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În sfârșit, libertate.  
Modelul California.

Originalul.
Modelul California – pe piață de peste 30 de ani și 
îmbunătățit continuu. Una dintre cele mai populare și 
mai de succes autorulote de acest tip: Camper van-ul 
anului 2019.1)

Design exterior distinctiv.
Partea frontală complet reproiectată, jante de aliaj 
noi2), gamă de culori modificată, precum și faruri cu 
leduri3) și stopuri cu leduri3) cu o semnătură 
distinctivă a blocurilor optice.

Versatil. 
Mașină de zi cu zi, bus pentru timpul liber și Camper, 
toate într-un singur autovehicul. Datorită 
dimensiunilor externe compacte și unei înălțimi a 
autovehiculului de 1.990 mm4) se pretează traficului 
urban și parcărilor acoperite etajate. Patru până la 
șapte5) locuri.

Capacitate off-road optimă.
Tracțiune integrală 4MOTION 2), 6)cutie de viteze cu 
ambreiaj dublu DSG2), 6), asistență la coborârea în 
pantă Hill Descent Assist2), 7), asistență la pornirea în 
rampă Hill Start Assist și blocare mecanică a 
diferențialului2), 7).

1) Sursa: Promobil, categoria „camping bus compact”, ultimul premiu acordat 03/2019.     2) Opțiuni contra cost.     3) Ca standard la modelul California Ocean. Opțiune contra cost la modelul California Beach și modelul California Coast.     4) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și 
dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     5) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     6) Nu este disponibil pentru toate motoarele.     7) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.     8) În limitele sistemului.     9) Șoferii trebuie să fie permanent pregătiți 



California Beach Camper10)  
și California Beach Tour. 
Disponibile pentru prima dată în două versiuni 
pentru a veni și mai bine în întâmpinarea dorințelor 
clienților: în varianta California Beach Camper10) cu 
înmatriculare ca autorulotă, mini-bucătărie10) și patru 
sau cinci2) locuri sau în varianta California Beach Tour, 
care se pretează deosebit de bine pentru utilizarea 
cotidiană, cu înmatriculare ca autoturism, două uși 
glisante11) și patru până la șapte2) locuri.

Sisteme moderne de asistență pentru 
șofer. 
Acum și cu funcție de afișare a indicatoarelor 
rutiere Dynamic Road Sign Display2), 8), 
protecție laterală2), 8), asistență la vânt lateral 
Cross Wind Assist8), avertizare la părăsirea 
benzii de rulare2), 8), 9), asistență direcție la 
parcare2), 8) alertă la traficul din spate Rear 
Traffic Alert2), 8) și sistem de manevrare a 
remorcii Trailer Assist2), 8).

Accesorii integrate.
Masa de camping, scaunele de camping și 
parasolarele de opacizare sunt integrate în 
capitonajul interior pentru a economisi spațiul, 
putând fi utilizate în doar câteva secunde.

Calitate dovedită. 
Caroserie ultra-robustă, materiale durabile  
și execuție de înaltă calitate.

să intervină în sensul anulării sistemelor de asistență. Aceștia au în continuare responsabilitatea de a conduce cu maxim de prudență.         10) Se va introduce la o dată ulterioară.         11) Disponibil la cerere și cu mini-bucătărie, ușă glisantă și șase până la șapte locuri. Se va introduce la o dată 
ulterioară.     Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Design interior nou. 
Panou de bord reproiectat cu panouri capitonate de 
culoare neagră1) și capitonaje decorative elegante1), 
huse noi, rezistente pentru scaune, dulapuri integrate 
reproiectate2) cu accesorii decorative noi2) și iluminare 
interioară cu leduri, ca echipare standard.

Nivel ridicat de confort.
Scaune ergonomice cu capitonaj premium cu 
stabilitate dimensională, izolare fonică și termică 
excelentă, confort îmbunătățit pentru dormit, 
datorită unui sistem de arcuri-taler la patul 
suspendat, extinderea patului cu funcție de zonă de 
destindere2) și saltea confort3).

Grad ridicat de personalizare. 
Cu chicinetă funcțională2), mini-bucătărie pliabilă4) 
sau fără bucătărie5); cu patru până la șapte6) locuri; cu 
una sau două5) uși glisante.

Conectivitate excelentă. 
Cockpit digital color de înaltă rezoluție3), sisteme de 
radio și navigație noi cu ecrane tactile de până la 23,4 
cm (9,2 inch)3), servicii mobile online We Connect 7) și 
unitate de comandă Camper nouă – o unitate centrală 
digitală pentru controlul funcțiilor Camper.

1) Ca echipare standard la California Coast și California Ocean. Opțiune contra cost la California Beach.     2) Ca echipare standard la California Coast și California Ocean.     3) Opțiuni contra cost.     4) Se va introduce la o dată ulterioară. Ca echipare standard la California Beach Camper. Opțiune contra cost 
la modelul California Beach Tour.     5) Ca echipare standard la California Beach Tour.     6) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     7) Pentru a utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți un cont de utilizator Volkswagen ID și să vă autentificați în We Connect cu numele dumneavoastră de utilizator 

Interior autovehicul cu maxim de 
flexibilitate. 
Scaune rotative și locuri pe banchetă în spațiul de 
living care pot fi pliate cu ușurință, deplasate ușor și 
fixate în siguranță în orice punct al sistemului de șine. 
Mai mult spațiu în compartimentul pentru bagaje al 
modelului California Beach Camper8) și al modelului 
California Beach Tour, datorită unei extensii noi pentru 
pat, care poate fi pliată și depozitată.



și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We Connect Plus. Pentru We Connect Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea autovehiculului pentru a-l înregistra la adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a 
perioadei de gratuitate agreate.     8) Se va introduce la o dată ulterioară.     Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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1) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     Imaginea prezintă California Beach Camper cu opțiuni suplimentare contra cost. California Beach Camper va fi lansat la o dată ulterioară.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard 
și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Începe distracția.
Condusul la volanul modelului 
California Beach.

Când vântul începe să bată, a sosit din nou momentul. Începe sezonul 

zmeielor. Și odată cu el, cursa spre cele mai bune locații. Profesioniștii 

precum Alina Kornelli și Florian Gruber își iau cu ei propria tabără de 

surfing, cu California Beach. Asta înseamnă că au întotdeauna tot 

echipamentul cu ei și își pot petrece noaptea direct la malul mării. 

