Caravelle 6.1

Kisbusztól a
VIP-transzferig.
Az eredeti. Több mint 30 éve mérték
adó a professzionális személyszállítás
terén.

Változatok lenyűgöző választéka.
Tökéletesen igazodik számtalan igény
hez a három felszereltségi változatnak,
két tengelytávnak, moduláris ülésrögzí
tő rendszernek1) és az akár kilenc ülő
helyet tartalmazó különféle üléscsoma
goknak1) köszönhetően.

Megújult dizájn. Teljesen újratervezett
első rész, új könnyűfém kerekek1),
módosított színpaletta, LED-es első
fényszórók1), 2) és könnyen felismerhető
LED-es hátsó lámpák1), 2).

1) Feláras extra felszereltség. 2) A szériafelszereltség része a Caravelle Highline esetében. 3) Nem minden motornál érhető el.
nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. A képen feláras extra felszereltség látható.

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

4) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

5) A rendszer határain belül.

Terepre termett. 4MOTION összkerék
hajtás1), 3), kettős tengelykapcsolós se
bességváltó (DSG)1), 3), lejtmenetas�
szisztens1), 4), 5), hegymeneti elindulási
asszisztens5) és kapcsolható mechani
kus differenciálzár1), 4).

6) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és
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1) A szériafelszereltség része a Caravelle Highline esetében. A Caravelle Comfortline felszereltségnél feláras extra. A Caravelle Trendline esetében nem érhető el. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén már a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt is kapható. 2) Feláras
extra felszereltség. 3) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél a szériafelszereltség része. 4) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a

A kiváló minőségtől
a csúcstechnológiáig.
Bővített szériafelszereltség.
Mindegyik felszereltség többek között
telefon kihangosítóval és USB-csatla
kozóval felszerelt rádiót, LED-es belső
világítást, központi zárat és elektromos
ablakemelőket is tartalmaz.

Nyugodt sofőrködés. Ergonomikus
vezetőfülke, elektromechanikus szervo
kormány, megújult műszerfal és minden
irányba remek kilátás.

Minden kapcsolattal ellátva. Nagy fel
bontású, színes, 26 cm (10,25 col) átmé
rőjű digitális műszerfal1), új rádiós és
navigációs rendszerek akár 23,4 cm (9,2
col) átmérőjű érintőképernyővel2), online
kapcsolat az integrált SIM-kártyának kö
szönhetően, Volkswagen We Connect
mobil online szolgáltatások3), 4) és okos
telefonok vezeték nélküli2) töltése.

Kiemelt kényelem utazás közben.
Ergonomikus ülések alaktartó prémium
kárpitozással, kiváló zajszigetelés, LEDes olvasólámpák és kellemes térérzet
bőséges fej- és lábtérrel.

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 re
gisztrálja 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.

Ismerje meg a Caravelle-t:
www.vwh.hu/caravelle-61
Caravelle – Vezetőfülke
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Foglaljon helyet
vagy csináljon helyet!
Mindegy, hogy hétvégi kirándulás, transzferjárat vagy szállítás
– a Caravelle belső tere gyakorlatilag bármilyen útra készen áll.
Sok bőrönd? A lehajtható háttámlájú, előre dönthető háromsze
mélyes üléssor pillanatok alatt további csomagteret biztosít. A
háttámlák előre hajthatók, és sík felületet biztosítanak. Változó
helyigények? A moduláris ülésrögzítő rendszer számos lehető
séget kínál. Nagy szállítási feladatok? A jármű padlóján találha
tó rakományrögzítő szemekkel optimálisan rögzíthető a
szállítmány.

01

*Feláras extra felszereltség.

02

A képeken feláras extra felszereltség látható.

03

• Utasoldali dupla ülés zárható tárolóval*

Három lépésben csinálhat helyet:
01 A háttámlák lehajtásával. Az utastérben az üléssorok és az egyes
ülések háttámlái is lehajthatók. Az első üléssorban ugyanígy lehajtható
az opcionális utasoldali dupla ülés is.
02 Az ülések mozgatásával. A második sorban a háromszemélyes
üléssor háttámlája lehajtható és az egész üléssor előrebillenthető. Így
például bővíthető a csomagtér.

• Easy-Entry funkcióval ellátott ülések a tolóajtóknál

03 Az ülések eltávolításával. Az összes üléssor és ülés szerszám nélkül
kivehető. Így a Caravelle gyorsan készen áll a szállítási feladatokra. A rako
mányt a jármű padlóján található rögzítőszemekhez lehet erősíteni.
Caravelle – Utastér
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Négyülésestől
kilencülésesig.

• Ötüléses csomag Easy-Entry funkcióval5), 6)

Csomagtér hossza: 1600 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1967 mm3), 4)

• Ötüléses csomag6)

Üléscsomagok. Az ülőhelyváltozatok széles választékával
a Caravelle a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálja
– itt láthatja a lehetséges konfigurációk választékát.
És még az üléscsomag kiválasztása után is bátran variál
ható. A moduláris rögzítőrendszerrel1) az ülések eltávolí
tása, mozgatása és cseréje igazán kényelmesen elvégez
hető. Az ülőhelyek számán kívül az üléscsomagok az
ülések típusában is különböznek. Vannak három- és két
személyes üléssorok, valamint egyes ülések.

