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1) Zdroj: auto motor und sport, kategorie „Vans“, poslední ocenění 05/2019.     2) Zdroj: AUTO BILD ALLRAD, kategorie „Allrad-Vans”, poslední ocenění 06/2019.     3) Zdroj: AUTO ZEITUNG,  kategorie „Vans“, poslední ocenění 26/2018.     4) Výbava na přání.     5) Sériová výbava pro Multivan Highline. 
Výbava na přání pro Multivan Trendline a pro Multivan Comfortline.     6) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.     7) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     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 také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Ikona v nejmodernější podobě.
 Multivan



 Bulli. Originál. 
 
Automobilová legenda. Úspěšný model, který je  
již více než 70 let na trhu a získal mnoho ocenění: 
16x Best Car1), 14x Automobil roku s pohonem 
všech kol2), 11x Auto Trophy3). 

Design s ostře definovanými liniemi. 
 
Kompletně nově navržená přední část vozu, nová 
kola z lehké slitiny4), modifikovaná paleta laků, 
LED světlomety vpředu i vzadu5) s výraznou svě-
telnou signaturou. 

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

Bohatá nabídka variant. 
 
Tři výbavové linie, nejrůznější kombinace  motoru 
a pře vodovky a bohatá nabídka  výbavy na přání. 

Optimální terénní vlastnosti.
 
Pohon všech kol 4MOTION4), 6), dvouspoj- 
ková pře vodovka DSG4), 6), asistent pro jízdu  
z kopce4), 7), 8),  asistent pro rozjezd do kopce8)  
a mechanická uzá věrka diferenciálu4), 7). 

Nejmodernější asistenční systémy.
 
Nyní také se systémem rozpoznávání dopravních 
zna ček4), 8), systémem ParkPilot s aktivní ochranou 
boků vozidla4), 8), asistentem pro kompenzaci boč-
ního  větru8), asistentem pro udržování vozu v jízd-
ním  pruhu4), 8) ,9), parkovacím asistentem5), 8), asis-
tentem pro couvání z parkovacího místa4), 8) 
a asistentem pro couvání s přívěsem4), 8).



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

Zažijte Multivan 6.1 v akci  
na adrese https://www.vw-uzitkove.cz/
multivan-61/multivan-61



 Vysoký komfort jízdy. 
 
Ergonomická sedadla s tvarově stabilním pol-
strováním „Premium“, vynikající odhlučnění, 
 výborný  výhled z vozu na všechny strany  
a příjemný  pocit z vnímání prostoru.

Nejlepší připojení do sítě.
 
Barevný digitální panel s vysokým rozlišením 
 Digital Cockpit1), nová rádia a navigační systémy 
s dotykovým displejem s úhlopříčkou až 9,2 palce 
(23,4 cm), připojení k inter netu díky integrované 
SIM kartě, mobilní služby online We Connect3)  
a indukční nabíjení chytrých mobilních telefonů2).

Interiér s maximální variabilitou.
 
Otočná sedadla4) i trojsedadlovou lavici v prostoru 
pro cestující lze pohodlně sklopit, plynule překlopit 
a bezpečně zafixovat v jakékoli poloze na systému 
vodicích lišt. Snadná manipulace při demontáži 
i instalaci  sedadel je samozřejmostí.

Rozsáhlejší sériová výbava.
  
Všechny linie jsou vybaveny mj. multifunkčním 
kože ným volantem, nově navrženou palubní des-
kou, elektrickou dětskou pojistkou, asistentem  
pro kompenzaci bočního větru5) a LED vnitřním 
osvětlením. 



Velkoprostorová 
limuzína 
světa.
Když v roce 1950 opustil první model Bulli výrobní linku, nikdo nemohl tušit, že 

 jednou uvede do pohybu celý svět. Zpočátku existoval jako „Prosklený bus“ 

 („Fenster-Bus“), později pak pod označením „Samba“. Postupně se vyvíjel až  

do podoby současného modelu Multivan. Jedna věc však zůstala od počátku 

 stejná – jeho podstata, DNA modelu Bulli.

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

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



Flexibilní. Variabilní. Promyšlený. Multivan dokáže téměř všechno.
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Připravený na vše. Multivan se přizpůsobí skoro každé rodině. 

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



Posunout. Sklopit. Otočit. Ve voze Multivan je ukryto velké množství skvělých nápadů.
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Vytváří závislost na nezávislosti.



A lásku k detailu.

Čidlo pohodlí.

Každý už to někdy zažil: Přímé sluneční paprsky dopa-
dají na levou stranu vozu. Řidič se pomalu začíná potit, 
zatímco spolujezdec na pravé straně se třese zimou. 
Řešení zajistí klimatizace „Climatronic“1). Speciální 
senzory automaticky přizpůsobí výkon klimatizace 
 intenzitě dopadajícího slunečního záření. Řidič pak  
bude cítit příjemný vánek. 

Vládce nad prostorem.
 
Zevnitř maximálně prostorný. Zvenku velmi kom-
paktní. Multivan je důsledně přizpůsoben výzvám, 
které přináší každodenní život. Na jedné straně 
 poskytuje cestujícím dostatek prostoru v oblasti 
hlavy i nohou. Na straně druhé, díky výšce vozidla, 
která je menší než 2 000 mm2), se vejde do většiny 
podzemních garáží. Krátký rozvor navíc zajišťuje 
malý průměr otáčení, který činí pouhých 11,9 m2).

Neviditelný vrátný.
 
Celá řada malých strážců u bočních posuvných dveří 
s elektrickým ovládáním1) dává pozor, aby nedošlo 
k při vření a tím k možnému zranění. Nezáleží přitom, 
zda jsou dveře otevřeny nebo zavřeny z kabiny, pro-
střednictvím dálkového ovládání nebo přímo pomocí 
madla dveří.  Vestavěné senzory reagují okamžitě, 
 například při kontaktu s rukou.

Jako inline brusle.
 
Ve voze Multivan se vše posunuje hladce. Sedadla, 
multifunkční stolek3) nebo termoizolační box4) se  
díky rolnám z tvrdé gumy neslyšně pohybují dopředu  
i dozadu v hliníkových vodicích lištách, které jsou 
 zakomponovány v celé délce podlahy prostoru pro 
cestující. Nejsou tak určeny  žádné pozice umístění 
 sedadel. Nezáleží proto ani na tom, ve kterém bodě  
na vodicí liště jsou sedadla upev něná: Ve všech přípa-
dech jsou vždy dobře zajištěná.

Něžné pohlazení.
 
Pracujete pravidelně v autě nebo v něm chcete přeno-
covat? Tepelnou pohodu Vám v takových případech 
zajistí nezávislé horkovzdušné topení s výkonem až 
3 000 W4), které v interiéru udrží příjemnou teplotu 
po dobu až 48 hodin. Pro ty, kteří chtějí mít ráno před 
odjez dem čelní okno zbavené námrazy, je pak k dis-
pozici nezávislé vodní topení4), které podle zvoleného 
nastavení sklo okna před začátkem cesty zahřeje.

Tichý společník.
 
Multivan zrychluje velmi tiše. Existuje pro to několik 
důvodů. Jedním z nich je vyvažovací hřídel motoru, 
jenž tlumí jeho vibrace ještě dříve, než nastanou. 
 Výsledkem je, že motor běží mnohem kultivovaněj-
ším způsobem. Zbytek vibrací je z velké části pohlcen 
nosnou konstrukcí agregátu, která není pevně spo-
jena s podvozkem. Ještě větší ticho v interiéru zajistí 
akustický paket4), jenž zahrnuje zesílená skla, která 
výrazně snižují pronikání vnějšího hluku do interiéru.

Ochrana krku.
 
To, že lišty s výdechy ventilace nejsou v prostoru 
pro cestující vozu Multivan umístěny v centrální linii 
stropu, není náhoda. Jsou tak snadno dostupné pro 
všechny pasažéry. A pokud jsou sedadla umístěna 
v odpovídající poloze, proud chladného vzduchu 
 nevychází z boku ani ze zadní strany šíje. 

Přeprava dlouhých předmětů.
 
Dlouhé předměty, jako například lyže, není bezpodmí-
nečně nutné převážet na střeše vozu. Lze je totiž jed-
noduše zasunout pod trojmístnou lavici a bezpečně  
je tak přepravovat v prostoru pro cestující.

1) Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání pro Multivan Trendline a pro Multivan Comfortline.     2) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu  výrobních tolerancí mohou lišit.      
3)  Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání  pro Multivan Comfortline.     4) Výbava na přání.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání. 15Multivan – Bulli DNA



Propojený do 
budoucnosti.
Automobily jsou stále sofistikovanější. Rovněž ve voze Multivan je již dnes integrováno mnoho 

 digitálních technologií, které zvyšují komfort jízdy. Například digitální panel přístrojové desky 

s vysokým rozlišením Digital Cockpit1) s navigační mapou. Nebo paket Volkswagen We 

 Connect2), jenž zahrnuje celou řadu služeb, které promění Váš chytrý mobilní telefon na   

dálkové ovládání automo bilu. A to je teprve začátek.

1) Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání pro Multivan Comfortline.     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 službě 
We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní 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 také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání. 
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Nový panel Digital Cockpit
1) Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání pro Multivan Comfortline.     2) Výbava na přání.     3) V rámci možností daných systémem.     4) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Pro”.      Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na 
přání.



