Transporter 6.1

Az eredeti.
Kategóriájának névadója és egyben igazodási
pontja: több mint 70 éve a piacot meghatározó,
sokszoros díjnyertes haszonjármű.

Változatok lenyűgöző választéka.
A Transporter Dobozos, Mixto, Kombi és Platós,
több mint 400 modellváltozatban kapható. Modell
től függően különböző tetőmagasságok, tengely
távok, üléscsomagok és platóváltozatok közül lehet
választani.

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

Új fedélzeti elektronika.
Funkcióvezérlő egység1) az ügyfélspecifikus átépí
tésekhez és elektromechanikus szervokormány.
A szervokormány aktív és adaptív támogatást nyújt
szinte minden vezetési helyzetben, és számos új
vezetőasszisztens-rendszer alapjául szolgál.

A legkorszerűbb vezetőasszisztens-
rendszerek.
Most oldalvédelemmel1), 2), 3), oldalszél asszisztens
sel2), 3), „Lane Assist” sávtartó1), 2), 3), 4), „Park Assist”
parkolássegítő1), 2), 3), kitolatást segítő1), 2) és „Trailer
Assist” vontatmányirányító tolatási rendszerrel1), 2), 3)
is. A tolatókamera1) most először már hátsó szárnyas
ajtóval együtt is kapható.

Ismerje meg a Transportert működés közben:
www.vwh.hu/transporter-61

1) Feláras extra felszereltség. 2) A rendszer határain belül. 3) Nyitott felépítményeknél
nem érhető el. 4) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rend
szert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. A képen
feláras extra felszereltség látható.
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Kombinált műszerfal
„Prémium” többfunkciós kijelző1)
„Discover Media” navigációs rendszer1)
Kétrészes tárolórekesz
12 V-os aljzat
Zárható kesztyűtartó
Colstoktartó
Nyitott tároló
Pohártartó
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1) Feláras extra felszereltség. 2) Alapfelszereltség a tárolódobozos Transporter Platós esetében. Feláras extra felszereltség a Transporter Dobozos, a Transporter Kombi és a Transporter Mixto esetében két tárolódobozzal. Az utasülések alá rakodás lehetősége a raktérből - funkcióval együtt nem érhető el.
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. A képen feláras extra felszereltség látható.

Optimalizált, ergonomikus vezetőfülke.
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A kormánykerék és a vezetőülés fokozatmente
sen állítható, az ülés alaktartó kényelmi párná
zással van ellátva, a műszerfal megújult, a kilá
tás minden irányba kiváló.

Rugalmasan alakítható.
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Új nyitható válaszfal az utasülés alatt - funkció1),
moduláris ülésrögzítő rendszer1), üléscsomagok
széles választéka és új dupla ülés az utasoldalon
zárható tárolórekesszel2).

Bővített szériafelszereltség.
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A szériafelszereltség sok új elemmel bővült, többek
között az összes jármű immár telefon kihangosító
val és USB-csatlakozóval felszerelt rádiót, LED-es
belső világítást, központi zárat és elektromos ablak
emelőket is tartalmaz.

Tökéletes kapcsolat.
Új rádió- és navigációs rendszerek1) akár 20,3 cmes (8 colos) érintőképernyővel, online kapcsolat
az integrált SIM-kártyának köszönhetően, a veze
tőasszisztens-rendszerek, We Connect Fleet digi
tális flottakezelés1), 3) és okostelefonok vezeték
nélküli1) töltése.

Robusztus belső tér.
Új vezetőfülke: a műszerfal, az ajtó, az oldalfal
és az ülés kerete sötét, strapabíró, antracit színű
burkolattal van ellátva.
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A lehető legjobb helykihasználás.
Nincs kihasználatlan tér az akár 2975 mm1), 2) hos�
szú és 1940 mm1), 3) magas raktérrel, tágas vezető
fülkével és átgondolt tárolórendszerrel.

Innovatív szállítási megoldások.
Univerzális padló4) a szabványos beépített polcok
hoz, tetőszellőzők4) és kiegészítő raktérszellőzők4),
oldalburkolat kemény farostlemezből4) és új alsó
rakodási funkció4), amely 350 mm-rel1) több helyet
biztosít az akár 3325 mm1), 2) hosszúságú tárgyaknak.
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Terepre termett.
4MOTION összkerékhajtás4), 5), kettős tengely
kapcsolós sebességváltó (DSG)4), 5), lejtmenet
asszisztens4), 6), 7), hegymenet asszisztens7) és
mechanikus differenciálzár4), 6).

Szinte minden igénynek megfelelően
személyre szabható.

Kedvező lízing- és finanszírozási konstrukciók,
különféle biztosítási csomagok, egyéni igényekre
szabott szolgáltatások és kedvezményprogramok.

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűrésha
tárok miatt eltérhetnek. 2) Hosszú tengelytávú modellváltozatnál. A jármű padlószintjén
mérve. 3) Magastetős modellváltozatnál. 4) Feláras extra felszereltség. 5) Nem minden
motornál érhető el. 6) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható. 7) A rendszer
határain belül. A képen feláras extra felszereltség látható.
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Mindentudó, minden változatban.
Transporter Platós.

Transporter Dobozos.

Transporter Mixto.

Transporter Kombi.

A Bulli előfutára a Volkswagen gyárban a
Transporter, ami a Transporter Platós változattal hű
marad a gyökereihez. Szimpla és dupla fülkével is
kapható, különféle platóváltozatokkal.

Több mint 70 évvel ezelőtt ez volt a megoldás a
szállítási kapacitáshiányra. Ma a Transporter Dobozos
jobb teljesítményre képes, mint valaha. Jelentős
raktérmagassága mellett vezetőasszisztens-rendszerei
korszerű támogatást nyújtanak a közúti forgalomban.

Az eleinte „HollandDoKa” néven ismert, személy- és
áruszállítást kombináló változat régóta kiegészíti a
Transporter modellválasztékát. Egyidejűleg hat embert
és legfeljebb két EUR raklapot tud szállítani.

A Transporter Kombi 1950 óta folyamatosan bizonyít,
és könnyen eltávolítható üléssoraival egyszerűen
lehetővé teszi a személy- és a teherszállítás közötti
váltást. A variálható belső tér és a sokféle üléscsomag
gyakorlatilag minden helyzetre megoldást kínál.

A képen feláras extra felszereltség látható.

Transporter 6.1 – Modellváltozatok
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Mindennek jut hely.

1) Hosszú tengelytávú és magastetős modellváltozatnál. 2) Magastetős modellváltozatnál. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.
felszereltség. 6) Későbbi időponttól kezdve kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

3) A rendszer határain belül.

4) Nyitott felépítményeknél nem érhető el.

5) Feláras extra

Transporter
Dobozos
Nagy rakomány. Nagy forgalom. Sok megálló.
A Transporter Dobozos praktikus támogatást
nyújt minden helyzetben. Különösen alacsony
rakodóperemével, magas rakterével és átgon
dolt rögzítési lehetőségeivel ideális munkakö
rülményeket kínál. Az elektromechanikus

Tolatva parkolás.
Az új „Park Assist” parkolássegítő rendszer3), 4), 5)
optimális kormánymozgásokkal támogatja a
beparkolást a merőleges és párhuzamos parko
lóhelyekre.

Egyre sűrűbb forgalom.
A sávváltást segítő rendszer3), 4), 5) figyeli
a vezető számára nem látható területet.

kormányművel most további hasznos vezető
asszisztens-rendszerek segítik a sofőrt az
utakon.

Kiemelt
jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategóriájában a legtöbb változatot kínálja
Akár 2,5 tonna vontatható tömeg
Akár 1,4 tonna hasznos teher
Optimális járműhossz-raktérhossz arány
Akár három EUR raklap szállítható
Akár 6,7 m3 raktérkapacitás1)
Akár 1940 mm2) raktérmagasság
Kétféle tengelytáv és tetőmagasság
Sokféle válaszfallal
Ergonomikus munkahely
Oldalszél asszisztens3), 4) ÚJ

Ellenáll a szélsőséges terheléseknek.
Az új futárcsomag5), 6) a kézbesítőjárművek
különösen igénybe vett részeit erősíti meg.

Transporter 6.1 – Transporter Dobozos
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Minden helyzetre legyen egy opció.
A rögzítősínek1) kiegészítő rögzítési pontokat kínál
nak a hevedereknek az oldalfalakon,
a padlón és a válaszfalon.

Hosszú rakományok szállítására. Az új alsó rakodási funkció1) kihasználásával akár 3325 mm2), 3)
hosszúságú tárgyak is elférnek.

1) Feláras extra felszereltség.
felszereltség látható.