• Négyüléses csomag6)

Csomagtér hossza: 1600 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1967 mm3), 4)

4

Csomagtér hossza: 1600 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1967 mm3), 4)

• Ötüléses csomag6)

Csomagtér hossza: 1600 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1967 mm3), 4)

5

• Hatüléses csomag Easy-Entry funkcióval6)

6

Csomagtér hossza: 1600 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1967 mm3), 4)

• Hatüléses csomag6)

Csomagtér hossza: 1600 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1967 mm3), 4)

• Hatüléses csomag6)

Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

1) Az üléscsomagtól függően a moduláris rögzítőrendszer a szériafelszereltség részét képezi, vagy opcionálisan kapható. 2) Rövid tengelytáv esetében. 3) A jármű padlószintjén mérve. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.
4) Hosszú tengelytávú modellváltozatnál. 5) Két tolóajtóval és Easy-Entry funkcióval mindkét oldalon. A képeken a hosszú tengelytávú modellváltozat látható. 6) Magyarországon nem rendelhető. 7) Széria felszereltség. 8) Feláras extra felszereltség.

• Hétüléses csomag6)

Csomagtér hossza: 739 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

• Hétüléses csomag Easy-Entry funkcióval6)

Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

• Hétüléses csomag6)

7

• Nyolcüléses csomag Easy-Entry funkcióval5), 7)

Csomagtér hossza: 739 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

• Nyolcüléses csomag Easy-Entry funkcióval6)

Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

8

• Kilencüléses csomag Easy-Entry funkcióval8)

9

Csomagtér hossza: 739 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

• Kilencüléses csomag8)

Csomagtér hossza: 298 mm3), 4)

• Nyolcüléses csomag6)
Easy-Entry funkció. A harmadik üléssorba történő kényel
mes beszállás érdekében a tolóajtóknál található egyes
ülések mindig Easy-Entry funkcióval vannak ellátva.
Hosszú tengelytáv. 400 mm-rel3) több hely a csomagoknak
vagy egy negyedik üléssornak.

Csomagtér hossza: 739 mm3), 4)

Csomagtér hossza: 739 mm2), 3)
Csomagtér hossza: 1118 mm3), 4)

Caravelle – Üléscsomagok
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Caravelle Trendline

Ha kell, hívogató,
ha kell, bevetésre kész.
Meccs a hazai pályán, iskolába vagy munkába járás
– a strapabíró Caravelle Trendline mindenből kiveszi
a részét. Sáros cipők? A gumipadló könnyen tisztít
ható. Piszkos kezek? A belső burkolat letörölhető.
Kis szünet? A csomagtérajtó védelmet nyújt a nap
és az eső ellen.

A Caravelle Trendline kiemelt jellemzői (lásd még a képeket is)
•
•
•
•
•
•
•

Hűtőrács dupla krómcsíkkal ÚJ
H7 halogénfényszórók ÚJ
Nyolc ülés „Quadratic” szövettel, titánfekete színben ÚJ
Az első ülések kézzel állítható deréktámasszal vannak ellátva
Elektromos ablakemelők a vezetőfülkében ÚJ
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ
LED-es belső világítás, lehajtható kapaszkodók és ruhaakasztók az utastér
mennyezetén
• Állítható magasságú, kar-, és gerinctámaszos első ülések
• Központi zár rádiós távirányítóval és belső működtetéssel ÚJ
• 3 zónás Climatronic klímaberendezés a vezetőfülkében

A képeken feláras extra felszereltség látható.

• Fényezetlen lökhárítók és külsőtükör-házak
Utastér. A kiváló anyagok, például a strapabíró ülés
huzatok és a Volkswagentől megszokott minőségi ki
dolgozás hangulatos és kényelmes légkört teremte
nek. A kiváló zajszigetelés hatékonyan védi a belső
teret a külső zajoktól.

•	Alacsony rakodóperem-magasság, opcionálisan rakodóperem-védővel
•	Bőséges hely a csomagoknak

• Műanyag burkolatok és strapabíró gumipadló

• 12 V-os aljzat az utastérben

•	Műszerfal nyitott tárolóre
keszekkel, pohártartókkal
és zárható kesztyűtartóval

Caravelle – Caravelle Trendline
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Caravelle Comfortline

Ha kell kényelmes,
ha kell, inspiráló.
Családi nyaralás, hosszú hétvége vagy kirándulás –
a kiváló minőségű Caravelle Comfortline mindenre
felkészült. Fáradt lábak? A beépített fellépő megkön�
nyíti a beszállást. Nagy család? A fejtér minden ülő
helyen ugyanakkora. Forróság? A klímaberendezés
hűsítő levegője az összes utashoz elér.

A Caravelle Trendline kiemelt jellemzői (lásd még a képeket is)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hűtőrács öt krómcsíkkal ÚJ
H7 halogénfényszórók ÚJ
Műszerfal tárolórekeszekkel, pohártartókkal és zárható kesztyűtartóval ÚJ
Komfort tető a vezetőfülkében és tetőbefúvás az utastérben LED-es beltéri világí
tással, lehajtható kapaszkodókkal és ruhaakasztókkal
Nyolc ülés „Circuit” szövettel, titánfekete színben ÚJ
„Plus” multifunkciós kijelző
Műanyag burkolatok és padlószőnyeg
LED-es beltéri világítás ÚJ
12 V-os aljzatok az utastérben és a csomagtérben
Fejet védő és oldallégzsák a vezető és az első utas számára
Szőnyegpadló a vezetőfülkében és az utastérben

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Utastér. A kiváló minőségű szőnyegpadló barátságos hangulatot
teremt a beltérben. A minőségi üléshuzatok kiemelkedő kényelmet
nyújtanak ülés közben. Az oldalsó ablakrolók védelmet nyújtanak
a nap és a pillantások ellen: alulról kényelmesen kihúzhatók
a burkolatból, és az ablak tetejénél beakaszthatók.