„Vše důležité v zorném 

poli a s možností 

snadné konfigurace.“

Ve voze Multivan 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) okamžitě zaujme 
svým displejem s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm), se sytými barvami, velkým jasem 
a extrémně vysokým kontrastem. Jeho ovládání se uskutečňuje prostřednictvím 
dotykového displeje infotainment systému nebo pomocí multifunkčního volantu3). 
Pomocí tlačítek tak můžete pohodlně procházet seznam hudebních skladeb, pro-
střednictvím fotografií uložených u kontaktů zvolit volaného a uskutečnit telefonní 
hovor nebo u adaptivního tempomatu ACC2) nastavit bezpečnou vzdálenost od 
vpředu jedoucího vozu při respektování zákonných rychlostních limitů. 

Ještě více možností Vám pak dává kombinace panelu Digital Cockpit2) a navigačního 
systému Discover Pro2) s úhlopříčkou displeje 9,2 palce (23,4 cm), kdy si můžete na 
celé ploše panelu Digital Cockpit2) nechat např. zobrazit druhou navigační mapu. 
Díky datům z internetu lze také zobrazit informace o dopravních zácpách nebo 
 volných parkovacích místech. Další výhodou je, že obě navigační mapy mohou být 
zobrazené v různém měřítku. Navigační mapa na panelu Digital Cockpit1) zobrazí 
například nejbližší okolí, zatímco navigační systém zobrazuje pro lepší přehled 
mapu v menším měřítku.

Přehled jízdních dat

Playlist z chytrého mobilního telefonu

Systém rozpoznávání dopravních značek

Druhá navigační mapa ve 3D zobrazení4)  
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Díky službám Volkswagen We Connect bude jízda v automobilu ještě více digi-
tální, s lepším využitím připojení do sítě a také komfortnější. Celá řada služeb 
Vám umožňuje rychlý přístup k vozu Multivan, a to zcela pohodlně prostřednic-
tvím Vašeho chytrého mobilního telefonu. Klíčovou součástí je pak aplikace We 
Connect1). S její pomocí můžete Váš chytrý mobilní telefon propojit s automobi-
lem – Multivan je totiž díky integrované SIM kartě již online. Bezplatný paket We 
Connect Basis1) zahrnuje mimo jiné různá hlášení o vozidle, užitečné nástroje pro 
plánování návštěvy servisu a tísňového volání v případě poruchy. Základní paket 
služeb dále zahrnuje Vyhledávač pozice parkování, který Vás navede nejkratší 
cestou k zaparkovanému vozu. Při volbě paketu We Connect Plus1), 2) pak máte 
k dispozici celou řadu dalších služeb. Prostřednictvím Vašeho chytrého mobilního 
telefonu můžete například zapnout nebo naprogramovat3) nezávislé topení, alarm 
online pošle na Váš chytrý mobilní telefon zprávu při pokusu o neoprávněné vnik-
nutí do automobilu a díky aktualizaci navigačních map online jsou jejich data vždy 
aktuální. Chcete-li využívat tyto exkluzivní služby, můžete se ještě dnes zaregis-
trovat na portálu We Connect1). Po úspěšné aktivaci vozidla získáte přístup ke 
kompletní nabídce mobilních online služeb.

1) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další 
separátní smlouvu 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.     2) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za 
 poplatek.     3) Dodává se pouze v kombinaci s nezávislým vodním topením.     4) Z důvodu zajištění bezpečnosti je u služby Zamčení & odemčení nutné odsouhlasení osobní identifikace, které vyžaduje  ověření buď přes autorizovaného zástupce Volkswagen, nebo přes videohovor.     5) Výbava na přání.     

„Ať s využitím aplikace, nebo 

prostřednictvím navigace – 

 Multivan je díky službám  

We Connect1) tak digitální 

jako nikdy dříve.“

 Indukční nabíjení5)

 We Connect Plus1), 2): Zamčení & odemčení4)

 We Connect Plus1), 2): Alarm online



6) Dodává se pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní CarPlay s navigačním systémem Discover Media a vyššími modely.     7) Dodává se pouze v kombinaci s paketem Streaming & Internet.      
Nabídka paketu služeb We Connect i paketu We Connect Plus se může měnit a může být k dispozici později.       Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Volkswagen We toho umí mnohem více.  
Přesvědčte se sami na adrese: www.vw-uzitkove.cz/
znacka-a-technologie/mobilni-sluzby-a-pripojeni

We Connect1)  
a We Connect Plus1), 2)

We Connect1) 

Volání v případě poruchy NOVINKA

Volání pro získání informace
Pozice parkování
Automatické hlášení nehody NOVINKA

Stav automobilu
Dveře & světla
Zpráva o stavu vozidla
Jízdní data
Plánování termínu servisu

We Connect Plus1), 2)

Dopravní informace online NOVINKA

Vyhledávání zvláštních cílů online
Aktualizace dat navigačních map online NOVINKA

Hlasové ovládání online NOVINKA

Streamování médií7) NOVINKA

Zpráva o poloze automobilu
Alarm online
Nezávislé topení online3)

Zamčení & odemčení4)

Internetové rádio7) NOVINKA

Wifi hotspot7) NOVINKA

Upozornění na rychlost automobilu
Klakson & blinkry
Výpočet trasy jízdy online
Čerpací a nabíjecí stanice
Parkovací místa

We Connect1): Pozice parkování

Bezdrátové rozhraní App-Connect2), 6)

We Connect Plus1), 2): Dopravní informace online
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Videa vybraných asistenčních systémů najdete na adrese 
https://www.vw-uzitkove.cz/multivan-61/multivan-61

1) V rámci možností daných systémem.     2) Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání pro Multivan Trendline a pro Multivan Comfortline.     3) Výbava na přání.     4) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven  odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.      5) Dodává se 
pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION. 

Deset asistenčních systémů, díky nimž bude život ještě snadnější.

Systém rozpoznávání 
 dopravních značek.1), 3)  
NOVINKA 

Prostřednictvím  speciální 
kamery snímá dopravní 
značky s omezením rych-
losti a zákazem předjíždě-
ní, stejně jako jejich časo-
vá omezení a omezení 
podmíněná počasím, a in-
formuje o nich na multi-
funkčním ukazateli.

Parkovací asistent 
„Park Assist“.1), 2) NOVINKA

 
Pomáhá řidiči při  parkování 
do příčných i podélných 
parkovacích míst. Přitom 
přebírá a současně optima-
lizuje ovládání volantu.

Asistent pro couvání  
s pří vě sem „Trailer   
Assist“.1), 3) NOVINKA

Při přesném couvání i při 
 zajíždění do příčných parko-
vacích míst zjed no du šuje 
 řízení vozu s připojeným 
 přívěsem.

ParkPilot s aktivní ochra nou 
boků vozidla.1), 2) NOVINKA 

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

Kontrola poklesu tlaku 
vzdu chu v pneumatikách.1), 3) 
NOVINKA 

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



Asistent pro kompenzaci 
bočního větru.1) NOVINKA 

Prostřednictvím automatic-
kého přibrzďování jednotli-
vých kol stabilizuje vůz při 
nárazovém bočním větru.

Adaptivní tempomat ACC 
včetně systému „Front 
Assist“ s funkcí nouzového 
brzdění City Brake.1), 3)

Automaticky přizpů sobuje 
rychlost Vašeho automobilu 
rychlosti vpředu jedoucího 
vozu a udržuje od něj řidi-
čem před na stavený odstup.

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

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

Asistent pro couvání  
z parkovacího místa.1), 3) 

NOVINKA

Akusticky varuje řidiče 
při couvání z parkovací-
ho místa v případě, že 
systém v kritické vzdá-
lenosti rozpozná jiné 
 vozidlo. Jestliže řidič na 
varování nereaguje, sys-
tém začne automobil 
automa ticky brzdit.

Asistent pro jízdu  
z kopce.1), 3), 5) 

Při jízdě ze svahu zajišťuje 
kontrolovanou a bezpečnou 
jízdu.  Reguluje přitom 
 otáčky motoru a v případě 
 potřeby zasahuje do  řídicího 
systému brzd.
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Otázka  
 pohonu.
Každý má svůj vlastní styl jízdy – a pro každého je k dispozici ten správný pohon. Ať už preferu-

jete sportovní temperament, komfort nebo hospodárnost: Díky kombinaci motoru, převodovky 

a nastavení podvozku vozu Multivan nebude mít Vaše touha po svobodě žádné omezení.

1) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.    2) Výbava na přání.     3) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     4) Nedodává se pro Multivan Comfortline s dlouhým rozvorem.     Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání. 



Pohon všech kol 4MOTION1), 2), převodovky a podvozek

Pohon všech kol 4MOTION.1), 2) Pohon všech kol prostřednictvím 
elektronicky řízené lamelové  spojky na zadní nápravě automa-
ticky přizpůsobí přenos síly motoru aktuální jízdní situaci. Nízká 
hmotnost celého systému je základem pro opti mální jízdní 
 chování a vysokou jízdní dynamiku. 

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

Dvouspojková převodovka DSG.1), 2) Motory TDI mohou být kom-
binovány se sedmistupňovou adaptivní dvouspojkovou převo-
dovkou DSG, která umožňuje plně auto ma tickou a jemnou změnu 
převodových stupňů bez přerušení pře nosu hnací síly. Převodovka 
DSG se navíc přizpůsobí stylu jízdy řidiče. 
 
