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Haszonjármű modellek

Caddy Cargo* Transporter 6.1 
Dobozos/Mixto

Transporter 6.1 Platós Crafter Dobozos/ Mixto Crafter Alváz Crafter Platós e-Crafter

Raktérkapacitás (m3) 3,1-4,2 3,5-9,3 9,3-18,4 10,7

Raktérfelület (m2) 2,45-2,97 2,3-5,0

Raktér/Plató hossz (mm) 1797/2150 1320-2724 (2975) 2169-2939 3450-4855 2700-4700 3450

Rakfelület (m2) 4,2-5,7 5,5-9,6

Hasznos teherbírás (kg) 392-1403 519-1243 266-3132 904-3501 547-3144 737-998

Megengedett össztömeg (kg) 2600-3200 2800-3000 3000-5500 3500-5500 3500-5500 3500 (4250)

Tengelytáv (mm) 2755/2970 3000/3400 3000/3400 3640/4490 3640/4490 3640/4490 3640

Teljes hossz (mm) 4500/4853 4904/5304 5100/5500 5986-7391 5968-7211 6204/7404 5986

Teljes magasság (mm) 1818 1990/2477 1948 2355-2835 2305-2352 2305-2352 2590

Teljes szélesség (mm) 2100 2297 2297 2427 2427/2657 2427 2427

Szállítható személyek száma (fő) 2 2-6 2-6 2-7 2-7 2-7 3

Összkerékhajtással is elérhető √ √ √ √ √ √

További információ Dobozos és Mixto válto-

zat ban egyaránt kapható 

rövid és hosszú tengely-

távval. Dobozos modell 

esetén a normál mellett 

elérhető magas tetős 

kivitelben is.

Szimpla kabinos kivi tel-

ben rövid és hosszú 

tengelytáv val, dupla-

kabinos kivitelben 

hosszú tengelytávval 

rendelhető.

Dobozos és Mixto vál to-

zat ban egyaránt kapható 

közepes és hosszú ten-

gely távval, valamint 

hosszú tengely távú túl-

nyú lás sal. Elérhető 

normál és magas tetős 

kivitelben, továb bá 

Dobozos esetén szuper-

magas tetővel is.

Szimpla kabinos kivi tel-

ben közepes és hosszú 

tengely távval, valamint 

hosszú tengelytávú 

túlnyúlással, dupla kabi-

nos kivitelben közepes 

és hosszú tengely távval 

kapható.

Szimpla kabinos kivi tel-

ben közepes és hosszú 

tengely távval, valamint 

hosszú tengelytávú túl-

nyúlással, duplakabinos 

kivitelben közepes és 

hosszú tengelytávval 

kapható.

Dobozos változatban, 

közepes tengelytávval, 

magas tetővel kapható.

Modellváltozatok

* A modell 2020 őszétől rendelhető, műszaki adatai folyamatosan érkeznek. A modellről bővebb információ a www.vwh.hu/caddy-cargo weboldalon található. Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
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Személyszállító modellek

Caddy* Transporter 6.1 Kombi Multivan 6.1 Caravelle 6.1 California 6.1 Crafter Busz Amarok

Utas/csomagtér felület (m2) 1,75/2,16 4,3/5,0 4,3/5,0 4,3/5,0 4,3

Utas/csomagtér hossz (mm) 1780/2136 2572/2938 2532/2932 2572/2938 n.a.

Tengelytáv (mm) 2755/2970 3000/3400 3000/3400 3000/3400 3000 4490 3097

Teljes hossz (mm) 4500/4853 4904/5304 4904/5304 4904/5304 4904 7391 5254

Teljes magasság (mm) 1818 1990/2477 1970/1990 1970/1990 1990 (3040 nyitott 

sátorral)

2625 1834

Teljes szélesség (mm) 2100 2297 2297 2297 2297 2427 2228

Szállítható személyek száma (fő) 5-7 8-9 6-8 8-9 4-7 10-21 5

Összkerékhajtással is elérhető √ √ √ √ √ √ √

További információ Elérhető rövid és hosszú 

tengelytávval, valamint 

magastetős kivitelben is.

Elérhető rövid és hosszú 

tengelytávú kivitelben is.

Elérhető rövid és hosszú 

tengelytávú kivitelben is.

Modellváltozatok

* A modell 2020 őszétől rendelhető, műszaki adatai folyamatosan érkeznek. A modellről bővebb információ a www.vwh.hu/caddy-2020 weboldalon található. Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek.



Caddy
Minden szempontból új.  
De továbbra is igazi Caddy.  

Az új Caddy személyautót teljesen átdol goz-

tuk. Az izgalmas dizájnon túl igazán lenyű-

gözők a leg moder nebb vezetői asszisz tens-

rendszerek, a csúcs tech nikájú digitális 

műszerfal és a mobil online szolgál tatásokat 

biztosító, jövőt idéző infotainment rend -

szerek. Az elődökhöz méltóan megbízható, 

rugalmas és a mindennapi használatra is 

ideális, új Caddy minden eddiginél 

felkészültebb és sok oldalúbb.

Nagycsaládos állami támogatással!
A nagycsaládosok számára továbbra is elérhető az akár  

2,5 millió Ft értékű állami támogatás legalább 7 személyes 

autó vásárlásakor.
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Még teljesebb komfort
•   1,4 m2-es panorámatető az első és második üléssor felett.

•   Keyless Access (Kessy), vagyis kulcs nélküli zár-  

és indítórendszer extraként.

•   Elektromos szervozár opcióként a tolóajtókhoz 

és a csomagtérajtókhoz.

•   Aktív utastér-szellőztetés.

•   Kényelmes AGR ergoComfort ülések.

•   Egyes ülések a harmadik sorban, új üléskoncepció.

