,
és egy Bluetooth-csatlakozóval, hibrid beszédvezérléssel és internetes rádióval is felszerelt. A rendszer
támogatja a vezeték nélküli App-Connectet6), a We
Connectet4) és a We Connect Plust4), 5).
Beszédvezérlés. Hangjával számos telefonos, navigációs és audiófunkciót irányíthat.
(Ez a funkció magyar nyelven nem elérhető.)

Utastér
Tolóajtó a jobb oldalon
Tolóajtó a bal oldalon
Elektromos szervózár a tolóajtókhoz
Elektromos tolóajtók becsípődés elleni védelemmel
Lépcső-megvilágítás felirattal
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„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli
töltési funkcióval. Javítja a térerőt, és vezeték nélkül
feltölti a kompatibilis okostelefonok akkumulátorait.
„Premium” multifunkciós kijelző. Megjeleníti a fontos
vezetési és járműadatokat 3D-ben és színesben.
Hővédő üvegezés erősített külső zajszigeteléssel.
Az első szélvédő, az oldalsó ablakok9) és a hátsó szélvédő szigetelt üvegből vannak. Az utastér ablakai ezen
felül sötétítettek.

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető
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Felszereltségi változatok

Trendline

Comfortline

Highline
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Utastér (Folytatás)
Sínrendszer
Háromszemélyes összecsukható, mozgatható és kivehető üléssor
(kép a 30. oldalon)
Háromszemélyes összecsukható, mozgatható és kivehető üléssor
középső kartámasszal (kép a 43. oldalon)
Két összecsukható, mozgatható és kivehető, forgatható ülés
(kép a 13. oldalon)
Forgatható ülés beépített gyermeküléssel
Műanyag padló1)
Szőnyegpadló
„Dark Wood” fahatású padló
Kihajtható asztal2) a tolóajtóban (kép a 30. oldalon)
Oldalfalba beépített kihajtható asztal2) (kép a 34. oldalon)
Multifunkciós asztal (kép a 43. oldalon)
12 V-os aljzat
Megvilágított dupla USB-C-töltőcsatlakozó3) (kép a 43. oldalon)
LED-es világítás, a vezetőfülkéből is kapcsolható új
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Csomagtér
Üvegezett csomagtérajtó
Szervózár a csomagtérajtóhoz
Elektromos csomagtérajtó
12 V-os aljzat
LED-es világítás új
Hat lecsukható és elsüllyeszthető rakományrögzítő szem
Csomagtérborítás
Elválasztóháló
Multiflexboard4) (kép a 10. oldalon)
Csomagtértálca
Csomagtérperem-védő a hátsó lökhárítónál
Vonóhorog-előkészítés
Vonóhorog, fix, legfeljebb 2,5 t vontatható tömeg5)
Vonóhorog, levehető, legfeljebb 2,5 t vontatható tömeg
vontatmány-stabilizálással5).
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Forgatható ülés beépített gyermeküléssel. Ez a multifunkcionális ülés teljes értékű felnőtt ülésből gyorsan
átalakítható gyermeküléssé. A mellékelt nyak- és fejtámaszt egyszerűen fel kell helyezni.
Multiflexboard. A stabil, párnázott felületű Board felosztja a csomagteret, plusz rakodóhelyet teremt, és
kibővíti a fekvőfelületet.4)

01 Csomagtérperem-védő. Megvédi a hátsó lökhárító fényezését a karcolásoktól a csomagtérbe történő
be- és kipakolásnál. A műanyag szegélyléc ezüst
vagy fekete színben kapható.

Elektromos csomagtérajtó. A távirányítóval, a vezető
oldali ajtón lévő gombbal6), vagy a csomagtérajtó
fogantyújával nyitható, és a csomagtérajtó borításán
található gombbal vagy a csomagtérajtó rövid lehúzásával zárható.

02 Sínrendszer. Az egyedülálló sínrendszer lehetővé
teszi a háromszemélyes üléssor és az egyes ülések
könnyű mozgatását az utastér teljes hosszában.
Minderről az intelligens mechanizmus gondoskodik:
az ülések kemény gumigörgőkön gurulnak, és minden
állásban biztonságosan rögzíthetők. Az ülések kivétel
éhez és behelyezéséhez az alumínium burkolatokat
néhány mozdulattal el lehet távolítani. A multifunkciós asztallal felszerelt járművek két további középső
sínt is tartalmaznak.