Adaptivní regulace podvozku DCC.1), 4) K dispozici jsou jízdní pro-
fily „normal“, „komfort“, „eco“ a „sport“. Volba profilu se provádí 
pomocí tlačítka a lze ji uskutečnit i v průběhu jízdy. Kromě toho 
lze vytvořit vlastní individuální jízdní profil.
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 Multivan Trendline

Jeden van 
pro všechno.

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

28
S t r a n a



 Multivan Comfortline  Multivan Highline 

Auto toho hodně prozradí o osobě, která ho řídí. 

Proto můžete Multivan vybavit podle Vašeho vkusu 

vším, co Vám vyhovuje a hodí se k Vašemu život-

nímu stylu. Chcete začít ihned? Pak přejděte na 

stránku 54.

32 38
S t r a n a S t r a n a
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Cesta, která nikdy nekončí.
 Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.



Sára si svou zálibu proměnila na povolání. Pěšky prozkoumává se svou rodinou neznámé turistické 

cesty po celé Evropě. A svou lásku k přírodě sdílí s ostatními. Na internetu dává pravidelně tipy na pěší 

turistiku. Do výchozího místa jejích turistických tras ji vždy spolehlivě doveze: Multivan Trendline. 
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„Potřebujeme auto,  

které zvládne všechno. 

Bez ohledu na to, kam 

se jede.“

Sára

1) Skládací stolek smí být v interiéru vozu použit pouze v případě, že vozidlo stojí.     2) Výbava na přání.     3) V rámci možností daných systémem.      4) Lze objednat jako Originální příslušenství Volkswagen®.     Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Objevování světa pro malé i velké – ve voze Multivan Trendline je to skvělá zábava. 
Na přání může být vybaven až sedmi sedadly. A velký zavazadlový prostor nabízí 
dostatek prostoru, aby si s sebou mohli vzít všichni všechno potřebné. Dvě poho-
dlná sedadla s bederní opěrkou v kabině a široká trojsedadlová lavice v prostoru 
pro cestující zajistí v průběhu jízdy pohodlí. A po dosažení cíle pokračuje objevitel-
ská výpra va v prostoru pro cestující. V obložení bočních posuvných dveří je umís-
těn skládací stolek1), který lze v prostoru pro cestující zavěsit do bočního obložení 
a podepřít dvěma nohama nebo postavit venku na čtyři nohy a užít si tak malé 
občerstvení. Pokud někoho přemůže únava, lze z trojmístné lavice a multiflex-
boardu2) několika jednoduchými úkony vykouzlit velmi rychle velkou plochu pro 
spaní. Multivan Trendline tak lze dokonale přizpůsobit životu. Každý den znovu 
a znovu.

 Nosič jídzních kol „Premium“4)

Trojsedadlová lavice s rozloženým skládacím stolkem1).



Zpětná kamera2)

Skládací stolek1) lze použít uvnitř vozu i venku

Multivan Trendline 
pro Sáru 

Vybrané 
prvky 
sériové 
výbavy

Mřížka chladiče se dvěma chromovanými 
lištami
Multifunkční kožený volant NOVINKA

Pět míst k sezení v prostoru pro  
cestující
Skládací stolek s možností vyjmutí1) 
(pro vnitřní i venkovní použití)
Elektrická dětská pojistka NOVINKA

Asistent pro kompenzaci bočního 
 větru3) NOVINKA

Výbava 
na přání

17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA

Navigační systém Discover Media NOVINKA

Dvě otočná samostatná sedadla
Paket pro přenocování
Sluneční rolety
32litrový termoizolační box včetně  
druhé baterie
Multiflexboard s polstrováním
Zpětná kamera
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Max a Maren rádi navštěvují města. Velká i malá. Místa, kde to žije i ta, na které dostali tajné tipy. 

A protože takových měst je bezpočet, velmi často cestují. Na tržištích většinou najdou nějaký 

 velký  suvenýr. Dostatek prostoru pro jeho transport jim pak zajistí: Multivan Comfortline. 

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



Průvodce do města.
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1) Výbava na přání.     2) V rámci možností daných systémem.     3) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven  odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     4) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu  výrobních tolerancí mohou lišit.     
5) Skládací stolek smí být v interiéru vozu použit pouze v případě, že vozidlo stojí.     6) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě 
We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu 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 

„Když objevíme něco 

pěkného, jednoduše si  

to odvezeme domů.“

Max

Multivan Comfortline promění každý výlet do města na čistou radost. Adaptivní 
tempomat ACC1), 2) zajistí při jízdě dodržování konstantní vzdálenost od vozidla 
 jedoucího vpředu. Systém „Lane Assist“1), 2), 3) přitom pomocí multifunkční kamery 
snímá vodorovné značení jízdního pruhu. Asistent pro kompenzaci bočního větru2) 
okamžitě reaguje na poryvy zleva i zprava jemnými zásahy do brzdového systému. 
Multivan tak stále jede ve svém jízdním pruhu. Pro malé přestávky na kávu je k dis-
pozici prostor pro cestující, kde si můžete rozložit skládací stolek a udělat si  pohodlí 
na trojsedadlové lavici. 

V historickém centru města se bude Multivan Comfortline hladce pohybovat 
i při jízdě po dlažebních kostkách. Adaptivní regulace podvozku DCC1) totiž zajistí 
komfortní odpružení. A ani parkování v podzemních garážích nepředstavuje žádný 
problém – díky výšce vozidla, která je menší než 2 000 mm4) se Bulli vejde do té-
měř každého vjezdu. Pokud Vám při následné procházce uličkami padne do oka 
krásný kus  nábytku, nemusíte dlouho váhat. Díky systému vodicích lišt lze zava-
zadlový prostor zvětšit podle aktuální potřeby. Zajištění tak velké svobody musí 
být snadné.

Praktický skládací stolek5),  
jenž lze uložit do bočního obložení

 Flexibilní zavazadlový 
prostor s délkou až 
2 532 mm4)



www.portal.volkswagen-we.com.     7) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za poplatek.      Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Posuvná trojsedadlová lavice

Navigační systém Discover Media1)

Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“1), 2)

Multivan Comfortline  
pro Maxe, Maren a Teddyho

Vybrané 
prvky 
sériové 
výbavy

Mřížka chladiče s pěti chromovanými 
lištami NOVINKA

Paket světla a výhled
Multifunkční ukazatel „Premium“ 
 NOVINKA

Sedm míst k sezení
Skládací stolek5), jenž lze uložit 
do vnitřního obložení

Výbava 
na přání

17" kola z lehké slitiny „Posada“ NOVINKA

Navigační systém Discover Media NOVINKA 
 Služby We Connect Plus6), 7) NOVINKA

Adaptivní regulace podvozku DCC 
Parkovací asistent „Park Assist“2) NOVINKA

Asistent pro změnu jízdního pruhu  
„Side Assist“2)

Adaptivní tempomat ACC vč. systému 
„Front Assist“2)

Palivová nádrž s objemem 80 l
Ochrana nákladové hrany zadního 
 nárazníku
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8 56
7

* Dlouhý rozvor se dodává pouze pro linii Multivan Comfortline.      Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

1 Heidi 
2 Walter
3 Ben
4 Lana
5 Jakob 
6 Hanna
7 Sofie
8 Lotta  
+ Barney

Perfektní  pro 
prodloužený víkend.



9

 Multivan Comfortline  
 s dlouhým rozvorem

Caravelle  
 s dlouhým rozvorem

Pouhých 40 cm* navíc může znamenat rozdíl. Například když se příbuzní 

ohlásí na víkendový výlet. Najednou nepotřebujete jen pět nebo sedm míst 

k sezení – ale plných osm. Pro Multivan Comfortline s dlouhým rozvorem* to 

však není žádný problém. 

Pro všechny, kteří potřebují ještě více 

míst k sezení, je k dispozici model 

 Caravelle s dlouhým rozvorem.

Dlouhý rozvor* Dlouhý rozvor

Krátký rozvor

 7 sedadel sériově 8 sedadel na přání 9 sedadel na přání

Seznamte se s modelem Caravelle na adrese  
www.vw-uzitkove.cz/caravelle-61/caravelle-61
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Pracovní místo 6.1
  Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.



Pavel je neustále v pohybu. Jako interiérový architekt neustále hledá ve městě novou inspiraci pro 

své projekty. Vášnivý vyznavač jízdy na horském kole relaxuje v přírodě. A jeho nejdůležitější spo-

lečník přitom vždy je: Multivan Highline. 
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Žádné jiné vozidlo nespojuje nároky na využití pro volný čas a zaměstnání tak 
dokonale, jako Multivan Highline. Pečlivě přepracovaný design stále obsahuje 
prvky svého legendárního předchůdce. Četné chromované díly a multifunkčnost 
modelu  Bulli evokují od samého počátku jeho základní filosofii. Přední partii 
vozu zdobí celkem šest chromovaných lišt. Ta nejníže umístěná probíhá okolo 
celého vozu určeného pro všestranné využití. Stylovou tečkou designu modelu 
 Multivan Highline jsou pak sériová 17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ ve stříbrné 
barvě, nové LED světlomety vpředu i vzadu a zatmavená skla Privacy.