Legújabb generációs vezetői asszisztensrendszerek
•   ACC távolságtartó automatika 2.0 „Stop and Go” 

funkcióval3), 4), 5)

•   „Front Assist” környezetfigyelő rendszer gyalogos-és 

kerékpárosvédelem, vészhelyzeti kormányzás-asszisztens, 

kanyarodást segítő asszisztens és városi vészfékfunkció4)

•   „Side Assist” sávváltást segítő rendszer holttér 

érzékelővel3), 4

•   „Lane Assist” sávtartó rendszer fékezési impulzusokkal4), 6)

•   „Travel Assist” vezetéstámogató rendszer „Emergency 

Assist” vészhelyzet-asszisztenssel3), 4), 5) 

•   „Rear View” tolatókamera3), 4)

•   Tolatóasszisztens3), 4)

•   „Park Assist” parkolássegítő rendszer3), 4)

•   „Rear Cross Traffic Alert” kitolatást segítő 

asszisztensrendszer3), 4)

•   „Trailer Assist” vontatmány-asszisztens3), 4), 7)

•   Közvetlenül mérő abroncsnyomás-ellenőrző rendszer

Még lenyűgözőbb külső
•   Akár 18 colos könnyűfém kerekek.

•   Új, LED-es fényszórók és hátsó lámpák.

•   Lenyűgöző, új színváltozatok metálfényezéssel.

Informál és szórakoztat
•   Navigációs rendszer1): Közel valós idejű, online információk 

a közlekedési helyzetről, balestekről, munkálatokról, 

forgalmi dugókról vagy ezek megszűnéséről.

•   A digitális műszerfal és az Infotainment rendszerek 

modern digitális teret képeznek.

•   A digitális műszerfal kijelzője átlátható és kontrasztos  

kialakítású, a képernyő átmérője 25,4 cm.

•   Volkswagen We Connect2) mobil online szolgáltatások.

•   „Comfort“ mobiltelefon csatlakozó okostelefonok 

vezeték nélküli töltéséhez.

•   Multifunkciós kormánykerék.

Ismerje meg jobban a Caddy-t: www.vwh.hu/caddy-2020
1) A navigációs rendszer online közlekedési infójának használatához We Connect regisztráció szükséges.     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 tel-
jes időtartama alatt igénybe vegye.     3) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.     4) A rendszer határain belül.     5) Csak a DSG kettős tengelykapcsolós váltóval együtt elérhető.     6) A járműve-
zetőnek mindig készen kell állnia az asszisztensrendszer felülbírálására és nem mentesül azon felelőssége alól, hogy a járművet körültekintően vezesse.     7) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető.     
A képeken feláras extra felszereltség látható.     Az új Caddy motorizáltságtól és felszereltségtől függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-151 g/km.



Caddy Cargo
Amilyen kompakt,  
olyan nagyszerű.

Legyen szó futárszolgálatról, kisiparról,  

szállítási szolgáltatásról vagy építőiparról: 

minden szakmában szem előtt kell tartani  

a jövő kihívásait. Új, időtálló dizájn, alacsony 

légellenállási együtthatóval (CW), a legmo-

der nebb vezetői asszisztens rendszerek,  

az innovatív Infotainment rendszerek és az 

ergonomikus ülések teszik a minden eddigi-

nél tágasabb Caddy Cargot utánozhatatlanná 

és az igazán hatékony munkanapok kényel-

mes és professzionális partnerévé.
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Teljesen újratervezett belső
•   Új, AGR ergoComfort ülés speciálisan azoknak, akik  

sokat vannak úton. Nem csak hosszirányban, magasság-

ban és dőlésében állítható, de a négyirányú gerinctá-

masz és az ülőfelület mélysége is egyedileg variálható.

•   Előre dönthető utasülés (asztal funkcióval).

•   230 V-os csatlakozóaljzat.

•   Kartámasz a vezetőüléshez és az utasüléshez.

•   LED-es belső- és raktérvilágítás opcionálisan. 

•   Infotainment rendszer, opcionálisan Innovision Cockpit2) 

digitális műszerfallal és 25,4 cm-es erintőképernyővel.

•   C típusú USB portok töltési és adatátviteli funkcióval

Nagyszerű raktér
•   A vezetőfülkétől külön is zárható raktér.

•   Elektromos szervozár a tolóajtókhoz  

és a szárnyasajtókhoz opcionálisan.

•   Lemezelt hátsó szárnyasajtók.

•   A raktér több mint 1,2 m magas, 1,5 m széles  

és 1,7 m hosszú.

•   A 695 mm széles tolóajtó kényelmessé teszi a rakodást.

•   Maximálisan 734 kg rakomány szállítható.

Vezetői asszisztensrendszerek
•   „Rear Cross Traffic Alert” kitolatást segítő asszisztens 

holttérérzékelővel.1), 2), 3)

•   „Lane Assist” sávtartó asszisztens.1), 2), 3)

•   „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási asszisztens.1), 2), 3)

•   „Travel Assist”1), 3) – Emergency Assist1), 2) vészhelyzeti  

asszisztenssel.

•   „Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem) 

 alapfelszereltségként.1)

•   „ACC” távolságtartó automatika „Front Assist”  

környezetfigyelővel és városi vészfék funkcióval.1), 2)

•   Aktív szenzoros oldalvédelem.1), 3)

•   „Park Assist” parkolássegítő asszisztens.1), 3)

Gazdaságos és erős
•   Dízel, benzin vagy gázüzemű meghajtás.4)

•   Akár 12%-kal alacsonyabb fogyasztás elődjénél  

a hajtásváltozat függvényében.

•   Twin dosing és két SCR katalizátor.5)

•   Hatékony TSI és TDI motorok.