•	A lökhárítók, a külsőtükör-házak
és ajtókilincsek a jármű színére vannak fényezve

•	Komfortülések a vezető és az első utas számára magasságállítással,
kézzel állítható deréktámasszal és kartámaszokkal

• Napfényrolók az oldalablakokon
• Mennyezeti levegőbefúvás négy szellőzőnyílással

• Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezetőfülkében

Caravelle – Caravelle Comfortline
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Caravelle Highline

Ha kell, meggyőző,
ha kell, lenyűgöző.
Vezetőségi ülések, divathét vagy operabál – az elegáns
Caravelle Highline minden helyzetben otthon érzi magát.
Kíváncsi tekintetek? Az utastérben a sötétített „Privacy”
üvegezés nyújt védelmet. Fontos fellépés? Két elektro
mos tolóajtó biztosítja a tökéletes megjelenést. Nehéz
nap?
A bőr üléshuzatokon nyugodtan ellazulhat.

A Caravelle Highline kiemelt jellemzői (lásd még a képeket is)
• Hűtőrács öt krómcsíkkal ÚJ
• Krómcsomag: kiegészítő krómcsík az alsó légbeömlőrácson, az oldalakon
és a jármű hátuljánál
• LED-es elülső fényszórók és LED-es hátsó lámpák ÚJ
• „Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek ezüst színben ÚJ
• „Nappa” bőr üléshuzat
• Műszerfal feketére fényezett szegélyekkel, „Pewter Wave Grey” színű
díszlécekkel és krómbetétekkel ÚJ
• „Discover Pro” navigációs rendszer 23,4 cm-es (9,2 colos) érintőképernyővel ÚJ
• LED-es beltéri világítás ÚJ
• eCall ÚJ

A képeken feláras extra felszereltség látható.

•	Komfortülések a vezető és az első utas számára magasságállítással, kézzel állítható deréktámasszal és kartámaszokkal
• Multifunkciós bőr kormánykerék

• A lökhárítók, az ajtókilincsek és a külsőtükör-házak a jármű színére vannak fényezve
• Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel

Caravelle – Caravelle Highline
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•	„Discover Pro” navigációs rendszer 23,4 cm-es (9,2 colos) színes
érintőképernyővel* ÚJ
• Megjelenítési lehetőségek a digitális műszerfalhoz ÚJ

• Sötétített „Privacy” üvegezés az utastérben

*Feláras extra felszereltség.

• Mennyezeti levegőbefúvás négy szellőzőnyílással
• Lehajtható kapaszkodók és ruhaakasztók
• „Climatronic” háromzónás klímaberendezés

• Napfényrolók az utastérben

Utastér. A titánfekete üléshuzatok és az ülések
„Nappa” bőrrel borított középrészei és oldaltáma
szai az exkluzív kényelmet kiváló tartóssággal kom
binálják. A két elektromosan működtethető tolóajtó
nyitása és zárása különösen kényelmes, ráadásul
biztonságos is. Érzékelők figyelik az ajtó útját, és
a becsípődés elleni védelem megelőzi az esetleges
sérüléseket.

• Nyolc ülés, ebből kettő Easy-Entry funkcióval ÚJ
• Szőnyegpadló a vezetőfülkében és az utastérben

Caravelle – Caravelle Highline
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*Magyarországon nem rendelhető.

A képeken feláras extra felszereltség látható.

Nulla helyi kibocsátás
és akár kilenc utas.
ABT e-Caravelle.* PremiumPartnerünk, az ABT eLine kérésre elektromos hajtással szereli fel az Ön Caravelle modelljét. Az alapjárművet
motor nélkül megrendelheti a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjétől, majd az ABT eLine-nal átalakíttathatja elektromos
üzemre a kereskedőn keresztül.
A PremiumPartnerünk, az ABT eLine által kifejlesztett eCaravelle hosszú tengelytávjának köszönhetően akár 9 személy szállítására is képes.

Caravelle – ABT e-Caravelle
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1) A szériafelszereltség része a Caravelle Highline esetében. A Caravelle Comfortline felszereltségnél feláras extra. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak navigációs rendszerrel együtt kapható.
felszereltség. 4) A rendszer határain belül. A képeken feláras extra felszereltség látható.

2) Csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható. 3) Feláras extra

Digitális műszerfal

A digitálistól
a zseniálisig.
Zenehallgatás, telefonálás vagy navigáció – a nagy felbontású digitális műszerfal1)
26 cm-es (10,25 colos) képernyőjén megmutatja, mire képes a technika. Új dal?
A vezető böngészhet a dalok között az okostelefonján található médiakönyvtárban
anélkül, hogy oldalra kellene néznie. Következő hívás? A névjegyekhez társított képek
alapján különösen gyorsan és intuitív módon lehet választani. Ismeretlen környék?
A digitális műszerfalon1) kérésre a környező terület jelenik meg a navigációs térképen,
miközben a navigációs rendszer nagyobb áttekintést nyújt.

• A vezetési adatok áttekintése

•	Második navigációs térkép
nagy felbontású 3D-nézettel2)

• Közlekedésitábla-felismerő rendszer3), 4)

• Lejátszási lista az okostelefonról

• Nagy felbontású, 29,7 cm (11,7 col) átmérőjű LED-es kijelző
• Fényes és rendkívül kontrasztos kép intenzív színekkel
• A multifunkciós bőr kormánykerékről működtethető
Caravelle – Digitális felszereltség és hálózati kapcsolatok
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We Connect

Szolgáltatástól
az Infotainmentig.
Legyen szó forgalmi információkról, térképfrissítésekről vagy
lopásjelzésről – a We Connect1), 2) segítségével a Caravelle digitális
szolgáltatások széles körét kínálja útközben. Forgalmi dugó?
Az online forgalmi információkkal3) a navigációs rendszer
dinamikusan és valós időben igazítja az útvonalat a forgalmi
viszonyokhoz. Új utca? Az online térképfrissítés3) naprakészen
tartja a térképeket. Nem biztonságos környék? Az online

•	We Connect Plus2), 4): Online lopásjelző rendszer

lopásjelző rendszer3) jelentést küld lopási kísérlet esetén
push-üzenetben vagy e-mailben.

1) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél a szériafelsze
reltség része. 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. 3) Feláras extra felszereltség. 4) A második évtől aktív meghosszabbítással
felár ellenében. 5) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű
navigációs rendszer esetén.
6) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt érhető el.
7) Csak az opcionális, rádió
távirányítású kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható. 8) A szolgáltatás biztonsági szempontból érzékeny, ezért a használatához
a személyazonosság ellenőrzésére van szükség a Volkswagen Ident eljárás alkalmazásával. Ennek keretében egy Volkswa
gen-partneren vagy videóchaten keresztül ellenőrizzük az Ön személyazonosságát. 9) 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 felszerelhető egy Volkswagen DataPluggal
is. 10) Csak a második generációs vagy újabb Volkswagen TelematikBox készülékkel kapható. 11) A határidőkről a Volkswa
gen Haszonjárművek márkakereskedővel kell megállapodni. 12) Csak a harmadik generációs Volkswagen TelematikBox és a
Volkswagen DataPlug készülékkel kapható. A We Connect és a We Connect Plus szolgáltatási köre változhat, valamint későb
bi időpontban válhat elérhetővé. 13) Magyarországon nem elérhető.
A képeken feláras extra felszereltség látható.

• We Connect Plus2), 4): Online térképfrissítés

• We Connect Plus2), 4): Online forgalmi információk

A flotta
hatékonyabb kezelése.
• Vezeték nélküli5) App-Connect

We Connect1), 2)
Segélyhívás ÚJ
Információs hívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés ÚJ
Járműállapot
Ajtók és világítás
Járműállapot jelentés
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés
We Connect Plus2), 4)

• We Connect1), 2): Parkolási pozíció

•	„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték
nélküli töltőfunkcióval.3)

A We Connect Fleet2), 3), 13) a Volkswagen Haszonjárművek modern flottakezelő rendsze
re, ami gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a járművekkel és flottával kapcsolatos
fontos adatokhoz. Digitális menetokmány-vezetés vagy költség- és fogyasztásellenőr
zés: mostantól kezdve a hozzátartozó WebPortal és alkalmazás segítségével egyszerűb
ben és hatékonyabban kezelheti Volkswagen haszonjárműveit és más autógyártóktól
származó járműveit9). Ezzel időt takarít meg, és jelentősen megkönnyíti a mindennapi
teendőket.

We Connect Fleet2), 3), 13) funkciói:
Digitális üzemanyag-nyilvántartás
Digitális menetokmány
Karbantartáskezelés10), 11)
Fogyasztáselemzés10)
GPS-pozíció és útvonalkövetés12)
Vezetési hatékonyság

Online forgalmi információk ÚJ
Online POI-keresés
Online térképfrissítések ÚJ
Online beszédvezérlés ÚJ (magyar nyelven nem elérhető)
Médiastreaming6) ÚJ
Területalapú értesítések
Online riasztóberendezés
Online állóhelyzeti fűtés7)
Ajtó nyitás és zárás8)
Webrádió6) ÚJ
Wifi hotspot6) ÚJ
Sebességértesítés
Kürt és vészvillogó
Online útvonaltervezés
Benzinkutak és töltőállomások
Parkolóhelyek
A Volkswagen We még többre is képes.
Nézze meg a saját szemével.
www.vwh.hu/innovaciok/digitalis-szolgaltatasok/we-connect
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„Park Assist” parkolássegítő rendszer.1), 2) ÚJ
Támogatja a beparkolást a
merőleges és párhuzamos
parkolóhelyekre az optimális
kormánymozdulatok auto
matikus végrehajtásával.

„Trailer Assist” vontatmány
irányító tolatási rendszer.1), 2)

Aktív oldalvédelem.1), 2) ÚJ

Gumiabroncsnyomás-jelző. 1), 2), 3) ÚJ

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.

Az utazás előtt és alatt tájékoztatja
a vezetőt az aktuális gumiabroncs
nyomásról, és figyelmezteti nyomás
csökkenés esetén. A kerekekben
elhelyezett érzékelők rádiókapcsola
ton keresztül szolgáltatnak adatokat
a gumiabroncsnyomásról.

Egyszerűsíti a vontatmány
irányítását merőleges parko
lóhelyekre történő beállásnál,
valamint a precíz tolatásnál.

Közlekedésitábla-felismerő
rendszer1), 2) ÚJ
Speciális kamerával beolvassa
a sebességkorlátozásokat,
előzési tilalmakat, valamint
az időszaktól és időjárási
viszonyoktól függő korlátozá
sokat, és tájékoztatja a vezetőt
a multifunkciós kijelzőn.

Vezetői asszisztensrendszerek

A praktikustól
a hasznosig.
Videón is megnézheti bizonyos vezetői asszisztensrendszerek működését: www.vwh.hu/caravelle-61/
vezetoi-asszisztensrendszerek
1) Feláras extra felszereltség. 2) A rendszer határain belül. 3) A „Composition Audio” rádióval együtt nem kapható. 4) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.
összkerékhajtással együtt kapható. A széria- és extra felszereltségről a 37-38. oldalon található táblázatban talál információt.

5) Csak a 4MOTION

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

„Lane Assist” sávtartó
rendszer1), 2), 4) ÚJ
Multifunkciós kamera segít
ségével rögzíti a jármű saját
sávját, és korrigál, ha az
autó megközelíti a sávot
határoló oldalvonalat.

