Multivan 6.1

Užitkové
vozy

Multivan 6.1
Ikona v nejmodernější
podobě.
Když v roce 1950 opustil první model Bulli výrobní linku,
nikdo nemohl tušit, že jednou uvede do pohybu celý
svět. Představením modelu Multivan 6.1 začíná další
kapitola tohoto jedinečného a úspěšného příběhu.
Multivan 6.1 je poprvé vybaven digitálním panelem
přístrojové desky Digital Cockpit1) a je u něj integrována
nová architektura elektroniky. Společně s uvedením
nejmodernějších asistenčních systémů a novou přední
partií tak splňuje i ty nejvyšší nároky. Seznamte se nyní
s modelem Multivan 6.1, jenž byl doveden k dokonalosti
i s ohledem na ty nejmenší detaily.

1) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Comfortline. 2) Zdroj: auto motor und sport, kategorie „Vans“, poslední ocenění 05/2019. 3) Zdroj: AUTO BILD ALLRAD, kategorie „Allrad-Vans”, poslední ocenění 06/2019. 4) Zdroj: AUTO ZEITUNG, k ategorie
„Vans“, poslední ocenění 26/2018. 5) Výbava na přání. 6) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Trendline a Multivan 6.1 Comfortline. 7) Není v nabídce pro všechny motorizace. 8) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.
9) V rámci možností daných systémem. 10) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy. Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.
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Bulli. Originál.
Na trhu je již 70 let a získal mnoho ocenění: 16x Best
Car2), 14x Allradauto des Jahres3), 11x Auto Trophy4).
Design s přesnými, ostře definovanými liniemi.
Kompletně nově navržená přední partie, nová kola
z lehké slitiny5), modifikovaná paleta laků, LED
přední světlomety6) a LED zadní světla6) s výraznou
světelnou signaturou.
Osvědčená kvalita.
Vysoce stabilní karoserie, materiály s dlouhou
životností a velmi kvalitní zpracování.
Bohatá nabídka variant.
Tři výbavové linie, nejrůznější kombinace motoru
a převodovky a bohatá nabídka výbavy na přání.
Optimální vlastnosti pro jízdu v terénu.
Pohon všech kol 4MOTION5), 7), dvouspojková převodovka DSG5), 7), asistent pro jízdu z kopce5), 8), 9),
asistent pro rozjezd do kopce a mechanická uzávěrka diferenciálu5), 8).
Nejmodernější asistenční systémy.
Nyní také se systémem rozpoznávání dopravních značek5), 9), systémem ParkPilot s aktivní ochranou boků
vozidla5), 9), asistentem pro kompenzaci bočního
větru9), asistentem pro udržování vozu v jízdním
pruhu5), 9), 10), parkovacím asistentem6), 9), asistentem
pro vyjíždění z parkovacího místa5), 9) a asistentem pro
couvání s přívěsem5), 9).

Zažijte Multivan 6.1 v akci
na www.vwn.de/multivan6.1

1) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Comfortline. 2) Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Comfortline a Multivan 6.1 Highline. 3) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má
vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu online se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služby We Connect Plus v úplné smluvní době
je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. 4) Výbava na přání. 5) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Comfortline i pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Trendline. 6) V rámci možností
daných systémem. Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.
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Komfort,
nově
definovaný.
Vysoký komfort jízdy.
Ergonomická sedadla s tvarově stabilními potahy
„Premium“, vynikající odhlučnění, výborný výhled
z vozu na všechny strany a příjemný pocit z vnímání
prostoru.
Nejlepší připojení do sítě.
Velký barevný displej s vysokým rozlišením a s úhlopříčkou 10,25 palců (26 cm) Digital Cockpit1), nová
rádia a navigační systémy s dotykovým displejem
s úhlopříčkou až 9,2 palce (23,4 cm), připojení k inter
netu díky integrované SIM kartě, mobilní služby online
We Connect3) a indukční nabíjení chytrých mobilních
telefonů4).
Interiér s maximální variabilitou.
Otočná sedadla5) i trojsedadlovou lavici v prostoru pro
cestující lze pohodlně sklopit, plynule překlopit a bezpečně zafixovat v jakékoli poloze na systému vodicích
lišt. Snadná manipulace při demontáži i instalaci
sedadel.
Rozsáhlejší sériová výbava.
Všechny linie jsou vybaveny mj. multifunkčním koženým volantem, nově navrženou palubní deskou, elektrickou dětskou pojistkou, asistentem pro kompenzaci
bočního větru6) a LED vnitřním osvětlením.
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Technologie,
jež jsou vzorem pro všechny.
Multivan 6.1 vždy určoval směr vývoje – nikdy to však nebylo v takovém
rozlišení, jako v případě nového panelu přístrojové desky Digital Cockpit1).
Na něm se zobrazuje vše podstatné, např. navigační mapa s daty získanými v reálném čase z internetu, položky telefonního seznamu z chytrého
mobilního telefonu nebo osobní seznam skladeb z tabletu. A to na
opravdu velké ploše, ve vysokém kontrastu a v maximálním rozlišení.