Ismerje meg jobban a Caddy Cargo-t: www.vwh.hu/caddy-cargo
1) A rendszer határain belül.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően 
vezesse a járművet.     4) A különböző motortípusok értékesítése fokozatosan kezdődik, így nem minden motortípus lesz elérhető a modell bevezetésekor. Kérjük érdeklődjön az elérhető 
motortípusokról márkakereskedőinknél. Az értékesítés várhatóan 2020 őszén kezdődik meg.     5) Kizárólag TDI motorokhoz elérhető.     A képeken feláras extra felszereltség látható.      
Az új Caddy Cargo motorizáltságtól és felszereltségtől függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-151 g/km.



Méretek6) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi
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Transporter 6.1
Az eredeti.

Kategóriájának legfontosabb igazodási 

pontja: a több mint 70 éve a piacot meg-

határozó, sokszoros díjnyertes haszonjármű-

dinasztia legújabb tagja. A Transporter 6.1 

Dobozos, Mixto, Kombi és Platós kivitelben, 

több mint 400 modellváltozatban kapható. 

Modelltől függően kétféle tetőmagasság  

és tengelytáv, valamint többféle üléscsomag 

és platóváltozat közül választhat.
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Vezetői asszisztensrendszerek
•   „Park Assist” parkolássegítő asszisztens.1)

•  „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási asszisztens.1), 2)

•  Oldalvédelem.1)

•  Gumiabroncs-nyomásjelző.1), 2)

•  Közlekedésitábla-felismerő asszisztens.1), 2)

•  Oldalszélasszisztens.1)

•  „Lane Assist” sávtartó asszisztens.1), 2), 3)

•  Kitolatást segítő asszisztens.1), 2)

•   „ACC” távolságtartó automatika „Front Assist”  

környezetfigyelővel és városi vészfékfunkcióval.1), 5)

•  Lejtmenet asszisztens.1), 2), 4)

Az Ön igényeire szabva 
•   Kétféle tengelytáv, kétféle tetőmagasság. 

•   Megengedett össztömeg: 5 változatban  

2,6–3,2 tonnáig.

•   Speciálisan az adott változathoz hangolt futómű. 

•   Nagy belmagasság a raktérben, ideális polcok  

beszereléséhez.

Személyautóhoz illő színvonal
•   Telefonkihangosító.

•   USB-csatlakozós rádió.

•   LED-es belső világítás.

•   Központi zár.

•   Elektromos ablakemelők.

•   Új rádió és új navigációs rendszer akár 20,3 cm-es  

(8 colos) érintőképernyővel.

Transporter 6.1 Dobozos 
•   Akár 2,5 tonna vontatható tömeg.

•   Akár 1,4 tonna hasznos teher.

•   Akár 9,3 m3 raktérkapacitás. 

•   Akár három EUR raklap szállítható.

•   Kétféle tengelytáv és tetőmagasság.

•   1017 mm széles tolóajtó

Ismerje meg jobban a Transporter 6.1 Dobozost:  
www.vwh.hu/transporter-61

Transporter 6.1 Mixto 
•   5-6 ülőhely.

•   Akár 4,4 m3 raktérkapacitás.

•   Háromszemélyes üléssor magas válaszfallal és 

biztonsági üvegezésű ablakkal.

•   Akár 1994 mm-es raktérhossz.

•   Akár két EUR raklap szállítható.

•   Haszonjárműként forgalomba helyezve.6)

Transporter 6.1 Platós
•   Különösen robusztus kivitelezés.

•   A szegmens legnagyobb platóválasztéka.

•   2-6 ember számára, felszereléssel együtt.

•   Szimpla fülkés, mélyrakodó platós változatban is.

•   Akár 5,7 m2 rakfelület.

•   Jobb rakodhatóság: zárható tárolók, rozsda- és 

csúszásmentes alumíniumlemezből készült fellépő, 

strapabíró biztonsági zárak a platófalon, alacsony 

rakodóperem-magasság, padlóba süllyesztett 

rögzítőszemek.

Ismerje meg jobban a Transporter 6.1 Platóst:  
www.vwh.hu/transporter-61-platos

1) A rendszer határain belül.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően 
vezesse a járművet.     4) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.     5) 30 km/h sebességig.     6) A Mixto modell adózási kérdéseiről kérjük, tájékozódjon az aktuális jogszabályokban és 
egyeztessen könyvelőjével!     A képeken feláras extra felszereltség látható.



Crafter
Vele mindig élen járhat.

A Crafter korszakváltást hoz: teljes mértékben 

ügyfélorientált szállítási megoldást kínál 

gazdaságos üzemeltetés mellett. A sokszínű 

igényeknek pontosan megfelelő, változatokat 

a külön erre a célra épített lengyelországi 

üzemünkben gyártjuk le, így téve még 

magasabbra a lécet. A hazai felépítmény 

gyártók pedig minden egyedi igényt 

megvalósítanak.
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„ErgoComfort” vezetőülés AGR tanúsítvánnyal1), 2)

•   Hidraulikus csillapítású ülés súlybeállítással.

•   Az ülés nem csak hosszanti irányban mozgatható,  

de magassága, mélysége, támlája, dőlésszöge is 

tetszés szerint beállítható.

•   Elektromos, négy irányban szabályozható 

deréktámasszal.

•   A fejtámla és a kartámasz is beállítható.

Crafter Dobozos 
•   Akár 18,4 m3-es raktértérfogat. 

•  A tolóajtó szélessége 1311 mm.

•  Első-, hátsó- és összkerékhajtással is választható.

•  3 féle tetőmagasság akár 2196 mm-ig.

•  3 különböző hosszúság és 2 tengelytáv.

