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Konečně nezávislost.
California.

Originál

Design s ostře definovanými liniemi

Všestranné využití

Optimální vlastnosti pro jízdu v terénu

Nejmodernější asistenční systémy

Integrované příslušenství

Osvědčená kvalita

California Beach

California – model, který je již více než 30 let na trhu
a je neustále vylepšován. Jeden z nejoblíbenějších
a nejúspěšnějších automobilů pro cestování a trávení
volného času: Obytný automobil roku 2019.1)

Kompletně nově navržená přední partie, nová kola
z lehké slitiny2), modifikovaná paleta laků, nové LED
světlomety vpředu i vzadu3).

Osobní vůz pro každodenní využití a automobil pro
cestování a trávení volného času v jednom: Díky kom
paktním vnějším rozměrům a výšce 2 030 mm4) je
vhodný do městského provozu i pro většinu parko
vacích domů. Může mít čtyři až sedm5) sedadel.

Pohon všech kol 4MOTION2), 6), dvouspojková pře
vodovka DSG2), 6), asistent pro jízdu z kopce2), 7), asis
tent pro rozjezd do kopce a mechanická uzávěrka
diferenciálu2), 7).

Nyní také se systémem rozpoznávání dopravních zna
ček2), 8), systémem ParkPilot s aktivní ochranou boků
vozidla2), 8), s asistenty pro kompenzaci bočního větru8),
pro udržování vozu v jízdním pruhu2), 8), 9), pro vyjíždění
z parkovacího místa2), 8), pro couvání s přívěsem2), 8)
a s parkovacím asistentem2), 8).

Kempovací stůl, kempovací židle a neprůhledné
zatemňovací rolety jsou s minimálními nároky
na místo uložené v obložení interiéru a v několika
sekundách připravené k použití.

Vysoce stabilní karoserie, materiály s dlouhou
životností a velmi kvalitní zpracování.

Standardně s minikuchyní a čtyřmi až pěti sedadly.
Alternativně je možné model California Beach
objednat s dvěma bočními posuvnými dveřmi
a čtyřmi až sedmi místy k sezení.

1) Zdroj: Promobil, kategorie „Kompakt-Campingbus“, poslední ocenění 03/2019. 2) Výbava na přání. 3) Sériová výbava pro California Ocean. Výbava na přání pro California Beach a pro California Coast.
mohou z důvodu výrobních tolerancí lišit. 5) Výbava na přání pro California Beach. 6) Není k dispozici pro všechny všechny motorizace. 7) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.

4) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se
8) V rámci možností daných systémem. 9) Řidič musí být kdykoli připraven převzít

řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Nový design interiéru

Nejlepší připojení do sítě

Součástí sériové výbavy je nově navržená palubní
deska s černě lakovanými lemy1), chromovanými
prvky a dekoračními lištami1), nové odolné potahy
sedadel, přepracované vestavěné skříňky s novými
dekory2) a LED osvětlení interiéru.

Barevný displej s vysokým rozlišením Digital Cockpit3),
nová rádia a navigační systémy s dotykovým displejem
s úhlopříčkou až 9,2 palce (23,4 cm)3), mobilní služby
online We Connect5) a nový ovládací panel Camper –
digitální centrální jednotka pro řízení kempovacích funkcí.

Vysoký komfort

Interiér s maximální variabilitou

Ergonomická sedadla s tvarově stabilním polstro
váním, vynikající odhlučnění a tepelná izolace,
vylepšený komfort spaní zajištěný talířovým roštem
horního lůžka, prodloužení lůžka s polohovací
funkcí2) a komfortní matrací pro spaní3).

Otočná sedadla i lavici v obytném prostoru lze poho
dlně sklopit, plynule překlopit a bezpečně zafixovat
v jakékoli poloze. V zavazadlovém prostoru modelu
California Beach je více místa díky novému prodlou
žení lůžka s možností sklopení a uložení.

Rozsáhlé možnosti individualizace
S funkční kuchyňskou linkou2), rozkládací miniku
chyní4) nebo bez kuchyně; se čtyřmi až sedmi sedadly;
s jedněmi nebo dvěma bočními posuvnými dveřmi.

Seznamte se s modelem California
v akci na adrese www.vw-uzitkove.cz/
california-61/california-61

1) Sériová výbava pro California Coast a pro California Ocean. Výbava na přání pro California Beach.
2) Sériová výbava pro California Coast a pro California Ocean.
3) Výbava na přání.
4) Bude v nabídce později. Sériová výbava pro California Beach.
5) 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 sepa

rátní smlouvu 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.

Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.
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Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.
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Zábava začíná.
Jízda ve voze California Beach
Jakmile se zvedne vítr, je vše zase tak daleko. Začíná sezóna
kitesurfingu. A s ní přesuny na ta nejlepší místa. Profesionálové
jako Alina Kornelli a Florian Gruber si se svým vozem California
Beach vezou svůj vlastní surfovací tábor. Díky němu s sebou
vždy mají kompletní vybavení a mohou strávit noc přímo
u moře.

California – Jízda ve voze California Beach
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Trénink dělá mistra kitesurfingu. To je důvod, proč jsou Alina Kornelli a Florian Gruber s jejich vozem
 alifornia Beach na pláži tak často, jak je to jen možné. Vysoký komfort jízdy a bohatá nabídka výbavy na přání
C
promění zejména dlouhé cesty na příjemný zážitek. Ergonomicky tvarovaná palubní deska nabízí kromě
mnoha praktických úložných přihrádek dostatek prostoru pro inovativní technologie - například navigační
systém „Discover Pro“1) s dotykovým displejem s úhlopříčkou 9,2 palce (23,4 cm), jež lze připojit do sítě,
a nový panel přístrojové desky Digital Cockpit1). Oba systémy lze pohodlně ovládat v průběhu jízdy prostřed
nictvím multifunkčního koženého volantu2). S jejich pomocí jsou oba sportovci navedeni na vyhlášená místa
pro provozování kitesurfingu. A poté, co dorazí do cíle, promění během několika minut svůj vůz California
Beach na skvělý plážový příbytek s vlastní minikuchyní a mohou tak podle libosti doplnit energii.

Obytný prostor se rychle změní na převlékací kabinu.
Navigační mapa je umístěna přímo v zorném poli
v centrální části displeje Digital Cockpit1).

Alina Kornelli, německá mistryně ve slalomu 2019
a Florian Gruber, vícenásobný mistr Německa.
1) Výbava na přání.

2) Sériová výbava pro California Coast a pro California Ocean. Výbava na přání pro California Beach.

N
 a obrázku je model California Beach s prvky výbavy na přání.

California – Jízda ve voze California Beach
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Praktické: Sklopné prodloužení lůžka rozděluje zava
zadlový prostor na spodní a horní část.

Vybrané prvky výbavy modelu
California Beach

Nabídka zahrnuje také paket:
California Beach Tour

•
•
•
•

• K
 ompaktní všestranný automobil pro cestování a trávení
volného času
• Čtyři až sedm1) sedadel
• Dvousedadlo s možností sklopení a uložení,
prodloužení lůžka NOVINKA
• Trojsedadlo1) se třemi zásuvkami, s funkcí lůžka
a multiflexboard1) s polstrováním
• Boční posuvné dveře na pravé i levé straně1) NOVINKA

•
•
•
•
•

1) Výbava na přání.

2) Dodává se pouze v kombinaci s paketem California Beach Tour.

3) Sériové uspořádání pro model California Beach.

Na obrázku je model California Beach s prvky výbavy na přání.

Navigační systém „Discover Pro“1) s úhlopříčkou
9,2 palce (23,4 cm) s hybridním rozpoznáváním řeči.

Kompaktní všestranný automobil se skládací minikuchyní
Rozkládací minikuchyně NOVINKA
Čtyři až sedm1) sedadel
Dvousedadlo s možností sklopení a uložení, prodloužení
lůžka NOVINKA
Trojsedadlo1) se třemi zásuvkami, s funkcí lůžka
a multiflexboard1) s polstrováním
Boční posuvné dveře na pravé straně vozu
Ovládací panel Camper s dotykovým displejem NOVINKA
Komfortní talířový rošt horního lůžka
(1,2 m x 2,0 m) NOVINKA
Výsuvná střecha s čelním oknem s elektrohydraulickým
ovládáním1) NOVINKA

California Beach s miniku
chyní, čtyřmi sedadly,
úložnými prostory
a sklopným prodlou
žením lůžka3).