Jeho vysoce funkční interiér je pak důkazem toho, že tento vůz toho může nabíd-
nout mnohem více než jen brilantní vzhled. Od paralelního zobrazení navigační 
mapy na panelu Digital Cockpit a na displeji navigačního systému Discover Pro1) 
až po vyjímatelný termoizolační box1) pro uchování chladných nápojů a praktické 
příslušenství, jako jsou robustní upevňovací držáky pro kola2) – Multivan Highline 
 zaujme mnoha detaily pro usnadnění volnočasových aktivit. Představuje skvělý 
způsob, jak spojit práci a trávení volného času.

1) Výbava na přání.     2) Lze objednat od firmy Bikefix.     3) Dodává se pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní CarPlay s navigačním systémem Discover Media a vyššími modely.      Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

 18" kola z lehké slitiny „Teresina“1) a LED světlomety

„Ostatní se rozhodli 

pro sportovní vůz.  

Já však potřebuji  

auto pro sport.“

Pavel



Úložná zásuvka pod samostatným sedadlem

Multifunkční kožený volant a Digital Cockpit Bezdrátové rozhraní App-Connect1), 3)

 Prostor pro cestující se systémem 6 vodicích lišt, 2 bočními posuvnými 
dveřmi s elektrickým ovládáním a upevňovacím systémem pro jízdní kola2)
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Prostorný interiér modelu Multivan Highline najde své uplatnění i v každoden-
ním pracovním životě. Díky pohodlné trojsedadlové lavici, dvěma samostatným 
otočným sedadlům a volně pohyblivému skládacímu multifunkčnímu stolku je 
prostor pro cestující dokonale připraven na krátká pracovní jednání. Energii pro 
napájení notebooků a chytrých mobilních telefonů zajistí zásuvka s napětím 
230 V1) na sedadle řidiče a dva konektory USB-C s nabíjecí funkcí v bočním 
 obložení. A díky třízónové klimatizaci „Climatronic“ si udržíte chladnou hlavu 
i při dlouhých jednáních.

1) Výbava na přání.     2) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.     3) V rámci možností daných systémem.     4) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu  výrobních tolerancí mohou lišit.      
 Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání. 



Termoizolační box1)

 Multifunkční stolek s úložným prostorem, lavice trojsedadla s loketními opěrkami 
a osvětlený zdvojený konektor USB-C v bočním obložení

Pohon všech kol 4MOTION1), 2)

Multivan Highline  
pro Pavla

Vybrané 
prvky 
sériové 
výbavy

Mřížka chladiče s pěti chromovanými 
 lištami NOVINKA

Paket Chrom NOVINKA

ParkPilot vpředu i vzadu a s ochranou 
boků vozidla3) NOVINKA

Navigační systém Discover Media NOVINKA

Parkovací asistent „Park Assist“3) NOVINKA

LED světlomety vpředu i vzadu NOVINKA

Dynamický podvozek, snížená světlá 
výška vozu o 20 mm4) 
Panel Digital Cockpit NOVINKA

Třízónová klimatizace „Climatronic“
Boční posuvné dveře s elektrickým 
ovládáním
Prosklení Privacy v prostoru pro cestující
Sedm míst k sezení
Trojsedadlová lavice s loketními  
opěrkami
Multifunkční stolek s úložným  
prostorem NOVINKA

Zdvojený konektor USB-C v prostoru 
pro cestující NOVINKA

Výbava 
na přání

18" kola z lehké slitiny „Teresina“ NOVINKA

Adaptivní regulace podvozku DCC
Navigační systém Discover Pro NOVINKA

Telefonní rozhraní Comfort vč. funkce 
indukčního nabíjení NOVINKA

Potahy sedadel v kůži Nappa
Sedadla s možností elektrického 
 nastavení 12 parametrů
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Můj Bulli. 
Můj život.
Rozhodnutí pro Multivan je vždy volbou pro větší svobodu. Svobodu následovat touhy srdce  

a důsledně jít svou vlastní cestou. A platí to také v případě jeho výbavy. Bohatá sériová vybava 

s mnoha dalšími doplňky umožní přizpůsobit vůz na míru Vašim individuálním potřebám –  

viz strana 54–65.

1) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu  výrobních tolerancí mohou lišit.     2) Skládací stolek smí být v interiéru vozu použit pouze v případě, že vozidlo stojí.     3) V rámci možností daných systémem.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež 
jsou součástí výbavy na přání.
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 Rozměry v mm1)

 Sériová výbava a rozměry modelu Multivan Trendline

Prostor pro cestující

Boční posuvné dveře vpravo
Plastová podlahová krytina se čtyřmi vodicími lištami
3sedadlová lavice, posuvná, s možností lůžkové úpravy
Vyjímatelný skládací stolek2) (pro vnitřní i venkovní 
použití)
LED osvětlení interiéru NOVINKA

Osvětlení nástupních schůdků s nápisem „Trendline“

Zavazadlový prostor

Šest úchytných ok pro zajištění nákladu
Dvě LED světla v zavazadlovém prostoru NOVINKA

Klimatizace a ochrana proti slunci

Klimatizace v kabině s elektronickou regulací
Strop s výdechy ventilace, vnitřní cirkulací vzduchu 
a topením v prostoru pro cestující

Kabina

Palubní deska s černě lakovanými lemy, chromova-
nými prvky, úložnými přihrádkami a uzamykatelnou 
přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA

 Multifunkční kožený volant NOVINKA

Multifunkční ukazatel „Plus“ NOVINKA

Další zásuvka 12 V na palubní desce NOVINKA

Výškově nastavitelná komfortní sedadla s manuálně 
na stavitelnou bederní opěrkou a s loketními opěrkami 
Látkové potahy sedadel „Quadratic“, titanově černá 
NOVINKA

Kobercová podlahová krytina
Nástupní madla na straně řidiče a spolujezdce
Sluneční clony s kosmetickými zrcátky

Infotainment a konektivita

Rádio Composition Colour s dotykovým displejem 
6,5 palce (16,5 cm) a čtyřmi reproduktory NOVINKA

Asistenční a bezpečnostní systémy

Elektromechanický posilovač řízení NOVINKA

Systém rozpoznávání únavy
Asistent pro kompenzaci bočního větru3) NOVINKA

 Elektronický stabilizační systém s brzdovým asisten-
tem, ABS, ASR, EDS a asistentem pro rozjezd do kopce
Světla pro denní svícení
 Čelní, boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce
Multikolizní brzda
Elektronický imobilizér
Centrální zamykání s ovládáním z interiéru
Dětská pojistka s elektrickým ovládáním NOVINKA

eCall NOVINKA

Design

16" ocelová kola s celoplošnými kryty
 Halogenové světlomety H7 NOVINKA

Nárazníky (přední i zadní) lakované v barvě vozu
Mřížka chladiče se 2 chromovanými lištami NOVINKA

Kryty vnějších zpětných zrcátek a madla dveří 
 nelakované
Chromované označení „Multivan“ vedle bočních 
 směrových světel NOVINKA

45Multivan – Přehled sériové výbavy
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Rozměry v mm5) (krátký/dlouhý rozvor)

 Sériová výbava a rozměry modelu Multivan Comfortline/Multivan Comfortline s dlouhým rozvorem1)

1) Dlouhý rozvor se dodává pouze pro linii Multivan Comfortline.      2) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.     3) Nedodává se pro Multivan Comfortline s dlouhým rozvorem.     4)  Skládací stolek smí být v interiéru vozu použit pouze v případě, že vozidlo stojí.     5) Vezměte prosím na vědomí, 
že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu  výrobních tolerancí mohou lišit.     6) V rámci možností daných systémem.     

Design

  16" kola z lehké slitiny „Clayton“2) lakovaná ve stříbrné 
barvě nebo 17" kola z lehké slitiny „Devonport“2) 
 lakovaná ve stříbrné barvě
Mřížka chladiče s pěti chromovanými lištami NOVINKA

 Halogenové světlomety H7 NOVINKA

 Nárazníky (přední i zadní), kryty vnějších zpětných 
 zrcátek a madla dveří lakované v barvě vozu
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná 
 zrcátka
 Chromované označení „Multivan“ vedle bočních  
směrových světel NOVINKA

Kabina 

Palubní deska s černě lakovanými lemy, chromova-
nými prvky, úložnými přihrádkami a uzamykatelnou 
přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA

Dekorační lišty v designu šedá Bright Brushed NOVINKA

Multifunkční kožený volant NOVINKA

Multifunkční ukazatel „Premium“ NOVINKA

Další zásuvka 12 V na palubní desce NOVINKA

Výškově nastavitelná komfortní sedadla s manuálně 
na stavitelnou bederní opěrkou a s loketními opěrkami 
Látkové potahy sedadel „Circuit“, titanově černá NOVINKA

Kobercová podlahová krytina
Nástupní madla na straně řidiče a spolujezdce
Sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky

Infotainment a konektivita

 Rádio Composition Colour s dotykovým displejem 
6,5 palce (16,5 cm) a šesti reproduktory NOVINKA

Dva konektory USB-C v prostoru pro cestující3) NOVINKA

Prostor pro cestující

Boční posuvné dveře vpravo
Kobercová podlahová krytina se čtyřmi vodicími lištami
Dvě otočná sedadla, posuvná
3sedadlová lavice, posuvná, s možností lůžkové úpravy
Skládací stolek4), uložený v bočním obložení
LED osvětlení interiéru NOVINKA

Osvětlení nástupních schůdků s nápisem „Comfortline“ 

Zavazadlový prostor

Šest úchytných ok pro zajištění nákladu
Dvě LED světla v zavazadlovém prostoru NOVINKA