•  Rendelhető platós, alvázas vagy elektromos kivitelben.

•   Felépítményezhetőség (egyedi igényekre)

Ismerje meg jobban a Craftert:  
www.vwh.hu/crafter-dobozos

Crafter Busz 
•   Akár 21 fő számára (a vezetővel együtt).

•   Egyedi igényre szabott üléselrendezés. 

•   Többféle klímaberendezés és ajtóvariáció.

•   Tetőablakkal, vészkijárattal és elektromos lépcsővel.

•   Az egyedi átépítésre Magyarországon kerül sor,  

az ügyfél speciális igényeinek megfelelően.

Ismerje meg jobban a Crafter Buszt: www.vwh.hu/crafter-busz

E-Crafter
•   Teljesen elektromos hajtásrendszer.

•   100 kW/136 LE teljesítményű villanymotor.

•   Akár 173 km hatótáv.

•   45 perc alatt akár 80%-os töltöttség gyorstöltővel.

•   Raktérkapacitás: 10,7 m3.

•   Raktérmagasság: 1861 mm.

Ismerje meg jobban az e-Craftert:  
www.vwh.hu/e-crafter

Biztonsági funkciók és vezetői asszisztensrendszerek 
•   „Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem) 

alapfelszereltségként.

•   „Front Assist” környezetfigyelővel és városi 

vészfékfunkcióval.1), 3)

•   „ACC” távolságtartó automatika.1), 3)

•   Elektromechanikus szervokormány.

•   Aktív szenzoros oldalvédelem.1)

•   „Lane Assist” sávtartó asszisztens.1), 3), 4)

•   Kitolatást segítő asszisztens holttérérzékelővel.1), 3)

•   „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási asszisztens.1), 3)

•   „Park Assist” parkolássegítő asszisztens.1), 3)

•   LED-es fényszórók.1)

1) Feláras extra felszereltség.     2) Az ergoComfort ülést 2015.11.26-án AGR minőségi tanúsítvánnyal tüntette ki a Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. (Hátproblémákat kezelő német-
országi iskolák szövetsége, bejegyzett egyesület) és a Forum Gesunder Rücken - besser leben e. V. (Az egészséges hát fóruma - a jobb életért, bejegyzett egyesület).     3) A rendszer határain belül.     
4) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     A Crafter Busz motorizáltságtól függő, 
kombinált átlagfogyasztása: 8,5-8,8 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 222-238 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek  meghatározásra.      
A képeken feláras extra felszereltség látható.



Transporter 6.1 Kombi
Minden eshetőségre 
felkészült.

A Transporter 6.1 Kombiban könnyedén 

válthatunk személyszállításról teher szállí-

tásra az üléssorok egyszerű kiemelésével.  

A rendkívül jól variálható belső tér és a sok-

oldalú üléselrendezés minden helyzetre 

praktikus megoldást nyújt.

Nagycsaládos állami támogatással!
A nagycsaládosok számára továbbra is elérhető az akár  

2,5 millió Ft értékű állami támogatás legalább 7 személyes 

autó vásárlásakor.
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Sokoldalú belső tér
•   8-9 személyes kivitel.

•   Tágas fejtér.

•   Minden üléstámla teljesen lehajtható.

•   Különleges, szennyeződéseknek ellenálló, strapabíró 

üléshuzatok.

•   Eltávolítható ülések és üléssorok.

•   Zárható tárolórekesz.

•   Klímaberendezés.

•   Elektromechanikus szervokormány. 

•   Központi zár két rádiós távirányítóval és belső 

kapcsolóval.

Ismerje meg jobban a Transporter 6.1 Kombit: www.vwh.hu/transporter-61-kombi

1) A rendszer határain belül.     2) Nyitott felépítményeknél nem érhető el.     3) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.      
A Transporter 6.1 Kombi motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 6,1-7,2 l/100km, CO2 -kibocsátása: 161-191 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári 
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

„Biztonsági funkciók és vezetői asszisztensrendszerek  
a szériafelszereltségben
•   Elektromechanikus szervokormány. 

•   Oldalszélasszisztens.1), 2)

•   Fékasszisztens.

•   Nappali menetfény.

•   Hegymenetasszisztens.1)

•   „Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem).1)

•   ESP elektronikus stabilizáló program.1)

•   Blokkolásgátló fékrendszer (ABS).

•   Kipörgésgátló rendszer (ASR).

•   Elektronikus differenciálzár (EDS).

•   Légzsákok a vezető és az első utas számára.

•   Elektronikus indításgátló.

•   Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció  

a vezetőnek.

•   Központi zár két rádiós távirányítóval és belső kapcsolóval. 

Különleges képességek
•   „Easy Entry” funkció mindkét oldalsó tolóajtónál.

•   Max. 2200 mm3) nyitási magasságával a felfelé nyíló 

hátsó ajtó esőbeállóként is használható.

•   Rövid és hosszú tengelytávval, valamint magastetős 

kivitelben is elérhető.



Multivan 6.1
Új értelmet ad a 
sokoldalúságnak.

A legújabb generáció megérkezett:  

a Multivan 6.1 lenyűgöző szériafelszerelt-

séggel és az új, digitális műszerfallal már 

kipróbálható márkakereskedéseinkben!  

Belső tere a népszerű elődökhöz hasonlóan 

igényes és rugalmasan, könnyedén átren dez-

hető. A családja mostantól négy keréken is 

ugyanolyan komfortban érezheti magát, 

mint otthon, négy fal között!

Nagycsaládos állami támogatással!
A nagycsaládosok számára továbbra is elérhető az akár  

2,5 millió Ft értékű állami támogatás legalább 7 személyes 

autó vásárlásakor.
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Informál és szórakoztat
•   26 cm (10,25 col) átmérőjű, nagyfelbontású, színes,  

digitális műszerfal.