California Beach
s pakety California
Beach Tour, dvěma
bočními posuvnými
dveřmi, sedmi sedadly2)
a multiflexboardem1).

California – Jízda ve voze California Beach
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Cílem je cesta sama. Nezáleží na tom, která.
Pohon všech kol 4MOTION.
Pohon všech kol 4MOTION.1), 2) Pohon všech kol
prostřednictvím elektronicky řízené lamelové
spojky na zadní nápravě automaticky přizpůsobí
přenos síly motoru aktuální jízdní situaci. Nízká
hmotnost celého systému je základem pro opti
mální jízdní chování a vysokou jízdní dynamiku.

1) Výbava na přání.

2) Není k dispozici pro všechny motorizace.

3) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.

Na obrázku je model California Beach s prvky výbavy na přání.

Ochranné kryty spodní části vozu.1) Optimální ochranu
při jízdě v terénu představují robustní kovové kryty
spodní části vozu. Pro model California lze objednat
rovněž ochranný kryt motoru a převodovky z hliníko
vého plechu, stejně jako další ochranný kryt diferen
ciálu zadní nápravy a obou bočních prahů

Mechanická uzávěrka diferenciálu.1), 3) Jako další
rozšíření pohonu všech kol 4MOTION1), 2) je v nabídce
také mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápra
vy, která usnadňuje rozjíždění v náročných podmín
kách mimo zpevněné cesty v terénu. California je tak
vozem s nejlepší průchodností terénem ve své třídě.

California – Technologie pohonu a každodenní využití
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Podvozek a převodovka.
Dvouspojková převodovka DSG.3), 4) Obě výkonnové varianty
motorů TDI mohou být kombinovány s adaptivní 7stupňo
vou dvouspojkovou převodovkou DSG. Ta umožňuje plně
automatickou a plynulou změnu převodových stupňů bez
přerušení přenosu hnací síly. Převodovka DSG se navíc při
způsobí stylu jízdy řidiče
Adaptivní regulace podvozku DCC.3) Díky adaptivní regulaci
podvozku jsou k dispozici jízdní profily „normal“, „komfort“,
„eco“ a „sport“. Volba profilu se uskutečňuje pomocí tlačítka
a lze ji provádět také v průběhu jízdy. Navíc je možné nakonfi
gurovat vlastní jízdní profil „individual“.

Až do posledního místečka.
Dostatečně kompaktní pro nové objevy.
California již po desetiletí patří k nejlépe navrže
ným vozům pro cestování a trávení volného času.
Využívat ho však můžete nejenom na dovolené, ale
bez omezení také v každodenním životě. Díky svým
kompaktním rozměrům a výšce vozu 2030 mm1)
se dokonce vejde do většiny parkovacích garáží.
Úzké průjezdy, klikaté uličky a dlážděné ulice zvládá

stejně snadno jako dlouhé vzdálenosti na dálnici.
Vyznačuje se výbornou ovladatelností, která
je srovnatelná s osobním automobilem, vysokou
pozicí sezení a variabilním prostorem pro cestující
a může být vybaven až se sedmi2) sedadly. Tato
flexibilita z něj učinila to, čím dnes je – všestranný
automobil, který se těší velké oblibě.

1) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu výrobních tolerancí mohou lišit.
s prvky výbavy na přání.

2) Pouze v kombinaci s paketem California Beach Tour.

3) Výbava na přání.

4) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.

Na obrázku je model California Beach

California – Technologie pohonu a každodenní využití
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Parkovací asistent
„Park Assist“.1), 2) NOVINKA
Pomáhá řidiči při p
 arkování
do příčných i podélných
parkovacích míst. Přitom
přebírá a současně optima
lizuje ovládání volantu.

Asistent pro couvání
s přívěsem „Trailer 
Assist“.1), 2) NOVINKA
Při přesném couvání
i při zajíždění do příčných
parkovacích míst zjedno
dušuje řízení vozu s připo
jeným přívěsem.

ParkPilot s aktivní ochranou
boků vozidla.1), 2) NOVINKA

Kontrola poklesu tlaku
vzduchu v pneumatikách.1), 2)
NOVINKA

V průběhu jízdy monitoruje
prostor po stranách vozu
a prostřednictvím displeje
infotainment systému
varuje řidiče při kritickém
přiblížení k překážkám.

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

Systém rozpoznávání
dopravních značek.1), 2)
NOVINKA
Prostřednictvím speciální
kamery snímá dopravní
značky s omezením
rychlosti a zákazem
předjíždění, stejně jako
jejich časová omezení
a omezení podmíněná
počasím, a informuje
o nich na multifunkčním
ukazateli.

Asistent pro kompenzaci
bočního větru.1) NOVINKA
Prostřednictvím automatic
kého přibrzďování jednotli
vých kol stabilizuje vůz při
nárazovém bočním větru.

Asistent pro udržování vozu
v jízdním pruhu „Lane

Assist“.1), 2), 3) NOVINKA

Asistent pro couvání
z parkovacího místa.1), 2)

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

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

NOVINKA

Adaptivní tempomat ACC
včetně systému „Front
Assist“ s funkcí nouzového
brzdění City Brake.1), 2)
Automaticky přizpůsobuje
rychlost Vašeho automobilu
rychlosti vpředu jedoucího
vozu a udržuje od něj řidi
čem přednastavený odstup.

Asistent pro jízdu
z kopce.1), 2), 4)
Při jízdě ze svahu zajišťuje
kontrolovanou a bezpečnou
jízdu. Reguluje přitom
otáčky motoru a v případě
potřeby zasahuje do řídicího
systému brzd.

Pohodové cestování na dovolené.
Deset asistenčních systémů, které musíte mít.
Videa vybraných asistenčních systémů najdete na adrese
www.vw-uzitkove.cz/california-61/california-61/asistencni-systemy-ridice

1) V rámci možností daných systémem.

2) Výbava na přání.

3) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

4) Dodává se pouze v kombinaci s pohomen všech kol 4MOTION.

California – Asistenční systémy
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Nejvíce Vám chutná při cestování.
Vaření ve voze California Coast.
Příroda volá. A stále více lidí toto volání následuje. Oblíbenými cíli jsou roman
tické, divoké útesy, skrytá horská jezera nebo staleté kulturní památky. Pokud
chcete, aby Vaše zážitky byly ještě autentičtější, můžete při vaření p
 oužívat
místní produkty a připravovat si pokrmy sami. Nejlépe ve voze California,
například v modelu California Coast.
Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

California – Vaření ve voze California Coast
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Dřez lze vyjmout a použít mimo automobil.

Jedna věc je jistá: Na dovolené ve volné přírodě Vám rychle vyhládne. Model California Coast je proto vybaven
plně funkční kuchyní, kde si můžete kdykoli připravit něco čerstvého k jídlu. Pro Vaši nezávislost v oblasti stra
vování však máte k dispozici celou řadu dalších prvků výbavy, která Vám usnadní život v divočině. Například
30litrovou nádrž na pitnou vodu, 42litrovou kompresorovou chladničku nebo dvě přídavné bezúdržbové
baterie. Hodně toho můžete zvládnout také mimo automobil. Umožní to stabilní hliníková kempovací sada,
vyjímatelný dřez a vnější sprcha*. Vašemu stolování pod širým nebem tak nestojí nic v cestě.

* Výbava na přání.

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

California – Vaření ve voze California Coast
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Stabilní kryt z bezpečnostního skla je možné
využít i jako pracovní plochu.

Obě kempovací židle i kempovací stůl lze
rychle rozložit.

Vybrané prvky výbavy modelu
California Coast
•
•
•
•

Flexibilní pracovní desku lze při vaření jednoduše
vysunout dozadu zafixovat ji k lavici sedadla. Výška
od podlahy ke stropu kuchyně je při vysunutém horním
lůžku 2 300 mm1).

1) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu výrobních tolerancí mohou lišit.

2) Výbava na přání.