Kryt zavazadlového prostoru3)

Klimatizace a ochrana proti slunci 

Klimatizace v kabině s elektronickou regulací
Strop s výdechy ventilace a topení
Sluneční rolety na bočních oknech vzadu

Asistenční a bezpečnostní systémy

Elektromechanický posilovač řízení NOVINKA

Systém rozpoznávání únavy
Asistent pro kompenzaci bočního větru6) NOVINKA

 Elektronický stabilizační systém s brzdovým asisten-
tem, ABS, ASR, EDS a asistentem pro rozjezd do kopce
Paket Světla a výhled (dešťový senzor, vnitřní zpětné 
zrcátko s automatickou clonou, automatická regulace 
dálkových světel, funkce „Coming home/Leaving 
 home“)
 Čelní, boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce
Multikolizní brzda
Elektronický imobilizér
Centrální zamykání s ovládáním z interiéru
Dětská pojistka s elektrickým ovládáním NOVINKA

eCall NOVINKA

Varování nízké hladiny náplně v nádržce ostřikovače
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Rozměry v mm5)

 Sériová výbava a rozměry modelu Multivan Highline

Design

Dynamický podvozek (snížená světlá výška 
o cca 20 mm5))
17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ ve stříbrné barvě  
NOVINKA

Mřížka chladiče s pěti chromovanými lištami NOVINKA

Paket Chrom NOVINKA

LED světlomety vpředu i vzadu NOVINKA

Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky
Nárazníky (přední i zadní), kryty vnějších zpětných 
 zrcátek a madla dveří lakované v barvě vozu
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná 
 zrcátka
B-sloupek v černé barvě ve vysokém lesku
Chromované označení „Multivan“ vedle bočních smě-
rových světel NOVINKA

Kabina 

Palubní deska s černě lakovanými lemy, chromova-
nými prvky, úložnými přihrádkami a uzamykatelnou 
přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA

Dekorační lišty v designu šedá Pewter Wave NOVINKA

Multifunkční kožený volant NOVINKA

 Panel Digital Cockpit NOVINKA

Další zásuvka 12 V na palubní desce NOVINKA

Výškově nastavitelná komfortní sedadla s manuálně 
na stavitelnou bederní opěrkou a s loketními opěrkami 
 Potahy sedadel mikrofeece „ArtVelours“, dvoubarevné 
 šedá Palladium/titanově černá NOVINKA

Kobercová podlahová krytina a koberce
Sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky

Infotainment a konektivita

Navigační systém Discover Media s dotykovým disple-
jem 8 palců (20,3 cm) a šesti reproduktory NOVINKA

Dva konektory USB-C v prostoru pro cestující NOVINKA

Prostor pro cestující

Boční posuvné dveře s elektrickým ovládáním vlevo 
a vpravo
Kobercová krytina se 6 vodicími lištami NOVINKA

Dvě otočná sedadla, posuvná
Trojsedadlová lavice, posuvná, s loketními opěrkami
Multifunkční stolek NOVINKA

LED osvětlení interiéru
Osvětlení nástupních schůdků s nápisem „Highline“

Zavazadlový prostor

Šest úchytných ok pro zajištění nákladu
Dvě LED světla v zavazadlovém prostoru
Kryt zavazadlového prostoru

Klimatizace a ochrana proti slunci

Třízónová klimatizace „Climatronic“
Strop s výdechy ventilace a topení
Sluneční rolety na bočních oknech vzadu

Asistenční a bezpečnostní systémy

Elektromechanický posilovač řízení NOVINKA

Systém rozpoznávání únavy
Asistent pro kompenzaci bočního větru6) NOVINKA

ParkPilot vpředu a vzadu a s ochranou boků6) NOVINKA

Parkovací asistent „Park Assist“6) NOVINKA

Elektronický stabilizační systém s brzdovým asisten-
tem, ABS, ASR, EDS a asistentem pro rozjezd do kopce
Paket Světla a výhled (dešťový senzor, vnitřní zpětné 
zrcátko s automatickou clonou, automatická regulace 
dálkových světel, funkce „Coming home/Leaving 
 home“)
 Čelní, boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce
Multikolizní brzda
Elektronický imobilizér
Centrální zamykání s ovládáním z interiéru
Dětská pojistka s elektrickým ovládáním NOVINKA

eCall NOVINKA

Alarm s ostrahou interiéru
Varování nízké hladiny náplně v nádržce ostřikovače 
a vyhřívané trysky ostřikovačů
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1) V rámci možností daných systémem.     2) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven  odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     3) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.     Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání, mj. 18" kola z lehké slitiny „Teresina“ v černé 
barvě s leštěným povrchem.

V novém voze Multivan s paketem Multivan 6.1 CRUISE budete již dnes 

sedět v automobilu  budoucnosti. Důvodem jsou inteligentní asistenční 

sys témy, které Vám mohou pomoci téměř v každé situaci – při předjíždění, 

stejně jako při  parkování a vyjíždění z parkovacího místa nebo při mono

tónní jízdě po dálnici. Celá řada jeho senzorů sleduje dění ve všech smě

rech: například na pravé i levé straně – při změně jízdního pruhu1) nebo  

za vozem – při využití asistenta pro couvání z parkovacího místa1).
 18" kola z lehké slitiny „Teresina“



CRUISE
 Novinka: Multivan 6.1

Exteriér

Paket Chrom NOVINKA

LED světlomety vpředu i vzadu NOVINKA

Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná 
 zrcátka
Označení „CRUISE“ na B-sloupcích karoserie NOVINKA

Plochy nástupních schůdků v prostoru pro cestující 
a vedení zámku v ochraně nákladové hrany z ušlechti-
lé oceli NOVINKA

Akustický paket s prosklením Privacy v prostoru pro 
cestující

Interiér

Potahy sedadel mikrofeece „ArtVelours“, dvouba-
revné  šedá Palladium/titanově černá NOVINKA

Dekorační lišty v designu šedá Bright Brushed
Osvětlení nástupních schůdků v prostoru pro cestující 
s nápisem „CRUISE“ NOVINKA

Funkční výbava

Panel Digital Cockpit
Navigační systém Discover Media s dotykovým dis-
plejem 8 palců (20,3 cm) a šesti reproduktory NOVINKA

3zónová klimatizace „Climatronic“
Vyhřívaní sedadel řidiče a spolujezdce
Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“1) 
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane  
Assist“1), 2) NOVINKA

Adaptivní tempomat ACC vč. systému „Front Assist“ 
s funkcí nouzového brzdění City Brake1)

Parkovací asistent „Park Assist“1) se systémem  
ParkPilot vpředu i vzadu a s ochranou boků1) NOVINKA

Asistent pro couvání z parkovacího místa1) NOVINKA

Multivan s paketem Multivan 6.1 „Cruise“ vychází 
z výbavové linie Multivan Comfortline. Další prvky 
sériové výbavy pro model Multivan Comfortline 
 najdete na straně 46.
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GENE RATION  
 SIX

1) Výbava na přání.     2) V rámci možností daných systémem.      3) Není v nabídce pro Českou republiku.     Na obrázcích jsou vyobrazeny také 
prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Multivan GENERATION SIX3) je reminiscencí na jeden z nejvýznamnějších 

modelů automobilové historie – Bulli T1. Výrazný design záměrně využívá 

dvoubarevné lakování, jež vyvolává vzpomínky na minulost. Nostalgický 

vzhled je pak na úrovni současnosti završen velkým počtem chromova-

ných detailů z paketu Chrom, plaketami „GENERATION SIX“ a 17" koly 

z lehké slitiny „Aracaju“ lakovaných ve stříbrné barvě. A pokud se chcete 

ještě více přiblížit k originálu, můžete svůj Multivan GENERATION SIX 

doplnit také plaketami „Bulli“ a projevit tak kultovní vztah k legendární 

klasice.

Multivan 6.1



GENE RATION  
 SIX

Exteriér

Paket Chrom
LED světlomety vpředu i vzadu NOVINKA

Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky
17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ ve stříbrné barvě NOVINKA

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná 
 zrcátka
Označení „GENERATION SIX“ na B-sloupcích karoserie
Plochy nástupních schůdků v prostoru pro cestující 
a  ochranná lišta nákladové hrany z ušlechtilé oceli
Akustický paket s prosklením Privacy v prostoru pro 
cestující

Interiér

Potahy sedadel mikrofeece „ArtVelours“, dvouba-
revné  šedá Palladium/titanově černá NOVINKA

Dekorační lišty v designu šedá Pewter Wave NOVINKA

B-sloupky v černé barvě ve vysokém lesku
Textilní koberce
Osvětlení nástupních schůdků s nápisem  
„GENERATION SIX“

Funkční výbava

Navigační systém Discover Media s dotykovým dis-
plejem 8 palců (20,3 cm) a šesti reproduktory NOVINKA

3zónová klimatizace „Climatronic“
Vyhřívaní sedadel řidiče a spolujezdce
Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“2) 
Adaptivní tempomat ACC vč. systému „Front Assist“ 
s funkcí nouzového brzdění City Brake2)

Systém ParkPilot vpředu i vzadu2)

Systém rozpoznávání dopravních značek2) NOVINKA

Systém regulace dálkových světel „Light Assist“

Model Multivan GENERATION SIX3) vychází z výbavové 
linie Multivan Comfortline. Další prvky sériové výbavy 
pro model Multivan Comfortline najdete na straně 46.
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EDITION
Multivan 6.1 s paketem EDITION vyzdvihuje zcela unikát-

ním  způsobem sportovní eleganci. Pečlivě vybrané laky 

kon trastují s černými plochami a doplňky ve vysokém les-

ku. Dynamický vzhled dále umocňují nové dekorační fólie1) 

se zvýrazňující červenou linkou. Multivan EDITION však 

zaujme také individuálními detaily, mezi něž patří např. 