Indiferent dacă se află la drum în California Beach Camper cu mini-

bucătărie sau în California Beach Tour cu până la șapte1) locuri și două 

uși glisante.
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Harta de navigație se află direct în fața ochilor 
dumneavoastră, amplasată central în cockpit-ul 
digital1).

1) Opțiuni contra cost.     2) Ca echipare standard la California Coast și California Ocean. Opțiune contra cost la California Beach.     3) Se va introduce la o dată ulterioară.     Imaginile prezintă modelul California Beach Camper cu 
opțiuni suplimentare contra cost. California Beach Camper va fi lansat la o dată ulterioară.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile 
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Zona de living este transformată rapid într-un vestiar.

Perfecțiunea se atinge prin exercițiu. Acesta este motivul pentru care Alina Kornelli și Florian Gruber sunt pe 
drum în modelul lor California Beach Camper cât de des este posibil. Confortul ridicat la conducere și o gamă 
largă de opțiuni de echipare transformă chiar și călătoriile lungi într-o plăcere. Pe lângă numeroase opțiuni 
practice de depozitare, panoul de bord cu formă ergonomică oferă spațiu suficient pentru tehnologii inovatoare 
– de exemplu, sistemul de navigație Discover Pro integrat1) cu un afișaj tactil de 23,4 cm (9,2 inch) și noul 
cockpit digital1). Ambele sisteme pot fi controlate comod în timpul condusului cu ajutorul volanului 
multifuncțional îmbrăcat în piele2) și îi duc pe cei doi sportivi direct spre cel mai la modă loc pentru practicarea 
surfingului cu zmeie. Odată ajunși acolo, ei transformă modelul California Beach Camper într-o cazare relaxată 
pe plajă, cu propria mini-bucătărie, în doar câteva minute3). Astfel, ei se pot relaxa și odihni exact așa cum își 
doresc.



Alina Kornelli, campioană germană în 2019 la kiteboarding,  
și Florian Gruber, multiplu campion german la kitesurfing.
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1) Opțiune contra cost la modelul California Beach.          2) Se va introduce la o dată ulterioară.          3) Echipare opțională în funcție de configurația aleasă cu cinci locuri, parțial contra cost suplimentar.          4) Dacă se comandă Multiflexboard, capacul compartimentului de bagaje se elimină.           
5) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     Imaginile prezintă modelul California Beach Camper cu opțiuni suplimentare contra cost. California Beach Camper va fi lansat la o dată ulterioară.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea 
standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Practic: Extensia pliabilă pentru pat separă 
compartimentul pentru bagaje într-o parte superioară 
și una inferioară.

Sistemul de navigație de 23,4 cm (9,2 inch) Discover 
Pro 1) cu recunoaștere vocală hibrid.

Elementele esențiale ale modelului 
California Beach Camper

De asemenea disponibil: 
California Beach Tour

•	 Model compact polivalent, cu mini-bucătărie rabatabilă2) 
•	 Înmatriculare ca autorulotă NOU

•	 Mini-bucătărie pliabilă2) NOU

•	 Patru până la cinci3) locuri
•	  Banchetă cu 2 locuri cu extensie pentru pat care poate fi 

pliată și depozitată NOU

•	  Banchetă cu 3 locuri cu trei sertare, funcție de înclinare și 
Multiflexboard1), 4) cu capitonaj

•	 Ușă glisantă, partea dreaptă
•	 Unitate de comandă Camper cu ecran tactilNOU

•	  Arcuri-taler confortabile la patul suspendat  
(1.200 mm x 2.000 mm) NOU

•	  Plafon escamotabil electrohidraulic cu deschidere spre 
față1) NOU

•	  Autovehicul polivalent compact pentru utilizare zi de zi și în 
timpul liber

•	 Înmatriculare ca autoturism
•	 Patru până la șapte5) locuri
•	  Banchetă cu 2 locuri cu extensie pentru pat care poate fi 

pliată și depozitată NOU

•	  Banchetă cu 3 locuri1) cu trei sertare, funcție de înclinare și 
Multiflexboard1), 4) cu capitonaj

•	 Până la două scaune individuale suplimentare5)

•	 Două uși glisante NOU

•	 Unitate de comandă Camper cu ecran tactilNOU

•	  Arcuri-taler confortabile la patul suspendat  
(1.200 mm x 2.000 mm) NOU

•	  Plafon escamotabil electrohidraulic cu deschidere spre  
față1) NOU

California Beach Camper2) 
cu înmatriculare ca 
autorulotă, mini-
bucătărie2) patru locuri, 
zone de depozitare și 
extensie pliabilă pentru 
pat. 

California Beach Tour 
cu înmatriculare ca 
autoturism, două uși 
glisante, șapte locuri5) 
și Multiflexboard1), 4).
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1) Opțiuni contra cost.     2) Nu este disponibil pentru toate motoarele.     3) Numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.     Imaginea prezintă California Beach Camper cu opțiuni suplimentare contra cost. California Beach Camper va fi lansat la o dată ulterioară.     Contactați distribuitorul 
dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Blocare mecanică a diferențialului.1), 3)  

Ca asistență suplimentară pentru tracțiunea integrală 
4MOTION1), 2), este disponibil un sistem de blocare 
mecanică a diferențialului pentru puntea spate. Acest 
lucru facilitează plecarea de pe loc în condiții off-road 
dificile și face ca modelul California să fie unul dintre 
cele mai capabile autovehicule din clasa sa, pe orice 
teren.

Scut pentru motor.1) Plăci metalice robuste  
pentru partea inferioară a autovehiculului oferă 
protecție optimă pentru deplasări off-road. Pentru 
modelul California, atât protecția pentru cutia de 
viteze a motorului, fabricată din foi de aluminiu și 
protecția suplimentară pentru diferențialul punții 
spate, cât și cele două protecții laterale pot  
fi comandate.

Călătoria în sine este răsplata.  
Indiferent care ar fi aceasta.
Tracțiunea integrală 4MOTION.

Tracțiune integrală 4MOTION.1), 2) Tracțiunea integrală 
adaptează automat distribuția puterii în funcție de  
respectiva situație de rulare prin intermediul unui 
ambreiaj multi-disc controlat electronic pe puntea 
spate. Greutatea redusă a sistemului oferă 
manevrabilitatea optimă a autovehiculului și dinamică 
de rulare sporită.
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1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     2) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     3) Opțiuni contra cost.     4) Nu este disponibil pentru toate motoarele.     Imaginea prezintă California Beach Camper cu 
opțiuni suplimentare contra cost. California Beach Camper va fi lansat la o dată ulterioară.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.
Suficient de compact pentru noi descoperiri.