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

•
•
•
•
•
•
•

Komfortní cestovní automobil s bohatou výbavou
Multifunkční kožený volant a multifunkční ukazatel „Premium“
Ovládací panel Camper s dotykovým displejem NOVINKA
P
 lnohodnotná kuchyně s plynovým vařičem, dřezem a 42litrovou
kompresorovou chladničkou
Přepracovaný design skříně se vzhledem dřeva v dekoru Bright Oak NOVINKA
Dvousedadlo a další samostatné sedadlo2)
Dolní lůžko vybavené polohovací funkcí (1 140 mm x 1 950 mm) NOVINKA
Horní lůžko s komfortním talířovým roštem (1 200 mm x 2 000 mm) NOVINKA
Výsuvná střecha s elektrohydraulickým ovládáním a oknem na čelní stěně2)
Dvě přídavné baterie
Skládací kempovací židle a skládací kempovací stůl

California Coast s kuchyňskou linkou, světlou skříňovou
vestavbou, čtyřmi sedadly a prodlouženým lůžkem
s polohovací funkcí.

California – Vaření ve voze California Coast
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Vaření není jen o jídle.
Nový design kuchyně v California Coast/Ocean.
V modelu California Coast i California Ocean na Vás čeká plnohodnotná kuchyně v novém designu. Základnu
kuchyně tvoří extrémně lehký, přitom však vysoce stabilní hliníkový kompozit. Dekor pracovní plochy má
u modelu California Coast vzhled světlého dřeva, u modelu California Ocean ušlechtilý vzhled břidlice. Kromě
kombinace vařiče a dřezu z nerezové oceli je součástí sériové výbavy také 42litrová kompresorová chladnička,
velká spodní skříňka, flexibilní pracovní deska a tři úložné přihrádky. Bez problémů je tak zde možné připravit
i tříchodové menu.

Úložné přihrádky. V úzkém okně nad kompresorovou
chladničkou je integrován pohyblivý zatemňovací
modul se třemi úložnými přihrádkami. Ty jsou ideální
např. pro uložení koření. Po zasunutí úložných při
hrádek dozadu získáte nerušený výhled oknem.

Kombinace vařiče a dřezu. V levé části pod dvoudíl
ným krytem z bezpečnostního skla se nachází dvou
plotýnkový plynový vařič (max. 1 800 W) s komfort
ním piezoelektrickým zapalovačem; v pravé části je
pak umístěn vyjímatelný dřez z nerezové oceli.

Kompresorová chladnička s objemem 42 l. Snadno
přístupná chladnička s horním víkem a závěsným
úložným košem využívá ke chlazení integrovaný kom
presor. Díky dobré tepelné izolaci a přídavné baterii
zůstanou Vaše nápoje i za jízdy příjemně chladné.

Kuchyňská skříňka. Je přístupná pomocí posuvných
dveří a lze ji tak otevřít i při rozloženém lůžku. Ve
skříňce je mimo jiné také výsuvný příborník a v její
zadní části se nachází 30litrová nádrž na splaškovou
vodu s ochranou proti zamrznutí.

Flexibilní pracovní deska. Díky ukotvení ve vodicí liště
je pracovní desku možné posouvat. V horizontální
poloze ji lze zajistit buď vpravo vyklopením pevné
nohy, nebo vlevo pomocí pružného popruhu k opěrce
hlavy zadního sedadla. Není-li potřebná, lze ji sklopit.

Zadní skříň. Zde jsou umístěny všechny důležité
komponenty pro dodávku elektřiny, vody a plynu:
Proudový chránič, nádrž na pitnou vodu s nikou, do
které se vejde propan-butanová láhev* o hmotnosti
2,8 kg, a páka ventilu pro vypouštění pitné vody.

* Výbava na přání.

Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.
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Večeře snadno a rychle.
Nová minikuchyně v California Beach.
Míchaná vejce ráno, malé těstoviny v průběhu dne nebo teplá polévka před spa
ním: se sériovou rozkládací minikuchyní* si ve voze California Beach můžete nyní
pohodlně připravit jednoduchá jídla. Pracovní deska s vařičem s jedním hořákem je
v průběhu jízdy bezpečně uložena v bočním panelu. Poté, co dorazíte do místa Vaší
dovolené, můžete varnou desku rychle vyjmout z obložení a uvést do provozu. Po
použití lze minikuchyň snadno vyčistit a složit. Ve složeném stavu nikterak neome
zuje prostor pro spaní.

Minikuchyně* s rozkládacím stolem. Univerzální
rozkládací stůl, který je v průběhu jízdy bezpečně
uložený v bočních posuvných dveřích, lze v případě
potřeby upevnit do vodicí lišty rozložené miniku
chyně* a podepřít dvěma nohama.

Rozkládací minikuchyně.* Poté, co zasunete hliníko
vou konstrukci s pracovní deskou z nerezové oceli do
bočního panelu, můžete celou plochu vozu California
Beach využít jako plochu lůžka.
Úložná přihrádka.* Součástí minikuchyně* je také
hluboký úložný prostor. Nádobí a mycí potřeby jsou
tak vždy po ruce.

* Sériová výbava pro California Beach. Výbava na přání s paketem California Beach Tour.

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

Přihrádka na propan-butanovou láhev.* Pod her
meticky uzavíratelným krytem může být na sponách
bezpečně upevněna propan-butanová láhev o veli
kosti 1,8 kg (není součástí výbavy vozu, nutno dokou
pit samostatně). S vařičem je propojena p
 lynovou
hadicí.

California – Nová minikuchyně ve voze California Beach
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Otevřete výklopné zadní
dveře a užívejte si.
Bydlení a spaní ve voze
California Ocean.
Na těch nejkrásnějších místech na světě nejsou zpravidla
žádné hotely. To ale neplatí, pokud s sebou máte vlastní. Při
zaparkování na správném místě budete mít z vozu California
Ocean fantastický výhled na dechberoucí panoráma nebo za
jasné noci nezapomenutelný pohled na miliony hvězd.

Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.
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Doma je doma. A ještě krásnější je, když si domov můžete vzít s sebou na ta nejodlehlejší místa. Tuto
 eomezenou svobodu zajistí rodinám model California Ocean. Děti se ráno probudí ve své vlastní pod
n
krovní posteli s volným výhledem až k obzoru. Rodiče odpoledne zrelaxují tělo i duši na pohovce v obý
vacím pokoji. A večer mohou všichni společně pohodlně zakončit den ve své vlastní kuchyni v příjemném
tlumeném světle LED osvětlení „Camper“ před tím, než ráno opět vyrazí do další destinace. Rodina tak
zažije každý den něco nového. Přitom však zůstává stále mezi vlastními čtyřmi stěnami.

Panoramatické okno ve výsuvné střeše je
možné otevřít po rozepnutí zipu.

Díky prodloužení lůžka s polohovací funkcí se plocha pro spaní
promění na oblíbené místo.
Díky LED osvětlení „Camper“ plus se smívací funkcí se
interiér vozu ponoří do příjemného a efektního světla.

Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.
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Ovládací panel Camper je možné obsluhovat
také z horního lůžka.
Díky lůžku s talířovým roštem se na horním
lůžku leží ještě pohodlněji.

Pomocí ovládacího panelu Camper lze nastavit nezávislé topení na
noc na nepřetržitý provoz.

Vybrané prvky výbavy modelu
California Ocean
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Výbava na přání.

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

Elegantní cestovní automobil s vysoce kvalitní výbavou
Šest chromovaných lišt na čelní masce
Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky, LED světlomety vpředu i vzadu
Multifunkční kožený volant a přístrojová deska Digital Cockpit* NOVINKA
K
 limatizace „Climatronic“, nezávislé topení, zdvojená skla v obytném prostoru
Ovládací panel Camper s dotykovým displejem NOVINKA
Plnohodnotná kuchyně s plynovým vařičem, dřezem a 42litrovou kompresorovou chladničkou
Přepracovaný design skříně se vzhledem břidlice v dekoru Graphite Grey NOVINKA
Dvousedadlo a další samostatné sedadlo*
Koncept osvětlení „Camper“ a LED osvětlení skříně
Dolní lůžko vybavené polohovací funkcí (1 140 mm x 1 950 mm) NOVINKA
Horní lůžko s komfortním talířovým roštem (1 200 mm x 2 000 mm) NOVINKA
Výsuvná střecha s elektrohydraulickým ovládáním a oknem na čelní stěně
Skládací kempovací židle a stolek

California Ocean s kuchyňskou linkou, tmavou skříňovou
vestavbou, čtyřmi sedadly a prodlouženým lůžkem
s polohovací funkcí.

