
Volkswagen Caravelle Family 6.1
Informativni akcijski cenik - modelsko leto 2022
Št. 2023_03

Datum izdaje: 22.03.2023

Veljavnost cen: za vozila ML23,  do izdaje novega cenika

moč menjalnik Izpust koda MPC 

kW  ( KM ) (št. prestav) CO2 vozila  €

Caravelle Family 2.0 TDI KMR 110 (150) 7.st. DSG 200 SHBTF7XF 48.178

Cene veljajo za vozila, ki imajo vsaj 8 sedežev !

KMR = kratka medosna razdalja MPC je maloprodajna cena z vključenim DDV in DMV

DMR = dolga medosna razdalja DDV = davek na dodano vrednost

DMV = davek na motorna vozila

Proizvajalec:  VOLKSWAGEN AG, NEMČIJA Dobavitelj: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Slovenija

Pridržujemo si pravico do vsebinskih sprememb, sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!
Za aktualno stanje serijske opreme se ob povpraševanju po ponudbi za nakup vozila pozanimajte pri pooblaščenem trgovcu z gospodarskimi vozili Volkswagen
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Volkswagen Caravelle Family 6.1
Informativni akcijski cenik - modelsko leto 2022
Št. 2023_03

Datum izdaje: 22.03.2023

Veljavnost cen: za vozila ML23,  do izdaje novega cenika

Serijska oprema za

Caravelle Family

Zunanjost
– halogenski žarometi H7

– črno lakirana zaščitna mreža hladilnika s petimi kromiranimi lamelami

– v barvi vozila lakirani zunanji montažni deli, odbijača, vratne kljuke in zunanji ogledali

– 16" jeklena platišča s pokrovi koles

– zatemnjena stekla v potniškem prostoru

– zadnja dvižna vrata s steklom in brisalcem zadnjega stekla z napravo za pranje

– drsna vrata na desni strani

Notranjost
– voznikov in sovoznikov sedež z nastavljivo višino in ledveno oporo ter nasloni za roke

– tekstilna talna obloga v vozniški kabini in potniškem prostoru

– v celoti tapeciran potniški prostor

– integrirana osvetlitev vstopne stopnice

– 8 sedežev v vozilu (2+3+3)

    - 2 sedeža v vozniški kabini

    - dvosedežna klop in sedež s funkcijo Easy Entry v drugi vrsti

    - trisedežna klop v tretji vrsti

– komfortna armaturna plošča s sovoznikovim predalom s ključavnico

– premišljen odlagalni sistem

– predala v vratih vozniške kabine s po dvema držaloma za plastenke

– izvedba za nekadilce z 12-voltno električno vtičnico in držalom za pijačo

– tekstilne sedežne prevleke "Circuit" v črni barvi

– komfortna stropna obloga s prezračevalnimi šobami in pomičnimi bralnimi lučkami

– senčni roloji na stranskih steklih v potniškem prostoru

Varnost
– čelni in stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

– elektronski stabilizacijski program z zavorno asistenco (ABS, ASR, EDS, MSR 2)

– asistenca za speljevanje na klancu

– funkcija večnaletnega zaviranja

– servo volan z varnostnim volanskim drogom nastavljiv po dolžini in višini

– elektronska blokada zagona motorja

– dnevne luči

Funkcionalnost
– BlueMotion Technology s sistemom start-stop, regeneracijo zavorne energije in pnevmatikami z

izboljšanimi kotalnimi lastnostmi

– 16" podvozje s 16" zavornimi koluti

– Climatronic - 3 conska avt. klimatska naprava

– centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima upravljalnikoma

– električni pomik sprednjih stekel

– električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

– kombinirani instrument z večfunkcijskim prikazovalnikom Plus, s kromiranimi obrobami

– radio Composition Colour z vmesnikom Bluetooth za povezavo z mobilnim telefonom

      - 6,5˝ barvni zaslon na dotik            

      - 6 zvočnikov

      - App-Connect   

− digitalni radiosprejem (DAB+)   

– rezervno kolo normalne velikosti

– dvigalka z orodjem

– povišana skupna dovoljena masa na 3.080 kg

– asistenca za bočni veter 

– otroška blokada v drsnih vratih

– večfunkcijski komfortni volan (usnjen)