Navigační systém „Discover Media“.2) Je vybaven barevným dotykovým TFT displejem se senzorem přiblížení
a s úhlopříčkou 8 palců (20,8 cm), 6 reproduktory, slotem na SD kartu, 2 externími USB porty, rozhraním bluetooth, 32GB vnitřní pamětí, internetovým rádiem a jeho výkon je 4x 20 W. Poskytuje hybridní navigaci a volbu
zobrazení nejrůznějších map, které lze aktualizovat bez karty přímo z internetu. Řídit jej lze pomocí hybridního
hlasového ovládání. Podporuje bezdrátové3) připojení App-Connect, We Connect4) a We Connect Plus4), 5), 6).

Navigační systém „Discover Pro“.5) Kromě funkcí navigačního systému „Discover Media“ je vybaven barevným
dotykovým TFT displejem se senzorem přiblížení a s úhlopříčkou 9,2 palců (23,4 cm), vnitřní pamětí s kapacitou 64 GB, příjmem digitálního vysílání DAB+ a umožňuje paralelní zobrazení navigační mapy na digitálním
panelu přístrojové desky Digital Cockpit1) a na displeji navigačního systému.

1) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Comfortline. 2) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Trendline a pro model Multivan 6.1 Comfortline. 3) Pouze pro iPhone. 4) Pro využívání služeb
We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu
online se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služby We Connect Plus v úplné smluvní době je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. 5) Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Comfortline a pro model
Multivan 6.1 Highline. 6) We Connect Plus s aktivním prodloužením od druhého roku za příplatek. Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Parkovací asistent
„Park Assist“.1), 2) NOVINKA
Podporuje řidiče při
parkování do příčných
i podélných parkovacích
míst. Přitom přebírá
a současně optimalizuje
ovládání volantu.

Asistent pro couvání
s přívěsem „Trailer
Assist“.1), 3) NOVINKA
Při přesném couvání
i při zajíždění do příčných parkovacích míst
zjednodušuje řízení vozu
s připojeným přívěsem.

ParkPilot s aktivní ochranou boků vozidla.1), 3)

Asistent pro kompenzaci
bočního větru.1) NOVINKA

NOVINKA

Monitoruje prostor po
stranách vozu a prostřednictvím displeje
infotainment systému
varuje řidiče při kritickém
přiblížení k překážkám.

Systém rozpoznávání
dopravních značek.1), 3)
NOVINKA

Prostřednictvím automatického přibrzdění jednotlivých kol stabilizuje
vůz při nárazovém bočním větru.

Asistent pro udržování
vozu v jízdním pruhu
„Lane Assist“.1), 3), 4)
NOVINKA

Prostřednictvím speciální
kamery snímá dopravní
značky s omezením
rychlosti, zákazem předjíždění, stejně jako jejich
časová omezení a omezení podmíněná počasím,
a informuje o nich na
multifunkčním ukazateli.

Pomocí multifunkční
kamery snímá vodorovné dopravní značení
jízdního pruhu a aktivními zásahy do řízení
v něm vůz udržuje.