1) Felár nélküli extra felszereltség. 2) A beltéri kihajtható asztal csak álló járműben használható. 3) A hosszú tengelytávú Multivan Comfortline esetén nem érhető el. 4) A Multiflexboard megrendelése esetén a felszereltség nem tartalmazza a csomagtérfedelet. 5) A megengedett vontatható
tömeg a motorizáltság függvényében változik. 6) Csak a Multivan Comfortline és a Multivan Highline felszereltséghez kapható. 7) A szériafelszereltség része a Multivan Highline esetében. A Multivan Trendline és a Multivan Comfortline felszereltségnél feláras extra. 8) A rendszer határain belül.
9) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. 10) Csak vonóhoroggal vagy vonóhorog előkészítéssel együtt kapható. 11) Csak 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható. 12) Későbbi
időponttól kezdve kapható.

Felszereltségi változatok
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03

Csomagtér (Folytatás)
Kerékpártartó a hátsó ajtón
„Premium” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó új
„Basic Flex” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó
„Basic Flex” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó bővítő csomag
Rámpa kerékpár tartóhoz
Vezető asszisztens rendszerek
Elektromechanikus szervokormány új
„ACC” távolságtartó automatika és „Front Assist” környezetfigyelő
rendszer
„Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkcióval8)
Közlekedésitábla-felismerő rendszer8) új
Sebességszabályozó berendezés sebességkorlátozó funkcióval
(Tempomat)8)
„Side Assist” sávváltást segítő rendszer8)
„Lane Assist” sávtartó rendszer8), 9) új
Oldalszél asszisztens8) új
Vontatmánystabilizálás8), 10)
Fékasszisztens8)
„ParkPilot” parkolóradar8) elöl és hátul
„Rear View” tolatókamera8)
„Park Assist” parkolássegítő rendszer8) új
Oldalvédelem7), 8) új
Kitolatást segítő rendszer8) új
„Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer8) új
Nappali menetfény
„Látni és látszani” csomag
Ködfényszóró beépített kanyarfénnyel8)
„Light Assist” fényszóró-szabályozás8)
Fáradtságérzékelő8)
Gumiabroncs-ellenőrzés8)
Gumiabroncsnyomás-jelző8) új
Hegymenet asszisztens8)
Lejtmenet asszisztens8), 11)

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

03 „Premium” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó.
Felülről rögzíthető a gömbfejre, és két darab, összesen legfeljebb 60 kg-os kerékpár lopásbiztos szállítását teszi lehetővé. A csomagtérajtó felnyitásához egy
pedál segítségével egyszerűen lehajtható. Használaton kívül a kerékpártartó kis méretűre összecsukható.

04

04 „Basic Flex” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó.
A rugalmas és bővíthető kerékpártartóra két kerékpárt
lehet felhelyezni, és egy pedál segítségével lehajtható,
hogy ki lehessen nyitni a csomagtérajtót.
Kerékpártartó-bővítés „Basic Flex”-hez. Legfeljebb
három kerékpár szállítását teszi lehetővé a „Basic Flex”
kerékpártartón.

05

05 Csomagtérajtóra rögzíthető kerékpártartó.12)
Négy kerékpárnak biztosít helyet maximum 60 kg
össztömegig. A könnyű, eloxált alumíniumból készült
tartó az elektromos csomagtérajtóhoz is használható.
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Felszereltség

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

01

03

02

04

Biztonsági és biztosító rendszerek
Elektromos működtetésű gyerekzár új
eCall új
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)
ESP elektronikus stabilizáló program
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Kipörgésgátló rendszer (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Légzsákok a vezető és az első utas számára
Fej-védő és oldallégzsák a vezető és az első utas számára
Fej-védő légzsákok az utastér szélső üléseihez1)
Figyelmeztetés a biztonsági öv becsatolására a vezetőülésnél
ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok
Elektronikus indításgátló
Riasztó Safe-funkcióval, belsőtér- és elvontatás elleni védelemmel
Központi zár két rádiós távirányítóval és belső működtetéssel
Légkondicionálás és napvédelem
Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezetőfülkében
„Climatronic” háromzónás klímaberendezés
Ülésfűtés a vezető és az utas számára
Kiegészítő fűtés (az utastérben)
Komforttető az utastérben tetőbefúvókkal