– tempomat z omejevalnikom hitrosti 

– akustični parkirni sistem spredaj in zadaj 

– kamera za vzvratno vožnjo

 -podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 160.000km
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Volkswagen Caravelle Family 6.1
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Št. 2023_03
Datum izdaje: 22.03.2023
Veljavnost cen: za vozila ML23,  do izdaje novega cenika

ZUNANJA OPREMA MPC €

Kovinski laki o 1.012,50

Biserni laki o 1.536,72

Dvobarvna zunanjost o 3.257,98

Celoletne pnevmatike 215/65 R 16 C 106/104T Q31 o 202,50

Celoletne pnevmatike 235/55 R 17 103H XL J70 o 202,50

Jeklena platišča 7J X 17 ZR1 o 927,58

Platišča iz lahke kovine "Clayton" 6 1/2J X 16 Z3E o 769,18

Platišča iz lahke kovine "Devonport" 7J X 17 Z8F o 2.060,94

Platišča iz lahke kovine "Aracaju" 7J X 17 Z0B o 2.176,89

Platišča iz lahke kovine "Posada" 7J X 17 Z0D o 2.335,29

Platišča iz lahke kovine "Woodstock" 7J X 17 Z2S o 2.335,29

Platišča iz lahke kovine "Teresina" 8J X 18 Z0F o 3.240,02

Platišča iz lahke kovine "Palmerston" 8J X 18 Z3M o 3.240,02

Platišča iz lahke kovine "Springfield" 8J X 18 Z8I o 3.083,24

Platišča iz lahke kovine "Valdivia" 8J X 18 Z0E o 3.240,02

Rezervno kolo iz lahke kovine 1G3 o 356,01

Zavesice na sprednjih in zadnjih kolesih 6N2 o 197,60

Podvozje Dinamično podvozje 2MH KMR 347,84

-prilagojeno vzmeteje in blažilniki, vozilo znižano za cca 20 mm

*ni možno za  DMR

Znižano podvozje 2MD KMR 156,77

-vozilo znižano za cca 20 mm

*ni možno za DMR

Močnejše vzmetenje in močnejši blažilniki spredaj in zadaj 1BJ o 285,79

-zvišanje podvozja za približno 20 mm (odvisno od modela)

Močnejše vzmetenje in blažilniki - izvedba za slabe ceste Z4Q o 321,72

-dovoljena obremenitev prve osi 1680 kg

Ojačano vzmetenje in blažilniki na prvi osi Z4P o 414,80

z jeklenimi platišči 7Jx17, dovoljena obremenitev prve osi 1710kg, močnejše avtomob. orodje in dvigalka

Močnejši stabilizatorji spredaj in zadaj 2MF o 357,64

-zvišanje podvozja za približno 20 mm (odvisno od modela)

-močnejši stabilizatorji Ø 23 mm spredaj/24 mm zadaj

Močnejši blažilniki in stabilizatorji spredaj in zadaj 2MG o 579,74

-zvišanje podvozja za približno 20 mm (odvisno od modela)

-močnejši stabilizatorji Ø 23 mm spredaj/24 mm zadaj

Močnejše vzmetenje, blažilniki in stabilizatorji spredaj in zadaj 2MR o 677,72

-zvišanje podvozja za približno 20 mm (odvisno od modela)

-močnejši stabilizatorji Ø 23 mm spredaj/24 mm zadaj

Skupna dovoljena masa vozila povišana na 3.200 kg, z jeklenimi platišči 6 1/2J x 16 PG1 o 950,45

Skupna dovoljena masa vozila povišana na 3.200 kg, z jeklenimi platišči 7J x 17 PG2 o 1.869,87

Skupna dovoljena masa vozila povišana na 3.200 kg, s platišči "Devonport" 7J x 17 PG8 o 3.011,39

Predpriprava za vlečno kljuko 1D7 o 285,79

ESP prilagojen za stabilizacijo prikolice

Snemljiva vlečna kljuka, z možnostjo zaklepanja 1D2 o 994,54

ESP s programom za vleko prikolice

Barve

Vlečne naprave

Platišča in 
pnevmatike

Skupna dovoljena 
masa
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Zadnja krilna vrata z ogrevanimi stekli ZH1 o 388,67