•   A Discover Pro csúcskategóriájú navigációs és infotain-

ment rendszer jellemzői:

 - Akár 23,4 centiméter átlójú érintőképernyő.

 - Jól áttekinthető, háromdimenziós térkép.

  - Beépített flash drive.

 - Hangvezérlés. 

•   Volkswagen We Connect6) mobil online szolgáltatások.

•   „Comfort“ vezeték nélküli töltő és mobiltelefon- 

csatlakozó.

Komfort mindenek felett
•   Forgatható ülések.

•   Háromszemélyes üléssor az utastérben – összecsukható, 

mozgatható és rögzíthető a sínrendszer bármely pontján.

•   Az ülések könnyen ki- és beszerelhetők.

•   Magasított üléspozíció és opcionális, 4 irányban állítható 

deréktámasz.

•   Multifunkciós bőr kormánykerék.

•   Opcionális hangvezérlés. 

•   Ágy.

•   Tárgyaló elrendezés asztallal.

Ismerje meg jobban a Multivan 6.1-et: vwh.hu/multivan-61

1) A rendszer határain belül.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően 
vezesse a járművet.     4) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.     5) 30 km/h sebességig.     6) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasz-
nálói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We 
Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes 
időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye.     A Multivan 6.1 motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 6,2–7,4 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 164–231 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK 
rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

Vezetői asszisztensrendszerek
•   „Park Assist” parkolássegítő asszisztens.1)

•  „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási asszisztens.1), 2)

•  Oldalvédelem.1)

•  Gumiabroncs-nyomásjelző.1), 2)

•  Közlekedésitábla-felismerő asszisztens.1), 2)

•  Oldalszélasszisztens.1)

•  „Lane Assist” sávtartó asszisztens.1), 2), 3)

•  Kitolatást segítő asszisztens.1), 2)

•   „ACC” távolságtartó automatika „Front Assist”  

környezetfigyelővel és városi vészfékfunkcióval.1), 5)

•  Lejtmenet asszisztens.1), 2), 4)



Caravelle 6.1
Kisbusztól a VIP-
transzferig.

Több mint 30 éve mértékadó a professzi o-

nális személyszállítás terén. Tökéletesen 

igazodik számtalan igényhez a három fel-

szereltségi változatnak, két tengelytávnak, 

moduláris ülésrögzítő rendszernek és az akár 

kilenc ülőhelyet tartalmazó különféle ülés-

csomagoknak köszönhetően.

Nagycsaládos állami támogatással!
A nagycsaládosok számára továbbra is elérhető az akár  

2,5 millió Ft értékű állami támogatás legalább 7 személyes 

autó vásárlásakor.
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Discover Pro rendszer2)

•   Dinamikus 3D navigáció 3 útváltozattal (gyors, rövid, 

környezetbarát).

•   9,2" színes érintőképernyő védőüveggel.

•   Közelségérzékelés, gesztusvezérlés, hangvezérlés.

•   Két USB-C csatlakozó.

•   64GB tárhely.

•   DAB+ rádió.

•   „Comfort“ vezeték nélküli töltő és mobiltelefon-

csatlakozó opcionálisan.

A Caravelle 6.1 Trendline
Meccs idegenben, iskolába vagy munkába járás – a strapa-
bíró Caravelle Trendline mindenből kiveszi a részét!

•   Az első ülésekhez kézzel állítható deréktámasz, 

állítható magasságú kar- és gerinctámasz.

•   Elektromos ablakemelők a vezetőfülkében, 

elektromosan állítható és fűthető külső tükrök.

•   LED-es belső világítás, lehajtható kapaszkodók  

és ruhaakasztók az utastér mennyezetén.

•   3 zónás Climatronic klímaberendezés a vezető-  

és utastérben.

•   H7 halogénfényszórók.

A Caravelle 6.1 Comortline 
Családi nyaralás, hosszú hétvége vagy kirándulás  
– a kiváló minőségű Caravelle Comfortline minden 
eshetőségre felkészült!

•   Komfort tető a vezetőfülkében és tetőbefúvás az 

utastérben LED-es beltéri világítással, lehajtható 

kapaszkodókkal és ruhaakasztókkal.

•   „Plus” multifunkciós kijelző.

•   LED-es beltéri világítás, 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 Caravelle 6.1 Highline 
Vezetőségi ülések, divathét vagy operabál – az elegáns 
Caravelle Highline minden helyzetben otthon érzi magát.

•   Az utastérben sötétített „Privacy” üvegezés nyújt védelmet.

•   Két elektromos tolóajtó biztosítja a tökéletes 

megjelenést.

•   LED-es első fényszórók és LED-es hátsó lámpák.

•   „Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek ezüst színben.

•   „Nappa” bőr üléshuzat.

•   „Discover Media” navigációs rendszer 20,3 cm-es  

(8 colos) érintőképernyővel.

Sokféleképpen variálható belső tér
•   A háromszemélyes üléssor pillanatok alatt 

összehajtható, megnövelve a csomagteret. 

•   A háttámlák síkba dönthetők.

•   Moduláris ülésrögzítő rendszer.

•   Az összes ülés és üléssor szerszám nélkül kivehető.

•   A felnyitható csomagtérajtó védelmet nyújt a nap és az 

eső ellen.

•   Alacsony rakodóperem-magasság, opcionálisan 

rakodóperem-védővel.

•   Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal és 

zárható kesztyűtartóval.