EUR raklapok berakodása oldalról.
A tolóajtó a nagy méretű, 1017 mm-es3), 4)
széles ajtónyílással megkönnyíti
a targoncával történő berakodást.

2) Hosszú tengelytávú modelleknél. A jármű padlószintjén mérve.

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

4) A mechanikus működtetésű tolóajtókra vonatkozik. A képeken feláras extra

Védelem a tolvajok ellen.
Az új raktérzár1) lehetővé teszi, hogy
a vezetőfülkétől függetlenül lezárja a rakteret.

Be- és kirakodás a városban.
A hátsó szárnayas ajtókkal1) az 1473 mm3) széles
hátsó ajtónyílás rugalmasan kihasználható.

Nehéz rakomány rögzítése.
A padlón található rakományrögzítő szemek egy-egy
EUR raklap távolságban vannak felszerelve.

Transporter 6.1 – Transporter Dobozos
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Jól látható és áttekinthető tér.
A kényelmes vezetőfülkében új lehetőségek kínálkoznak parkolás
közben. Számtalan tárolómegoldást kínál, az új LED-es beltéri világítás pedig optimális fénymennyiséget biztosít a munkához.

*Feláras extra felszereltség. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Elég hely a hosszú napokra.
Az ajtókban található dupla rekeszek rengeteg tárolóhelyet kí
nálnak a dokumentumoknak, eszközöknek és az ellátmánynak.

Könnyű rendszerezés.
A kétrészes tárolórekesz praktikus helyet biztosít
a dokumentumoknak és eszközöknek, amelyeket
könnyen elérhető helyen szeretne tartani.

Folyton feltöltött okostelefonok.
Az új „Comfort” mobiltelefon-csatlakozó vezeték
nélküli töltési funkcióval* feltölti a rekeszbe
helyezett kompatibilis eszközöket.

Transporter 6.1 – Transporter Dobozos
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Műszaki adatok és szériafelszereltség

Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Méretek mm-ben1)

Transporter Dobozos
Magas tető4)

1410

201 /
202

Rakodóperem-
magasság

568 / 566

1940

Normál tető

Tengelytáv 3000 / 3400

Méretek

Raktér
Rakfelület m2-ben
Tolóajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Elektromos tolóajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Felfelé nyíló hátsó ajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Hátsó szárnyas ajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Fordulókör átmérője
mm-ben1)

Normál tető
Rövid/hosszú tengelytáv

Magas tető
Hosszú tengelytáv

4,3 / 5,0

5,0

1017 x 1282

1017 x 1282

954 x 1282

954 x 1282

1473 x 1299

—

1473 x 1299

1473 x 1694

11 900 / 13 200

13 200

Tömegadatok (kg-ban)
Megengedett össztömeg
Megengedett vontat
ható tömeg
Maximális tetőterhelés

3200 / 3200
max. 25002) /
max. 25002)
1503) / 100

3200
max. 25002)

908 / 908

993 / 993
Járműhossz 4904 / 5304

A Transporter Dobozos raktérkapacitása

EUR raklapok
800 x 1200 mm

EUR 3 raklapok
1000 x 1200 mm

Guruló tárolók
720 x 830 mm

Üléscsomagok
2 vagy 3 ülőhellyel

Rövid
tengelytáv
Hosszú
tengelytáv

100

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) Négy tetőcsomagtartó használata esetén.
5) A motor-sebességváltó kombinációtól függően. 6) Feláras extra felszereltség. 7) A jármű padlószintjén mérve. 8) A rendszer határain belül. 9) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. A képeken feláras extra felszereltség látható.

4) A magas tető csak kétszárnyú hátsó ajtóval érhető el.

1700

1244

1990

2477

Alsó rakodási funkció6), 7) 2922 / 3325

1904 / 1904
Raktér7) válaszfal nélkül 2572 / 2975

2297 / 2297

Hátsó szárnyas ajtók magas tetőhöz.
Míg a normál tetőnél a hátsó szárnyas
ajtó opcionális, a magas tetőnél a szé
riafelszereltség része. A hátsó szárnyas
ajtó lemezzel borított vagy üvegezett
változatban, valamint kérésre 250°-os
nyílásszöggel és oldalsó rögzítéssel is
kapható.

Külső felszereltség

Vezetőfülke

Raktér

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Lökhárító, hűtőrács, külső tükörház, ajtó- és raktér
ajtó-fogantyú fekete színben
Hűtőrács dupla krómcsíkkal ÚJ
H7 halogénfényszóró ÚJ
16 colos vagy 17 colos acélkerekek5)
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal
és zárható kesztyűtartóval ÚJ
Két egyes ülés
„Double Grid” szövet üléshuzat titánfekete színben ÚJ
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
Elektromos ablakemelő ÚJ
LED-es beltéri világítás két olvasólámpával
a tetőkonzolban ÚJ
12 V-os aljzat
Strapabíró gumipadló a vezetőfülkében

Tolóajtó a jobb oldalon
Ablak nélküli felfelé nyíló hátsó ajtó
Lehajtható rakományrögzítő szemek
Félmagas oldalburkolat a raktérben
LED-es raktérvilágítás, a vezetőfülkéből kapcsolható ÚJ

Elektromechanikus szervokormány ÚJ
Oldalszél asszisztens8), 9) ÚJ
Fékasszisztens
Nappali menetfény
Hegymenet asszisztens8)
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)8)
ESP elektronikus stabilizáló program8)
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Kipörgésgátló rendszer (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Légzsákok a vezető és az első utasok számára
Elektronikus indításgátló
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció
a vezetőnek
Központi zár két rádiós távirányítóval és belső
kapcsolóval ÚJ

Légkondicionálás és napvédelem
Manuális fűtés
Hőszigetelő üvegezés

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok
„Composition Audio” rádió két hangszóróval,
SD-kártya-olvasóval, Bluetooth telefon kihangosító
val és USB-csatlakozóval ÚJ

Transporter 6.1 – Transporter Dobozos
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Egy
mindenkiért.
* A rendszer határain belül. Nyitott felépítményeknél nem érhető el. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Transporter
Kombi
Több út. Több igénybevétel. Több feladat.
A Transporter Kombi rendelkezik a szükséges
képességekkel, hogy mindig jól teljesítsen.
Különösen szennyeződésálló szövetből készült
üléshuzatai és a bőséges fejtér révén minden
ülőhely ugyanolyan kényelmes. Emellett
a gyorsan kivehető üléssoroknak és üléseknek

Csak be kell ülni.
Az új szövet üléshuzatok különösen
jól bírják a szennyeződéseket.

köszönhetően mindig készen áll a nagy
szállítási feladatokra.

Kiemelt
jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•

Akár kilenc ember számára elegendő hely
Variálható belső tér
Sokféle üléscsomag
„ Easy Entry” funkcióval mindkét oldalon –
két tolóajtó esetén
Az összes háttámla teljesen lehajtható
Strapabíró üléshuzatok ÚJ
Klímaberendezés
Oldalszél asszisztens* ÚJ

Gyors be- és kiszállás.
Az „Easy Entry” funkció egyetlen kéz
mozdulattal lehetővé teszi a beszállást
a harmadik üléssorba.

Transporter 6.1 – Transporter Kombi
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Nyerjen egyenes felületet.
Az utastérben található összes üléssor
és egyes ülés háttámlája előre hajtható.

Pakolja el az értékes eszközöket.
A vezetőfülkében található új,
zárható tárolórekesz1) véd
a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Nehezen belátható hely.
Az új oldalvédelem2), 3) támogatást
nyújt a gördülékeny manőverezéshez.

1) Alapfelszereltség a tárolódobozos Transporter Dobozos, Mixto és Platós esetében. Feláras extra felszereltség a Transporter Kombi és a Transporter Mixto esetében két tárolódobozzal. Alsó rakodási funkcióval együtt nem érhető el. 2) Feláras extra felszereltség. 3) A rendszer határain belül. Nyitott
felépítményeknél nem érhető el. 4) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Támogatás a helyszínen.
Max. 2200 mm4) nyitási magasságával a felfelé
nyíló hátsó ajtó esőbeállóként is használható.