California a fost una dintre cele mai bine gândite 
autorulote, timp de multe decenii. Datorită 
dimensiunilor sale compacte și unei înălțimi de 1.990 
mm1), poate intra în majoritatea parcărilor subterane. 
California se descurcă atât pe drumuri înguste, alei 
șerpuite și pe pavajul urban cu piatră cubică, cât și pe 
autostrăzi.  

Se distinge întotdeauna prin manevrabilitatea sa 
excelentă, caracteristică unui autoturism, poziția înaltă 
în scaune și spațiul pentru pasageri variabil cu până la 
șapte2) locuri. Și exact această versatilitate l-a făcut 
să fie ceea ce este astăzi – un autovehicul polivalent, 
extrem de popular.



Tren de rulare și  
cutie de viteze.

Cutie de viteze cu ambreiaj dublu DSG.3), 4) Ambele motoare  
TDI mai puternice pot fi combinate cu cutia de viteze 
automată cu 7 trepte și ambreiaj dublu. Acest lucru facilitează 
schimbarea continuă a treptelor de viteză, fără întreruperi ale 
puterii de tracțiune și se adaptează la stilul de conducere al 
șoferului.

Adaptive chassis control DCC - sistem adaptiv de control al 
șasiului.3) Sunt disponibile următoarele profiluri pentru șofer 
“normal”, “confortabil”, “eco” și “sportiv”. Selectarea se face 
printr-un buton și poate fi realizată chiar și atunci când 
autovehiculul este în mișcare. În plus, vă puteți crea propriul 
profil de conducere.

17California – tehnologii pentru condus



Plecați relaxat în vacanță.
Zece sisteme de asistență pe care trebuie neapărat să le aveți.

1) În limitele sistemului.     2) Opțiuni contra cost.     3) Șoferii trebuie să fie permanent pregătiți să intervină în sensul anulării sistemelor de asistență. Aceștia au în continuare responsabilitatea de a conduce cu maxim de prudență.    4) Numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.     
Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Dynamic Road Sign
Display - funcția de 
afișare a indicatoarelor 
rutiere.1), 2) NOU

Detectează limitele de 
viteză și indicatoarele din 
zonele cu depășirea 
interzisă și restricții orare 
și legate de vreme prin 
intermediul unei camere 
speciale și informează 
șoferul prin intermediul 
afișajului multifuncțional.

Asistență direcție la parcare 
„Park Assist”.1), 2) NOU

Oferă asistență la parcarea 
paralelă și perpendiculară, 
executând automat mișcările 
de direcție optime.

Sistemul de manevrare a 
remorcii „Trailer Assist”.1), 2) 
NOU

Simplifică controlul  
ansamblului cu remorcă  
pentru manevrarea în locuri 
de parcare perpendiculare și 
pentru conducere precisă în 
marșarier.

Protecție laterală.1), 2) NOU

Monitorizează lateralele 
autovehiculului în timpul 
călătoriei și indică 
apropierea critică de stâlpi 
sau ziduri, pe afișajul 
sistemelor Infotainment.

Sistem de monitorizare a 
presiunii în anvelope.1), 2) NOU

Informează șoferul cu privire 
la presiunea actuală în 
anvelope înaintea și în 
timpul călătoriei și emite o 
avertizare în cazul pierderii 
de presiune. În fiecare roată 
există senzori care 
furnizează prin unde radio 
informații despre presiunea 
în anvelope.



Cross Wind Assist - asistent 
la vânt lateral.1) NOU 

Stabilizează autovehiculul în 
cazul unui vânt lateral 
puternic, în rafale, prin 
intervenții de frânare 
automate.

Adaptive Cruise Control ACC 
incl. sistem de monitorizare 
a zonei „Front Assist” cu 
sistem de frânare City 
Emergency Braking.1), 2)

Adaptează viteza 
autovehiculului 
dumneavoastră la viteza  
autovehiculului din față prin 
intervenție activă, 
menținând distanța 
specificată de șofer.

„Lane Assist” - asistent de 
menținere a benzii de 
rulare.1), 2), 3) NOU

Detectează banda proprie 
prin intermediul unei 
camere multifuncționale și 
corectează direcția dacă 
sunteți aproape să depășiți 
liniile de demarcare a benzii.

Rear Traffic Alert - alertă 
pentru traficul din spate.1), 2) 
NOU

Oferă asistență la ieșirea cu 
spatele dintr-un loc de 
parcare. Dacă șoferul nu 
reacționează la avertizarea 
acustică atunci când un 
autovehicul se apropie la o 
distanță critică, este aplicată 
frâna.

Hill Descent Assist - sistem 
de asistență la coborârea în 
pantă.1), 2), 4)

Permite coborârea 
controlată și confortabilă a 
pantelor prin reducerea 
vitezei motorului și, dacă 
este necesar, prin frânare.

19California – sisteme de asistență pentru șofer



Totul are un gust mai bun în călătorie. 
Gătitul în modelul California Coast.

Chemarea naturii. Și tot mai mulți oameni în căutarea ei. Călătoriile romantice către 

stânci sălbatice, lacuri montane ascunse sau peisaje culturale vechi de secole sunt 

la modă. În cazul în care căutați o experiență și mai autentică, puteți procura produse 

locale pentru mâncăruri pe care să le gătiți chiar dumneavoastră. Cel mai bine în 

modelul California, de exemplu în varianta California Coast.

Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Bolul pentru spălarea vaselor poate fi detașat  
și utilizat afară.

Un lucru este sigur: o vacanță în natură crește pofta de mâncare. De aceea, modelul California Coast este 
echipat cu o bucătărie complet funcțională, unde puteți pregăti oricând ceva proaspăt de mâncare. Cu toate 
acestea, cei care iubesc să fie independenți, vor găsi și multe alte funcții care fac viața în sălbăticie mai ușoară. 
De exemplu, un rezervor de apă proaspătă de 30 l, o cutie frigorifică de 42 l cu compresor sau două baterii 
suplimentare fără întreținere. Multe lucruri pot fi făcute pur și simplu afară. Acest lucru este posibil datorită 
setului solid de mobilier de camping, bolului de spălare a vaselor detașabil și dușului exterior*. Astfel încât 
nimic să nu stea în calea unei mese servite în aer liber.

*Opțiune contra cost.          Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.         Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara 
dumneavoastră.
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Atunci când gătiți, blatul de lucru flexibil poate fi pur și 
simplu împins și fixat pe perna banchetei.  
Înălțimea în bucătărie este de până la 2.300 mm atunci 
când patul suspendat este pliat1).