Ismerje meg jobban a Caravelle 6.1-et: vwh.hu/caravelle-61

1) A rendszer határain belül.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     4) Csak a 4MOTION 
összkerékhajtással együtt kapható.     5) 30 km/h sebességig.     A Caravelle 6.1 motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 6,1-7,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 162-231 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvé-
nyes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

Vezetői asszisztensrendszerek
•   „Park Assist” parkolássegítő asszisztens.1)

•  „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási asszisztens.1), 2)

•  Oldalvédelem.1)

•  Gumiabroncs-nyomásjelző.1), 2)

•  Közlekedésitábla-felismerő asszisztens.1), 2)

•  Oldalszélasszisztens.1)

•  „Lane Assist” sávtartó asszisztens.1), 2), 3)

•  Kitolatást segítő asszisztens.1), 2)

•   „ACC” távolságtartó automatika „Front Assist”  

környezetfigyelővel és városi vészfékfunkcióval.1), 5)

•  Lejtmenet asszisztens.1), 2), 4)



California 6.1
Teljes szabadság.

Hív a természet! Kevés izgalmasabb kaland 

létezik, mint az autós kirándulások vad, 

sziklás tengerpartokra, eldugott hegyi 

tavakhoz vagy évszázados kultúrtájakra. 

Keljen útra Ön is a megújult, és digitális 

megoldásokat felvonultató, akár mini-

konyhával is felszerelt California 6.1-gyel, 

amely teljes kényelmet és fokozott 

biztonságot nyújt a kalandok során!

Nagycsaládos állami támogatással!
A nagycsaládosok számára továbbra is elérhető az akár  

2,5 millió Ft értékű állami támogatás legalább 7 személyes 

autó vásárlásakor.
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A komfort élménye
•   Átdolgozott beépített szekrények2).

•   LED-es beltéri világítás a szériafelszereltség részeként.

•   Ergonomikus ülések alaktartó prémium kárpitozással.

•   Kiváló zaj- és hőszigetelés.

•   Kényelmesebb alvás a tetőágyban található 

tányérrugós rendszernek köszönhetően, 

ágyhosszabbító kanapéfunkcióval.2)

•   Funkcionális konyhasarokkal.2)

•   Kinyitható minikonyhával4) vagy konyha nélkül5).

•   4–76) üléssel. 

•   Akár 25) tolóajtóval.

California Beach Camper 
•   Kompakt és sokoldalú kisbusz elpakolható 

minikonyhával.2)

•   Lakóautóként forgalomba helyezve.

•   Kihajtható minikonyha. 2)

•   4-53) ülés.

•   Kétszemélyes üléssor összecsukható és elpakolható 

ágyhosszabbítóval.

•   Háromszemélyes üléssor1) három fiókkal, fekvő 

funkcióval és kárpitozott Multiflexboard.1), 4)

•   Tolóajtó a jobb oldalon.

•   Lakóautó-kezelőpanel érintőképernyővel.

•   Kényelmes tányérrugók a tetőágyban (1200 x 2000 mm).

•   Elektrohidraulikusan nyitható tető elülső nyílással.1)

Digitális eszköztár 
•   Nagy felbontású, színes, digitális műszerfal.3)

•   Új rádió és navigációs rendszerek akár 23,4 cm (9,2 col) 

átmérőjű érintőképernyővel.3)

•   Volkswagen We Connect mobil online szolgáltatások7) 

és új lakóautó-kezelőpanel – központi digitális egység 

a lakóautó-funkciók kezeléséhez.

Opcionális tartozékok
•   Csomagtérajtóra vagy „Premium” vonóhorogra 

rögzíthető kerékpártartó.

•   Napellenző, ami egy kisebb, naptól védett területet 

biztosít közvetlenül a tolóajtó előtt.

•   Szúnyogháló a jobb oldali tolóablakhoz.

Ismerje meg jobban a California 6.1-et: vwh.hu/california-61
A California 6.1 motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 6,5-7,5 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 171-198 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra.
1) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében. A California Beach felszereltségnél feláras extra. 2) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében. 3) Feláras extra felszereltség. 
A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható. 4) Későbbi időponttól kezdve kapható. A szériafelszereltség része a California Beach Camper esetében.  
A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra. 5) A szériafelszereltség része a California Beach Tour esetében. 6) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.



Amarok
Tapasztalja meg  
az Amarok V6 erejét!

A prémium kategóriájú Volkswagen Amarok 

lenyűgöző erejével és kompromisszumot 

nem ismerő teljesítményével ideális társ  

a mindennapokban, valamint kiváló munka-

eszköz számtalan területen, mint  

pl. a mezőgazdaság, erdő- és vadgazdál-

kodás, de komolyabb vontatmányok mozga-

tására is alkalmas, legyen az ló- vagy 

hajószállító utánfutó. A 3.0 l V6 TDI-motor 

országúton és off-road körülmények közt  

is bizonyítja rátermettségét. Szélsőséges 

terepviszonyok közt az intelligens 4MOTION 

összkerékhajtás, a fokozott karosszéria-

stabilitás és az emelt hasmagasság biztosítja 

az Amarok kiváló menetképességét.

Készletről azonnal elvihető, a készlet erejéig.



24Amarok

Erő és mozgékonyság
•   3,0 literes V6 motor 258 LE (272 LE)1).

•   8 fokozatú, automata sebességváltó.

•   4MOTION állandó összkerékhajtás.

•   Offroad-ABS: az Amarok akár  közel 1 tonnás rako-

mánnyal is leküzdi a 100 százalékos emelkedőket.

•   Az Amarok legnagyobb terepszöge elöl 29,5°,  

hátul 18,0°.

•   Gázlómélység: 500 mm.

Biztonságos szállítás 
•   1222 mm-es rakodási szélesség (EUR raklapok kereszt-

ben elférnek). 

•   Tágas, 2,52 m2-es rakodófelület.