Transporter 6.1 – Transporter Kombi
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Műszaki adatok és szériafelszereltség

Üléscsomagok a Transporter Kombihoz, rövid és hosszú tengelytávval4)
4 ülőhely11)

Transporter Kombi

5 ülőhely11)

6 ülőhely11)

Csomagtérhossz5)
mm-ben
Rövid
tengelytáv
Hosszú
tengelytáv

1600

1600

1600

1600

1600

1967

1967

1967

1967

1967

Easy Entry6)

Magas tető
Hosszú tengelytáv

4,3 / 5,0

5,0

1017 x 1264

1017 x 1264

Rövid tengelytáv

Megengedett vontat
ható tömeg
Max. tetőterhelés

Hosszú tengelytáv

Méretek mm-ben1)

Magas tető
4. üléssor

3. üléssor

2. üléssor

1. üléssor

1473 x 1290

—

1473 x 1290

1473 x 1694

11 900 / 13 200

13 200

Rakodó
perem-
magasság

1397 / 1394

954 x 1282

576 / 574

954 x 1282

1924

Normál tető

Tömegadatok (kg-ban)
Megengedett össztömeg

Easy Entry6)

1244

Utas-/csomagtér
Rakfelület m2-ben
Tolóajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Elektromos tolóajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Felfelé nyíló hátsó ajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Hátsó szárnyas ajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Fordulókör átmérője
mm-ben1)

Normál tető
Rövid/hosszú tengelytáv

16277)

Méretek

Csomagtér5) 298

max. 3200 /
max. 3200
max. 25002) /
max. 25002)
1503) / 100

max. 3200

Csomagtér5) 739 / 298
Csomagtér5) 1600 / 1967

max. 25002)
100

Csomagtér5) 2572 / 2938
Az itt nem feltüntetett méretek a Transporter Dobozos esetében, a 16-17. oldalon szerepelnek.

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) Négy tetőcsomagtartó használata esetén. 4) A rövid tengelytávú Transporter Kombi összesen
13 üléscsomaggal, a hosszú tengelytávú Transporter Kombi pedig összesen 20 üléscsomaggal kapható. 5) A jármű padlószintjén mérve. 6) A tolóajtó oldalán, két tolóajtó esetén mindkét oldalon. 7) A tolóajtóval felszerelt járművekre vonatkozik. 8) A motor-sebességváltó kombinációtól függően.
9) A rendszer határain belül. 10) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. 11) Magyarországon 8 és 9 üléses kivitelben rendelhető. A képeken feláras extra felszereltség látható.

7 ülőhely11)

1600

8 ülőhely11)

739
1118

1967

739
1118

9 ülőhely11)

739

1118

739
1118

1118

298

1118

1118

1118

Easy Entry6)

Easy Entry6)

Easy Entry6)

Külső felszereltség

Vezetőfülke

Utastér

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Lökhárító, hűtőrács, külső tükörház, ajtó- és hátsó
ajtó-fogantyú fekete színben
Hűtőrács dupla krómcsíkkal ÚJ
H7 halogénfényszórók ÚJ
16 colos vagy 17 colos acélkerekek8)
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal
és zárható, megvilágított kesztyűtartóval ÚJ
Két egyes ülés
„Double Grid” szövet üléshuzat titánfekete színben ÚJ
Állítható magasságú és távolságú kormánykerék
Elektromos ablakemelő ÚJ
Biztonsági belső tükör, elsötétülő LED-es beltéri vilá
gítás két olvasólámpával a tetőkonzolon ÚJ
12 V-os aljzat
Strapabíró gumipadló a vezetőfülkében

Oldalablak
Tolóajtó a jobb oldalon
Felfelé nyíló hátsó ajtó ablakkal
Lecsukható rakományrögzítő szemek
Műanyag rakodóperem-védő
Műanyag fellépő
Oldalburkolat kemény farostlemezből
LED-es világítás, a vezetőfülkéből kapcsolható ÚJ

Elektromechanikus szervokormány ÚJ
Oldalszél asszisztens9), 10) ÚJ
Fékasszisztens
Nappali menetfény
Hegymenet asszisztens9)
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)9)
ESP elektronikus stabilizáló program9)
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Kipörgésgátló rendszer (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Légzsákok a vezető és az első utas számára
Elektronikus indításgátló
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció
a vezetőnek
Központi zár két rádiós távirányítóval és belső
kapcsolóval ÚJ

Légkondicionálás és napvédelem
Elektronikus szabályozású klímaberendezés
a vezetőfülkében
Hőszigetelő üvegezés

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok
„Composition Audio” rádió két hangszóróval,
SD-kártya-olvasóval, Bluetooth telefon kihangosító
val és USB-csatlakozóval ÚJ
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Minden egyben.
1) A szériafelszereltség része a Transporter Mixto „Comfortline” modellváltozatnál. Későbbi időponttól kezdve kapható.
2) Hosszú tengelytávú modelleknél.
3) A jármű padlójának magasságában mérve.
a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. A képeken feláras extra felszereltség látható.
4) A Mixto modell adózási kérdéseiről kérjük, tájékozódjon az aktuális jogszabályokban és egyeztessen könyvelőjével!

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek

Transporter
Mixto
Változatos feladatok. Változatos csapatok.
Változatos anyagok. A Transporter Mixto
rendelkezik a szükséges rugalmassággal
minden helyzetre. A háromszemélyes ülés
Mindenki biztonságban utazhat.
A háromszemélyes üléssor az integrált
válaszfallal hatékonyan választja el
a rakteret az utastértől.

sorból és magas válaszfalból álló, alaposan
átgondolt egységével a Dobozos és a Kombi
funkcióit egyesíti magában. A kényelemmel
kapcsolatos igények kiszolgálásának érdeké
ben a belső felszereltség „Trendline” és
„Comfortline” változatban is elérhető.

Kiemelt
jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tolóablak a tolóajtóban1) ÚJ
5-6 ülőhely
Akár 4,4 m3 raktérkapacitás2)
H
 áromszemélyes üléssor magas válaszfallal és biztonsági üvegezésű ablakkal
Akár 1994 mm-es2), 3) raktérhossz
Akár két EUR raklap szállítható
LED-es olvasólámpák az utastérben ÚJ
Dupla USB-töltőcsatlakozó ÚJ
Haszonjárműként forgalomba helyezve4)

Mindennek jut hely.
A raktér tökéletesen elő van készítve
a dobozos kisteherautók kínálta sok
színű lehetőségek kihasználására.

Transporter 6.1 – Transporter Mixto
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Műszaki adatok és szériafelszereltség

Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Méretek mm-ben1)

Transporter Mixto

201/
202

Rakodóperem-
magasság

568 / 566

1410

Normál tető

Tengelytáv 3000 / 3400

908 / 908

993 / 993
Járműhossz 4904 / 5304

Méretek

Utas-/csomagtér
Rakfelület m2-ben
Tolóajtó
szélesség x magasság
mm-ben1)
Felfelé nyíló hátsó ajtó
szélesség x magasság
mm-ben
Hátsó szárnyas ajtó
szélesség x magasság
mm-ben
Fordulókör átmérője
mm-ben1)

Normál tető
Rövid/hosszú tengelytáv

4,3 / 5,0

EUR raklapok
800 x 1200 mm

1017 x 1264

EUR 3 raklapok
1000 x 1200 mm

1473 x 1290

1473 x 1290

Üléscsomagok
2 vagy
3 ülőhellyel

11 900 / 13 200

Tömegadatok (kg-ban)
Megengedett össztömeg
Megengedett
vontatható tömeg
Max. tetőterhelés

A Transporter Mixto raktérkapacitása

Rövid
tengelytáv

max. 3200 / max. 3200

Hosszú
tengelytáv

max. 25002) / max. 25002)
100 / 100

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) A vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) A jármű padlószintjén mérve. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Guruló tárolók
720 x 830 mm

Válaszfal

1700

1244

1900
1904 / 1904
2297 / 2297

Raktér3) 1594 / 1994

Két felszereltségi változat

„Trendline” felszereltségi változat

„Comfortline” felszereltségi változat

A Transporter Mixto alapját a Transporter Dobozos
képezi. A szériafelszereltség áttekintése a 16–17.
oldalon található. A Transporter Dobozos
szériafelszereltségén túl a Transporter Dobozos Plus
opcionálisan „Trendline” vagy „Comfortline” felszerelt
ségi változatban is kapható.

A Transporter Dobozos szériafelszereltsége
Hátul háromszemélyes üléssor tárolórekesszel
ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok a gyerekülésekhez
a háromszemélyes üléssor külső üléseinél ÚJ
„Bricks” szövet üléshuzat titánfekete színben ÚJ
12 V-os aljzat és dupla USB-töltőcsatlakozó az
utastérben ÚJ
Oldalsó ablakok az utastérben
Műanyag padló (TPO) az utastérben
Teljes válaszfal biztonsági üvegezésű ablakkal
Raktérburkolat ÚJ

A Transporter Dobozos szériafelszereltsége
Hátul háromszemélyes üléssor tárolórekesszel
ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok a gyerekülések
hez a háromszemélyes üléssor külső üléseinél ÚJ
„Bricks” szövet üléshuzat titánfekete színben ÚJ
12 V-os aljzat és dupla USB-töltőcsatlakozó az
utastérben ÚJ
LED-es olvasólámpák és szövetborítású tető az
utastérben ÚJ
Oldal- és tolóajtó-burkolat pohár- és palacktartóval,
valamint további tárolóhelyekkel
Tolóablak a tolóajtóban ÚJ
Strapabíró szőnyegpadló az utastérben
Raktérburkolat ÚJ
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Minden ráfér.
*Hosszú tengelytávnál és szimpla fülkénél.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Transporter
Platós
Nehéz eszköz. Nehéz rakomány. Nehéz terep.
A Transporter Platós mindennel elbír. A maga
37 fokos kapaszkodóképességével és akár
1243 kg-os hasznos teherbírásával alig akad
olyan kihívás, aminek ne tudna megfelelni.
A különböző rakfelületek, felszereltségek
és üléscsomagok lehetővé teszik a tökéletes
alkalmazkodást minden munkához.