1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     2) Opțiuni contra cost.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea 
standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Cele două scaune de camping și masa de 
camping pot fi instalate rapid.

Elementele esențiale ale modelului 
California Coast
•	 Camper van confortabil cu numeroase echipări
•	  Volan multifuncțional îmbrăcat în piele și afișaj multifuncțional „Plus”
•	 Unitate de comandă Camper cu ecran tactilNOU

•	  Bucătărie complet funcțională cu aragaz pe gaz, chiuvetă și cutie frigorifică de 42 l cu 
compresor 

•	 Design reproiectat al dulapurilor cu aspect de lemn Bright Oak NOU

•	 Banchetă cu 2 locuri și scaun individual suplimentar2) 
•	  Suprafață de dormit inferioară cu funcție de zonă de destindere (1.140 mm x 1.950 mm) NOU

•	 Arcuri-taler confortabile la patul suspendat (1.200 mm x 2.000 mm) NOU

•	 Plafon escamotabil electrohidraulic cu deschidere spre față2)

•	 Două baterii suplimentare (150 Ah)
•	  Scaunele de camping și masa de camping pot fi depozitate, pentru economie de spațiu

California Coast cu mini-bucătărie, dulapuri încorporate de 
culoare deschisă, patru locuri și extensie pentru pat cu funcție 
de zonă de destindere.

Capacul solid din sticlă poate fi utilizat  
ca blat de lucru.
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*Opțiune contra cost.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Și bucătăria arată grozav. 
Noul design al bucătăriei în modelul California Coast/
Ocean.

În modelele California Coast și California Ocean vă puteți aștepta la o chicinetă complet funcțională cu un nou 
design. Baza o reprezintă un material compozit din aluminiu, extrem de ușor, însă foarte stabil. Decorurile 
pentru suprafețe din modelul California Coast au un aspect de lemn deschis la culoare, iar cele din modelul 
California Ocean au un aspect elegant de ardezie. Echiparea de bază include o cutie frigorifică de 42 l cu 
compresor, un dulap inferior mare, un blat de lucru flexibil și trei compartimente de depozitare, pe lângă unitatea 
din oțel inoxidabil cu chiuvetă/aragaz. Astfel încât nimic să nu stea în calea unui meniu cu 3 feluri.

Unitate cu chiuvetă/aragaz. Sub capacul din sticlă 
securizată din două părți se află o plită pe gaz cu 2 
ochiuri (max. 1.800 W) cu aprindere piezo practică pe 
partea stângă și o chiuvetă din oțel inoxidabil cu un 
bol detașabil pentru spălarea vaselor în partea 
dreaptă.

Blat de lucru flexibil. Acesta poate fi deplasat pe o 
șină și poate fi instalat cu ajutorul unui picior 
rabatabil, fixat pe tetiera banchetei spate cu ajutorul 
benzii de cauciuc furnizate, sau poate fi pur și simplu 
pliat.

Cutie frigorifică de 42 l cu compresor. Cutia de 42 l 
cu coș atașabil, ușor accesibil de sus, este răcită de 
compresorul integrat. Datorită bunei izolări și unei 
baterii suplimentare, băuturile rămân plăcut răcorite 
chiar și în timpul călătoriei.

Dulapul spate. Aici se află toate componentele 
importante pentru electricitate, apă și alimentarea cu  
gaz: întrerupătorul pentru curentul rezidual, 
rezervorul de apă proaspătă cu locașul în care încape 
o butelie de gaz de 2,8 kg* și maneta pentru golirea 
apei proaspete.

Compartimente de depozitare. Un modul de opacizare 
mobil cu trei compartimente de depozitare este 
integrat în geamul îngust de deasupra cutiei 
frigorifice cu compresor. Aceste compartimente sunt 
ideale pentru depozitarea condimentelor. Atunci 
când compartimentele de depozitare sunt împinse 
înspre spate, geamul oferă priveliște spre exterior.

Dulap de bucătărie. Accesibil prin intermediul a două 
uși glisante și poate fi deschis și atunci când 
suprafața de dormit este instalată. Conține o tavă 
extensibilă pentru tacâmuri și rezervorul de apă 
reziduală de 30 l protejat împotriva înghețului în 
partea din spate.
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*Se va introduce la o dată ulterioară. Ca echipare standard la California Beach Camper. Opțiune contra cost la modelul California Beach Tour.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile 
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Mini-bucătărie* cu masă rabatabilă cu balamale. 
Depozitată în siguranță în ușa glisantă în timpul 
călătoriei, versatila masă rabatabilă poate fi fixată cu 
un cârlig în șina de ghidare a mini-bucătăriei 
deschise* și poate fi așezată pe două picioare, dacă 
este necesar.



Mini-bucătărie pliabilă.* Dacă structura robustă din 
aluminiu cu blat de lucru din oțel inoxidabil este  
împinsă în capitonajul lateral, întreaga lățime a 
modelului California Beach poate fi utilizată ca 
suprafață de dormit.

Zonă de depozitare.* Mini-bucătăria* include și o 
placă de depozitare de mari dimensiuni, cu margine 
înaltă. Vasele de gătit, mănușile de bucătărie și 
deschizătoarele de conserve sunt întotdeauna la 
îndemână.

Compartiment pentru gaz.* Sub capacul închis 
ermetic, o butelie opțională de 1,8 kg poate fi fixată 
în siguranță cu chingi și conectată la furtunul de gaz.

O masă rapidă seara.
Noua mini-bucătărie din modelul  
California Beach.

O omletă de dimineață, paste ca gustare sau o supă caldă înainte de a merge la 
culcare: Cu mini-bucătăria pliabilă* standard puteți pregăti acum și feluri simple de 
mâncare la bordul unui California Beach Camper. În timpul călătoriei, blatul de 
lucru cu o plită pe gaz cu 1 arzător este încorporată în siguranță în capitonajul 
lateral. Atunci când ajungeți la destinația de vacanță, puteți scoate rapid plita din 
panoul capitonajului și o puteți pune în funcțiune. După folosire mini-bucătăria este 
la fel de ușor de curățat și depozitat, astfel încât seara să vă puteți întinde așa cum 
v-ați obișnuit. Apropo: Mini-bucătăria pliabilă* este de asemenea disponibilă la 
cerere și pentru California Beach Tour.
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Deschideți hayonul și admirați peisajul. 
Zona de living și dormit  
în California Ocean.