•   508 mm magas oldalfal és alacsony, 780 mm-es  

rakodási magasság.

•   Elektronikus vontatmány-stabilizáló.

•   Akár 3500 kg vontatható tömeg (fékezve).2) 

•   Az alapfelszereltségű 2+1 laprugó nagy menetkényel-

met és akár 792 kg-os maximális hasznos teherbírást 

biztosít, az opcionális 3+2 laprugós kivitellel a terhel-

hetőség akár 935 kg-ra növelhető.

•   Szükség esetén 200 kg-ig terhelhető a platóajtó, amely 

a plató meghosszabbításaként is használható.

Biztonsági funkciók és vezetői asszisztensrendszerek
•   Multi-collision fék (másodlagos ütközésvédelem).3)

•   Elektronikus menetstabilizáló program.3)

•   Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel.

•   Hegymenetasszisztens.

•   Off Road lejtmenet asszisztens.3)

•   Parkolóradar.3)

•   „Rear View” tolatókamera.3)

•   Sebességszabályozó (Tempomat).3)

•   Gumiabroncs-nyomásjelző lámpa.

Ismerje meg jobban az Amarokot: www.vwh.hu/amarok/amarok

Amarok Aventura
•   „Aventura” emblémával ellátott Sportsbar bukókeret.

•   Integrált fellépővel szerelt, krómozott hátsó lökhárító.

•   Két krómcsíkkal díszített hűtőrács.

•   „ErgoComfort” bőr ülések.

•   Exklúzív 20"-os „Talca” könnyűfém felni.

•   „Discover Media” navigációs rendszer.

1) Powerboost funkció működésekor.     2) Amarok, 3,0 l TDI Motor 150 kW/165 kW teljesítménnyel, 4MOTION összkerékhajtással, automata sebességváltóval, normál laprugókkal és max. 2360 kg önsúllyal.     3) A rendszer határain belül.



Közlekedésitábla- 
felismerő rendszer.1), 2) 

Speciális kamerával beolvassa táblá-
kon jelzett sebességkorlátozásokat, 
előzési tilal ma kat, valamint az idő-
szaktól és időjárási viszonyoktól függő 
korlátozásokat, és tájékoztatja mind-
ezekről a vezetőt a multifunkciós 
kijelzőn.

„Park Assist” parkolássegítő rendszer.1)

Támogatja a parkolást a párhuzamos 
és merőleges parkolóhelyeken  
az optimális kormánymozdulatok 
automatikus végrehajtásával.

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

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

Oldalvédelem.1) 

Menet közben érzékeli, és meg je le-
níti az infotainment rendszer kijel-
ző jén, ha a jármű oldala veszélyesen 
közel kerül egy oszlophoz, falhoz 
vagy más egyébhez.

Gumiabroncs-nyomásjelző.1), 2) 

Az utazás előtt és alatt tájékoztatja  
a vezetőt az aktuális gumiabroncs-
nyomásról, és figyelmez teti nyomás-
csökkenés esetén. A kerekekben elhe-
lyezett érzékelők rádió kap cso la ton 
keresztül szolgáltatnak adatokat  
a gumiabroncsokról.

„Travel Assist”1) Emergency Assist1), 2) 
vészhelyzeti asszisztenssel

A Travel Assist elsősorban autópályán 
és jól kiépített országúton tartja a 
sávot és a sebességet, és közben a 
követési távolságra is ügyel az elől 
haladó járműhöz képest. A kettős 
tengelykapcsolós váltóval együtt 
kényelmesen vezethet forgalmi 
dugóban, araszoló forgalomban is.

„Multi-collision” fék (másodlagos 
ütközésvédelem)1)

Ütközést követően fékezni kezd a 
továb bi ütközések elkerülése érde ké-
ben. Akkor aktiválódik, ha két, egymás tól 
 független szenzor bale se tet érzékel. 
Ekkor – rövid késleltetés után – a jár mű 
fokozatosan 10 km/h sebes ségre 
lassul, hogy a vezető vissza tudja 
nyerni uralmát a jármű fölött.

„Front Assist” környezetfigyelő 
városi vészfékfunkcióval1), 5)

Veszélyesen rövid követési távolság 
esetén segít csökkenteni a 
féktávolságot.

Hegymenetasszisztens1), 5)

Emelkedőn történő haladásnál meg-
akadályozza a jármű nem kívánt 
visszagurulását, valamint kényelmes 
elindulást biztosít.

Off Road lejtmenet asszisztens.1)

Terepen is biztonságos és kontrollált 
ereszkedést biztosít a fordulatszám  
szabályozásával, valamint kere ken-
kénti fékezésekkel.

Vezetői asszisztensrendszerek 
és biztonsági funkciók

1) A rendszer határain belül.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.      
4) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.     5) 30 km/h sebességig.



Oldalszél asszisztens.1) 

Automatikusan fékezéssel stabili zál ja 
a járművet erős széllökésekkel járó 
oldalszélben.

„ACC” távolságtartó automatika 
„Front Assist” környezetfigyelővel 
és városi vészfékfunkcióval.1), 2)

A jármű sebességét aktív beavatko-
zá sokkal az előtte haladó jármű 
sebes ségéhez igazítja, miközben 
megtartja a vezető által beállított 
köve tési távolságot.

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

Multifunkciós kamera segítségével 
érzékeli a jármű saját sávját,  
és korrigál, ha az autó megközelíti  
a sávelválasztó vonalat.

„Rear Cross Traffic Alert”  
Kitolatást segítő rendszer.1), 2)

Kitolatás esetén nyújt segítséget.  
Ha egy másik jármű (vagy más közle-
kedő) veszélyesen közel kerül, és  
a vezető nem reagál a figyelmeztető 
hangra, lefékezi az autót.