Leva stranska drsna vrata 5Q2 o 906,36

Zahteva 4C4 in 2Q1

Leva stranska drsna vrata z električno zapiralno asistenco 5Q7 o 1.079,46

samo v kombinaciji s 5R7; Zahteva 4C4 in 2Q1

Električna zapiralna asistenca za desna drsna vrata 5R7 o 173,11

Električna zapiralna asistenca za zadnja dvižna vrata 3RJ o 174,74

Električno odpiranje desnih stranskih drsnih vrat z zapiralno asistenco 5R4 o 674,46

Električno odpiranje desnih in levih stranskih drsnih vrat z zapiralno asistenco PT4 o 2.250,37

Drsno okno v potniškem prostoru spredaj desno 4JN o 321,72

Drsno okno v potniškem prostoru spredaj levo 4FN o 321,72

Streha Strešna C vodila za namestitev prtljažnika 3S4 o 158,41

Oznake Brez oznake na zadnjem delu vozila 0QA o 0,00

Oznaka "Bulli" na blatniku vozila in brez oznake modela na zadnjem delu vozila 0NP o 104,52

Posebni paketi Paket "Edition" Z5J KMR 396,84

-Ohišji ogledal v barvi "Deep Black"    

-Meglenki v sprednjem odbijaču               

-Zatemnjena stekla v potniškem prostoru

NOTRANJA OPREMA

Talne obloge Gumijasta talna obloga voznikove kabine in potniškega prostora                          ZU8 o 0,00

Serijsko CL: tekstilna talna obloga voznikove kabine in potniškega prostora.

Sedeži in klopi Voznikov sedež vrtljiv z nasloni za roke in ledveno oporo 3TD o 153,51

Odpade nastavitev voznikovega sedeža po višini !

Sovoznikov sedež vrtljiv z nasloni za roke in ledveno oporo 3SD o 153,51

Odpade nastavitev sovoznikovega sedeža po višini !

Dvosedežna klop na sovoznikovi strani o 133,91

s prostorom za shranjevanje pod klopjo (z možnostjo zaklepanja) 

Voznikov in sovoznikov sedež vrtljiva z ledveno oporo in naslonoma za roke       o 303,75

Odpade nastavitev sedežev po višini.

Oblazinjenje sedežev iz umetnega usnja N2Q o 48,99

Odpade možnost nastavitve vzglavnikov na vseh sedežih, po višini in po naklonu !

Trije enojni sedeži v 2. sedežni vrst;  stranska poklopna  4C4 o 703,85

Zahteva 5Q2 in 2Q1

Modularni sistem pritrdišč sedežev v potniški kabini 2Q1 o 181,27

VARNOSTNA OPREMA

Zračne blazine Stranski zračni blazini in blazine za glavo, v voznikovi kabini in potniškem prostoru (samo za KMR) 4X8 KMR 586,27

Žarometi LED žarometi z LED dnevnimi lučmi PXE o 1.499,16

-avtomatska regulacija dolžine sv. Snopa 8W4

-LED zadnje luči

FUNKCIONALNA OPREMA

Rezervni ključ Štirje ključi 8QM o 78,39

Elektrika Dodatni akumulator 8FB o 324,98

Brez vzdrževanja, z odklopnim relejem

Električni vmesnik za zunanje porabnike (12V) IS1 o 106,15

Nameščen pod voznikovim sedežem.

Alarmne naprave Alarmna naprava Z4H o 406,63

Nadzor notranjosti, hupa z lastnim napajanjem in zaščita pred odvleko vozila.

Okna

Vrata

33C3L17P
54S2

3SD3TD3
L0
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Zunanji vzvratni ogledali električno poklopni 6XP o 182,90

Serijsko: električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali.

Ogrevanje voznikovega sedeža 4A1 o 240,06

Ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža z ločeno regulacijo 4A3 o 494,82

Vodni grelnik s stikalno uro 7VE o 1.322,79

Vodni grelnik s stikalno uro in daljinskim upravljanjem 7VL o 1.652,67

Ogrevanje mirujočega vozila (zračni in vodni grelec) 3 PW3 o 2.204,65

-stikalna ura

-2. akumulator, brez vzdrževanja

Ogrevanje mirujočega vozila (zračni in vodni grelec) 4 PW5 o 2.541,06

-stikalna ura

-zračni grelnik z daljinskim upravljanjem

-2. akumulator, brez vzdrževanja

Ogrevanje mirujočega vozila (zračni in vodni grelec) 5 ZW7 o 3.115,90

-stikalna ura

-zračni in vodni grelnik z daljinskim upravljanjem

-2. akumulator, brez vzdrževanja

Ogrevano vertobransko steklo 4GR o 254,76

Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla 8W4 o 45,73

prikazovalnik  nivoja čistilne tekočine

Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni "Premium" ZEO o 169,84

Večfunkcijski prikazovalnik, TFT barvni ekran,

Aktivni informacijski zaslon  ZEQ o 697,32

digitalni merilniki; samo v kombinaciji s komfortno armaturno ploščo in navigacijskim sistemom