În general, în cele mai frumoase locuri din lume nu există 

hoteluri. Decât dacă aveți propria cazare. Parcat în siguranță, 

modelul California Ocean nu numai că oferă o priveliște 

fantastică pe un fundal care taie respirația, ci în nopțile 

senine și o imagine de neuitat cu un milion de stele.

Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



31California – zona de living și de dormit în California Ocean



Toate lucrurile sunt mai bune acasă. În special dacă vă puteți lua casa cu dumneavoastră în cele mai 
îndepărtate destinații. Modelul California Ocean oferă familiilor această libertate nelimitată. Dimineața, copiii 
se trezesc în propriul pat suspendat cu vedere neobstrucționată spre orizont. După-amiaza, părinții se pot 
relaxa în  zona de destindere a propriei sufragerii. Iar seara, toată lumea se poate aduna pentru a încheia ziua în 
bucătăria intimă, cu lumină de fundal cu leduri cu intensitate redusă, înainte de a porni spre următoarea locație, 
a doua zi de dimineață. Astfel, familia poate experimenta ceva nou în fiecare zi. Și se poate simți totuși mereu 
ca acasă.

Extensia pentru pat cu funcție de zonă de destindere face ca spațiul 
de dormit să devină locul dumneavoastră preferat.

Fereastra panoramică din plafonul escamotabil 
se deschide cu ajutorul unui fermoar.

Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Lumina ambientală cu leduri cu posibilitate de 
reducere a intensității învăluie interiorul într-o lumină 
caldă, pentru o atmosferă plăcută. 
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*Opțiune contra cost.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Unitatea de comandă pentru Camper poate fi 
operată și din patul suspendat.

Datorită arcurilor-taler, acum dormitul în patul  
suspendat este și mai confortabil.

Încălzirea suplimentară poate fi setată pentru funcționare continuă 
noaptea cu ajutorul noii unități de comandă pentru Camper.

•	 Camper van elegant cu echipări de înaltă calitate
•	 Șase benzi din crom în partea din față
•	  Faruri de ceață incl. lumină în viraj, faruri cu leduri și blocuri optice spate cu leduri
•	 Volan multifuncțional îmbrăcat în piele și cockpit digital* NOU

•	  Sistem de climatizare Climatronic, încălzire suplimentară cu aer și vitrare dublă în zona de living
•	 Unitate de comandă Camper cu ecran tactil NOU

•	  Bucătărie complet funcțională cu aragaz pe gaz, chiuvetă și cutie frigorifică de 42 l cu compresor
•	 Design modificat al dulapurilor cu aspect de ardezie de culoare Graphite Grey NOU

•	 Cu banchetă cu 2 locuri și scaun individual suplimentar 
•	 Concept iluminat ambiental și iluminare cu leduri a dulapurilor
•	 Suprafață de dormit inferioară cu funcție de zonă de destindere (1.140 mm x 1.950 mm) NOU

•	 Arcuri-taler confortabile la patul suspendat (1.200 mm x 2.000 mm) NOU

•	 Plafon escamotabil electrohidraulic cu deschidere spre față
•	 Scaunele de camping și masa de camping pot fi depozitate, pentru economie de spațiu

Elementele esențiale 
ale California Ocean

California Ocean cu chicinetă, dulapuri încorporate de culoare 
închisă, patru locuri și extensie pentru pat cu funcție de zonă 
de destindere.
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Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Mai plăcut ca niciodată. 
Noul confort al zonei de living și de dormit 
în modelul California Coast/Ocean.

Puteți petrece cele mai frumoase zile din an în California – și cele mai 
frumoase nopți. De aceea, noile arcuri-taler de la primul nivel de sub saltea 
asigură un somn și mai plăcut. În zona inferioară, patul dublu include pentru 
prima oară o funcție de zonă de destindere. Tetiera poate fi ridicată pe mai 
multe niveluri și fixată în poziția care vă place cel mai mult.

Compartiment de depozitare în plafon. Un 
compartiment de depozitare rabatabil este instalat 
deasupra spătarului banchetei. Acesta are o 
capacitate de aprox. 45 l și poate fi deschis și atunci 
când stați jos sau sunteți întins.

Sertar sub bancheta cu 2 locuri. Nenumărate obiecte 
de dimensiuni mici și medii necesare pentru călătorie, 
precum perne și pături, pot fi depozitate în sertarul 
de aprox. 60 l.

Dulap pentru haine. În partea din spate se află un 
dulap încorporat pentru haine din două părți, cu 
oglindă, bară pentru umerașe și  seif cu posibilitate de 
încuiere. Ușile sale reproiectate sunt ușor de deschis 
și închis.

Arcuri taler. Arcurile taler flexibile se adaptează cu 
precizie la persoana care doarme și îmbunătățesc con- 
fortul în patul suspendat de 1.200 mm x 2.000 mm.



Jaluzele în cockpit. Parbrizul poate fi opacizat cu 
ajutorul a două parasolare-rulou, iar geamurile 
laterale cu ajutorul unor perdele magnetice.

Jaluzele în sufragerie. Parasolarele-rulou integrate 
pot fi trase în jos pe șinele de ghidare și asigură faptul 
că geamurile sunt protejate pe toate părțile. Stratul 
lor de acoperire reflectorizant din aluminiu de pe 
partea exterioară oferă protecție suplimentară 
împotriva căldurii.

37California – zona de living și de dormit în California Coast/Ocean



1) Opțiuni contra cost.     2) Dacă se comandă Multiflexboard, capacul compartimentului de bagaje se elimină.     3) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     4) Se va introduce la o dată ulterioară. Ca echipare standard la California Beach Camper. Opțiune contra cost la modelul California Beach Tour. 
Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



6 sau 7 locuri3) cu mini-bucătărie pliabilă4). Cu 
această variantă de echipare pentru modelul 
California Beach Tour, beneficiați de două vehicule 
într-unul: o furgonetă cu șase3) sau șapte3) locuri 
pentru utilizare zilnică și un Camper cu până la patru 
locuri de dormit pentru timpul dumneavoastră liber.

Banchetă cu 2 locuri cu zonă de depozitare laterală. 
Această variantă de echipare este recomandată 
pentru cupluri sau familii mici care au nevoie de locuri 
mai puține dar de mai mult spațiu de depozitare. 
Poate fi combinată cu mini-bucătăria pliabilă4).