Asistenční systémy
první volby.
Multivan 6.1 se neustále učí nové věci. Proto nyní nabízí více
asistenčních systémů než kdykoli dříve. Například systém „Park
Assist“1), 2) pro snadné parkování, systém „Lane Assist“1), 3), 4)
pro udržování vozu v jízdním pruhu nebo systém rozpoznávání
dopravních značek1), 3) pro snímání svislých dopravních značek.
1) V rámci možností daných systémem. 2) Sériová výbava pro model Multivan 6.1 Highline. Výbava na přání pro model Multivan 6.1 Trendline a pro model Multivan 6.1 Comfortline. 3) Výbava na přání.
způsob jízdy. 5) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION. 6) Není v nabídce pro všechny motorizace. 7) Nedodává se pro model Multivan 6.1 Comfortline s dlouhým rozvorem.

4) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý

Multivan 6.1

Asistent pro vyjíždění
z parkovacího místa.1), 3)
NOVINKA

Kontrola poklesu tlaku
vzduchu v pneumatikách.1), 3) NOVINKA

Akusticky varuje řidiče
při couvání z parkovacího
místa v případě, že systém v kritické vzdálenosti
rozpozná jiné vozidlo.
Jestliže řidič na varování
nereaguje, systém začne
automobil brzdit.

Informuje řidiče před
jízdou i v jejím průběhu
o aktuálním tlaku v jednotlivých kolech a varuje
při jeho poklesu. V každém kole jsou senzory,
které bezdrátově snímají
informaci o tlaku.

Adaptivní tempomat
ACC včetně systému
„Front Assist“ s funkcí
nouzového brzdění City
Brake.1), 3)
Automaticky přizpůsobuje rychlost Vašeho
automobilu rychlosti
vpředu jedoucího vozu
a udržuje od něj řidičem
přednastavený odstup.

Asistent pro jízdu
z kopce.1), 3), 5)
Při jízdě ze svahu zajišťuje kontrolovanou
a bezpečnou jízdu.
Reguluje přitom otáčky
motoru a v případě
potřeby zasahuje do
řídicího systému brzd.
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Nejvyšší výkon,
v každém terénu.
S automobilem si lze užít ještě více zábavy, když je
přesně přizpůsobený individuálnímu stylu jízdy.
Proto má Multivan 6.1 v nabídce pohon předních kol
i pohon všech kol3), 6), manuální převodovku i dvouspojkovou převodovku3), 6) a adaptivní regulaci podvozku3), 7). V závislosti na nastavení si tak můžete užít
jízdu buď mimořádně ekonomickou, nebo velmi
komfortní, či sportovní.

Dvouspojková převodovka DSG.3), 6) Motory TDI mohou být kombinovány se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, která umožňuje plně automatickou,
jemnou změnu převodových stupňů bez přerušení přenosu hnací síly a přizpůsobuje
se jízdnímu stylu řidiče.
Adaptivní regulace podvozku DCC.3), 7) Umožňuje nastavení podvozku ve třech
stupních – normální, komfortní nebo tuhé sportovní. Volba jízdního profilu se
uskutečňuje stiskem tlačítka a může být prováděna v průběhu jízdy.
Pohon všech kol 4MOTION.3), 6) Pohon 4MOTION automaticky přizpůsobuje pomocí
lamelové spojky na zadní nápravě s elektronickým řízením přenos hnací síly aktuální
jízdní situaci. Malá hmotnost systému je základem pro optimální jízdní chování
a vysokou jízdní dynamiku.

Všechny asistenční systémy najdete
ve videu na adrese www.vwn.de/fas

Mechanická uzávěrka diferenciálu.3), 5) Ve spojení s volitelným pohonem všech kol
4MOTION3), 6) může být zadní náprava vybavena také mechanickou uzávěrkou diferenciálu, která usnadňuje rozjíždění v náročných podmínkách, např. mimo zpevněné
cesty v terénu. Multivan 6.1 díky tomu patří k vozům s nejlepší průchodností terénem ve své třídě.