Lejtmenet asszisztens.1), 2), 4) 

A motor fordulatszámának szabá-
lyo zásával és szükség esetén féke-
zés sel biztosítja a kontrollált és 
kényelmes ereszkedést a lejtőn.

Parkolóradar1)

Parkolásnál hangjelzésekkel figyel-
mez teti a vezetőt az autó előtt vagy 
mögött felismert akadályokra, és 
azok távolságát a kijelzőn is mutatja.

„Rear View” tolatókamera1)

Megkönnyíti a beparkolást, az autó 
mögötti terület egy részét segéd-
vonalakkal kiegészítve jeleníti meg  
a képernyőn.

Sebességszabályozó (Tempomat)1)

Emelkedőtől és lejtőtől függően,  
30 km/h-s sebességtől tartja  
a beállított sebességet.

Ködfényszórók beépített 
kanyarfénnyel

Kanyarodáskor a mindenkori belső 
kanyarív felé eső fényszóró az út 
szélét is megvilágítja.



Digitális  
és Infotainment  
rendszerek
Minden utazás  
élmény.

„Discover Media” navigációs rendszer.1) 
A rendszer 20,3 cm-es (8 colos) színes érintő-

képernyővel, közelségérzékelővel, 4x20 watt 

teljesítménnyel és négy hangszóróval kínál 

hibrid navigációt, a legkülönfélébb térkép-

opciókat, az interneten keresztüli ingyenes 

térképfrissítéseket, 32 GB-os médiatárolót, 

két külső USB-csatlakozót és Bluetooth-csat-

lakozást, hibrid beszédvezérlést8) és inter-

netes rádiót. A rendszer támogatja a vezeték 

nélküli AppConnect8), We Connect 2) és We 

Connect Plus2), 3) rendszereket.

„Plus” multifunkciós kijelző.
Aktuális információkat jelenít meg, többek 

között a külső hőmérsékletet, 

hatótávolságot, átlagos sebességet és 

fogyasztást.

„Premium” multifunkciós kijelző.
Megjeleníti a fontos vezetési és járműada-

tokat 3D-ben és színesben. Multifunkciós bőr 

kormánykerék. Megkönnyíti a különböző 

rendszerek működtetését vezetés közben. 

„Composition Audio” rádió.1)

A rendszer egyszínű kijelzővel, 2x20 watt 

teljesítménnyel, két hangszóróval, valamint 

SD-kártya-olvasóval, USB- és Bluetooth-

csatlakozással rendelkezik.

 „Composition Colour” rádió.1) 
A rendszer 16,5 cm-es (6,5 colos) színes érin-

tő képernyővel, 4x20 watt teljesítménnyel 

és négy hangszóróval, valamint SD-kártya-

olvasóval, két külső USB-csatlakozóval  

és Bluetooth-csatlakozással rendelkezik,  

és támogatja a We Connect2) alapszolgál ta-

tásait, valamint a We Connect Plus2), 3) kiválasz-

tott szolgáltatásait.

We Connect.2)

Okos alapfunkciók – kérésre minden 

Volkswagen haszonjárműben – az ingyenes 

We Connect2) szolgáltatásokkal és számos  

We Connect Plus2), 3) kiegészítő funkcióval.

1) Kérésre DAB+ digitális rádióval és komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható.     2) A We Connect szol gál-
ta tásainak 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) A második évtől aktív meghosszabbítással felár elle-
nében.     4) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt érhető el.     5) Csak a kiegészítő vízfűtéssel együtt 
kapható.     6) A szolgáltatás biztonsági szempontból érzékeny, ezért a használatához a személyazonosság ellen őr-
zésére van szükség a Volkswagen Ident eljárás alkalmazásával. Ennek keretében egy Volkswagen-partneren vagy 
videochaten keresztül ellenőrizzük az Ön személyazonosságát. A We Connect és a We Connect Plus szolgáltatási 
köre változhat, valamint későbbi időpontban válhat elérhetővé.     7) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel 
együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs rendszer esetén.     8) Magyar 
nyelven nem elérhető.     A képeken feláras extra felszereltség látható.     A felsorolt felszereltségek bizonyos 
modelleknél nem elérhetőek.
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A Volkswagen We még többre is képes. Nézze meg a saját szemével: 
www.vwh.hu/innovaciok/digitalis-szolgaltatasok/we-connect

Kényelmi és Infotainment  
rendszerek a We Connecttel.2)

Az opcionális rádió és a navigációs rendszer hozzáférést biztosítanak az alapcsomag  
ingyenes szolgáltatásaihoz és a We Connect Plus2), 3) fizetős szolgáltatásaihoz.

We Connect2)

Segélyhívás ÚJ
Információs hívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés ÚJ
Járműállapot
Ajtók és világítás
Járműállapot jelentés
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés

We Connect Plus2), 3)

Online forgalmi információk ÚJ
Online POI-keresés
Online térképfrissítés ÚJ
Online beszédvezérlés (magyar nyelven nem elérhető) ÚJ
Média streaming4) ÚJ
Területalapú értesítések
Online riasztóberendezés
Online állóhelyzeti fűtés5)

Ajtó nyitás és zárás6)

Webrádió4) ÚJ
Wifihotspot4) ÚJ
Sebességértesítések
Kürt és vészvillogó
Online útvonalszámítás
Benzinkutak és töltőállomások
Parkolóhelyek



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

Tekintse meg azonnal elvihető autóinkat: https://onlinevasarlas.vwh.hu/

Az Ön márkakereskedője:

96511919916, Magyarországon nyomtatva

Kiadás: 2020. szeptember

Hibák és változtatások joga fenntartva.
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Azonnal elvihető 
Volkswagen Haszonjárművek modellek