Plafon escamotabil manual. Poate fi deblocat cu 
ușurință din deschiderea de acces și împins în sus. La 
cerere, modelul California Beach este de asemenea 
disponibil pentru prima oară cu un plafon 
escamotabil electrohidraulic care include deschidere 
spre față1).

Să fiți trezit de sunetul valurilor, dimineața devreme, pe plajă – probabilitatea ca 
așa ceva să se întâmple este cea mai mare în modelul California Beach. Întregul 
său interior este proiectat pentru a pleca spontan în călătorie și a-i deschide 
marchiza1) în locul care vă place cel mai mult. Nu contează dacă alegeți modelul 
standard cu 4 locuri sau modelele opționale cu 5, 6 sau 7 locuri: Toate variantele 
sunt echipate cu noua extensie pliabilă pentru pat sau un Multiflexboard1), 2), 
parasolare-rulou de opacizare în zona de living și jaluzele din material textil în 
cockpit. 

Casa dumneavoastră de la malul mării. 
Noul confort al zonei de living și de dormit
în modelul California Beach.
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Cu destinația în fața ochilor. 
O călătorie în lumea digitală.

Mașinile devin tot mai inteligente. Modelul California este deja echipat 

cu numeroase tehnologii digitale care fac condusul și campatul mai 

confortabil. De exemplu, cockpitul digital de înaltă rezoluție1) cu hartă 

pentru navigație. Sau noua unitate de comandă pentru Camper, care 

controlează toate funcțiile importante ale acestuia. Sau Volkswagen 

We Connect2): multiple servicii care vă transformă smartphone-ul 

într-o telecomandă pentru mașină. Și acesta este doar începutul.

1) Opțiuni contra cost.     2) Pentru a utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți un cont de utilizator Volkswagen ID și să vă autentificați în We Connect cu numele dumneavoastră de utilizator și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We Connect 
Plus. Pentru We Connect Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea autovehiculului pentru a-l înregistra la adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate.          Ilustrația include opțiuni contra cost.         Contactați distribuitorul 
dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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A doua hartă pentru navigație cu afișare 3D de înaltă rezoluție1)

Puteți experimenta acum progresul digital îndeaproape, în modelul California. Sistemele Infotainment create la 
rang de artă cu capacitate mare de stocare și cockpitul digital2) oferă numeroase funcții noi. Acesta din urmă 
impresionează imediat cu afișajul său de 26 cm (10,25 inch) , culorile sale intense, precum și cu imaginea sa 
luminoasă și cu un contrast extrem de ridicat. Cockpitul digital se operează2) prin intermediul afișajului tactil al 
sistemului Infotainment și al volanului multifuncțional îmbrăcat în piele3). Utilizați butoanele pentru a derula 
confortabil lista de redare pentru coloana sonoră a vacanței dumneavoastră sau pentru a seta distanța de 
siguranță pentru sistemul Adaptive Cruise Control ACC - sistemul adaptiv de menținere automată a vitezei de 
deplasare2), 4) în conformitate cu cadrul legal. Atunci când cockpitul digital2) este combinat cu dispozitivul de 
navigație Discover Pro de 23,4 cm (9,2 inch), apar și mai multe posibilități2). O a doua hartă de navigație de 
mari dimensiuni poate fi poziționată pe cockpitul digital2).

1) Disponibil numai în combinație cu sistemul de navigație Discover Pro.     2) Opțiuni contra cost.     3) Ca echipare standard la California Coast și California Ocean. Opțiune 
contra cost la California Beach.     4) În limitele sistemului.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, 
pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Digital Cockpit



Listă de redare de pe smartphone

Funcție de afișare a indicatoarelor rutiere Dynamic Road Sign 
Display2), 4)

Vedere de ansamblu date de conducere
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Controlul energiei și rezervei de apă proaspătă

Afișarea înclinării autovehiculului

Comanda plafonului escamotabil electrohidraulic1)

Unitate de comandă 
Camper

1) Ca standard la modelul California Ocean. Echipare opțională la modelul California Beach și modelul California Coast.     2) Pentru a utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți un cont de utilizator Volkswagen 
ID și să vă autentificați în We Connect cu numele dumneavoastră de utilizator și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We Connect Plus. Pentru We Connect 
Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea autovehiculului pentru a-l înregistra la adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate.           
3) Contra cost, în cazul reînnoirii începând cu cel de-al doilea an.     4) În combinație cu încălzirea suplimentară cu apă cu funcție de încălzire suplimentară programabilă.     5) Serviciile sunt disponibile numai cu 
un contract de telefonie mobilă existent sau încheiat separat și numai în limitele acoperirii respectivei rețele de telefonie mobilă.     6) Opțiuni contra cost.     7) Numai în combinație cu un dispozitiv compatibil 
Apple CarPlay din sistemul Infotainment Discover Media.     8) Disponibil numai în combinație cu pachetul Streaming & Internet.     9) Serviciul Încuiere & Descuiere este o funcție de siguranță și necesită o 
verificare prealabilă a identității prin intermediul procedurii Volkswagen ID. Aceasta implică verificarea identității dumneavoastră de un distribuitor autorizat Volkswagen sau prin video chat.     Volumul serviciilor 
We Connect și We Connect Plus poate să varieze și poate fi utilizat la o dată ulterioară.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen pentru 
informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

We Connect Plus2), 3): Încălzire suplimentară online



We Connect2) și  
We Connect Plus2), 3)

We Connect2) 

Apel în caz de pană NOU

Apel informativ
Poziție de parcare
Notificare automată accident NOU

 Stare autovehicul
Uși & lumini
Raport privind starea autovehiculului 
Date de conducere
Programare în service

We Connect Plus2), 3)

Informații online despre trafic NOU

Căutare POI online
Actualizare hărți online NOU

Comandă vocală online NOU

Streaming media8) NOU

Alertă zonală
Alarmă antifurt online
Încălzire suplimentară online 4)

Lock & Unlock - Încuiere & Descuiere9)

Radio prin internet8) NOU

Hotspot Wi-Fi8) NOU

Alertă de viteză
Claxon & semnalizatoare
Calculare online traseu
Benzinării și stații de încărcare
Locuri de parcare