Výbava,
sériově s mnoha
atraktivními prvky.
Multivan 6.1 splní téměř všechny nároky, které jsou na něj kladeny. Design
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riér a bohatá sériová výbava pro všechny tři linie nenechají žádné přání
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Rozměry v mm1)

Sériová výbava (výběr)

Multivan 6.1 Trendline
• nárazníky lakované v barvě vozu, kryty vnějších
zpětných zrcátek a kliky dveří černé, nelakované
• mřížka chladiče se 2 chromovanými lištami NOVINKA
• halogenové světlomety H7 NOVINKA
• 16" nebo 17" ocelová kola s celoplošnými
kryty2) NOVINKA
• palubní deska s černě lakovanými lemy a s chromovanými prvky, řada odkládacích přihrádek a uzamykatelná přihrádka na palubní desce NOVINKA
• multifunkční kožený volant NOVINKA
• multifunkční ukazatel „Plus“ NOVINKA
• rádio „Composition Colour“ s dotykovým displejem
s úhlopříčkou 6,5 palce (16,5 cm) a se čtyřmi reproduktory NOVINKA
• 2zónová klimatizace „Climatic“
• 5 sedadel
1) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry mohou být z důvodu výrobních tolerancí odlišné.

2) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.

3) V rámci možností daných systémem.

• komfortní sedadla řidiče a spolujezdce s možností
výškového nastavení
• potahy sedadel „Quadratic“ v titanově černé NOVINKA
• trojsedadlová lavice, skládací stolek (pro vnitřní
i venkovní použití) v prostoru pro cestující
• vnitřní cirkulace ve stropě prostoru pro cestující
• LED osvětlení v interiéru NOVINKA
• boční posuvné dveře vpravo
• asistent pro kompenzaci bočního větru3) NOVINKA
• eCall – systém tísňového volání NOVINKA

Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.
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Sériová výbava (výběr)

Multivan 6.1 Comfortline

Multivan 6.1 Highline
• 7 sedadel, komfortní sedadla řidiče a spolujezdce
s možností výškového nastavení
• potahy sedadel „Circuit“ v titanově černé NOVINKA
• trojsedadlová lavice, dvě otočná sedadla a skládací
stolek v prostoru pro cestující
• vnitřní cirkulace ve stropě prostoru pro cestující
• LED osvětlení v interiéru NOVINKA
• sluneční rolety na bočních oknech vzadu
• zdvojený konektor USB-C pro nabíjení přístrojů
v prostoru pro cestující NOVINKA
• boční posuvné dveře vpravo
• asistent pro kompenzaci bočního větru3) NOVINKA
• eCall – systém tísňového volání NOVINKA

3 000

908
Rozměry v mm1)

Sériová výbava (výběr)

• nárazníky, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky
dveří lakované v barvě vozu
• mřížka chladiče s 5 chromovanými lištami NOVINKA
• halogenové světlomety H7 NOVINKA
• 16" kola z lehké slitiny „Clayton“2) ve stříbrné barvě
nebo 17" kola z lehké slitiny „Devonport“2) ve stříbrné barvě
• palubní deska s černě lakovanými lemy a s chromovanými prvky, řada odkládacích přihrádek a uzamykatelná přihrádka na palubní desce NOVINKA
• dekorační lišty „Bright Brushed Grey“ NOVINKA
• multifunkční kožený volant NOVINKA
• multifunkční ukazatel „Premium“ NOVINKA
• rádio „Composition Colour“ s dotykovým displejem
s úhlopříčkou 6,5 palce (16,5 cm) a se šesti reproduktory NOVINKA
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• nárazníky, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky
dveří lakované v barvě vozu
• mřížka chladiče s 5 chromovanými lištami NOVINKA
• paket „Chrom“
• LED světlomety a LED zadní světla NOVINKA
• mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáček
• 17" kola z lehké slitiny„Aracaju“ ve stříbrné
barvě NOVINKA
• palubní deska s černě lakovanými lemy a s chromovanými prvky, řada odkládacích přihrádek a uzamykatelná přihrádka na palubní desce NOVINKA
• dekorační lišty „Pewter Wave Grey“ NOVINKA
• multifunkční kožený volant NOVINKA
• Digital Cockpit NOVINKA
• navigační systém „Discover Media“ s dotykovým displejem 8 palců (20,3 cm) a se 6 reproduktory NOVINKA