Terjedelmes rakomány biztosítása.
Az anyagok és gépek rögzítésére szolgáló rögzítő
szemek a padlóba vannak süllyesztve.

Kiemelt
jellemzők
• Különösen robusztus kivitelezés
• A szegmens legnagyobb platóválasztéka
• K
 ettő-hat ember számára felszereléssel
együtt
• S
 zimpla fülkés, mélyrakodó platós
változatban is
• Átgondolt megoldások a rakomány
biztonsága érdekében
• Stabil biztonsági zárak
• Akár 5,7 m2 rakfelület*

A hosszú utak kényelmesebben telnek.
Az alaktartó habszivacs ülések évek elteltével
is kellemesen puha párnázást nyújtanak.
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Vigye az egész csapatot.
A dupla kabin elegendő helyet biztosít
akár hat embernek.

Gyorsan kéznél.
A tároló dobozok* zárható helyet biztosítanak
a szerszámoknak, láncoknak, rögzítőhevederek
nek, valamint a rakomány rögzítésére
szolgáló hálóknak.

*Feláras extra felszereltség. Későbbi időponttól kezdve kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Sok energiát takarít meg.
A fellépő rozsda- és csúszásmentes alumíni
umlemezből készült, és megkönnyíti a hozzá
férést a rakfelülethez.

Rugalmas lerakodás.
A platófal biztonsági zárai hosszú távon is
könnyen kezelhetőek maradnak.

Transporter 6.1 – Transporter Platós
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Műszaki adatok és szériafelszereltség

Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Dupla kabin, hosszú tengelytáv

Transporter Platós

201/
202/
202

908 / 904 / 904

392 /
392 /
392

Normál tető

Tengelytáv 3000 / 3400 / 3400

908 / 908 / 908

1189 / 1189 / 1189
Járműhossz 5100 / 5500 / 5500

A Transporter Platós raktérkapacitása

EUR raklapok
800 x 1200 mm

Méretek

Rakfelület
Rakfelület m2-ben
Fordulókör átmérője
mm-ben1)

Szimpla kabin
Rövid/hosszú tengelytáv

Dupla kabin
Hosszú tengelytáv

4,9 / 5,7

5,0

11 900 / 13 200

13 200

Tömegadatok (kg-ban)
Megengedett össztömeg
Megengedett
vontatható tömeg

EUR 3 raklapok
1000 x 1200 mm

Üléscsomagok
2 vagy
3 ülőhellyel

Rövid
tengelytáv

max. 3000 /
max. 3000
max. 25002) /
max. 25002)

max. 3000

Hosszú
tengelytáv

max. 25002)

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) A plató padlószintjén mérve. 4) A motor-sebességváltó kombinációtól függően. 5) Alsó rakodási funk
cióval együtt nem érhető el. 6) A rendszer határain belül. 7) Az opcionális multifunkciós kijelzőn keresztül programozható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

1940

1948 / 1948 / 1948

Méretek mm-ben1)

1994 / 1994 / 1994
Rakfelület3) 2169
2300 / 2300 / 2300

Rakfelület3) 2539 / 2939

Mélyrakodó platós változat.
A Transporter mélyrakodó platós,
szimpla kabinos változatban is
kapható. A Transporter széles körű
szállítási megoldásait alacsony
rakodóperem-magassággal
egészíti ki.

Külső felszereltség

Vezetőfülke

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Lökhárító, hűtőrács, külső tükörház, ajtó- és
raktérajtó-fogantyú fekete színben
Hűtőrács dupla krómcsíkkal ÚJ
H7 halogénfényszóró ÚJ
16 colos vagy 17 colos acélkerekek4)
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal
és zárható kesztyűtartóval ÚJ
Utasoldali kétszemélyes duplaülés zárható tároló
rekesszel5)
„Double Grid” szövet üléshuzat titánfekete színben ÚJ
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
Elektromos ablakemelő ÚJ
Biztonsági belső tükör, elsötétülő LED-es beltéri
világítás két olvasólámpával a tetőkonzolon ÚJ
12 V-os aljzat
Strapabíró gumipadló a vezetőfülkében

„Composition Audio” rádió két hangszóróval,
SD-kártya-olvasóval, Bluetooth-kihangosítóval
és USB-csatlakozóval ÚJ

Elektromechanikus szervokormány ÚJ
Fékasszisztens
Nappali menetfény
Hegymenet asszisztens6)
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)6)
ESP elektronikus stabilizáló program6)
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Kipörgésgátló rendszer (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Légzsákok a vezető és az első utasok számára
Elektronikus indításgátló
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció
a vezetőnek
Központi zár két rádiós távirányítóval és belső
kapcsolóval7) ÚJ

Légkondicionálás és napvédelem
Manuális fűtés
Hőszigetelő üvegezés

Utastér (dupla kabin)
Oldal- és hátsó ablak
Hátsó ajtó a jobb-és a baloldalon
Háromszemélyes üléssor
Félmagas oldalburkolat
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Teljesen
személyre
szabva.

Ideális körülmények az egyéni átalakítási
megoldásokhoz.
A Transporterben megvan az a tulajdonság, amire az átalakításhoz
szükség van: az alkalmazkodóképesség. Az első lépést a két tengely
táv és a két tetőmagasság közötti választás jelenti. Aztán a meg
engedett össztömeg szempontjából öt változat közül lehet válasz
tani 2,6 tonnától egészen 3,2 tonnáig. És nem utolsósorban a
futóművet is egyénileg az egyes járművekhez igazítjuk a rugók,
lengéscsillapítók és stabilizátorok beállításával. Mindegyik változat
nál jelentős belső magasság áll rendelkezésre a raktérben – ideális
polcok felszereléséhez.
1) A képen egyéni felépítmények és átalakítások láthatók. 2) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Műhelykocsi.1)
Minden benne van. A berendezés
egy rugalmas rakományrögzítő
csomagot, egy munkapaddal fel
szerelt modulos egységet és egy
polcos egységet tartalmaz.

Hűtőkocsi.1)
Sok energiát takarít meg. Az aerodi
namikus hűtőegység 0°C-os cél- és
30°C-os környezeti hőmérsékletnél
1 kW teljesítménnyel működik.

Betegszállító jármű.1)
A lehető legnagyobb biztonságot nyújtja. A betegszállító jármű messze
túlteljesíti a hatályos követelményeket. A mindenkori alkalmazási célnak
megfelelően a betegszállító jármű különböző modellváltozatokban kapható.

Lakóautó.1)
Nagy teret teremt. A Westfalia ma
gastetős megoldásával a jármű tel
jes hosszában fel lehet állni, és egy
1300 mm2) széles kétszemélyes
ágyat is tartalmaz.

Mentőorvosi gépkocsi.1)
Megkönnyíti a segítségnyújtást.
A kiváló minőségű átalakítás az
egyedi igényeknek megfelelően
történik, és teljesíti a vonatkozó
DIN 75079 szabvány előírásait.

Az Ön kívánsága. A mi megoldásunk.
Az összes felépítmény és átalakítás részletes leírását, valamint PremiumPartnereink elérhetőségét megtalálja ezen
az oldalon: umbauportal.de. Örömmel fogadjuk telefonhívását is. Ingyenesen hívható számunk (Németországból,
német nyelven): 00800 2878 66 49 33.
Transporter 6.1 – Gyári felépítmények
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Helyben
kibocsátásmentes.

1) A jármű koncepciófázisban van, és még nem kapható. Nem tartozik az 1999/94/EK irányelv hatálya alá.