Kitolatást segítő rendszer.1), 2) ÚJ
Kitolatás esetén nyújt segít
séget. Ha a vezető nem reagál
a figyelmeztető hangra, amikor
egy másik jármű veszélyesen
közel kerül, lefékezi az autót.

„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), 5)
A motor fordulatszámának
szabályozásával, és szükség
esetén fékezéssel biztosítja
a kontrollált és kényelmes
leereszkedést a lejtőn.

Caravelle – Vezetői asszisztensrendszerek
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A vonóerőtől
a védelemig.

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.
Mechanikus differenciálzár.1), 3) A 4MOTION összkerékhajtás kiegészíthető, kapcsolható mechanikus differenci
álzárral a hátsó tengelyen. Így a Caravelle megbirkózik az aszfaltozott utakon kívül fellelhető nehezebb körülmé
nyekkel is, ezáltal az egyik leginkább terepre termett jármű a kategóriájában.
Alsó motorvédelem.1), 4) Az egyenetlen utakon speciális védőlemezek nyújtanak megbízható védelmet a motor,
a sebességváltó és a hátsó tengelyen található differenciálzár számára a külső küszöböknél pedig küszöblécek.

1) Feláras extra felszereltség.
felszereltség látható.

2) Nem minden motornál érhető el.

3) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

4) Későbbi időponttól kezdve kapható.

A képeken feláras extra

Caravelle – Hajtástechnológiák
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A dinamikustól
a kényelmes
vezetésig.
Kézi kapcsolású vagy kettős tengelykapcsolós sebességváltó
(DSG).1), 2) Választhat a könnyen kapcsolható, öt- vagy hatfokoza
tú manuális sebességváltó vagy opcionálisan az adaptív, hétfoko
zatú, kettős tengelykapcsolós sebességváltó közül. Ez utóbbi
teljesen automatikus, szinte észrevétlen fokozatváltást tesz
lehetővé vonóerő-megszakítás nélkül, és alkalmazkodik
a vezetés stílusához.

1) Feláras extra felszereltség. 2) Nem minden motornál érhető el. 3) Az ülések közép
részei és az oldaltámaszok belső része „Nappa” bőrrel vannak borítva. 4) A képeken a
Multivan látható. Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban
a színek nem adhatók vissza valósághűen. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Üléshuzatok, belső színek és díszlécek
Felszereltség

Trendline

Comfortline

Highline

Üléshuzatok
01
02
03
04

„Quadratic” szövet titánfekete ÚJ
„Circuit” szövet titánfekete ÚJ
„Mesh” műbőr palládium ÚJ
„Nappa” bőr3) kétszínű palládium/titánfekete ÚJ

●

—

—

●

●

●

—
—
—

—

●

●

Belső színek
Titánfekete/palládium (kép nélkül) ÚJ
05 T
 itánfekete/titánfekete krómbetétekkel és feketére fényezett
szegélyekkel4) ÚJ
06 Titánfekete/palládium krómbetétekkel és feketére fényezett
szegélyekkel ÚJ

●

●

—

—

—

●

—

—

●

—
—

—
—

●

Díszlécek
07 „Pewter Wave Grey”4) színben ÚJ
08 „Grey Woodgrain” színben ÚJ

●

01

03

05 | 07

02

04

06 | 08

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető
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Fényezések
01

Kétszínű fényezések*

* Hátsó szárnyasajtóval nem kapható.

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

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

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

Gyöngyház fényezés
08 Mélyfekete
Metálfényezések
15

09
10
11
12
13
14
15
16

16

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

Egyszínű fényezések
Egyszínű fényezések
17

18

19

17
18
19
20
21

Cukorfehér
Ascot-szürke ÚJ
Cseresznyepiros
Élénknarancs
Világosszürke

Egyedi fényezések
20

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

21

Igény szerint a Caravelle sok más
színárnyalatban is kapható. Az Ön
Volkswagen Haszonjárművek márka
kereskedője szívesen tájékoztatja
Önt az egyedi fényezés sokszínű
lehetőségeiről.

Caravelle – Fényezések
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16

"

Kerekek

04

05

06

18

01

07

08

11

12

"

1) A motor-sebességváltó kombinációtól függően.

2) Csak az EDITION csomaggal együtt kapható.

10

Járműveinket alapkivitelben nyári gumiabroncsokkal szereljük fel.

Kerekek

Trendline

Comfortline

Highline

●

●1)

—

●

●1)

—

●

●

—

●1)

●1)

—

●

●

●

●

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

16 colos kerekek
01 Acélkerekek 6 ½ J x 16.
215/65 R 16 gumiabroncsokkal.
02	
Acélkerekek teljes dísztárcsával ÚJ 6 ½ J x 16.
215/65 R 16 gumiabroncsokkal.
03 „Clayton” könnyűfém kerekek 6 ½ J x 16. Ezüstszínű.
215/65 R 16 gumiabroncsokkal.
02

03

17

"

09

13

•

Szériafelszereltség

17 colos kerekek
04	
Acélkerekek 7 J x 17.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
05	
„Aracaju” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 17. Ezüstszínű.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
06	„Aracaju” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 17. Fekete,
polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
07	
„Devonport” könnyűfém kerekek 7 J x 17. Ezüstszínű.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
08	
„Woodstock” könnyűfém kerekek 7 J x 17. Fekete,
polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
09	
„Posada” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 17. Fekete,
polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
18 colos kerekek
10	„Springfield” könnyűfém kerekek 8 J x 18.Ezüstszínű.
255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
11	
„Springfield” könnyűfém kerekek 8 J x 18. Fekete.
255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
12	
„Palmerston” könnyűfém kerekek 8 J x 18. Fekete,
polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
13	
„Teresina” könnyűfém kerekek ÚJ 8 J x 18. Fekete,
polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
14	
„Valdivia” könnyűfém kerekek 8 J x 18. Fekete,
polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.