Cu unitatea de comandă pentru Camper, dispuneți acum de o unitate centrală digitală care vă 
permite să controlați în mod confortabil numeroase funcții ale modelului California. Elementele de 
meniu se selectează intuitiv prin intermediul ecranului tactil. Consumatorii electrici pot fi puși apoi în 
funcțiune prin intermediul butonului rotativ. Puteți chiar porni unele sisteme de la bord – de 
exemplu, încălzirea suplimentară4) – pentru prima oară de pe smartphone-ul dumneavoastră. Nu 
trebuie decât să descărcați aplicația We Connect pe telefonul dumneavoastră mobil, să vă abonați la 
We Connect Plus2), 3) și să vă conectați autovehiculul. Modelul California este online datorită cartelei 
SIM integrate5). We Connect Plus2), 3) include bineînțeles și numeroase alte servicii care vă fac vacanța 
și mai relaxantă și mai frumoasă, de exemplu o alarmă antifurt online care vă oferă un sentiment de 
siguranță atunci cândvă aflați într-o țară străină, sau Informații online privind traficul, care mențin 
sistemul de navigație permanent actualizat. Cu toate acestea, și varianta gratuită We Connect2) vă 
oferă numeroase unelte utile, de exemplu un apel în caz de pană și un sistem de găsire a poziției de 
parcare. Înregistrați-vă acum în We Connect2) și beneficiați de întreaga noastră gamă de servicii.

Stație de încărcare inductivă6)

We Connect2): Poziție de parcare

We Connect Plus2), 3): Alarmă antifurt online

Wireless App-Connect6), 7)
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Posibilități multiple.  
Compararea liniilor de 
echipare.

În modelul California Ocean vă puteți aștepta la tot ce 
poate oferi mai bun un Camper van: relaxare 
maximă. Design de ardezie închis la culoare în living, 
lumină de fundal pentru o atmosferă plăcută și un 
plafon escamotabil electrohidraulic cu deschidere tip 
balcon transformă fiecare călătorie într-o vacanță de 
vis. Farurile cu leduri și stopurile cu leduri 
îmbunătățesc de asemenea designul exterior.

Pentru cei cu 
discernământ. 
California Ocean.

1) Se va introduce la o dată ulterioară. Ca echipare standard la California Beach Camper.     2) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     3) Opțiune contra cost la California Beach Tour. A doua ușă glisantă nu este inclusă.     Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră 
autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Modelul California Coast este tabăra de bază ideală 
pentru toți cei atrași de natură.  
Robust și rezistent la exterior, oferă în interior tot 
ceea ce vă trebuie pentru a fi cât mai autonom posibil 
– inclusiv o bucătărie complet funcțională, un 
rezervor mare de apă proaspătă și spațiu de 
depozitare generos.

Pentru cei care 
colindă lumea. 
California Coast.

Indiferent dacă doriți să faceți drumeții la munte sau 
surfing pe mare: Modelul California Beach Camper 
este un autovehicul polivalent care vă oferă tot ceea 
ce vă trebuie în vacanță. Mini-bucătăria standard1), 
zona de depozitare și cele 4 sau, opțional, 5 locuri, 
subliniază calitățile excepționale de Camper și permit 
pentru prima dată înmatricularea ca autorulotă.

Dacă doriți să utilizați modelul California în principal 
acasă, cea mai bună opțiune este modelul California 
Beach Tour. Se înmatriculează ca autoturism, are două 
uși glisante ca echipare standard pentru prima dată și 
poate fi echipat cu până la șapte2) locuri. De 
asemenea disponibile: o mini-bucătărie pliabilă3) și 
un plafon escamotabil electrohidraulic2). Fiecare 
excursie spontană devine o mică vacanță.

Pentru începătorii în 
domeniul campingului.
California Beach Camper.

Pentru utilizatorii zilnici.
California Beach Tour.
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Finisaje vopsea

Ilustrațiile de pe aceste pagini se pot utiliza numai ca ghid, deoarece culorile nu pot fi reprezentate realist la tipar.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare 
disponibile în țara dumneavoastră.

Finisaj vopsea efect perlatFinisaje cu vopsea în două culori

02

05

03

06

04

07

08

01



Finisaje cu vopsea uni

16
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15

17
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13

18

11

14

• Echipare standard    • Echipare opțională    – Indisponibil

Finisaje vopsea Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Finisaje cu vopsea în două culori

01 Argintiu Reflex/Roșu Fortana NOU ● ● ● ●

02 Argintiu Reflex/Gri Indium NOU ● ● ● ●

03 Argintiu Reflex/Albastru Starlight NOU ● ● ● ●

04 Alb Candy/Bronz Copper NOU ● ● ● ●

05 Alb Candy/Verde Bay Leaf NOU ● ● ● ●

06 Alb Candy/Gri Ascot NOU ● ● ● ●

07 Bej Mojave/Negru Deep NOU ● ● ● ●

Finisaj vopsea efect perlat

08 Negru Deep ● ● ● ●

Finisaje cu vopsea metalizată

09 Argintiu Reflex ● ● ● ●

10 Gri Indium     ● ● ● ●

11 Albastru Starlight ● ● ● ●

12 Bej Mojave ● ● ● ●

13 Bronz Copper NOU ● ● ● ●

14 Roșu Fortana NOU ● ● ● ●

15 Verde Bay Leaf NOU ● ● ● ●

Finisaje cu vopsea uni

16 Alb Candy ● ● ● ●

17 Gri Ascot NOU ● ● ● ●

18 Roșu Cherry ● ● ● ●

Finisaje cu vopsea metalizată
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Roți

18"

16"
03 04 0605 07

1009 11

1) În funcție de combinația motor/cutie de viteze.     2) Disponibil numai pentru California EDITION.     Autovehiculele noastre sunt echipate cu anvelope de vară ca standard. Distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen vă va consilia cu plăcere.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat 
local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

01



02

08

12 13

• Echipare standard    • Echipare opțională    – Indisponibil

Roți Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Jante de 16 inch

01   Oțel cu capac ornamental1) NOU 6 ½ J x 16.  
Cu anvelope 215/65 R 16. 

● ● ● ●

02  Jantă de aliaj „Clayton” 6 ½ J x 16.  
Culoarea argintiu. Cu anvelope 215/65 R 16. 

● ● ●     ●1)

Jante de 17 inch

03  Jantă de oțel cu capac central1) 7 J x 17.  
Cu anvelope 235/55 R 17.

● ● ● ●

04 Jantă de aliaj „Devonport” 7 J x 17.  
 Culoarea argintiu. Cu anvelope 235/55 R 17.

● ● ●     ●1)