2) Csak Németországban rendelhető.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Az ABT e-Transporter.1)
PremiumPartnerünk, az ABT eLine új ABT e-Transporter megoldása hosszú
tengelytávval Dobozos* és Kombi* változatban kapható. Az alapjárművet
motor nélkül megrendelheti a Volkswagen Haszonjárművek márkakereske
dőjétől, majd az ABT eLine-nal átalakíttathatja elektromos üzemre a keres
kedőn keresztül.2)
A PremiumPartnerünk, az ABT eLine által kifejlesztett, hosszú tengelytávú
e-Transporter teljes raktérkapacitása 6,7 m3. Ezáltal tökéletesen megfelel a
professzionális átépítéshez, amely univerzális padlót és egy teljes szekrényvagy műhelyrendszert tartalmaz. Kombiként az átalakított jármű akár kilenc
embert tud szállítani. A használati igényekhez szabott elektromos hajtáshoz
különböző kapacitású akkumulátorok kaphatók.
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Többet mozgat.
Terhelés és 4MOTION.

4MOTION összkerékhajtás.1), 2) Az összkerékhajtás a hátsó ten
gelynél található, elektronikus vezérlésű, lamellás tengelykap
csolóval automatikusan az aktuális vezetési helyzethez igazítja
az erőátvitelt. A rendszer alacsony súlya gondoskodik a jármű
optimális viselkedéséről és a dinamikus menettulajdonságokról.
differenciálzár.1), 3)

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

Akár 2,5 tonnás vontatható tömeg. A hat- és hétfokozatú
sebességváltóval akár 2,5 tonnás teher is vontatható.
Vonóhorog.1) Az igényektől függően fix vagy leszerelhető
vonóhorog is kapható, ha nagyobb rugalmasságra van szükség.
funkció.1), 4), 5)

Vontatmánystabilizáló
A vontatmány kilengése ese
tén automatikusan beavatkozik. A vontatmányt célzott fékezéssel
stabilizálja.

17 colos fékek.1) A nagy terhelésre tervezett 17 colos futómű elöl
17 colos, hátul pedig 16 colos tárcsafékkel minden motortípushoz
elérhető. Motorizáltságtól függően a 17 colos fékek a szériafel
szereltség részét képezik.
Alsó motorvédelem.1), 6) Az egyenetlen utakon megbízható védelmet
nyújtanak a motor, a sebességváltó és a hátsó tengelyen található
differenciálzár számára a speciális védőlemezek, a külső küszöböknél
pedig a küszöblécek.

1) Feláras extra felszereltség. 2) Nem minden motornál érhető el. 3) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható. 4) A rendszer határain belül. 5) Csak vonóhoroggal vagy vonóhorog-előkészítéssel együtt kapható. 6) Későbbi időponttól kezdve kapható. A képeken feláras extra felszerelt
ség látható.

Teljes terheléssel lefelé a lejtőn.
A lejtmenet asszisztens1), 3), 4) a
motor fordulatszámának szabályo
zásával és szükség esetén fékezés
sel biztosítja a kontrollált és
kényelmes leereszkedést a lejtőn.

Vontatmánnyal meredeken felfelé.
A kettős tengelykapcsolós sebességváltó DSG1), 2) a vonóerő megszakítása
nélkül vált, és alkalmazkodik a vezetés
stílusához.
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„Park Assist” parkolássegítő
rendszer.1), 2), 3) ÚJ
Támogatja a parkolást a merő
leges és párhuzamos parkoló
helyeken az optimális
kormánymozdulatok automati
kus végrehajtásával.

„Trailer Assist” vontatmány
irányító tolatási rendszer.

Oldalvédelem.1), 2), 3) ÚJ

1), 2), 3) ÚJ

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

Egyszerűsíti a vontatmány
irányítását merőleges
parkolóhelyekre történő
beállásnál, valamint a precíz
tolatásnál a rakodórámpák és
egyéb célok
megközelítésekor.

Gumibroncsnyomásjelző.1), 2), 3), 4) ÚJ

Közlekedésitábla-felismerő
rendszer.1), 2) ÚJ

Az utazás előtt és alatt tájé
koztatja a vezetőt az aktu
ális gumiabroncsnyomásról,
és figyelmezteti nyomás
csökkenés esetén. A kere
kekben elhelyezett érzékelők
rádiókapcsolaton keresztül
szolgáltatnak adatokat
a gumiabroncsnyomásról.

Speciális kamerával beolvas
sa a sebességkorlátozásokat,
előzési tilalmakat, valamint
az időszaktól és időjárási vi
szonyoktól függő korlátozá
sokat, és tájékoztatja a veze
tőt a multifunkciós kijelzőn.

Biztosabb érkezés.
Korszerű vezetőasszisztens-rendszerek.

Videón is megnézheti a kiválasztott vezetőasszisztensrendszerek működését:
https://www.vwh.hu/transporter-61/vezetoi-asszisztensrendszerek
1) Feláras extra felszereltség. 2) A rendszer határain belül. 3) Nyitott felépítményeknél nem érhető el.
vezesse a járművet. 6) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

4) A „Composition Audio” rádióval együtt nem kapható.

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

Oldalszél asszisztens.2), 3) ÚJ
Automatikusan fékezéssel
stabilizálja a járművet az
erős széllökésekkel járó
oldalszélben.

„Lane Assist” sávtartó
rendszer.1), 2), 3), 5) ÚJ

Kitolatást segítő rendszer.

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

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

1), 2) ÚJ

„ACC” távolságtartó automatika „Front Assist” környezetfigyelő rendszerrel
és városi vészfék funkcióval.1), 2)
A jármű sebességét aktív
beavatkozásokkal az előtte
haladó jármű sebességéhez
igazítja miközben megtartja
a vezető által előre megha
tározott távolságot.

Lejtmenet asszisztens.1), 2), 6)
A motor fordulatszámának
szabályozásával és szükség
esetén fékezéssel biztosítja
a kontrollált és kényelmes
leereszkedést a lejtőn.
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Okosabban összekötve.

A We Connect Fleet 1), 2) flottakezelő rendszer.

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) Feláras extra felszereltség. 3) Egy TomTom LINK 610-essel a We
Connect Fleet kompatibilis a következőkkel: a Crafterrel a 2017-es, Caddyvel a 2015-ös, a Transporterrel a 2015-ös gyártási évtől, és számtalan olyan járművel, amelyet nem a Volkswagen-csoport gyárt. Ezen felül a 2008-as gyártási évtől kezdve a Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek sok
modellje a felszereltségtől függően utólagosan felszerelhetők egy Volkswagen DataPluggal is. 4) Csak a második generációs vagy újabb Volkswagen TelematikBox készülékkel kapható. 5) A határidőkről a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedővel kell megállapodni. 6) Csak a harmadik
generációs Volkswagen TelematikBoxszal és Volkswagen DataPluggal érhető el.
7) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél a szériafelszereltség része.
8) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében.

A flotta hatékonyabb kezelése.
A We Connect Fleet1), 2), 12) a Volkswagen modern flottakezelő rendszere, ami gyors és
egyszerű hozzáférést biztosít a járművekkel és flottával kapcsolatos információkhoz.
Digitális menetokmány-vezetés vagy költség- és fogyasztás-ellenőrzés: mostantól
kezdve a hozzátartozó WebPortal és alkalmazás segítségével egyszerűbben és haté
konyabban kezelheti Volkswagen haszonjárműveit és más autógyártók járműveit3) is.
Ezzel időt takarít meg, és jelentősen megkönnyíti a mindennapi teendőket.

A We Connect Fleet1), 2), 12) a következőket kínálja:
Digitális üzemanyag-nyilvántartás
Digitális menetokmány
Karbantartáskezelés4), 5)
Fogyasztáselemzés4)
GPS-es helymeghatározás és útvonalkövetés6)
Vezetési hatékonyság

Kényelmi és Infotainment
rendszerek a We Connecttel1), 7).
Az opcionális rádió és a navigációs rendszer hozzáférést biztosítanak az alapcsomag ingyenes
szolgáltatásaihoz és a We Connect Plus1), 8) fizetős szolgáltatásaihoz.
We Connect1), 7)

We Connect Plus1), 8)

Segélyhívás ÚJ
Információs hívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés ÚJ
Járműállapot
Ajtók és világítás
Jelentés a jármű állapotáról
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés

Online forgalmi információk ÚJ
Online POI-keresés
Online térképfrissítés ÚJ
Online beszédvezérlés ÚJ
Média streaming9) ÚJ
Területalapú értesítések
Online autóriasztó
Online állóhelyzeti fűtés10)
Bezárás és kinyitás11)
Webrádió9) ÚJ
Wifihotspot9) ÚJ
Sebességértesítések
Duda és villogó
Online útvonalszámítás
Benzinkutak és töltőállomások
Parkolóhelyek

A Volkswagen We még többre is képes. Nézze meg a saját szemével:
www.vwh.hu/innovaciok/digitalis-szolgaltatasok/we-connect

Nyugták gyors mentése.
Lefényképezett bizonylatok
egyszerű mentése a digitális
üzemanyag-nyilvántartásba

9) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt érhető el. 10) Csak a kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható. 11) A szolgáltatás biztonsági
szempontból érzékeny, ezért a használatához a személyazonosság ellenőrzésére van szükség a Volkswagen Ident eljárás alkalmazásával. Ennek ke
retében egy Volkswagen-partneren vagy videóchaten keresztül ellenőrizzük az Ön személyazonosságát. A We Connect és a We Connect Plus szolgál
tatási köre változhat, valamint későbbi időpontban válhat elérhetővé. A képeken feláras extra felszereltség látható.
12) A szolgáltatás magya
rországi bevezetése később várható.