California – Bydlení a spaní ve voze California Ocean
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Útulný, jako nikdy v minulosti.
Nový komfort bydlení a spaní
ve voze California Coast/Ocean.
Ve voze California strávíte ty nejkrásnější dny v roce – a také noci. Ještě pří
jemnější spánek totiž zajistí nový talířový rošt pod matrací lůžka pod stře
chou vozu. Spodní dvoulůžko je poprvé vybaveno polohovací funkcí. Část
lůžka pod hlavou tak může být v několika krocích zvednuta a zajištěna
přesně podle Vašich potřeb.

Úložný střešní box. Nad opěradlem zadního sedadla
je pod stropem umístěn výklopný úložný box s obje
mem 45 litrů, který je pohodlně přístupný jak při
sezení, tak při poloze vleže.

Šatní skříň. V zadní části obytného prostoru je umís
těna dvoudílná skříň se zrcadlem, šatní tyčí a uzamy
katelným trezorem. Nový systém dveří zajišťuje
snadné otevírání a zavírání skříně.

Úložná zásuvka pod lavicí dvousedadla. V zásuvce
o objemu cca. 60 l mohou být uloženy malé a střed
ně velké cestovní potřeby, jako např. polštáře nebo
deky.

Talířový rošt. Flexibilní nosné prvky talířového roštu
se přizpůsobí spící osobě a zlepšují komfort ležení
na lůžku v patře s rozměry 1 200 mm x 2 000 mm.

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

Zatemnění kabiny. Čelní okno lze zatemnit dvěma
roletami, boční okna na straně řidiče i spolujezdce
pomocí závěsů s magnety.
Zatemnění obytného prostoru. Integrované rolety
lze stáhnout ve vodicích lištách a interiér tak na
všech stranách neprodyšně zatemnit. Vnější reflexní
hliníková vrstva slouží také jako tepelná izolace.

California – Obytný prostor a prostor pro spaní ve voze California Coast/Ocean
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Váš dům u moře.
Nový komfort bydlení a spaní
ve voze California Beach.
Probuzení vlnami příboje časně ráno na pláži – to se Vám pravděpodobně nestane
v žádném jiném automobilu než ve voze California Beach. Celý jeho interiér je podří
zen spontánnímu cestování. A manuálně ovládanou markýzu1) pak můžete vytáh
nout tam, kde se Vám to nejvíce líbí. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro sériové
provedení se 4 sedadly nebo jednu z volitelných variant s 5, 6 nebo se 7 sedadly:
Všechny varianty jsou k dispozici s novým skládacím prodloužením lůžka nebo
multiflexboardem1), 2), neprůhlednými zatemňovacími roletami v obytném prostoru
a látkovými roletami v kabině.

Provedení se 6 nebo 7 sedadly3) a se skládací mini
kuchyní4). Rozhodnete-li se pro tuto variantu vozu
California Beach získáte dva vozy v jednom: osobní
automobil se šesti3) nebo sedmi3) sedadly pro zajiště
ní každodenních potřeb a cestovní vůz až se čtyřmi
místy pro spaní a pro trávení volného času.

1) Výbava na přání. 2) Při objednání multiflexboardu, odpadá kryt zavazadlového prostoru.
také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

3) Dodává se pouze v kombinaci s paketem California Beach Tour.

4) Sériová výbava pro California Beach. Dodává se pouze v kombinaci s paketem California Beach Tour.

Na obrázku jsou vyobrazeny

Dvousedadlo s úložným prostorem na straně. Tato
varianta výbavy je doporučována pro dvojice nebo
malé rodiny, jež potřebují méně míst pro sezení
a více úložného prostoru. Může být kombinována se
skládací minikuchyní4).

Výsuvná střecha s manuálním ovládáním. Lze ji
snadno odjistit v přístupovém otvoru a vytlačit
nahoru. Model California Beach může být poprvé
na přání vybaven také výsuvnou střechou s půlkru
hovým oknem na čelní straně a s elektrohydraulickým
ovládáním1).
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Cíl před očima.
Cestování v digitálním světě.
Automobily jsou stále sofistikovanější. Rovněž ve voze California je již
dnes integrováno mnoho digitálních technologií, které zvyšují komfort
jízdy i kempování. Například digitální panel přístrojové desky s vysokým
rozlišením Digital Cockpit1) s navigační mapou. Nebo nový ovládací
p
 anel Camper, jehož prostřednictvím jsou řízeny všechny důležité funkce
při kempování. Dále také Volkswagen We Connect2) – celá řada služeb,
které promění Váš chytrý mobilní telefon na dálkové ovládání automo
bilu. A to je teprve začátek.
1) Výbava na přání. 2) 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 službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné
uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na adrese www.portal.volkswagen-we.com. Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.
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Playlist z chytrého mobilního telefonu

Paralení zobrazení navigační mapy ve vysokém rozlišení ve 3D perspektivě1)

Systém rozpoznávání dopravních značek2), 4)

Digital Cockpit
Ve voze California můžete nyní zažít digitální pokrok na vlastní kůži. Nejmodernější infotainment systémy s velkou
kapacitou pro ukládání dat a digitální panel Digital Cockpit2) nabízejí mnoho nových funkcí. Panel Digital Cockpit2)
zaujme svým displejem s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm), se sytými barvami, velkým jasem a extrémně vyso
kým kontrastem. Ovládat jej můžete pomocí dotykového displeje infotainment systému nebo multifunkčního
volantu3). Pomocí tlačítek tak můžete pohodlně procházet seznam hudebních skladeb, který jste si připravili na
Vaši dovolenou, nebo u adaptivního tempomatu ACC2), 4) nastavit bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího
vozu při respektování zákonných rychlostních limitů. Ještě více možností Vám pak dává kombinace panelu
D
 igital Cockpit2) a navigačního systému „Discover Pro“2) s úhlopříčkou displeje 9,2 palce (23,4 cm), kdy si můžete
na celé ploše panelu Digital Cockpit2) nechat např. paralelně zobrazit navigační mapu.
1) Dodává se pouze s navigačním systémem „Discover Pro“. 2) Výbava na přání. 3) Sériová výbava pro California Coast a pro California Ocean. Výbava na přání pro
California Beach. 4) V rámci možností daných systémem. Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Přehled jízdních dat
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Ovládací panel Camper

We Connect2)
a We Connect Plus2), 3)
S ovládacím panelem Camper máte nyní k dispozici centrální digitální řídící jednotku, pomocí které
můžete pohodlně ovládat celou řadu funkcí vozu California. Položky nabídky lze vybírat intuitivně
pomocí dotykového displeje. Poté lze prostřednictvím otočného ovladače řídit funkci vestavěných
spotřebičů. Některé palubní systémy – například nezávislé topení4), je dokonce možné poprvé
spouštět i prostřednictvím Vašeho chytrého mobilního telefonu. Stačí si pouze stáhnout aplikaci
We Connect, předplatit si služby We Connect Plus2), 3) a připojit se k Vašemu vozidlu. California je
totiž díky integrované SIM kartě5) již online. Paket We Connect Plus2), 3) samozřejmě zahrnuje také
celou řadu dalších služeb, díky nimž bude Vaše dovolená ještě příjemnější a krásnější, například
alarm online, který Vám zajistí pocit bezpečí při pobytu v zahraničí, nebo dopravní informace online,
díky nimž máte ve Vašem navigačním systému stále k dispozici ta nejaktuálnější navigační data. Ale
i bezplatné služby We Connect2) Vám nabízejí řadu užitečných nástrojů, jako například spojení s tís
ňovou linkou v případě poruchy nebo informaci o poloze parkování. Pro získání přístupu ke službám
We Connect2) je nutná registrace. Pak už můžete využívat bohatou nabídku našich služeb.