14

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

Caravelle – Kerekek

33

Felszereltség

01

Méretek mm-ben (rövid/hosszú tengelytáv)1), 2)

1219

1600/1967
02

01 EDITION csomag. „Aracaju” 17 colos könnyűfém
kerekek feketében, polírozott felülettel, ködfényszó
ró beépített kanyarfénnyel, sötétített LED-es hátsó
lámpák3), fellépő-megvilágítás az utastérben „EDITION”
felirattal, sötétített „Privacy” üvegezés az utastér
ben és nagyrészt feketére fényezett tető.

1335/1332

739/1118

02 Krómcsomag.4) A kiegészítő krómlécek az alsó
légbeömlőrácson, az oldalakon és hátul elegánsan
csillogó hangsúlyt adnak.

556/
574

1970/1990

1691

2938
2572

993

1) A Caravelle Highline-ra vonatkozik.

3000/3400
4904
5304

908

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

3) Hátsó szárnyasajtóval nem kapható.

4) A képen a Multivan Highline látható.

5) Motor-sebességváltó változattól függően.

Felszereltség

Trendline

Comfortline

●

—

Highline

03

06

Dizájn
Fényezetlen lökhárítók, külsőtükör-házak, ajtóés csomagtérajtó-kilincsek
Lökhárítók, külsőtükör-házak és kilincsek a jármű színére fényezve
Hűtőrács dupla krómcsíkkal ÚJ
Hűtőrács öt krómcsíkkal ÚJ
Krómcsomag
EDITION csomag
16 colos vagy 17 colos acélkerekek5)
„Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek ezüst színben ÚJ
H7 első fényszórók
LED-es első fényszórók ÚJ
LED-es hátsó lámpák ÚJ
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök ÚJ
„Caravelle” plakett
„Bulli” plakett

—

●

●

●

●

—

—

—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

—
—

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

04

05

Vezetőfülke
Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal és zárható
kesztyűtartóval ÚJ
Műszerfal feketére fényezett szegélyekkel, „Pewter Wave Grey”
színű díszlécekkel és krómbetétekkel ÚJ
„Grey Woodgrain” színű díszléccel ellátott műszerfal ÚJ
Komfortülések a vezető és az első utas számára magasságállítással,
kézzel állítható deréktámasszal és kartámaszokkal
Elektromosan négy irányban állítható deréktámasz
Elektromos 12-féleképpen állítható vezetőülés
Utasoldali dupla ülés zárható tárolóval (kép a 07. oldalon) ÚJ
Tárolórekesz az utasoldali dupla üléshez ÚJ
Állítható magasságú és hosszirányban is állítható kormánykerék
Multifunkciós bőr kormánykerék

●

●

—

—

—

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

—
—

●

●

●

●

●

●

03 LED-es első fényszórók.4) A karakteres és vonzó
megjelenés mellett messzire világítanak és erős
fényt biztosítanak.
04 LED-es hátsó lámpák.4) Tartós és energiatakaré
kos LED-technológia a felfelé nyíló hátsó ajtóval fel
szerelt járművekhez.
05 „Bulli” plakett.4) A króm megjelenésű logó az oldal
só irányjelző mellett található.
Elektromosan 12-féleképpen állítható ülések. A de
réktámasz, a háttámla dőlésszöge, az ülésmagasság,
az ülőfelület dőlésszöge és a hosszirányú beállítás

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

egyénileg testre szabható és elmenthető.
06 Kartámaszok a vezetőülésnél. A kartámaszok
külön-külön és fokozatmentesen állíthatók.
Utasoldali dupla ülés zárható tárolóval. A tároló saját
kulccsal nyitható, ami kizárólagos hozzáférést tesz le
hetővé.
Tárolórekesz az utasoldali dupla üléshez. A tárolóre
kesz a háttámlába van építve, és használatkor kihajt
ható.
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Felszereltség

Trendline

Comfortline

●

●

●

●

Highline

01

03

Vezetőfülke (Folytatás)
„Plus” multifunkciós kijelző
„Premium” multifunkciós kijelző
Digitális műszerfal1) (kép a 20. oldalon) ÚJ
Elektromos ablakemelők
Gumipadló2)
Szőnyegpadló
Gumiszőnyegek
Autószőnyegek
LED-es beltéri világítás
230 V-os csatlakozó (a vezetőülés vázán) ÚJ
12 V-os aljzat
Második 12 V-os aljzat
Komfortcsomag ÚJ
Szigetelt üvegezési csomag
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02

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok
„Composition Audio” rádió ÚJ
„Composition Colour” rádió ÚJ
„Discover Media” navigációs rendszer ÚJ
„Discover Pro” navigációs rendszer ÚJ
Beszédvezérlés
Bluetooth-kihangosító
„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli
töltőfunkcióval ÚJ
Utastér
Tolóajtó a jobb oldalon
Tolóajtó a bal oldalon
Elektromos szervo zár a tolóajtókhoz
Elektromos tolóajtók becsípődés elleni védelemmel
Moduláris ülésrögzítő rendszer
Lehajtható/ előredönthető és kivehető ülések az utastérben
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01 „Composition Audio” rádió. A rendszer egyszínű ki
jelzővel, 2x20 watt teljesítménnyel, és két3) vagy négy
hangszóróval, valamint SD-kártya-olvasóval, USB- és
Bluetooth-csatlakozással rendelkezik.
02 „Composition Colour” rádió.5) A rendszer 16,5 cmes (6,5 colos) színes érintőképernyőt, 4x20 watt telje
sítményt és hat hangszórót kínál, tartalmaz egy
SD-kártyabemenetet, két külső USB- és egy Bluetoothcsatlakozót, és támogatja a We Connect6), 7) alapszolgál
tatásokat, valamint a We Connect Plus6), 8) kiválasztott
szolgáltatásait.
Beszédvezérlés. Hangjával számos telefonos, navigá
ciós és audiofunkciót vezérelhet.