Intelligensen a forgalomban.
Az online forgalomirányítás segít
ségével mindig hozzáférhet a
valós idejű forgalmi információkhoz.
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Külső felszereltség

05

01

03

02

04

01 Elektromosan állítható, fűthető és behajtható
külső tükrök. ÚJ Az autó távirányítóval történő
bezárásakor automatikusan behajlanak.
| DO | KO | MI | PL |
02 „Bulli” plakett.A króm megjelenésű logó az
oldalsó irányjelző mellett található.
| DO | KO | MI | PL |

03 LED-es hátsó lámpák. Tartós és energiatakarékos
LED-technológia a felfelé nyíló hátsó ajtóval felsze
relt járművekhez. | DO | KO | MI |

05 Külső csomag. Ragyogó megjelenés a jármű színére fényezett külső tükrökkel, kilincsekkel és lökhárítókkal.
| DO | KO | MI |

04 LED-es első fényszórók. A karakteres és vonzó
megjelenés mellett messzire világítanak és erős fényt
biztosítanak. | DO | KO | MI | PL |
H7 halogénfényszórók. ÚJ Nagy hatótávolsággal és ki
váló oldalvilágítással fénybe borítja az utat a sötétben.
| DO | KO | MI | PL |

1) Alsó rakodási funkcióval együtt nem érhető el. 2) Későbbi időponttól kezdve kapható. 3) Az utasoldali dupla üléssel és a másodlagos akkumulátorral együtt nem érhető el. 4) Kérésre DAB+ digitális rádióval és komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható. 5) 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. 6) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél
a szériafelszereltség része. 7) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében. 8) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs rendszer esetén. 9) Csak a „Composition Colour” rádióval és a „Discover Media” navigá
ciós rendszerrel együtt kapható. 10) Csak a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Vezetőfülke

„Plus” multifunkciós kijelző. Aktuális információkat
jelenít meg, többek között a külső hőmérsékletet,
hatótávolságot, átlagos sebességet és fogyasztást. 
| DO | KO | MI | PL |
„Premium” multifunkciós kijelző. ÚJ Megjeleníti a fontos
vezetési és járműadatokat 3D-ben és színesben.
| DO | KO | MI | PL |

06

Infotainment
rendszerek és
hálózati kapcsolatok
08

tachográf.2) ÚJ

Digitális menetíró
Teljesíti a 2019.
június óta hatályban lévő, gépjárművekre vonatkozó
EU-irányelvet.
| DO | KO | MI | PL |

„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli
töltési funkcióval.9) Javítja a térerőt, és vezeték nél
kül feltölti a kompatibilis eszközök akkumulátorát.
| DO | KO | MI | PL |

Multifunkciós bőr kormánykerék. Megkönnyíti
a különböző rendszerek működtetését vezetés
közben. | DO | KO | MI | PL |

07

Elektromechanikus szervokormány. ÚJ A sebességtől
függő kormányzás javítja a vezetési élményt és
növeli a biztonságot. | DO | KO | MI | PL |

„Discover Media” navigációs rendszer.4) A rendszer
20,3 cm-es (8 colos) színes érintőképernyővel, közel
ségérzékelővel, 4x20 watt teljesítménnyel és négy
hangszóróval kínál hibrid navigációt, a legkülönfélébb
térképopciókat, az interneten keresztüli ingyenes
térképfrissítéseket, 32 GB-os médiatárolót, két külső
USB-csatlakozót és Bluetooth-csatlakozást, hibrid be
szédvezérlést és internetes rádiót. A rendszer támogatja
a vezeték nélküli8) AppConnect, We Connect5), 6) és We
Connect Plus5), 7) rendszereket. | DO | KO | MI | PL |

Beszédvezérlés.10) Hangjával számos telefonos,
navigációs és audiofunkciót vezérelhet.
| DO | KO | MI | PL |
09

Kiegészítő USB-csatlakozó. A „Discover Media” navigá
ciós rendszerrel összeköttetésben töltési lehetőséggel
bővíti a középső tárolóhelyet az okostelefonok és más
eszközök számára. | DO | KO | MI | PL |

230 V-os aljzat (a vezetőülés vázán).3) ÚJ 230 V-os
váltóárammal látja el a szerszámok akkumulátorait
és a laptopokat.
| DO | KO | MI | PL |
12 V-os aljzat a középső tárolóhelyen. 12 V-os
egyenárammal látja el az okostelefonokat és más
elektromos készülékeket. | DO | KO | MI | PL |

06 LED-es beltéri világítás két olvasólámpával a tetőkonzolban. ÚJ megvilágítást ad a munkához.
| DO | KO | MI | PL |
07 Elektromosan állítható gerinctámasz. Négy
irányban fokozatmentesen állítható, így az ülés
pontosan a vezető méreteihez igazítható.
| DO | KO | MI | PL |
Utasoldali dupla ülés zárható tárolórekesszel.1) ÚJ
Külön kulccsal a nyitáshoz és záráshoz.
| DO | KO | MI | PL |

08 „Composition Audio” rádió. ÚJ A rendszer egyszínű
kijelzővel, 2x20 watt teljesítménnyel, két hangszóróval,
valamint SD-kártya-olvasóval, USB- és Bluetoothcsatlakozással rendelkezik. | DO | KO | MI | PL |
09 „Composition Colour” rádió.4) ÚJ A rendszer 16,5
cm-es (6,5 colos) színes érintőképernyővel, 4x20 watt
teljesítménnyel és négy hangszóróval, valamint
SD-kártya-olvasóval, két külső USB-csatlakozóval és
Bluetooth-csatlakozással rendelkezik, és támogatja
a We Connect5), 6) alapszolgáltatásait, valamint
a We Connect Plus5),7) kiválasztott szolgáltatásait.
| DO | KO | MI | PL |

Tárolórekesz az utasoldali dupla üléshez. A háttámlá
ban egy beépített, kihajtható tárolórekesz található
ital- és tolltartóval. | DO | KO | MI | PL |
Szériafelszereltség   Extra felszereltség   | DO | Dobozos   | KO | Kombi   | MI | Mixto   | PL | Platós
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Raktér, utastér
és rakfelület

04 | 05

07 Vonóhorog, levehető fejjel, legfeljebb 2,5 t vontatható tömeg vontatmánystabilizálással.5), 6)
Néhány kézmozdulattal fel- és leszerelhető.
| DO | KO | MI |
Válaszfal háromszemélyes üléssorral, tárolóhelyekkel,
ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok a külső üléseknél. ÚJ
Átfogó védelmet és kényelmet biztosít a legkisebb
utasok gyereküléseinek is. | MI |

01 | 02

03

06

Moduláris ülésrögzítő rendszer. Lehetővé teszi a három
személyes üléssor áthelyezését bármelyik sorba.
A rögzítési pontok és a biztonsági övek minden üléshez
rendelkezésre állnak.. | KO |
12 V-os aljzat. Lehetővé teszi többek között az okos
telefonok töltését az utastérben. | KO | MI |

07
07

Üléssorok és ülések ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontokkal. Egyszerűsíti a gyerekülések rögzítését.
| KO |
Tolóajtó a bal oldalon. Felgyorsítja a be- és kirakodást,
valamint növeli a kényelmet a be- és a kiszálláskor.
| DO | KO | MI |
Szervózár a tolóajtókhoz. Megkönnyíti a tolóajtók
bezárását. | DO | KO | MI |

01 Teljes oldalburkolat (kemény farostlemez).1)
A padlótól a tetőkeretig védi az oldalfalakat.
| DO | KO | MI |
Plató oldalburkolat (kemény farostlemez).2) Megakadá
lyozza, hogy az elcsúszó rakomány miatt benyomódja
nak az oldalfalak. Mélyrakodó platónál nem érhető el.
| PL |
02 Rakományrögzítő sínek (padló, oldal). Magas te
herbírású rögzítőpontokat biztosítanak a hevederek
rögzítéséhez. | DO |

03 Univerzális padló (utólagos beépítésekhez). Ideális
feltételeket teremt különböző gyártók szekrényrend
szereinek utólagos beszereléséhez.3) A padlóburkolat ki
vágásaiban található speciális adapterek4) lehetővé te
szik a a szekrények be- és kiszerelését bármikor,
ragasztás vagy fúrás nélkül. A padló visszaépítése csak
minimális nyomot hagy. | DO |