17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ s leštěným povrchem, 

která jsou exkluzivně rezervována pro tento designový 

 paket.

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 odstínu laku 
mezi místy, která byla zakryta fólií, a ostatními plochami karoserie.     2) Výbava na přání.

Multivan 6.1



Exteriér

LED světlomety a zatmavená zadní LED světla 
NOVINKA

Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky
17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ v černé barvě  
s leštěným povrchem NOVINKA

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Kryty vnějších zpětných zrcátek lakované v černé barvě
B-sloupky karoserie v černé barvě ve vysokém lesku
Střecha v černé barvě ve vysokém lesku
Nárazníky, madla dveří i madlo zadních výklopných 
dveří lakované v barvě vozu
Dekorační fólie1) s nápisem „EDITION“ na bočních 
prazích a na zadní partii NOVINKA

Prosklení Privacy v prostoru pro cestující

Interiér

Osvětlení nástupních schůdků s nápisem „EDITION“

Funkční výbava

Tempomat včetně omezovače

Multivan s paketem EDITION vychází z výbavové linie 
Multivan Comfortline. Další prvky sériové výbavy pro 
model Multivan Comfortline najdete na straně 46.

Základní lak šedá Pure NOVINKA

Základní laky

Stříbrná Reflex

Bílá Candy

Šedá Indium

Červená Kirsch

Modrá Ravenna  
NOVINKA

Béžová Mojave

Bronzová Copper  
Bronze NOVINKA

Červená Fortana 
NOVINKA

 Metalické laky2)
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 Laky

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.      Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Lak s perleťovým efektemDvoubarevné lakování

02

05

03

06

04

07

08

01



• Sériová výbava    •Výbava na přání    – Nedodává se

 Metalické laky

Základní laky

09

12

17

15

10

13

18

16

11

14

19

Laky Trendline  Comfortline Highline

Dvoubarevné lakování

01 Béžová Mojave/černá Deep NOVINKA ● ● ●

02 Stříbrná Reflex/šedá Indium NOVINKA ● ● ●

03 Stříbrná Reflex/modrá Starlight 
NOVINKA

● ● ●

04 Stříbrná Reflex/červená Fortana 
NOVINKA

● ● ●

05 Bílá Candy/bronzová Copper 
 Bronze NOVINKA

● ● ●

06 Bílá Candy/zelená Bay Leaf NOVINKA ● ● ●

07 Bílá Candy/šedá Ascot NOVINKA ● ● ●

Lak s perleťovým efektem

08 Černá Deep ● ● ●

Metalické laky

09 Stříbrná Reflex   ● ● ●

10 Šedá Indium    ● ● ●

11 Modrá Starlight    ● ● ●

12 Modrá Ravenna  NOVINKA ● ● ●

13 Béžová Mojave   ● ● ●

14 Bronzová Copper Bronze NOVINKA ● ● ●

15 Červená Fortana NOVINKA ● ● ●

16 Zelená Bay Leaf NOVINKA ● ● ●

Základní laky

17 Bílá Candy ● ● ●

18 Červená Kirsch ● ● ●

19 Šedá Pure NOVINKA ● ● ●

Individuální lakování

Na přání může být model Multivan 
dodán také v mnoha dalších barvách. 
Informace o rozsáhlé nabídce mož-
ností individuálního lakování získáte 
u Vašeho prodejce  Volkswagen 
 Užitkové vozy.

● ● ●

55Multivan – Laky



 Kola

1) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.    2) Dodávají se pouze pro paket Multivan EDITION.     Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy.
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17"
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Kola Trendline  Comfortline Highline

16" kola

01   Ocelová kola s celoplošnými kryty NOVINKA 6 1/2 J x 16  
s pneumatikami 215/65 R 16. 

● — —

02  Kola z lehké slitiny „Clayton“ 6 1/2 J x 16  
ve stříbrné barvě, s pneumatikami 215/65 R 16. 

● ●1) —

17" kola

03  Ocelová kola se středovými kryty 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.

● ●1) ●

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 s leštěným povrchem, s pneumatikami 235/55 R 17. 

— ●2) —

07  Kola z lehké slitiny „Woodstock“ 7 J x 17 
v černé barvě s leštěným povrchem, s pneumatikami 235/55 R 17.

● ● ●

08  Kola z lehké slitiny „Posada“ NOVINKA 7 J x 17
 v černé barvě s leštěným povrchem, s pneumatikami 235/55 R 17. 

● ● ●

18" kola

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 barvě, s pneumatikami 255/45 R 18.

— ●2) —

11  Kola z lehké slitiny „Palmerston“ 8 J x 18 
v černé barvě s leštěným povrchem, s pneumatikami 255/45 R 18. 

● ● ●

12  Kola z lehké slitiny „Teresina“ NOVINKA 8 J x 18 
v černé barvě s leštěným povrchem, s pneumatikami 255/45 R 18.

● ● ●

13  Kola z lehké slitiny „Valdivia“ NOVINKA 8 J x 18  
v černé barvě s leštěným povrchem, s pneumatikami 255/45 R 18.

— ● ●
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Barvy interiéru a dekorační lišty

01 | 02

01 | 03

01 | 04

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

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Barvy interiéru

01  Titanově černá/titanově černá s chromovanými prvky a černě 
 lakovanými clonami NOVINKA

● ● ●

Dekorační lišty

02 v designu šedá Bright Brushed NOVINKA — ● —
03 v designu šedá Pewter Wave NOVINKA — — ●

04 v designu šedá Woodgrain NOVINKA — ● ●

Potahy sedadel

05 Látkové potahy „Quadratic“, titanové černá NOVINKA  ● — —
06 Látkové potahy „Circuit“, titanové černá NOVINKA — ● —
07  Mikrofleece „ArtVelours“, dvoubarevné  šedá Palladium/titanově 

černá NOVINKA

— ● ●

08 Potahy v kůži „Nappa“, titanově černá — ● ●

09  Potahy v kůži „Nappa“, dvoubarevné Moonrock/titanově černá — ● ●

10  Potahy v kůži „Nappa“, dvoubarevné Marrakesch/titanově černá  — ● ●

11  Potahy v kůži „Nappa“, dvoubarevné šedá Palladium/titanově 
černá NOVINKA

— ● ●
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 Potahy sedadel

05 08

06 1009

07 11
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03

01

02 01 Paket Chrom. Díky dalším chromovaným lištám 
na spodní mřížce sání vzduchu, na bocích a na zadní 
části vozu dodává vozu elegantní vzhled. 
 
01 LED světlomety. Dodávají vozu atraktivní světel-
nou signaturu. Současně zajišťují velkou délku osvět-
leného pole a mají vysokou hodnotu světel ného 
toku. 
 
02 Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná 
vnější zpětná zrcátka. Po uzamčení vozu prostřed-
nictvím dálkového ovládání se vnější zpětná zrcátka 
automaticky přiklopí k automobilu. 
 
03 Označení „Bulli“. Chromované nápisy jsou 
umístěny jako prodloužení bočních blinkrů. 
 
Sedadlo s možností elektrického nastavení 12 para-
metrů. Podle individuálních potřeb lze  nastavit 
 bederní  opěrku, sklon opěradla, výšku  sedáku, sklon 
sedáku a jeho hloubku. Nastavení je možné uložit.

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Design

Nárazníky lakované v barvě vozu ● ● ●

Kryty vnějších zpětných zrcátek, madla dveří a zadních výklopných 
dveří nelakované

● — —

Kryty vnějších zpětných zrcátek, madla dveří a zadních výklopných 
dveří lakované v barvě vozu

— ● ●

Mřížka chladiče se dvěma chromovanými lištami NOVINKA ● — —
Mřížka chladiče s pěti chromovanými lištami NOVINKA — ● ●

Paket Chrom — ● ●

Halogenové světlomety H7 (viz obr. str. 26) ● ● —
LED světlomety vpředu NOVINKA ● ● ●

LED světlomety vzadu NOVINKA ● ● ●

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ● ● ●

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka ● ● ●

Označení „Multivan“ na blatnících NOVINKA ● ● ●

Označení „Bulli“ na blatnících NOVINKA ● ● ●

Kabina

Palubní deska s otevřenými odkládacími přihrádkami, držáky  nápojů 
a s uzamykatelnou přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA

● ● ●

Palubní deska chromovanými prvky a s černě lakova nými  
lemy NOVINKA

● ● ●

Palubní deska s dekorační lištou v šedé Bright Brushed  
(viz obr. str. 58) NOVINKA

— ● —

Palubní deska s dekorační lištou v šedé Pewter Wave  
(viz obr. str. 58) NOVINKA

— — ●

Palubní deska s dekorační lištou v šedé  Woodgrain (viz obr. str. 58) 
NOVINKA

— ● ●

Komfortní sedadla pro řidiče a spolujezdce s manuálně nastavitel-
nou bederní opěrkou a loketními opěrkami

● ● ●

Elektricky nastavitelná bederní opěrka ● ● ●

Sedadlo s možností elektrického nastavení 12 parametrů — ● ●

1) Na přání se dodává také s příjmem digitálního signálu DAB+ a s komfortním telefonním rozhraním.     2) Sériová výbava pro Multivan Trendline.     3) Sériová výbava pro Multivan Comfortline. Výbava na přání pro Multivan Trendline.     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 službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní 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.     5) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za poplatek.     6) Dodává se pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhra-
ní CarPlay s navigačním systémem Discover Media a vyššími modely.     7) Na přání se dodává také s komfortním telefonním rozhraním.     8) Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání pro Multivan Comfortline.     9) Boční posuvné dveře nejsou vybaveny akustickým sklem.