• 3zónová klimatizace „Climatronic“
• 7 sedadel, komfortní sedadla řidiče a spolujezdce
s možností výškového nastavení
• potahy sedadel microfleece „ArtVelours“ v kombinaci šedá Palladium/titanově černá NOVINKA
• trojsedadlová lavice se střední loketní opěrkou, dvě
otočná sedadla a multifunkční stolek NOVINKA
v prostoru pro cestující
• vnitřní cirkulace ve stropě prostoru pro cestující
• sluneční rolety na bočních oknech vzadu
• zdvojený konektor USB-C pro nabíjení přístrojů
v prostoru pro cestující NOVINKA
• elektrické boční posuvné dveře vpravo i vlevo
• asistent pro kompenzaci bočního větru3), ParkPilot3)
a parkovací asistent „Park Assist“3) NOVINKA
• eCall – systém tísňového volání NOVINKA

Laky
01

Dvoubarevné lakování

Sériová výbava

Výbava na přání

Lak s perleťovým efektem

| TL |

02

03

04

05

06

07

Trendline

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

08
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Metalické laky
09

10

11

12

13

14

Dvoubarevné lakování
01 béžová Mojave/černá Deep NOVINKA | TL | CL | HL |
02 stříbrná Reflex/šedá Indium NOVINKA | TL | CL | HL |
03 stříbrná Reflex/modrá Starlight NOVINKA
| TL | CL | HL |
04 stříbrná Reflex/červená Fortana NOVINKA
| TL | CL | HL |
05 bílá Candy/bronzová Copper Bronze NOVINKA
| TL | CL | HL |
06 bílá Candy/zelená Bay Leaf NOVINKA | TL | CL | HL |
07 bílá Candy/šedá Ascot NOVINKA | TL | CL | HL |
Lak s perleťovým efektem
08 černá Deep | TL | CL | HL |

15

16

17

18

Metalické laky
09 stříbrná Reflex | TL | CL | HL |
10 šedá Indium | TL | CL | HL |
11 modrá Starlight | TL | CL | HL |
12 modrá Ravenna NOVINKA | TL | CL | HL |
13 béžová Mojave | TL | CL | HL |
14 bronzová Copper Bronze NOVINKA | TL | CL | HL |
15 červená Fortana NOVINKA | TL | CL | HL |
16 zelená Bay Leaf NOVINKA | TL | CL | HL |

Základní laky
19

Individuální lakování
Na přání může být Multivan 6.1 dodán také v mnoha
dalších barvách. Informace o rozsáhlé nabídce možností individuálního lakování získáte u Vašeho prodejce Volkswagen Užitkové vozy.

20

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Základní laky
17 bílá Candy | TL | CL | HL |
18 šedá Ascot NOVINKA | TL | CL | HL |
19 červená Kirsch | TL | CL | HL |
20 šedá Pure NOVINKA | TL | CL | HL |

Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Barva interiéru, dekorační lišty a potahy sedadel

Barva interiéru
01 titanově černá/titanově černá s černě
lakovanými lemy a chromovanými
prvky NOVINKA | TL | CL | HL |
Dekorační lišty
02 Bright Brushed Grey NOVINKA | CL |
03 Pewter Wave Grey NOVINKA | HL |
04 Grey Woodgrain NOVINKA | CL | HL |
Potahy sedadel
05 látka „Quadratic” titanově černá NOVINKA
| TL |
06 látka „Circuit” titanově černá NOVINKA | CL |
07 microfleece „ArtVelours” šedá Palladium/
titanově černá NOVINKA | CL | HL |
08 kůže „Nappa” titanově černá | CL | HL |
09 kůže „Nappa” šedá Moonrock/titanově
černá | CL | HL |
10 kůže „Nappa” hnědá Marakesh/titanově
černá | CL | HL |
11 kůže „Nappa” šedá Palladium/titanově
černá NOVINKA | CL | HL |