04 Csúszásmentes, mosható gumi padló. A rakodó
perem magasságán túlnyúló csúszásmentes felülettel
és a fellépő-megvilágítással növeli a biztonságot.
| DO | KO | MI |

Elektromos tolóajtók. Megbízhatóan működnek
emelkedőn és lejtőn is, és védelmet nyújtanak
a becsípődés ellen. | DO | KO | MI |

05 Rakományrögzítő szemek (lehajtható). Optimális
rögzítést tesz lehetővé a padlón. A 250 daN-os maxi
mális húzóerő opcionálisan 470 daN-ra növelhető.
| DO | KO | MI | PL |
06 Vonóhorog, fix, legfeljebb 2,5 t vontatható tömeg.5)
Az elektronikus stabilizáló programban vontatmány
stabilizáló funkcióval6) is rendelkezik.
| DO | KO | MI | PL |

1) Meghosszabbíthatja a szállítási időt. 2) Későbbi időponttól kezdve kapható. 3) Az univerzális padlóhoz rögzített szekrényrendszerek megfelelő és biztonságos telepítéséről a mindenkori gyártójuk gondoskodik. 4) Nem a felszereltség része. 5) A megengedett vontatható tömeg a moto
rizáltság függvényében változik. 6) Csak vonóhoroggal vagy vonóhorog-előkészítéssel együtt kapható. A rendszer határain belül. 7) A képen a Multivan Highline látható. 8) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.
9) Csak központi zárral, fűthető hátsó szélvédővel, hátsó ablaktörlővel és „ParkPilot” parkolóradarral együtt kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

08

10

12

14

09

11

13

15

08 Rakodóperem-védő (hátsó lökhárító).7) Megvédi a
hátsó lökhárító fényezését a karcolásoktól a csomag
térbe történő be- és kipakolásnál. A műanyag szegély
léc ezüst vagy fekete színben kapható. | DO | KO | MI |

10 Teljes válaszfal, ablakkal. Az ablak biztonsági
üvegezéssel készül. | DO | KO |
11 Teljes válaszfal, tolóablakkal. Rugalmas nyílást
biztosít a vezetőfülke és a raktér között. | DO | KO |

09 Teljes válaszfal ablak nélkül. Biztonságosan elvá
lasztja a rakteret a vezetőfülkétől. | DO | KO |
Fémrács hátul, a háromszemélyes üléssor fölött.2) ÚJ
Megakadályozza a rakomány átcsúszását fejmagasság
ban. | KO |
Rácsos/lyukas válaszfal (C-oszlop).2) ÚJ A fémrács
nyújtotta védelmen túl hát- és lábmagasságban is
megakadályozza az elcsúszó rakomány bejutását
az utastérbe. | KO |
Szériafelszereltség   Extra felszereltség   | DO | Dobozos   | KO | Kombi   | MI | Mixto   | PL | Platós

12 Felfelé nyíló hátsó ajtó ablak nélkül. Legfeljebb
2200 mm-es8) nyitási magassággal kényelmes
be- és kirakodást tesz lehetővé. | DO | MI |

14 Hátsó szárnyas ajtó. A magastetős modelleknél
a hátsó szárnyas ajtó a szériafelszereltség része.
| DO | MI |

13 Felfelé nyíló hátsó ajtó ablakkal. Egy különösen
nagy ablakkal javítja hátrafelé a kilátást.
| DO | KO | MI |

15 Hátsó szárnyas ajtó ablakokkal. A keskeny
középső oszlopnak és az extra széles ablakoknak
köszönhetően bővíti a látóteret. A magastetős
Kombinál a szériafelszereltség része.
| DO | KO | MI |

Elektromos felfelé nyíló hátsó ajtó.9) Kényelmesen és
biztonságosan kezelhető többek között a távirányító
val. Az érzékelők észlelik, hogy van-e elegendő hely a
csomagtérajtó felnyitásához, és a becsípődés elleni
védelem akadályok esetén megállítja a becsukódást.
| DO | KO | MI |
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Légkondicionálás
és napvédelem
01

Hátsó szélvédőfűtés. Gyorsan és megbízhatóan sza
baddá teszi a kilátást hátrafelé. | DO | KO | MI |
Kiegészítő fűtés (utas-/raktér). Egy második hőcserélő
vel és a C-oszlopnál található szellőzőnyílással meg
növelt fűtésteljesítményt nyújt. | DO | KO | MI | PL |

Biztonsági
rendszerek

Levegős állóhelyzeti fűtés. Programozása a központi
vezérlőegységgel vagy rádió-távirányítóval történik,
és folyamatos működés közben 2500 W-os teljesít
ménnyel akár 48 órán keresztül kellemesen meleget
tart. | DO | KO | MI | PL |

02

Vizes kiegészítő fűtés (állóhelyzeti funkcióval).
Támogatja a fedélzeti fűtést, és beállítható előme
legítésre. A meleg levegő a műszerfal szellőzőnyílása
in keresztül jut a beltérbe. | DO | KO | MI | PL |

Elektronikus differenciálzár (EDS). Lefékezi a kipörgő
kereket, ezáltal javítva az előrehaladást.
| DO | KO | MI | PL |
03

Tető indexek.3) Javítja a ráfutásos balesetek elleni
védelmet. | DO | KO | MI |
Elektromos gyermekbiztonsági zár. Nyomógombok
segítségével lehet a tolóajtókat a vezetőfülkéből külön
zárni. | DO | KO | MI | PL |

Tolóablak (a tolóajtókban).1) Az új fogantyúk még
könnyebbé teszik az oldalsó ablakok nyitását és zárását.
| DO | KO | MI |

02 Oldalsó kiegészítő raktérszellőzés. Szellőzteti a
rakteret, és csökkenti a hátsó ablak párásodását.
| DO | MI |
Ülésfűtés a vezető és az első utas számára. Külön vezé
relhetően melegíti az ülő- és háttámlákat. Az utasoldali
dupla üléshez is kapható. | DO | KO | MI | PL |
Fűthető első szélvédő. Gyorsan szabad kilátást biztosít
nedves és hideg időben. A fűtőelemek be vannak épít
ve a szélvédőbe. | DO | KO | MI | PL |

Fekete fényvédő fólia. Csak a napfény 37%-át engedi
az utastérbe. | KO | MI |

Központi zár két rádiós távirányítóval és belső kapcsolóval. ÚJ A rádiós távirányító gombjának megnyomá
sával kinyitja az összes ajtót vagy csak a vezetőoldali
ajtót. | DO | KO | MI | PL |
Figyelmeztető fóliázás. Javítja a jármű láthatóságát.
| DO | KO | MI | PL |

Megnövelt kapacitású akkumulátor és generátor.
A generátor teljesítményét akár 250 Ah-ra, az akku
mulátor teljesítményét pedig 92 Ah-ra lehet bővíteni.
| DO | KO | MI | PL |

„Privacy” sötétített üvegezés. A sötét színű ablakai
val bővíti az utastér magánszféráját. | DO | KO |

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS). Megakadályozza
a kerekek blokkolását, és így a jármű kormányozható
marad. | DO | KO | MI | PL |
Kipörgésgátló rendszer (ASR). Megakadályozza a ke
rekek kipörgését. | DO | KO | MI | PL |

Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezető
fülkében. Lehetővé teszi a kellemes hőmérséklet
fokozat nélküli beállítását. | DO | KO | MI | PL |

01 Tetőszellőző. Be- vagy kiszellőzteti a rakteret
vagy az utasteret. | DO | KO | MI |

ESP elektronikus stabilizáló program.2) Veszélyes
helyzetekben megakadályozza a jármű kitörését.
| DO | KO | MI | PL |

03 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. A „Composition
Colour“ rádió vagy magasabb felszereltség esetén
a szériafelszereltség része. | DO | KO | MI | PL |

Tolóajtók becsípődés elleni védelemmel. Véd a lehet
séges sérülésektől | DO | KO | MI |

Légzsákok a vezető és az első utas számára.
| DO | KO | MI | PL |
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem).2)
Ütközésnél megkezdi a fékezést. | DO | KO | MI | PL |

1) A szériafelszereltség része a Transporter Dobozos Plus „Comfortline” modellváltozatnál. Későbbi időponttól kezdve kapható. 2) A rendszer határain belül. 3) A tetővillogók miatt a külső tetőcsomagtartó rendszerek rögzítési pontjai nem használhatók.
ható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek és anyagok nem adhatók vissza valósághűen. A képeken feláras extra felszereltség látható.