• Sériová výbava    •Výbava na přání    – Nedodává se

04

05

06

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Kabina (pokračování)

Multifunkční kožený volant (viz obr. str. 04) NOVINKA ● ● ●

Multifunkční ukazatel „Plus“ ● — —
Multifunkční ukazatel „Premium“ ● ● —
Panel Digital Cockpit s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm)  
(viz obr. str. 19) NOVINKA

— ● ●

Elektrické ovládání oken ● ● ●

Kobercová podlahová krytina ● ● ●

Gumové koberce ● ● ●

Textilní koberce ● ● ●

LED osvětlení ve střešní konzole ● ● ●

LED čtecí lampička s husím krkem (12 V) ● ● ●

Zásuvka 230 V v prostoru řidiče NOVINKA ● ● ●

Zásuvka 12 V ● ● ●

Druhá zásuvka 12 V ● ●  ●

Akustický paket  ● ● ●

 Nástupní madla na straně řidiče a spolujezdce ● ● ●

Infotainment a konektivita

Rádio Composition Colour NOVINKA ● ● —
Navigační systém Discover Media NOVINKA     ● ● ●

Navigační systém Discover Pro NOVINKA ● ● ●

Hlasové ovládání ● ● ●

Bluetooth rozhraní pro mobilní telefon ● ● ●

Telefonní rozhraní „Comfort“ včetně funkce indukčního nabíjení  
(viz obr. str. 20) NOVINKA

● ● ●

Prostor pro cestující

Boční posuvné dveře vpravo ● ● ●

Boční posuvné dveře vlevo — ● ●

Elektrické dovírání bočních posuvných dveří ● ● ●

Elektrické ovládání bočních posuvných dveří s ochranou proti přivření ● ● ●

Osvětlení nástupních schůdků s nápisem ● ● ●

04 Rádio Composition Colour.1) Součástí jeho  výbavy 
je barevný dotykový displej s úhlopříčkou 6,5 palce 
(16,5 cm), slot na SD kartu, dva externí USB vstupy, 
rozhraní bluetooth a čtyři2), resp. šest3) reproduktorů. 
Rádio má výkon 4x 20 wattů a podporuje paket služeb 
We Connect Basis4) a vybrané služby z paketu We 
 Connect Plus4), 5).

05 Navigační systém Discover Media.1) Systém dispo-
nuje barevným dotykovým displejem se senzorem při-
blížení 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, 
 protokol bluetooth, možnost hybridního 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).

06 Navigační systém Discover Pro.7) Kromě funkcí 
navigačního systému Discover Media je systém Disco-
ver Pro vybaven barevným dotykovým displejem se 
senzorem přiblížení a s úhlopříčkou 9,2 palce (23,4 cm), 
vnitřní pamětí s kapacitou 64 GB a příjmem digitálního 
signálu DAB+. Umožňuje paralelní zobra zení navigační 
mapy na panelu Digital Cockpit8) a displeji navigačního 
systému.

Hlasové ovládání. Prostřednictvím hlasových pokynů 
můžete ovládat celou řadu funkcí telefonu, navigač-
ního systému a audiosystému.

Telefonní rozhraní „Comfort“ včetně funkce indukč-
ního nabíjení. Zlepšuje kvalitu přijímaného signálu 
a umož ňuje nabíjení chytrého mobil ního telefonu 
bez použití kabelu (u kompatibilních zařízení).

Multifunkční ukazatel „Premium“. Ukazuje důležité 
 jízdní informace a informace o automobilu ve 3D 
 perspektivě a barevném zobrazení.

Akustický paket. Čelní okno, boční okna9) a zadní 
okno mají skla s lepšími zvukově izolační vlastnosti. 
Okna v prostoru pro cestující jsou navíc zatmavená.
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1) Výbava na přání bez příplatku.     2) Skládací stolek smí být v interiéru vozu použit pouze v případě, že vozidlo stojí.     3) Nedodává se pro Multivan Comfortline s dlouhým rozvorem.     4) Při objednání multiflexboardu, odpadá kryt zavazadlového prostoru.     5) Maximální přípustná hmotnost přívě-
su závisí na výkonu motoru.     6) Dodává se pouze pro Multivan Comfortline a pro Multivan Highline.     7) Sériová výbava pro Multivan Highline. Výbava na přání pro Multivan Trendline a pro Multivan Comfortline.     8) V rámci možností daných systémem.     9) Řidič musí být kdykoli připraven převzít 
řízení a není zbaven  odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     10) Dodává se pouze v kombinaci s tažným zařízením nebo s přípravou pro tažné zařízení.     11) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     12) Lze objednat jako Originální příslušenství Volkswagen®.      

Otočné sedadlo s integrovanou dětskou sedačkou.  
Toto multifunkční sedadlo lze rychle proměnit z plno-
hodnotného sedadla na dětskou sedačku. Opěrky  
krku a hlavy, které jsou k vozu dodány, se jedno duše 
nasunou do příslušných slotů. 
 
Multiflexboard. Stabilní deska s polstrovanou podlož-
kou rozděluje zavazadlový prostor, vytváří další úložný 
prostor a zvětšuje plochu pro spaní.4) 
 
Zadní výklopné dveře s elektrickým ovládáním. Zadní 
výklopné dveře lze otevřít buď pomocí dálkového 
ovládání klíčku od vozu, tlačítka ve dveřích  řidiče, 
nebo pomocí tlačítka v obložení zadních  výklopných 
dveří. Pro zavření pak stačí krátké zata žení za dveře.

01

02

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Prostor pro cestující (pokračování)

Systém vodicích lišt v prostoru pro cestující ● ● ●

 3sedadlová lavice, sklopná, posuvná a vyjímatelná (viz obr. str. 30) ● ● —
3sedadlová lavice s loketními opěrkami, sklopná, posuvná a vyjíma-
telná (viz obr. str. 43)

— — ●

Dvě otočná sedadla, sklopná, posuvná a vyjímatelná (viz obr. str. 13) ● ● ●

Otočné sedadlo s integrovanou dětskou sedačkou ● ● ●

Plastová podlahová krytina  ● ●1) ●1)

Kobercová podlahová krytina ● ● ●

Podlahová krytina s dřevěným dekorem „Dark Wood“ — ● ●

Skládací stolek2) s možností vyjmutí v bočních posuvných dveřích 
(viz obr. str. 30)

● — —

Vytahovací skládací stolek2), integrovaný integrovaný v bočních 
posuvných dveřích (viz obr. str. 34)

— ● —

Multifunkční stolek (viz obr. str. 43) — ● ●

Zásuvka 12 V ● ● ●

Osvětlený zdvojený konektor USB-C3) (viz obr. str. 43) NOVINKA — ● ●

LED osvětlení, s možností zapnutí z kabiny NOVINKA ● ● ●

Zavazadlový prostor

Výklopné zadní dveře prosklené ● ● ●

Elektrické dovírání zadních výklopných dveří ● ● ●

Zadní výklopné dveře s elektrickým ovládáním ● ● ●

Zásuvka 12 V ● ● ●

LED osvětlení NOVINKA ● ● ●

Šest sklopných úchytných ok s možností zapuštění do podlahy ● ● ●

Kryt zavazadlového prostoru ● ● ●

Síťovaná dělicí přepážka ● ● ●

Multiflexboard4) (viz obr. str. 10) ● ● ●

Ochrana nákladové hrany zadního nárazníku ● ● ●

Příprava pro instalaci tažného zařízení ● ● ●

Tažné zařízení pevné až do hmotnosti přívěsu 2,5 t5) ● — —
Tažné zařízení odnímatelné až do hmotnosti přívěsu 2,5 t včetně 
stabilizace jízdní soupravy5)

● ● ●

01 Ochrana nákladové hrany zadního nárazníku. 
Chrání lakovanou plochu zadního nárazníku před 
 poškrábáním při nakládání a vykládání zavazadel. 
Ochranná plastová lišta je k dispozici ve stříbrné 
nebo černé barvě. 
 
02 Systém vodicích lišt. Tento jedinečný systém 
umožňuje hladké posouvání trojsedadlová lavice 
i samostatných sedadel v celé délce prostoru pro 
cestující. Základem je inteligentní mechanismus,  
díky kterému lze sedadla hladce posouvat po rolnách 
z tvrdé gumy a v každém bodě je bezpečně upevnit. 
Pro snadné  vyjmutí nebo zpětnou instalaci samos-
tatných seda del i lavice trojsedadla stačí několika 
jednoduchými úkony sejmout kryty vodicích lišt. 
 Vozidla vybavená multifunkčním stolkem jsou vyba-
vena dvěma dalšími vodicími lištami.
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03 Nosič jízdních kol „Premium“ na tažné zařízení.12) 
Nasune se shora na kouli tažného zařízení. Umožňuje 
transport dvou jízdních kol s ochranou proti odcizení 
a jeho maximální nosnost je 60 kg. Po sešlápnutí are-
tačního pedálu lze nosič sklopit a zajistit tak bezpro-
blémový přístup do zavazadlo vého prostoru. Není-li 
nosič kol potřebný, lze jej jednoduše složit do kom-
paktního tvaru. 
 