01 Rádió távirányítású központizár belső kapcsolóval és 2 db távirányítóval A jármű felszereltségétől
függően az elektromos csomagtérajtó és mindkét
elektromos tolóajtó a hozzájuk tartozó gombokkal
egymástól független nyitható és zárható.
02 eCall. Baleset után automatikusan továbbítja
a baleset időpontját, a jármű helyzetét és az utasok
számát a segélyhívó központnak, és hangkapcsolatot
létesít. A rendszert egy ütközésérzékelő automatiku
san aktiválja, manuálisan pedig a vészhívó gomb
használatával lehet aktiválni.
Elektromos működtetésű gyerekzár. Nyomógombok
segítségével lehet a tolóajtókat vezetőfülkéből külön
zárni.

1) A hosszú tengelytávú Multivan Comfortline esetén nem érhető el.

2) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.

3) Nem minden motornál érhető el.

03 Elektronikus szabályozású klímaberendezés
a vezetőfülkében. Lehetővé teszi a kellemes hőmér
séklet fokozatmentes beállítását.
04 „Climatronic” háromzónás klímaberendezés.
A teljesen automatikus, allergénszűrős klímaberendezés
különféle érzékelőkkel rendelkezik, és folyamatosan
tartja a a vezető, az első utas és a többi utas számára a
beállított hőmérsékletet. Az utastérben egy második
fűtés, egy további párologtató és több mennyezeti
szellőzőnyílás gondoskodik a kellemes klímáról.
Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel. A járműbe
történő jogtalan behatolás, valamint a vontatmány
jogtalan lekapcsolása esetén hallható és látható
figyelmeztető jelzéseket bocsát ki. A Safe-funkció
megakadályozza az ajtók kinyitását belülről is,
például betört ablakok esetén.

4) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

Felszereltség
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05

07

Légkondicionálás és napvédelem (Folytatás)
Fűthető első szélvédő
Fűthető hátsó szélvédő
Levegős állóhelyzeti fűtés
Vizes kiegészítő fűtés állóhelyzeti fűtéssel
Vizes kiegészítő fűtés állóhelyzeti fűtéssel és rádiós távirányítással
Bal oldali tolóablak
Jobb oldali tolóablak
Hőszigetelő üvegezés
„Privacy” üvegezés az utastérben
Fekete fényvédő fólia az utastérben
Napfényrolók az utastérben (kép a 9. oldalon)
„Jó éjt” csomag
Hőszigetelt doboz (kép a 43. oldalon)

06

A

Futómű és terepképesség
Dinamikus futómű, kb. 20 mm-rel2) süllyesztett
DCC adaptív futóműszabályozás1)
17 colos futómű 17 colos első és 16 colos hátsó tárcsafékekkel
4MOTION összkerékhajtás3)
Mechanikus differenciálzár a hátsó tengelyen4)
Védelem a motornál és a sebességváltónál
Védelem a hátsótengelyen található differenciálzárnál4)
Küszöbléc bal és jobb oldalon
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05 Levegős állóhelyzeti fűtés. A fűtő- és szellőztető
berendezéstől függetlenül működik, és a központi
vezérlőegységen keresztül, valamint a rádiós táv
irányítóval is irányítható. Kérésre alternatívaként
vizes kiegészítő fűtés is kapható.
06 Hővédő üvegezés (A). Érezhetően csökkenti a
belső térbe jutó hőt. „Privacy” üvegezés (B). Az utastér
sötétített ablakai nagy fokú diszkréciót biztosítanak.
Fekete fényvédő fólia (C). A „Privacy” üvegezéssel kombinálva gyakorlatilag átlátszatlan üvegezést biztosít.
Napfényrolók. A sötét hálószerkezet megvéd a napsugárzástól és a kíváncsi pillantásoktól.