4) Csak az első üléssorhoz kapható. Az itt lát

Üléshuzatok

Szériafelszereltség   Extra felszereltség   | DO | Dobozos   | KO | Kombi   | MI | Mixto   | PL | Platós

01 „Double Grid” szövet titánfekete ÚJ
| DO | KO | PL |

03 „Robusta” strapabíró szövet 4) ÚJ
| DO | KO | PL |

02 „Bricks” szövet titánfekete ÚJ
| DO | KO | MI | PL |

04 „Mesh” műbőr palládium
| DO | KO | MI | PL |

01

03

02

04
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Fényezések

Cukorfehér/Ascot-szürke1) ÚJ

| DO | KO | MI |

Kétszínű és gyöngyház fényezések

Mojave-bézs/Mélyfekete1) ÚJ

Reflexezüst/Fortana vörös1) ÚJ

| DO | KO | MI |

| DO | KO | MI |

Reflexezüst/Indium-szürke1) ÚJ

Cukorfehér/Copper-bronz1) ÚJ

1) Hátsó szárnyas ajtó, magas tető és Transporter Platós modellváltozat esetén nem kapható.
feláras extra felszereltség látható.

| DO | KO | MI |

| DO | KO | MI |

Reflexezüst/Csillagfénykék1) ÚJ

| DO | KO | MI |

Cukorfehér/Babérlevél zöld1) ÚJ

| DO | KO | MI |

2) Ez a fényezés feláras extra felszereltségként magas tetővel is elérhető.

Mélyfekete

| DO | KO | MI |

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

A képeken

Metálfényezések

Reflexezüst2)

| DO | KO | MI | PL |

Indium-szürke2)

| DO | KO | MI | PL |

Csillagfénykék2)

Mojave-bézs

| DO | KO | MI | PL |

Copper-bronz ÚJ

| DO | KO | MI | PL |

Fortana vörös ÚJ

| DO | KO | MI | PL |

| DO | KO | MI | PL |

Cukorfehér

| DO | KO | MI | PL |

| DO | KO | MI | PL |

Babérlevél zöld ÚJ

| DO | KO | MI | PL |

Egyedi
fényezések

Normál fényezések

Cseresznyepiros2)

Ravennakék ÚJ

| DO | KO | MI | PL |

Élénknarancs2)

| DO | KO | MI | PL |

Szériafelszereltség   Extra felszereltség   | DO | Dobozos   | KO | Kombi   | MI | Mixto   | PL | Platós

Ascot-szürke2) ÚJ

Viharszürke

| DO | KO | MI | PL |

| DO | KO | MI | PL |

Igény szerint a Transporter sok más színár
nyalatban is kapható. A Volkswagen Haszon
járművek márkakereskedői szívesen tájékoz
tatják Önt az egyedi fényezés sokszínű
lehetőségeiről.
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Kerekek
Téli gumiabroncsok. A 16 colos és 17 colos acélkerekekhez,
valamint a 16 colos „Clayton” és a 17 colos „Devonport”
könnyűfém kerekekhez rendelhető téli gumiabroncs.
| DO | KO | DP | PL |

Acélkerék felnikupakkal1)
7 J x 17. 235/55 R 17
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |

18 colos

„Aracaju” könnyűfém kerekek ÚJ
7 J x 17. Ezüstszínű.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |

„Aracaju” könnyűfém kerekek2) ÚJ
7 J x 17. Fekete, polírozott felü
lettel. 235/55 R 17 gumiabron
csokkal. | DO | KO | MI |

17 colos
1) A motor-sebességváltó kombinációtól függően.

2) Csak az EDITION csomaggal együtt kapható.

Járműveinket alapkivitelben nyári gumiabroncsokkal szereljük fel.

„Devonport” könnyűfém kerekek
7 J x 17. Ezüstszínű. 235/55 R 17
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |

„Woodstock” könnyűfém kerekek
7 J x 17. Fekete, polírozott felü
lettel. 235/55 R 17 gumiabron
csokkal. | DO | KO | MI |

„Springfield” könnyűfém kerekek
8 J x 18. Ezüstszínű.
255/45 R 18 gumiabroncsokkal
| DO | KO | MI |

„Springfield” könnyűfém kerekek2)
8 J x 18. Fekete. 255/45 R 18
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

„Palmerston” könnyűfém kerekek
8 J x 18. Fekete, polírozott
felülettel. 255/45 R 18
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

„Teresina” könnyűfém kerekek ÚJ
8 J x 18. Fekete, polírozott felülettel.
255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

16 colos
„Posada” könnyűfém kerekek ÚJ
7 J x 17. Fekete, polírozott felülettel.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

Acélkerekek felnikupakkal1)
6 1/2 J x 16. 215/65 R 16
gumiabroncsokkal
| DO | KO | MI | PL |

Szériafelszereltség   Extra felszereltség   | DO | Dobozos   | KO | Kombi   | MI | Mixto   | PL | Platós

Acélkerekek teljes dísztárcsával ÚJ
6 1/2 J x 16. 215/65 R 16
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |

„Clayton” könnyűfém kerekek
6 1/2 J x 16. Ezüstszínű. 215/65 R 16
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |
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EDITION
EDITION csomag.1) Egyedi megjelenést kölcsönöz
a Transporternek. Különösen markánsak a 17 colos
„Aracaju” könnyűfém kerekek feketében, a ködlámpa,
valamint a sötétített LED-es hátsó lámpák3).
Az utastérben, illetve a raktérben ablakkal felszerelt
járművek a B-oszlopoknál fekete dekorfóliával4),
valamint „Privacy” sötétített üvegezéssel vannak
ellátva. További részletként a tető és a külső tükrök
magasfényű feketére, a kilincsek és a lökhárítók
pedig a jármű színére vannak fényezve. A csomagot
az „EDITION” feliratú fekete dekorfólia4) teszi
teljessé az oldalküszöböknél és a jármű hátuljánál.
A felszereltségi csomag részeként a Világos szürke,
és Ascot-szürke normál fényezések mellett a Raven
nakék, Copper-bronz, Babérlevél zöld és Fortana
vörös opcionális metálfényezések is választhatók.

1) Feláras extra felszereltség. Csak a Transporter Dobozos, Transporter Kombi, valamint a rövid tengelytávú és normáltetős Transporter Mixto modellváltozatnál érhető el. 2) Az „Aracaju“ 17 colos fekete könnyűfém kerekek vagy a „Springfield“ 18 colos fekete könnyűfém kerekek kizárólag az „EDITI
ON” csomaghoz választhatók. A könnyűfém kerekeket az 52–53. oldalon találja. 3) Hátsó szárnyas ajtóval nem kapható. 4) 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.
zereltség látható.

A képen feláras extra fels
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Transporter 6.1
96511910716, Magyarországon nyomtatva
Kiadás dátuma: 2020. június
Változtatások és hibák joga fenntartva.
vwh.hu

A katalógusban szereplő járművek egy része feláras extra felszereltséget tartalmaz. A felsze
reltségekkel és a műszaki adatokkal kapcsolatos minden adat a német piaci jellemzőkre vo
natkozik, és megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek. Az ország
specifikus 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 gondos
kodik a használt autók visszavételéről és hasznosításáról. Így minden Volkswagen hasznosít
ható, és a jogi követelmények teljesítése esetén ingyenesen visszaadható. További infor
mációkat Volkswagen márkakereskedőjénél, a vwh.hu webhelyen és a Német Szövetségi
Köztársaságban ingyenesen hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) tele
fonszámon kaphat.

Az Ön Volkswagen partnere

A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresz
tül lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati le
fedettség keretein belül, a „Streaming és internet”- szolgáltatások kivételével a Volkswagen
AG viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások és a wifihotspotok használatához díjkö
teles adatcsomagokat lehet vásárolni a „Cubic Telecom” külső mobilszolgáltatón keresztül,
amelyek a hálózati lefedettséggel rendelkező területeken számos európai országban fel
használhatóak. 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. okos
telefonon) keresztül. Ebben az esetben a megfelelő szolgáltatások csak már meglévő vagy
külön az Ön és az Ön mobiltelefon-szolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási
szerződéssel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el. Az interne
ten keresztül fogadott adatcsomagok kapcsán az Ön mindenkori mobilszolgáltatásának díj
szabásától függően és különösen külföldi használat során további költségek (pl. roamingdí
jak) merülhetnek fel. Az ingyenes We Connect-alkalmazás használatához szükség van egy
okostelefonra megfelelő iOS- vagy Android-rendszerrel és egy adatforgalommal rendelke
ző 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 szolgálta
tások a mindenkori megállapodás szerinti szerződéses időszak idejére állnak rendelkezésre,
és a szerződés időtartama alatt tartalmilag változhatnak, illetve megszűnhetnek. További
információkat a vwh.hu webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőktől
kaphat. A mobildíjszabási feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszol
gáltatójához.