Výsuvná střecha s elektrohydraulickým ovládáním1)

We Connect2)
Tísňové volání v případě poruchy NOVINKA
Volání pro získání informací
Pozice parkování
Automatické hlášení nehody NOVINKA
Stav automobilu
Dveře & světla
Zpráva o stavu automobilu
Jízdní data
Plánování termínu servisu
We Connect Plus2), 3)

Přihrádka s funkcí indukčního nabíjení6)

Kontrola stavu energie a stavu pitné vody v nádrži

We Connect Plus2), 3): Upozornění na spuštění alarmu

We Connect Plus2), 3): ovládání nezávislého topení online

Ukazatel naklonění automobilu

1) Sériová výbava pro California Ocean. Výbava na přání pro California Beach a pro California Coast. 2) 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 službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností
Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na internetové adrese www.portal.volkswagen-we.com.
3) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za poplatek. 4) V kombinaci s nezávislým vodním topením se dodává s funkcí programování. 5) Služby jsou dostupné pouze na základě existující nebo separátní
smlouvy s mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. 6) Výbava na přání. 7) Pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní Apple CarPlay a s navigačním systémem
„Discover Media“ a vyššími verzemi infotainment systému. 8) Dodává se pouze v kombinaci s paketem „Streaming & Internet“. 9) Z důvodu zajištění bezpečnosti je u služby Zamčení & odemčení nutné odsou
hlasení osobní identifikace, které vyžaduje ověření buď přes autorizovaného zástupce Volkswagen, nebo přes videohovor.
Rozsah nabízených služeb paketů We Connect a We Connect Plus se může měnit
a některé služby mohou být k dispozici později. Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

We Connect2): Pozice parkování

Bezdrátové rozhraní App-Connect6), 7)

Dopravní informace online NOVINKA
Vyhledávání zvláštních cílů online
Aktualizace dat navigačních map online NOVINKA
Hlasové ovládání online NOVINKA
Streamování médií8) NOVINKA
Zpráva o poloze automobilu
Alarm online
Nezávislé topení online4)
Zamknout & odemknout9)
Internetové rádio8) NOVINKA
Wifi hotspot8) NOVINKA
Upozornění na rychlost automobilu
Klakson & blinkry
Výpočet trasy jízdy online
Čerpací a nabíjecí stanice
Parkovací místa
Volkswagen We toho umí mnohem více.
Přesvědčte se sami na adrese:
https://www.vw-uzitkove.cz/znacka-a-technologie/mobilni-sluzby-a-pripojeni
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Je to jen otázka typu.
Porovnání
výbavových linií.

1) Sériová výbava pro California Beach.

2) Výbava na přání.

3) S posuvnými dveřmi vlevo odpadá skládací minikuchyně.

Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Pro náročné.
California Ocean.

Pro cestovatele.
California Coast.

Pro začínající vyznavače kempinku. Pro každodenní uživatele.
California Beach.
Pakety California Beach Tour.

V modelu California Ocean na Vás čeká to nejlepší,
co může cestovní automobil nabídnout: maximální
odpočinek. Obytný prostor s povrchem v dekoru
tmavé břidlice, působivé osvětlení „Camper“ plus
a výsuvná střecha s elektrohydraulickým ovládáním
a čelním oknem promění každou cestu na vysněnou
dovolenou. Kvalitu vnějšího designu pak dále zvyšují
LED světlomety vpředu i vzadu.

California Coast je ideálním základním táborem
pro všechny, které to často táhne do volné přírody.
Zvenku je robustní a odolný, uvnitř má vše pro zajiš
tění co možná největší soběstačnosti, a to včetně
plnohodnotné kuchyně, velké nádrže na pitnou vodu
a mnoha úložných prostor.

Nezáleží na tom, zda chcete jít na horskou tůru nebo
surfovat na mořských vlnách: California Beach je
všestranný automobil, jenž je vybaven vším, co potře
bujete na dovolené. Sériová minikuchyně1), o
 dkládací
přihrádka a čtyři, resp. na přání sedm2) sedadel podtr
hují mimořádné kvality tohoto kempovacího vozu.

Ten, kdo chce model California využívat zejména v kaž
dodenním provozu, měl by se rozhodnout pro jeden
z paketů California Beach Tour. S homologací jako
osobní automobil může být vozidlo poprvé vybaveno
posuvnými dveřmi na obou stranách3) a podle potře
by až sedmi2) sedadly. Nabídka výbavy zahrnuje mj.
výsuvnou střechu s elektrohydraulickým ovládáním.
Každý spontánní výlet se tak promění na malou
dovolenou.
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Laky

Metalické laky

Lak

01

09

12

10

13

11

14

Beach

Coast

Ocean

Dvoubarevné lakování
01	Stříbrná Reflex/červená Fortana NOVINKA
02	Stříbrná Reflex/šedá Indium NOVINKA
03	Stříbrná Reflex/modrá Starlight NOVINKA
04	Bílá Candy/bronzová Copper Bronze NOVINKA
05 Bílá Candy/zelená Bay Leaf NOVINKA
06 Bílá Candy/šedá Ascot NOVINKA
07 Béžová Mojave/černá Deep NOVINKA
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Lak s perleťovým efektem
08 Černá Deep
Metalické laky
15

09
10
11
12
13
14
15

Stříbrná Reflex
Šedá Indium
Modrá Starlight
Béžová Mojave
Bronzová Copper Bronze NOVINKA
Červená Fortana NOVINKA
Zelená Bay Leaf NOVINKA

Základní laky
Dvoubarevné lakování

Lak s perleťovým efektem
02

03

04

Základní laky
16

08

17

18

16 Bílá Candy
17 Šedá Ascot NOVINKA
18 Červená Kirsch
Individuální lakování
Na přání může být model California dodán také
v mnoha dalších barvách. Informace o rozsáhlé
nabídce možností individuálního lakování získáte
u Vašeho prodejce Volkswagen Užitkové vozy.

05

06

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

07

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

•

Sériová výbava

•

Výbava na přání

– Nedodává se
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16

"

Kola

03

04

18

"

1) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.

2) Dodávají se pouze pro model California EDITION.

05

09

06

10

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

Kola

02

01

Beach

Coast

Ocean

16“ kola
01	Ocelová kola s celoplošnými kryty1) NOVINKA 6 ½ J x 16
s pneumatikami 215/65 R 16.
02	Kola z lehké slitiny „Clayton“ 6 ½ J x 16
ve stříbrné barvě s pneumatikami 215/65 R 16.
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●1)
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09	Kola z lehké slitiny „Springfield“ 8 J x 18
ve stříbrné barvě s pneumatikami 255/45 R 18.
10	Kola z lehké slitiny „Springfield“ 8 J x 18
v černé barvě2) s pneumatikami 255/45 R 18.
11	Kola z lehké slitiny „Palmerston“ 8 J x 18
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 255/45 R 18
12	Kola z lehké slitiny „Teresina“ NOVINKA 8 J x 18
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 255/45 R 18.
13	Kola z lehké slitiny „Valdivia“ NOVINKA 8 J x 18
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 255/45 R 18.
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Zimní pneumatiky jako další sada kol

●

●

●

17“ kola

07

08

11

17

12

•

Sériová výbava

•

Výbava na přání

– Nedodávají se.

"

13

03	Ocelová kola se středovými kryty1) 7 J x 17
s pneumatikami 235/55 R 17.
04 Kola z lehké slitiny „Devonport“ 7 J x 17
ve stříbrné barvě s pneumatikami 235/55 R 17.
05	Kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA 7 J x 17
ve stříbrné barvě s pneumatikami 235/55 R 17.
06	Kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA 7 J x 17
v černé barvě, leštěná2) s pneumatikami 235/55 R 17.
07	Kola z lehké slitiny „Woodstock“ 7 J x 17
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 235/55 R 17.
08	Kola z lehké slitiny „Posada“ NOVINKA 7 J x 17
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 235/55 R 17.
18“ kola

California – Kola
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Potahy sedadel, barvy interiéru a barvy látky výsuvné střechy
14

01

06

08 | 11

15

13

02

03

07

09 | 12

Potahy sedadel a desény skříně

Beach

Coast

Ocean

Potahy sedadel

04

05

10 | 12

Dekorační lišty, barva interiéru a barvy látky výsuvné střechy

Beach

Coast

Ocean

Dekorační lišty

01 Látkové potahy Mixed Dots, šedá Palladium NOVINKA
02 Látkové potahy Circuit, šedá Palladium NOVINKA
03 Látkové potahy Quadratic1), titanově černá NOVINKA
04 
Mikrofleece ArtVelours1), kombinace dvou barev
šedá Palladium/titanově černá NOVINKA
05 
Mikrofleece ArtVelours, šedá Palladium NOVINKA

●

●

—

—

●

●

●

—

—

08 Bright Brushed Grey NOVINKA
09 Pewter Wave Grey NOVINKA
10 Grey Woodgrain NOVINKA

●

—

—

Barvy interiéru

—

●

●

11 Titanově černá/titanově černá NOVINKA
12 Titanově černá/šedá Palladium NOVINKA
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Desény skříně
Barvy látky výsuvné střechy
06 Imitace dřeva Bright Oak NOVINKA
07 Imitace břidlice Graphite Grey NOVINKA

1) Dodávají se pouze v kombinaci s trojsedadlem. 2) Nejsou k dispozici v kombinaci se všemi laky.
skutečnosti. Na obrázku 08 je model Multivan. Na obrázcích 09 a 10 je model Caravelle.