04 Nosič jízdních kol „Basic Flex“ na tažné zařízení.12)  
Na flexibilním nosič jízdních kol s možností rozšíření 
lze přepravovat dvě jízdní kola. Aby bylo možné otevřít 
zadní výklopné dveře, lze nosič pomocí páky ovládané 
nohou sklopit od automobilu. 
 
Rozšíření nosiče jízdních kol „Basic Flex“.12) Umožňuje 
přepravu až tří jízdních kol na nosiči „Basic Flex“. 
 
05 Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře.12) 
 Umožňuje transport čtyř jízdních kol při maximálním 
zatí žení 60 kg. 

03

04

05

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Zavazadlový prostor (pokračování)

Nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře12) ● ● ●

Nosič jízdních kol „Premium“ na tažné zařízení12) NOVINKA ● ● ●

Nosič jízdních kol „Basic Flex“ na tažné zařízení12) ● ● ●

Rozšíření nosiče jízdních kol pro model „Basic Flex“12) ● ● ●

Najížděcí lišta pro nosič jízdních kol12) ● ● ●

Asistenční systémy

Elektromechanický posilovač řízení NOVINKA ● ● ●

Adaptivní tempomat ACC včetně systému „Front Assist“ s funkcí 
nouzového brzdění City Brake8) 

● ● ●

Systém „Front Assist“ s funkcí nouzového brzdění City Brake8) ● ● ●

Systém rozpoznávání dopravních značek8) NOVINKA ● ● ●

Tempomat včetně omezovače8) ● ● ●

 Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“8) ● ● ●

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“8), 9) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro kompenzaci bočního větru8) NOVINKA ● ● ●

Stabilizace jízdní soupravy8), 10) ● ● ●

Brzdový asistent8) ● ● ●

ParkPilot8) vpředu i vzadu ● ● ●

Zpětná kamera8)   ● ● ●

Parkovací asistent „Park Assist“8) NOVINKA ● ● ●

ParkPilot s ochranou boků vozu7), 8) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro couvání z parkovacího místa8) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro couvání s přívěsem „Trailer Assist“8) NOVINKA ● ● ●

Světla pro denní svícení ● ● ●

Paket Světla & výhled8) ● ● ●

Mlhové světlomety s integrovaným přisvěcováním do zatáčky8) ● ● ●

Regulace dálkových světel „Light Assist“8) ● ● ●

Asistent rozpoznání únavy8) ● ● ●

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách8) ● ● ●

Přímé měření tlaku vzduchu v pneumatikách8) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro rozjezd do kopce8) ● ● ●

Asistent pro jízdu z kopce8), 11) ● ● ●
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1) Nedodává se pro Multivan Comfortline s dlouhým rozvorem.     2) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu  výrobních tolerancí mohou lišit.     3) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.     4) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem 
všech kol 4MOTION.    5) Není v nabídce pro Českou republiku.

03

0402

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Bezpečnostní a zabezpečovací systémy

Dětská pojistka s elektrickým ovládáním NOVINKA ● ● ●

eCall NOVINKA ● ● ●

Multikolizní brzda ● ● ●

Elektronický stabilizační systém ● ● ●

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 ● ● ●

 Hlavové airbagy pro vnější místa prostoru pro cestující1) ● ● ●

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu pro sedadlo řidiče ● ● ●

ISOFIX a Top Tether ● ● ●

Elektronický imobilizér ● ● —
 Alarm s bezpečnostní funkcí, ostrahou interiéru a ochranou proti 
odtažení

● ● ●

 Centrální zamykání se dvěma sklopnými klíčky dálkového ovládání 
a ovládáním z interiéru

● ● ●

Klimatizace a ochrana proti slunci

Klimatizace kabiny s elektronickou regulací ● ● —
3zónová klimatizace „Climatronic“ ● ● ●

Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce ● ● ●

Topení v prostoru pro cestující se samostatným ovládáním ● ● ●

Strop s výdechy ventilace a s vnitřní cirkulací vzduchu v prostoru 
pro cestující

● ● ●

01 Centrální zamykání se dvěma klíčky. V závis losti 
na výbavě vozu lze výklopné dveře zavazadlo vého 
prostoru s elektrickým ovládáním a oboje  boční 
 posuvné dveře s elektrickým ovládáním otevírat  
a zaví rat také nezávisle pomocí jednotlivých tla čítek.
 
02 eCall. Po nehodě automaticky vysílá informaci 
o čase, poloze vozu a počtu cestujících do centra tís-
ňového volání a naváže hlasové spojení. Systém je 
aktivován crash-senzorem nebo manuálně pomocí 
tlačítka tísňového volání.

Dětská pojistka s elektrickým ovládáním. Boční 
 posuvné dveře je možné nezávisle zamknout pomocí 
tlačítek z kabiny.

03 Klimatizace kabiny s elektronickou regulací. 
Umožňuje plynulé nastavení požadované teploty.
 
04 Třízónová klimatizace „Climatronic“. Plně auto-
matická klimatizace s antialergenním filtrem je vyba-
vena několika různými senzory a udržuje nastavenou 
teplotu v prostoru řidiče, spolujezdce a cestujících. 
Příjemné klima v prostoru pro cestující pak zajistí 
druhé topení, přídavný výparník a několik výdechů 
ventilace ve stropě.

Alarm s ostrahou interiéru. Při neoprávněném vnik-
nutí do vozidla, resp. nestandardním odpojení pří-
věsu se spustí akustický alarm i optická signalizace. 
Bezpečnostní funkce také zabraňuje otevření dveří 
zevnitř, např. rozbitými okny.



• Sériová výbava    •Výbava na přání    – Nedodává se

A B C

05

06

07

05 Nezávislé horkovzdušné topení. Pracuje nezávisle 
na systému vytápění a větrání a lze jej ovládat pro-
střednictvím centrálního ovládacího panelu i pomocí 
dálkového ovládání. Alternativně je na přání k dispo-
zici také nezávislé vodní topení. 
 
06 Determální prosklení (A). Citelně snižuje zahří-
vání interiéru. Prosklení Privacy (B). Zatmavená skla 
oken v prostoru pro cestující poskytují vysokou míru 
soukromí. Černá protisluneční fólie (C). V kombinaci 
s prosklením Privacy vytvoří při pohledu zvenku  téměř 
 neprůhledná skla.5)

Ochranné sluneční rolety. Tmavá síťovaná struktura 
chrání cestující před dopadajícím slunečním zářením 
a zvědavými pohledy.

07 Posuvná okna. Nově navržené úchyty umožňují 
ještě snadnější otevírání a zavírání bočních posuv-
ných oken. 
 
Termoizolační box. Je napájen elektřinou z druhé 
 baterie a umožňuje jak chlazení, tak ohřívání. Box 
s objemem 32 litrů lze oddělit od jeho základny.  
V kuchyni do něj pak lze uložit 1,5litrové lahve nale-
žato nebo  litrové lahve ve vertikální poloze. 
 
Paket pro přenocování. V kombinaci s multiflexboar-
dem se dodává paket pro přenocování, který obsa-
huje clony pro  zatemnění oken, čtecí lampičku mini, 
potah lehátka, jenž lze prát, a tři zásuvky pod trojse-
dadlovou lavicí. 

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Klimatizace a ochrana proti slunci (pokračování)

Vyhřívání skla čelního okna ● ● ●

Vyhřívání skla zadního okna ● ● ●

Nezávislé horkovzdušné topení ● ● ●

Nezávislé vodní topení s funkcí programování ● ● ●

Nezávislé vodní topení s funkcí programování a dálkovým ovládáním ● ● ●

Posuvné okno na levé straně ● ● ●

Posuvné okno na pravé straně ● ● ●

 Determální skla ● ● ●

Prosklení Privacy v prostoru pro cestující ● ● ●

Sluneční rolety v prostoru pro cestující (viz obr. str. 09) ● ● ●

Paket pro přenocování ● ● ●

Termoizolační box (viz obr. str. 43) ● ● ●

Podvozek a výbava pro jízdu v terénu

Dynamický podvozek, nižší světlá výška o cca 20 mm2) ● ● ●

Adaptivní regulace podvozku DCC1) ● ● ●

17“ podvozek se 17“ kotoučovými brzdami vpředu  
a 16“ kotoučovými brzdami vzadu4)

● ● ●

Pohon všech kol 4MOTION3) ● ● ●

Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy4) ● ● ●

Ochranný kryt motoru a převodovky a diferenciálu zadní nápravy4) ● ● ●

Prahové lišty na pravé i levé straně ● ● ●

65Multivan – Výbava



 Podmanil si silnice  
i srdce – již od roku 1950. 
 Bulli.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Multivan 6.1

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.

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.

Až čtyřletá ochrana díky  
prodloužené záruce.
Více informací najdete na adrese: 
https://www.vw-uzitkove.cz/akce-a-financovani/
prodlouzena-zaruka-zdarma

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