01 | 02

01 | 03

01 | 04

17"
05

06

07

03

18"
08

Sériová výbava

09

Výbava na přání

| TL |

Trendline

| CL |

10

Comfortline

| HL |

Highline
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Multivan 6.1

14 | 15

Kola
01 Ocelová kola s celoplošnými kryty NOVINKA
6½ J x 16. S pneumatikami 215/65 R 16. | TL1) |
02 Kola z lehké slitiny „Clayton“
6½ J x 16. Lakovaná ve stříbrné barvě.
S pneumatikami 215/65 R 16. | TL | CL1) |
03 Ocelová kola se středovými kryty
7 J x 17. S pneumatikami 235/55 R 17. | TL1) |
04 Kola z lehké slitiny „Devonport“
7 J x 17. Lakovaná ve stříbrné barvě.
S pneumatikami 235/55 R 17. | TL | CL1) | HL |
05 Kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA
7 J x 17. Lakovaná ve stříbrné barvě.
S pneumatikami 235/55 R 17. | TL | CL | HL |
06 Kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA
7 J x 17. Lakovaná v černé barvě s leštěným
povrchem. S pneumatikami 235/55 R 17. | CL2) |
07 Kola z lehké slitiny „Woodstock“
7 J x 17. Lakovaná v černé barvě s leštěným
povrchem. S pneumatikami 235/55 R 17.
| TL | CL | HL |
08 Kola z lehké slitiny „Posada“ NOVINKA
7 J x 17. Lakovaná v černé barvě s leštěným
povrchem. S pneumatikami 235/55 R 17.
| TL | CL | HL |

16"
01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky. 2) Dodává se pouze s modelem Multivan 6.1 EDITION.
orientační, protože tisková technologie nemůže reprodukovat barvy tak, jak vypadají ve skutečnosti.

09 Kola z lehké slitiny „Springfield“
8 J x 18. Lakovaná ve stříbrné barvě.
S pneumatikami 255/45 R 18. | TL | CL | HL |
10 Kola z lehké slitiny „Springfield“
8 J x 18. Lakovaná v černé barvě. S pneumatikami
255/45 R 18. | CL2) |
11 Kola z lehké slitiny „Palmerston“
8 J x 18. Lakovaná v černé barvě s leštěným
povrchem. S pneumatikami 255/45 R 18.
| TL | CL | HL |
12 Kola z lehké slitiny „Teresina“ NOVINKA
8 J x 18. Lakovaná v černé barvě s leštěným
povrchem. S pneumatikami 255/45 R 18.
| TL | CL | HL |
13 Kola z lehké slitiny „Valdivia“ NOVINKA
8 J x 18. Lakovaná v černé barvě s leštěným povrchem. S pneumatikami 255/45 R 18. | CL | HL |

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy.

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze

Multivan 6.1
965.1191.52.01 · Tištěno v České republice.
Změny vyhrazeny. · Vydání: září 2019.
www.vw-uzitkove.cz

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní
a odpovídají stavu produktu v době vydání katalogu. Údaje o výbavě automobilu a technických datech vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se
prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. DSG® a 4MOTION® – v České republice
i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není
v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez
předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých
vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou
být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na
adrese www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci
Německa bezplatná.
Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného připojení k internetu. S ním jsou
na území Evropy spojené náklady za datové přenosy, které s výjimkou služby „Streaming & Internet“ hradí společnost
Volkswagen AG. Pro využívání služeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem Cubic Telecom a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha
evropských zemích. Informace o cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com.
O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je
možné využívat internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například
chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné
pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem
mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu –
zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming).
Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému
iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem.
Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto
služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, resp. může být jinak nastaven.
Bližší informace získáte na adrese www.volkswagen.com/weconnect a/nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Váš prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy