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu a příjemnost čalounění a materiálu látkových střech ani sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve

•

Sériová výbava

•

Výbava na přání

– Nedodává se

—
—

●

●

—

●

13 Červená Strawberry2)
14 Modrá Glacier2)
15 Šedá Basalt NOVINKA
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01

Výbava

Výbava

Beach

Coast

Ocean

05

07

Kabina (pokračování)

Výbava

Beach

Coast

Ocean

Design
Nárazník lakovaný v barvě vozu
Kryty vnějších zpětných zrcátek a madla dveří nelakovaná
Kryty vnějších zpětných zrcátek a madla dveří lakovaná v barvě vozu
Mřížka chladiče se dvěma chromovanými lištami
Mřížka chladiče, černě lakovaná, s pěti chromovanými lištami
Chromovaná lišta na spodní mřížce chladiče
Halogenové světlomety H7 (viz obr. str. 11)
LED světlomety vpředu
LED světlomety vzadu
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
Označení „California“
Označení „Bulli“
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02

04

Multifunkční ukazatel „Plus“
Multifunkční ukazatel „Premium“
Digital Cockpit (viz obr. str. 42) NOVINKA
Koberce v šedé barvě Palladium
Koberce v titanově černé barvě
Gumové koberce
LED osvětlení (viz obr. str. 05)
Zásuvka 230 V v prostoru řidiče NOVINKA
Zásuvka 12 V (viz obr. str. 05)
Zdvojený konektor USB-C
Paket pro zatemnění
Nástupní madla na straně řidiče a spolujezdce (viz obr. str. 05)

●

—

—

●

—
●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Rádio „Composition Colour“ NOVINKA
Navigační systém „Discover Media“ NOVINKA
Navigační systém „Discover Pro“ NOVINKA
Hlasové ovládání
Telefonní rozhraní s protokolem bluetooth
Telefonní rozhraní „Comfort“ včetně funkce indukčního
nabíjení NOVINKA
Volkswagen Media Control

03
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Obytný prostor a prostor pro spaní/prostor pro cestující
●

●

Multifunkční ukazatel „Premium“. Ukazuje důležité
jízdní informace a informace o automobilu ve 3D
perspektivě a barevném zobrazení.
05 Rádio „Composition Colour“.1) Součástí jeho
v ýbavy je barevný dotykový displej s úhlopříčkou
6,5 palce (16,5 cm), čtyři2), resp. šest3) reproduktorů,
slot na SD kartu, dva externí USB vstupy (konektor
Typ-C) a rozhraní bluetooth. Rádio má výkon
4x 20 wattů a podporuje základní paket služeb
We Connect4) a vybrané služby z paketu We Connect
Plus4), 5).
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07 Navigační systém „Discover Pro“.7) Kromě funkcí
navigačního systému „Discover Media“ je systém
„Discover Pro“ vybaven barevným dotykovým disple
jem se senzorem přiblížení a s úhlopříčkou 9,2 palce
(23,4 cm) a vnitřní pamětí s kapacitou 64 GB. Umož
ňuje paralelní zobrazení navigační mapy na panelu
Digital Cockpit8) a displeji navigačního systému.

Infotainment a konektivita

●

Kabina
Palubní deska s otevřenými odkládacími přihrádkami, držáky nápojů
a uzamykatelnou přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA
Palubní deska s chromovanými prvky a černě lakovanými lemy NOVINKA
Palubní deska s dekory v provedení Bright Brushed Grey NOVINKA
Palubní deska s dekory v provedení Pewter Wave Grey
(viz obr. str. 05) NOVINKA
Palubní deska s dekory v provedení Grey Woodgrain NOVINKA
Ovládací panel Camper NOVINKA
Sedadla otočná o 180° s loketními a bederními opěrkami
Sedadlo s možností elektrického nastavení 12 parametrů
Výškově a podélně nastavitelný volant
Multifunkční výškově a podélně nastavitelný kožený volant
Elektrické ovládání oken

06

01 Chromované lišty. Luxusní vzhled dodává vozu
California Ocean šest chromovaných lišt na čelní
masce.
01 LED světlomety. Dodávají vozu atraktivní světel
nou signaturu. Současně zajišťují velkou délku osvět
leného pole a mají vysokou hodnotu světelného toku.

03 Označení „Bulli”. Plakety se vzhledem chromu
jsou umístěny vedle bočních blinkrů.
04 Sedadlo s možností elektrického nastavení
12 parametrů. Podle individuálních potřeb lze
nastavit bederní opěrku, sklon opěradla, výšku
sedáku, sklon sedáku a jeho hloubku. Nastavení
je možné uložit.

02 Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka. Po zamčení vozu pomocí dálkového
ovládání se zrcátka automaticky sklopí k vozu.

1) Na přání se dodává také s příjmem digitálního signálu DAB+ a komfortním telefonním rozhraním. 2) Sériová výbava pro California Beach. 3) Sériová výbava pro California Coast a pro California Ocean. 4) 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 službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu
je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na adrese www.portal.volkswagen-we.com. 5) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za poplatek. 6) Pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní Apple CarPlay a s navigačním systémem „Discover Media“
a vyššími verzemi infotainment systému. 7) Na přání se dodává také s komfortním telefonním rozhraním.. 8) Výbava na přání. Na obrázcích 02 a 03 je model Multivan.

Boční posuvné dveře vpravo (viz obr. str. 31)
Boční posuvné dveře vlevo NOVINKA
Elektrické dovírání bočních posuvných dveří
Elektrické ovládání bočních posuv. dveří s ochranou proti přivření
Osvětlení nástupních schůdků s označením modelu
Systém vodicích lišt sedadel
Plastová podlahová krytina v barvě Palladium (viz obr. str. 28)
Plastová podlahová krytina v titanově černé
Podlahová krytina v dekoru Bright Oak (viz obr. str. 37) NOVINKA
Podlahová krytina v dekoru Graphite Grey (viz obr. str. 33) NOVINKA
Šatní skříň s integrovaným zrcadlem (viz obr. str. 36)
LED osvětlení šatní skříně (viz obr. str. 36)
Úložný střešní box (viz obr. str. 36)

•

Sériová výbava

•

Výbava na přání

– Nedodává se

—

●

●

●

●

●

●

●

06 Navigační systém „Discover Media“.1) Systém dis
ponuje barevným dotykovým displejem se senzorem
přiblížení a s úhlopříčkou 8 palců (20,3 cm). Umožňuje
hybridní navigaci, volbu různých zobrazení map a bez
platné aktualizace dat navigačních map z internetu.
K jeho výbavě dále patří šest reproduktorů, vnitřní
paměť s kapacitou 32 GB, dva externí USB vstupy
(konektor Typ-C), p
 rotokol bluetooth, možnost hybrid
ního hlasového ovládání a internetové rádio. Jeho
výkon je 4x 20 wattů. Systém podporuje bezdrátové
rozhraní App-Connect6) a služby We Connect4) a We
Connect Plus4), 5).

Hlasové ovládání. Prostřednictvím hlasových pokynů
můžete ovládat celou řadu funkcí telefonu, navigač
ního systému a audiosystému.
Telefonní rozhraní „Comfort“ vč. funkce indukčního
nabíjení. Zlepšuje kvalitu přijímaného signálu
a umožňuje nabíjení chytrého mobilního telefonu
bez použití kabelu. Podmínkou je, že telefon musí
tuto funkci podporovat.
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Výbava

Beach

Coast

Ocean

01

03

Obytný prostor a prostor pro spaní/prostor pro cestující
(pokračování)
Dvojlavice, sklopná, posuvná a vyjímatelná s velkou zásuvkou
Prodloužení lůžka v obytném prostoru s úložnými prostory
Prodloužení lůžka s polohovací funkcí pro dvousedadlo (viz obr. str. 37)
NOVINKA
Komfortní matrace
Trojlavice se sklopným opěradlem, posuvná, vyjímatelná se třemi zásuvkami
(viz obr. str. 39)
Samostatné sedadlo, otočné, sklopné, posuvné a vyjímatelné
Dvě samostatná sedadla, otočná, sklopná, posuvná a vyjímatelná
Výklopná střecha s manuálním ovládáním a bočními okny
(viz obr. str. 39)
Výklopná střecha s manuálním ovládáním a bočními okny
a oknem s otevíráním na čelní stěně (viz obr. str. 11) NOVINKA
Výsuvná střecha s elektrohydraulickým ovládáním a bočními okny a oknem
s otevíráním na čelní stěně (viz obr. str. 34) NOVINKA
Horní lůžko s matrací a s talířovým roštem (viz obr. str. 35) NOVINKA
Přístup k hornímu lůžku s lamelovou roletou (viz obr. str. 35)
Síťový odkládací prostor v přední části výklopné střechy
LED osvětlení, ovládání pomocí panelu Camper NOVINKA
LED osvětlení ve výsuvné střeše se stmívací funkcí (viz obr. str. 35)
Koncepce osvětlení interiéru „Camper“ se stmívací funkcí
Koncepce osvětlení „Camper Plus“ se stmívací funkcí (viz obr. str. 33)
Kapesní svítilna s magnetem
LED čtecí lampička s husím krkem (12 V)
LED čtecí lampička Mini

1) Při objednání multiflexboardu, odpadá kryt zavazadlového prostoru.

Beach

Coast

Ocean
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Zavazadlový prostor
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2) Maximální přípustná hmotnost přívěsu závisí na výkonu motoru.

Multiflexboard1) (viz obr. str. 13)
Zadní skříň včetně nádrže na pitnou vodu, láhve na propan-butan a proudo
vého chrániče
Externí přípojka na napětí 230 V pro nabíjení baterie
Přídavná baterie (75 Ah)
Druhá přídavná baterie (75 Ah)
Plnící otvor nádrže na pitnou vodu
Vnější sprcha včetně přípojky (viz obr. str. 22)
Elektrické dovírání zadních výklopných dveří
LED osvětlení v zadních výklopných dveřích
Kempovací stolek a židle (viz obr. str. 25)
Ochrana nákladové hrany zadního nárazníku
Příprava pro tažné zařízení
Tažné zařízení, pevné, hmotnost přívěsu až 2,5 t2)
Tažné zařízení, odnímatelné, hmotnost přívěsu až 2,5 t
včetně stabilizace jízdní soupravy2)
Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře3)
Nosič jízdních kol „Premium“ na tažné zařízení3) NOVINKA
Nosič jízdních kol „Basic Flex“ na tažné zařízení3)
Rozšíření nosiče jízdních kol pro model „Basic Flex“3)
Najížděcí lišta pro nosič jízdních kol3)
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Klimatizace a ochrana proti slunci

Kuchyně
Minikuchyně, rozkládací (viz obr. str. 28)
Kombinace vařiče a dřezu (viz obr. str. 26)
Kompresorová chladnička (viz obr. str. 26)
Kuchyňská spodní skříňka s vyjímatelnou 30litrovou nádrží na splaškovou
vodu
LED osvětlení spodní skříňky se stmívací funkcí
Flexibilní pracovní deska (viz obr. str. 27)
Zatemňovací panel okna se třemi přihrádkami (viz obr. str. 26)
Zásuvka 230 V
Zásuvka 12 V
Zdvojený konektor USB-C s funkcí nabíjení

Výbava

01 Okno na čelní stěně výklopné střechy s elek
trohydraulickým ovládáním. Abyste měli bezpro
střední kontakt s přírodou, lze celé půlkruhové
okno jednoduše sklopit dovnitř.
02 Koncepce osvětlení „Camper Plus“. LED světelná
lišta na kuchyňské lince s funkcí stmívání zajišťuje
v obývacím pokoji decentní nepřímé světlo.
Horní lůžko s matrací a talířovým roštem. Pružné
prvky talířového roštu se přizpůsobí ležící osobě
a zlepšují p
 ohodlí při ležení na lůžku. Rozměry lůžka
jsou 1 200 mm x 2 000 mm.
3) Lze objednat jako Originální příslušenství Volkswagen®.

03 Prodloužení lůžka s polohovací funkcí. Část dol
ního lůžka pod h
 lavou může být v několika krocích
zvednuta a bezpečně zajištěna. Při sklopení do verti
kální polohy vznikne velký úložný prostor.
04 Zásuvka s napětím 230 V a zdvojený USB-C
konektor. Na čelní stěně kuchyňské linky je instalo
vána zásuvka s napětím 230 V a dva USB vstupy,
které jsou napájené z přídavné baterie a mohou tak
být využívány i v průběhu jízdy.

Klimatizace v kabině elektronickou regulací
3zónová klimatizace „Climatronic“ (viz obr. str. 05)
Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce (viz obr. str. 05)
Vyhřívání skla čelního okna
Vyhřívání skla zadního okna
Nezávislé horkovzdušné topení
Přídavné vodní topení s funkcí nezávislého topení
Posuvné okno na levé straně (viz obr. str. 27)
Pevné okno na pravé straně
Síť proti hmyzu pro posuvné okno na pravé straně
Determální skla v obytném prostoru

Magnetická kapesní svítilna. Má dva stupně inten
zity světla, drží na ocelovém povrchu.

Na obrázku 05 je model Multivan.

•

Sériová výbava

•

Výbava na přání

– Nedodává se

05 Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře.3)
Umožňuje transport čtyř jízdních kol při maximálním
zatížení 60 kg.
06 Vnější sprcha včetně přípojky. Hadici o délce cca.
2 m lze pomocí otočného mechanismu snadno připojit
k integrované nádrži na vodu. Připojená sprcha se poté
uvede do činnosti pomocí spínače. Není-li sprcha po
třebná, lze hadici i sprchovou hlavici uložit do zadní
skříňky.

07 Nosič jízdních kol „Premium“ na tažné zařízení.3)
Nasune se shora na kouli tažného zařízení. Umožňuje
transport dvou jízdních kol a jeho maximální nosnost
je 60 kg. Po sešlápnutí aretačního pedálu lze nosič sklo
pit a zajistit tak bezproblémový přístup do zavazadlo
vého prostoru. Není-li nosič kol „Premium“ potřebný,
lze jej jednoduše složit.
08 Multiflexboard.2) Stabilní deska s čalouněním roz
děluje zavazadlový prostor, vytváří další úložný prostor
a zvětšuje plochu lůžka při sklopeném trojsedadle na
rozměry 1 500 mm x 1 830 mm.

California – Výbava
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Beach
Tour

Coast

Ocean

01

Výbava

03

04

Bezpečnostní a zabezpečovací systémy (pokračování)
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01 Zdvojená skla v obytném prostoru (A). Významným
způsobem snižuje hladinu akustického hluku v interié
ru. Prosklení Privacy (B). Zatmavená skla obytného
prostoru zajišťují vysokou míru soukromí.
02 Markýza. Stabilní hliníková konstrukce s odolnou
látkou markýzy vytváří před bočními posuvnými
dveřmi malou plochu chráněnou proti přímému slunci.
Pevná kazeta markýzy je k dispozici v černé nebo stří
brné barvě, ovládací klika je uložena v zadních výklop
ných dveřích.
Zatemnění kabiny. V modelech California Coast
a California Ocean lze čelní sklo zatemnit dvěma
roletami, boční okna na straně řidiče i spolujezdce
pomocí závěsů s magnety. V modelu California Beach
tuto funkci zajišťují látkové clony.
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Prahové lišty na pravé i levé straně. Předcházejí
možnému poškození prahů vozidla.

Podvozek a výbava pro jízdu v terénu
Dynamický podvozek
Adaptivní regulace podvozku DCC
17“ podvozek se 17“ kotoučovými brzdami vpředu
a 16“ kotoučovými brzdami vzadu4)
Pohon všech kol 4MOTION5)
Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy3)
Ochranný kryt motoru a převodovky a diferenciálu zadní nápravy4)
Prahové lišty na pravé i levé straně

Rozměry v mm7)

03 eCall. Po nehodě automaticky vysílá informaci
o čase, poloze vozu a počtu cestujících do centra
tísňového volání a naváže hlasové spojení. Systém
je aktivován crash-senzorem nebo manuálně pomocí
tlačítka tísňového volání.
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ISOFIX a Top Tether. Umožňují rychlé a bezpečné ukot
vení dětských sedaček se standardizovanými systémy.

Ochranný kryt motoru a převodovky. Robustní
kovové kryty chrání podvozek při jízdě po nezpev
něných cestách.

Rozměry v mm7)

Zatemnění obytného prostoru. Rolety, které lze
v ytáhnout z obložení pod stropem, těsně přiléhají
k okenním rámům a zajišťují dokonalou ochranu
před pohledy zvenčí.

04 Centrální zamykání se dvěma klíčky. V závislosti
na výbavě vozu lze výklopné dveře zavazadlového
prostoru s elektrickým ovládáním a oboje6) boční
posuvné dveře s elektrickým ovládáním otevírat
a zavírat také nezávisle pomocí jednotlivých tlačítek.
Funkce dálkového ovládání lze programovat pomocí
volitelného multifunkčního ukazatele.

571

●

02

2 297

●

Elektrická dětská pojistka NOVINKA
eCall NOVINKA
Multikolizní brzda1)
Elektronický stabilizační systém1)
Protiblokovací systém (ABS)
Systém regulace prokluzu kol (ASR)
Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)
Airbagy pro řidiče a spolujezdce
Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů
ISOFIX a Top Tether
Elektronický imobilizér
Alarm s bezpečnostní funkcí, ostrahou interiéru a ochranou proti odtažení
Centrální zamykání se dvěma klíčky

Až 2 300

●

●

Světlá výška
v interiéru

—

●

1 050

●

Asistenční systémy
Elektromechanický posilovač řízení NOVINKA
Adaptivní tempomat ACC včetně systému „Front Assist“ s funkcí nouzového
brzdění City Brake1)
Systém „Front Assist“ s funkcí nouzového brzdění City Brake1)
Systém rozpoznávání dopravních značek1) NOVINKA
Tempomat včetně omezovače1)
Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“1)
Asistent pro udržování vozu v jízdního pruhu
„Lane Assist“1), 2) NOVINKA
Asistent pro kompenzaci bočního větru1) NOVINKA
Stabilizace jízdní soupravy1)
Brzdový asistent1)
ParkPilot1) vpředu i vzadu
Zpětná kamera1)
Parkovací asistent „Park Assist“1) NOVINKA
ParkPilot s aktivní ochranou boků vozidla1) NOVINKA
Asistent pro vyjíždění z parkovacího místa1) NOVINKA
Asistent pro manévrování s přívěsem „Trailer Assist“1) NOVINKA
Světla pro denní svícení
Paket Světla & výhled1)
Mlhové světlomety s integrovaným přisvěcováním do zatáčky1)
Regulace dálkových světel „Light Assist“1)
Asistent rozpoznání únavy1)
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách1)
Přímé měření tlaku vzduchu v pneumatikách1) NOVINKA
Asistent pro rozjezd do kopce1)
Asistent pro jízdu z kopce1), 3)

Ocean

1 330

Zdvojená skla v obytném prostoru
Zatmavená skla Privacy v obytném prostoru
Zatemnění obytného prostoru (viz obr. str. 33)
Zatemnění kabiny (viz obr. str. 37)
Markýzová lišta na pravé i levé straně
Markýza

Coast

2 030

Klimatizace a ochrana proti slunci (pokračování)

Beach
Tour

1 904

Výbava

993
1) V rámci možností daných systémem.. 2) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy. 3) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION. 4) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.
výkonové verze motoru. 6) Dodává se pouze v kombinaci s paketem California Beach Tour. 7) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu výrobních tolerancí mohou lišit. Na obrázcích 01 a 03 je model Multivan.

5) Není k dispozici pro všechny

•

Sériová výbava

•

Výbava na přání

– Nedodává se

3 000
4 904

908
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EDITION
California 6.1

Ať Vaše cesty vedou kamkoli, ve voze California s paketem EDITION
budou v každém ohledu sportovní a dynamické. Pečlivě vybrané laky
jsou v harmonickém kontrastu s černými plochami ve vysokém lesku
a novými dekoračními fóliemi „EDITION“1) s červenou zvýrazňující
linkou. Exkluzivní 17“ kola z lehké slitiny „Aracaju“ v černé barvě
s leštěným povrchem, prosklení Privacy v obytném prostoru a zatma
vené zadní LED světlomety dále podtrhují nápadný vzhled modelu.
Sportovní charakter má své pokračování rovněž v interiéru, kde
se projevuje v podobě dekorů v provedení Dark Silver Brushed.
Pakety California EDITION jsou k dispozici ve všech třech liniích

California 6.1 EDITION

Metalické laky4)

Design
Stříbrná Reflex

17“ kola za lehké slitiny „Aracaju“ v černé barvě
s leštěným povrchem NOVINKA
Mřížka chladiče lakovaná v černé barvě
s pěti chromovanými lištami NOVINKA
LED světlomety a zatmavené LED zadní
světlomety NOVINKA
Mlhové světlomety s integrovaným přisvěcováním
do zatáčky
Komfortní palubní deska s chromovanými prvky,
černě lakovanými lemy a dekory v provedení Dark
Silver Brushed3)
Střecha a kryty vnějších zpětných zrcátek v černé
barvě s leštěným povrchem
B-sloupky karoserie v černé barvě s leštěným
povrchem
Kazeta markýzy v černé barvě
Nárazníky, madla dveří lakovaná v barvě vozu
Dekorační fólie1) s nápisem „EDITION“ na bočních
prazích a na zadní části vozu NOVINKA
Obytný prostor a prostor pro spaní/
Prostor pro cestující

Šedá Indium

Bronzová
Copper Bronze NOVINKA

Červená Fortana NOVINKA

Základní laky

Osvětlení nástupních schůdků s nápisem „EDITION“
Komfortní matrace2)
Klimatizace a ochrana proti slunečnímu záření
Bílá Candy
3zónová klimatizace „Climatronic“3)
Zatmavená skla Privacy v prostoru pro cestující

 alifornia
výbavy – jako základní paket California Beach EDITION, jako C
Coast EDITION s vestavěnými skříněmi ve světlém dekoru dřeva

Šedá Pure NOVINKA

a také jako California Ocean EDITION s vysoce kvalitním interiérem
se vzhledem břidlice.
Červená Kirsch
1) Dekorační fólie mohou po jednom až třech letech – v případě, že jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření, nebo již po jednom roce – v místech s horkým klimatem, vykazovat známky opotřebení a stárnutí. Po dlouhodobé aplikaci fólie může po jejím odstranění vzniknout rozdíl v barevném o
 dstínu
laku mezi místy, která byla zakryta fólií, a ostatními plochami karoserie. 2) Pro modely California Coast a California Ocean. 3) Pro model California Beach.
4) Výbava na přání. Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.
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Probouzí touhu po cestování.
Již od roku 1950.

California 6.1

Výhodná mobilita a komplexní
pojištění s Volkswagen
Financial Services.
Více informací najdete na adrese:
www.vwfs.cz

965.1191.12.15, tištěno v České republice.
Vydání: únor 2020.
Změny vyhrazeny.
www.vw-uzitkove.cz

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu 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 a chyby vyhrazeny. DSG® a 4MOTION® –
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu
Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skuteč
nost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrova
nou 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 nebo na adrese www.vw-uzitkove.cz/
mam-volkswagen/recyklace/recyklace-vozu-s-ukoncenou-zivotnosti.

Váš prodejce automobilů Volkswagen

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. Alter
nativně je možné využívat internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií pro
střednictvím 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 mobil
ním operátorem. Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus se může v jednotli
vých 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 internetové adrese www.vw-uzitkove.cz/znacka-a-technologie/
mobilni-sluzby-a-pripojeni a/nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace
o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