03 „Discover Media” navigációs rendszer.5) A rendszer
20,3 cm-es (8 colos) színes érintőképernyővel, beépí
tett közelségérzékelővel, 4x20 watt teljesítménnyel és
hat hangszóróval hibrid navigációt kínál a legkülön
félébb térképopciókkal, ingyenes térképfrissítésekkel
az interneten keresztül, 32 GB-os adattárolóval, két
külső USB- és egy Bluetooth-csatlakozással, hibrid
beszédvezérléssel és internetes rádióval. A rendszer
támogatja a vezeték nélküli9) App-Connectet, a We
Connectet6), 7) és a We Connect Plust6), 8).
„Discover Pro” navigációs rendszer.10) A „Discover
Media” navigációs rendszer funkcióin felül a rend
szer egy 23,4 cm-es (9,2 colos) színes érintőképer
nyőt kínál közelségérzékelővel, a navigációs térkép
egyidejű ábrázolását a digitális műszerfalon és a
navigációs rendszer képernyőjén, valamint 64 GBos adattárolót és DAB+ funkciót is tartalmaz.
„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli
töltőfunkcióval. Javítja a térerőt, és vezeték nélkül
feltölti a kompatibilis eszközök akkumulátorát.
„Plus” multifunkciós kijelző. Megjeleníti az aktuális
információkat, többek között a külső hőmérsékle
tet, a hatótávot, az átlagsebességet és az átlagfo
gyasztást.
„Premium” multifunkciós kijelző. Megjeleníti a fontos
vezetési és járműadatokat 3D-ben és színesben.

1) A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható. 2) A Caravelle Comfortline felszereltségnél felár nélküli extra. 3) A szériafelszereltség része a Caravelle Trendline esetében. 4) A szériafelszereltség része a
Caravelle Comfortline esetében. 5) Kérésre DAB+ digitális rádióval és komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható. 6) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jel
szavával. 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 megálla
podás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. 7) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél a szériafelszereltség része. 8) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében. 9) Csak egy
CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs rendszer esetén. 10) Kérésre komfort mobiltelefon-csatlakozással és elektronikus hangerősítéssel is kapható. 11) Későbbi időponttól kezdve kapható. 12) A megengedett von
tatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 13) A rendszer határain belül. 14) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. 15) A képen a Multivan látható.
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04

Utastér (Folytatás)
Szőnyegpadló
Műanyag burkolat
Komfort tető
Lehajtható kapaszkodók és ruhaakasztók11)
„Privacy” üvegezés
12 V-os aljzat
LED-es beltéri világítás ÚJ

05

Csomagtér
Üvegezett csomagtérajtó fűtött hátsó szélvédővel
és hátsó ablaktörlővel
Elektromos szervo zár a csomagtérajtóhoz
Elektromos felfelé nyíló hátsó ajtó
Üvegezett hátsó szárnyasajtó akár 250°-os nyílásszöggel
hosszú tengelytáv esetén
12 V-os aljzat
LED-es világítás ÚJ
Hat lehajtható rakományrögzítő szem
Műanyag rakodóperem-védő
Csomagtértálca
Vonóhorog-előkészítés
Rögzített vonóhorog legfeljebb 2,5 t vontatható tömeggel12)
Levehető vonóhorog legfeljebb 2,5 t vonatható tömeggel,
vontatmánystabilizálással12)
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Vezetői asszisztensrendszerek
Elektromechanikus szervokormány ÚJ
„ACC” távolságtartó automatika és „Front Assist” környezetfigyelő
rendszer városi vészfék funkcióval13)
„Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkcióval13)
Közlekedésitábla-felismerő rendszer13) ÚJ
Sebességszabályozó berendezés sebességkorlátozó funkcióval
(Tempomat)
„Side Assist” sávváltást segítő rendszer13)
„Lane Assist” sávtartó rendszer13), 14) ÚJ
Oldalszél asszisztens13) ÚJ

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető
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04 Csomagtértálca. A könnyű és csúszásgátló tálca
kb. 5 cm magas peremmel védi a csomagteret
a nedvességtől és szennyeződésektől.

Komfort tető. Igazodik az egyéni igényekhez a
LED-es beltéri világítással, lehajtható kapaszkodókkal
és ruhaakasztókkal.

05 Csomagtérperem-védő a hátsó lökhárítónál.15)
Megvédi a hátsó lökhárító fényezését a karcolásoktól
a csomagtérbe történő be- és kipakolásnál. A műanyag
szegélyléc ezüst vagy fekete színben kapható.

Rögzített vonóhorog legfeljebb 2,5 t vontatható tömeggel.12) Az elektronikus stabilizáló program része
ként vontatmánystabilizálási funkcióval rendelkezik.