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

B

C

07 Tolóablakok. Az új fogantyúkkal az oldalsó ablakok még könnyebben nyithatók és zárhatók.
Hőszigetelt doboz. A második elem üzemelteti elektromosan, és mind hűtésre, mind pedig melegítésre
alkalmas. A 32 literes doboz az alaplemez nélkül
kivehető, és a konyhában 1,5 literes elfektetett vagy
1 literes felállított palackokkal megtölthető.
„Jó éjt” csomag. A „Jó éjt” csomag a Multi flexboarddal együtt kapható. A csomag az ablakokra illeszkedő
sötétítő függönyöket, mini zseblámpát, mosható fekvőhuzatot a háromszemélyes üléssor alatt három fiókot tartalmaz.
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Meghódítja az utakat
és a szíveket 1950 óta.
A Bulli.

Multivan 6.1
96511911116, Magyarországon nyomtatva
Kiadás: 2020. június
Változtatások és hibák joga fenntartva.
vwh.hu
A katalógusban szereplő járművek egy része feláras extra felszereltséget tartalmaz. A felszereltségekkel és a műszaki adatokkal kapcsolatos minden adat a német piaci jellemzőkre vonatkozik, és megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek. Az országspecifikus eltérésekről az Ön Volkswagen márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást.
Változtatások joga fenntartva. A DSG® és a 4MOTION® a Volkswagen AG, illetve a Volkswagen
Csoport németországi és más országokbeli vállalatainak bejegyzett márkavédjegyei. Az a tény,
hogy ebben a katalógusban nem szerepel ® jelzés egy megnevezés mellett, nem jelenti azt,
hogy a megnevezés nem bejegyzett márkavédjegy, és/vagy hogy a megnevezés a Volkswagen
AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is használható. A Volkswagen gondoskodik a használtautók visszavételéről és hasznosításáról. Így minden Volkswagen hasznosítható, és a jogi
követelmények teljesítése esetén ingyenesen visszaadható. További információkat Volkswagen
márkakereskedőjénél, a vwh.hu webhelyen és a Német Szövetségi Köztársaságban ingyenesen hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) telefonszámon kaphat.
A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresztül lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati lefedettség keretein belül, a „Streaming és internet”-szolgáltatások kivételével a Volkswagen AG
viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások vagy a wifihotspotok használatához díjköteles adatcsomagokat lehet vásárolni a „Cubic Telecom” külső mobilszolgáltatón keresztül,
amelyek a hálózati lefedettséggel rendelkező területeken számos európai országban felhasználhatóak. Az árakról és a támogatott országokról a vw.cubictelecom.com webhelyen
talál további információt. Alternatívaként lehetőség van a webrádió, hibridrádió és média
streamelés használatára egy wifihotspotként működtethető mobilkészüléken (pl. okostelefonon) keresztül. Ebben az esetben a megfelelő szolgáltatások csak már meglévő vagy külön
az Ön és az Ön mobiltelefon-szolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződés
sel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el. Az interneten keresztül fogadott adatcsomagok kapcsán az Ön mindenkori mobilszolgáltatásának díjszabásától
függően és különösen külföldi használat során további költségek (pl. roamingdíjak) merülhetnek fel. Az ingyenes We Connect-alkalmazás használatához szükség van egy okostelefonra
megfelelő iOS- vagy Android-rendszerrel és egy adatforgalommal rendelkező SIM-kártyával,
valamint egy már meglévő vagy külön az Ön és az Ön mobilszolgáltatója között megkötendő
mobilszolgáltatási szerződésre. A csomagokban leírt We Connect és We Connect Plus egyes
szolgáltatásainak elérhetősége országonként eltérhet. A szolgáltatások a mindenkori megállapodás szerinti szerződéses időszak idejére állnak rendelkezésre, és a szerződés időtartama
alatt tartalmilag változhatnak, illetve megszűnhetnek. További információkat a vwn.de/mod
webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőktől kaphat. A mobildíjszabási feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.

Az Ön Volkswagen partnere