Konzola na armaturni plošči (1-DIN) 5FD o 57,16

Parkirna asistenca "Park Assist" 7X5 o 275,99

Parkirna asistenca "Trailer Assist 3" PAT o 321,72

- kamera za vzvratno vožnjo Rear View in parkirni senzorji spredaj in zadaj

- pomoč pri parkiranju prikolice

*samo v kombinaciji z vlečno kljuko 1D1 ali 1D2

*obvezno naročilo 6XP ali Z0V ali Z0X

Parkirna asistenca "Trailer Assist" z vključeno parkirno asistenco "Park Assist" PAU o 597,70

- kamera za vzvratno vožnjo Rear View in parkirno asisteno "Park Assist"

- pomoč pri parkiranju prikolice

*samo v kombinaciji z vlečno kljuko 1D1 ali 1D2

*obvezno naročilo 6XP ali Z0V ali Z0X

Asistenčni sistemi Sistem za nadzor prometa Front Assist 6K2 o 351,11

z mestno funkcijo zaviranja v sili

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov QR9 o 316,82

samo v kombinaciji z navigacijskim sistemom

nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" Z0V o 667,93

opozarjanje na vozila, ki se nahajajo v mrtvem kotu

asistenca za ohranjanje smeri "Lane Assist" Z0W o 535,65

nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" in asist. za ohranjanje smeri "Lane Assist" Z0X o 1.201,94

Radarski tempomat ACC do 210 km/h PAC o 594,44

Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili

Paket asistenčnih sistemov Plus PAQ o 2.689,67

Radarski tempomat ACC do 210km/h        

-avtomatski nadzor razdalje ACC         

-sistem za nadzor prometa Front Assist  

-z mestno funkcijo zaviranja v sili     

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

Regulacija dolgih luči "Light Assist"   

nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" in asist. za ohranjanje smeri "Lane Assist"

Zunanji ogledali električno poklopni

Ogledala

Ogrevanje sedežev

Hlajenje/ 
Ogrevanje

Vetrobransko steklo

Parkirni sistemi

Armaturna plošča
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Radio in navigacija Radio "Ready 2 Discover" ZI6 o 467,06

-8  ̋barvni zaslon na dotik              

-2XUSB na armaturni plošči

-glasovno  upravljanje

-App-Connect (možnost brezžične povezave-odvisno od vrste telefona)

-6 zvočnikov

Navigacijski sistem "Discover Media"    ZI7 o 1.045,17

-8  ̋barvni zaslon na dotik              

-navigacija

-2XUSB na armaturni plošči

-glasovno  upravljanje

-App-Connect (možnost brezžične povezave-odvisno od vrste telefona)

-6 zvočnikov

Navigacijski sistem "Discover Media" (s funkcijo "Streaming$Internet") ZIE o 1.200,31

-8  ̋barvni zaslon na dotik              

-navigacija

-2XUSB na armaturni plošči

-glasovno  upravljanje

-App-Connect (možnost brezžične povezave-odvisno od vrste telefona)

-6 zvočnikov

Navigacijski sistem "Discover Media Pro" ZI8 o 1.961,32
-9,2  ̋barvni zaslon na dotik

-navigacija s funkcijo "Streaming$Internet"

-2XUSB na armaturni plošči

-glasovno  upravljanje

-App-Connect (možnost brezžične povezave-odvisno od vrste telefona)

-6 zvočnikov

Prostoročna telefonija Comfort z induktivnim polnenjem mobilnih aparatov 9IJ o 429,50

JAMSTVO

Podaljšano jamstvo Podaljšano jamstvo za obdobje 5 leta oz. do. 200.000 km * $P5 o 573,40

* kar nastopi prej

Podaljšano jamstvo za obdobje 5. in 6. leta oz. do 200.000 km * $P6 o 1.146,80

* kar nastopi prej

Cene v ceniku vključujejo davek na motorna vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne 
dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z 

izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in 
na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 

poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.vw-gospodarska.si
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