Elektromos felfelé nyíló hátsó ajtó. Kényelmes és
biztonságos kezelést tesz lehetővé, többek között
a rádiós kulccsal. Az érzékelők észlelik, hogy van-e
elegendő hely a csomagtérajtó felnyitásához, és
a becsípődés elleni védelem akadályok esetén
megállítja a becsukódást.
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Felszereltség
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Vezetői asszisztensrendszerek (Folytatás)
Vontatmánystabilizálás1)
Fékasszisztens
„ParkPilot” parkolóradar1) elöl és hátul
„Rear View” tolatókamera
„Park Assist” parkolássegítő rendszer1) ÚJ
Oldalvédelem1) ÚJ
Kitolatást segítő rendszer1) ÚJ
„Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer1) ÚJ
Nappali menetfény
„Látni és látszani” csomag
Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel
„Light Assist” fényszóró-szabályozás
Fáradtságérzékelés1)
Gumiabroncs-ellenőrzés1)
Gumiabroncsnyomás-jelző1) ÚJ
Hegymenet asszisztens1)
Lejtmenet asszisztens1), 2)
Biztonsági és biztosító rendszerek
Elektromos gyermekbiztonsági zár ÚJ
eCall ÚJ
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)1)
Elektronikus stabilizáló program (ESP)1)
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Kipörgésgátló rendszer (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Légzsákok a vezető és az első utas számára
Fejet védő és oldallégzsákok a vezető és az első utas számára
Fejet védő légzsákok az utastérben
Figyelmeztetés a biztonsági öv becsatolására a vezetőülésnél
ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok
Lopásgátló riasztó belsőtér-felügyelettel
Elektronikus indításgátló
Központi zár rádiós távirányítóval és belső működtetéssel
Tetővillogók

1) A rendszer határain belül.

2) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.
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3) Későbbi időponttól kezdve kapható.

01 Központi zár rádiós távirányítóval és belső
működtetéssel. A rádiós távirányító gombjának meg
nyomásával kinyitja az összes ajtót vagy csak a veze
tő ajtaját.
02 eCall. Baleset után automatikusan továbbítja
a baleset időpontját, a jármű helyzetét és az utasok
számát a segélyhívó központnak, és hangkapcsola
tot létesít. A rendszert egy ütközésérzékelő automa
tikusan aktiválja, manuálisan pedig a vészhívó gomb
használatával lehet aktiválni. „Composition Colour“
rádió vagy magasabb felszereltség esetén.

02

03

03 Mennyezeti levegőbefúvás négy szellőzőnyílással.
Friss levegőt vezet az utastérbe, és csökkenti az oldalsó
ablakok párásodását.
Üléssorok és ülések ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontokkal. Egyszerűsíti a gyerekülések beszerelését.
„Látni és látszani” csomag. Javítja a látási viszonyokat
éjszaka az automatikusan elsötétülő belső tükörrel és
esőérzékelővel, ami aktiválja az ablaktörlőket. A segéd
fény megvilágítja a járműhöz vezető utat.

4) A képeken a Multivan látható.

Első szélvédőfűtés. Gyorsan szabad kilátást biztosít
nedves és hideg időben. A fűtőelemek be vannak épít
ve a szélvédőbe.
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03

Légkondicionálás és napvédelem
„Climatronic” háromzónás klímaberendezés
Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
Kiegészítő fűtés (az utastérben)
Mennyezeti levegőbefúvás szellőzőnyílásokkal az utastérben
Első szélvédőfűtés
Hátsó szélvédőfűtés
Levegős állóhelyzeti fűtés
Kiegészítő vízfűtés programozható állóhelyzeti fűtéssel
Bal oldali tolóablak
Jobb oldali tolóablak
Hőszigetelő üvegezés
Sötétített „Privacy” üvegezés az utastérben
Fekete fényvédő fólia az utastérben
Napfényrolók az utastérben

04

A

B

C

Terepképesség
Alsó motorvédelem3)
Küszöbléc bal és jobb oldalon

05

02 Elektronikus szabályozású klímaberendezés
a vezetőfülkében. Lehetővé teszi a kellemes hőmér
séklet fokozatmentes beállítását.

04 Hőszigetelő üvegezés (A). Érezhetően csökkenti
a belső térbe jutó hőt. Sötétített „Privacy” üvegezés
(B). Az utastér sötétített ablakai nagy fokú diszkréciót
biztosítanak. Fekete fényvédő fólia (C). A „Privacy”
üvegezéssel kombinálva kívülről gyakorlatilag átlát
szatlan üvegezést biztosít.4)
05 Levegős állóhelyzeti fűtés. A fűtő- és szellőztető
berendezéstől függetlenül működik, és a központi ve
zérlőegységen keresztül, valamint a rádiós távirányítóval
irányítható. Kérésre alternatívaként kiegészítő vízfűtés
is kapható.

03 „Climatronic” háromzónás klímaberendezés.
A teljesen automatikus, allergénszűrős klímaberen
dezés különféle érzékelőkkel rendelkezik, és folyama
tosan tartja a vezető, az első utas és a többi utas szá
mára a beállított hőmérsékletet. Az utastérben egy
második fűtés, egy további párologtató és több
mennyezeti szellőzőnyílás gondoskodik a kellemes
klímáról.

•

Szériafelszereltség

•

Extra felszereltség

– Nem elérhető

Caravelle – Felszereltség

39

Caravelle 6.1
96511911016, Magyarországon nyomtatva
Kiadás dátuma: 2020. július
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 gondoskodik a használt
autók 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 ingye
nesen hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) telefonszámon kaphat.

Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője

A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresztül
lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati lefedett
ség keretein belül, a „Streaming és internet”- szolgáltatások kivételével a Volkswagen AG
viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások és a Wifi hotspotok használatához díjköte
les 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 webhe
lyen talál további információt. Alternatívaként lehetőség van a webrádió, hibridrádió és
médiastreamelés használatára egy Wifi hotspotként 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 mobilszolgálta
tási szerződéssel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el. Az inter
neten keresztül fogadott adatcsomagok kapcsán az Ön mindenkori mobilszolgáltatásának
díjszabásától függően és különösen külföldi használat során további költségek (pl. roamin
gdíjak) 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 kö
zött 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 infor
mációkat a vwh.hu webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőktől kaphat.
A mobildíjszabási feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.