05  Jantă de aliaj „Aracaju” NOU 7 J x 17.  
Culoarea argintiu. Cu anvelope 235/55 R 17. 

● ● ● ●

06  Jantă de aliaj „Aracaju” NOU 7 J x 17.  
Culoare negru, finisaj brunat.2) Cu anvelope 235/55 R 17. 

● ● ● ●

07  Jantă de aliaj „Woodstock”7 J x 17.  
Culoare negru, finisaj brunat. Cu anvelope 235/55 R 17.

● ● ● ●

08  Jantă de aliaj „Posada” NOU 7 J x 17.
 Culoare negru, finisaj brunat. Cu anvelope 235/55 R 17. 

● ● ● ●

Jante de 18 inch

09   Jantă de aliaj „Springfield” 8 J x 18. 
Culoarea argintiu. Cu anvelope 255/45 R 18.

● ● ● ●

10  Jantă de aliaj „Springfield” 8 J x 18.  
Culoare negru.2) Cu anvelope 255/45 R 18.

● ● ● ●

11  Jantă de aliaj „Palmerston” 8 J x 18.  
Culoare negru, finisaj brunat. Cu anvelope 255/45 R 18. 

● ● ● ●

12  Jantă de aliaj „Teresina” NOU 8 J x 18. 
Culoare negru, finisaj brunat. Cu anvelope 255/45 R 18.

● ● ● ●

13  Jantă de aliaj „Valdivia” NOU 8 J x 18.  
Culoare negru, finisaj brunat. Cu anvelope 255/45 R 18.

● ● ● ●

17"
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Huse pentru scaune, culori interior și burdufuri

01 06 08| 11

0702

04

03

05

1) Numai în combinație cu bancheta cu 3 locuri.     2) Nu este disponibil pentru toate finisajele vopselelor.     Ilustrațiile de pe aceste pagini se pot utiliza numai ca ghid, deoarece culorile nu pot fi reprezentate realist la tipar.     Imaginea 08 prezintă modelul Multivan.
Imaginile 09 și 10 prezintă modelul Caravelle.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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10| 12
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• Echipare standard    • Echipare opțională    – Indisponibil

Huse pentru scaune și decoruri pentru dulapuri Beach
Tour

Beach 
Camper

Coast Ocean

Tapițerie scaune

01 Material textil Mixed Dots de culoare Palladium NOU ● ● ● —
02 Material textil Circuit de culoare Palladium NOU — — ● ●

03 Material textil Quadratic1) de culoare Negru Titanium NOU ● ● — —

04  Microfibră ArtVelours, două nuanțe  
în culorile Palladium/Negru Titanium NOU

● ● — —

05 Microfibră ArtVelours de culoare Palladium NOU — — ● ●

Decoruri dulapuri

06 Aspect lemn în varianta Bright Oak NOU — — ● ●

07 Aspect ardezie de culoare Gri Graphite NOU — — — ●

Capitonaje decorative, culori interior și burdufuri Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Capitonaje decorative

08 Gri Bright Brushed NOU ● ● ● ●

09 Gri Pewter Wave NOU — — — ●

10 Gri Woodgrain NOU ● ● — —

Culori interior

11 Negru Titanium/Negru Titanium NOU ● ● — —
12 Negru Titanium/Palladium NOU ● ● ● ●

Burdufuri 

13 Roșu Strawberry2) ● ● ● ●

14 Albastru Glacier2) ● ● ● ●

15 Gri Basalt NOU ● ● ● ●
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Echipare
01

02

03

04

01 Ornamente cromate. Un număr total de șase 
ornamente cromate plasează accente speciale pe 
grila radiatorului modelului California Ocean. 

01 Faruri cu leduri. Oferă autovehiculului o 
semnătură distinctivă atrăgătoare, cu un far de mari 
dimensiuni și un fascicul luminos generos în același 
timp. 

02 Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și 
rabatabile electric. Se rabatează automat înspre 
autovehicul atunci când acesta este încuiat prin 
intermediul telecomenzii.

03 Emblemă Bulli. Acest mic semn cu finisaj cromat 
este amplasat lângă semnalizatorul secundar. 

04 Scaun reglabil electric pe 12 direcții. Suportul 
lombar, unghiul spătarului, înălțimea scaunului, 
unghiul pernei scaunului și reglarea longitudinală pot 
fi ajustate individual și memorate.

1) Disponibil și împreună cu sistemul DAB+ și pregătirea confort pentru telefon, la cerere.     2) Ca echipare standard la modelul California Beach.     3) Ca echipare standard la California Coast și California Ocean.     4) Pentru a utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți un cont de utilizator Volkswagen 
ID și să vă autentificați în We Connect cu numele dumneavoastră de utilizator și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We Connect Plus. Pentru We Connect Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea autovehiculului pentru a-l înregistra 
la adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate.     5) Contra cost, în cazul reînnoirii începând cu cel de-al doilea an.     6) Numai în combinație cu un dispozitiv compatibil Apple CarPlay din sistemul de navigație Discover Media.     7) Disponibil 
și împreună cu pregătirea confort pentru telefon, la cerere.     8) Opțiuni contra cost.     Imaginile 02 și 03 prezintă modelul Multivan.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara 
dumneavoastră.

Echipare Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Design

Bare de protecție în culoarea caroseriei ● ● ● ●

 Carcasele oglinzilor exterioare, mânerele ușilor și hayonului 
nevopsite

● ● ● —

 Carcasele oglinzilor exterioare, mânerele ușilor și hayonului în 
culoarea caroseriei

● ● ● ●

Grila radiatorului cu două ornamente cromate ● ● ● —
Grila radiatorului vopsită negru, cu cinci ornamente cromate — — — ●

Ornament cromat în partea inferioară a grilei radiatorului — — — ●

Faruri H7 (a se vedea imaginea de la p. 11) ● ● ● —
Faruri cu leduri ● ● ● ●

Bloc optic spate cu leduri ● ● ● ●

Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite ● ● ● ●

 Oglinzi exterioare reglabile electric, rabatabile și încălzite 
electric

● ● ● ●

Emblemă California ● ● ● ●

Emblemă Bulli ● ● ● ●

Cockpit

Panou de bord cu compartimente de depozitare deschise, supor-
turi pentru pahare și torpedou cu posibilitate de încuiere NOU

● ● ● ●

 Panou de bord cu aplicații cu finisaj cromat și capitonaje vopsite 
negru NOU

● ● ● ●

Panou de bord cu capitonaje decorative de culoare Gri Bright 
Brushed NOU 

● ● ● ●

Panou de bord cu capitonaje decorative de culoare Gri Pewter 
Wave (a se vedea imaginea de la p. 05) NOU

— — — ●

Panou de bord cu capitonaje decorative de culoare Gri 
Woodgrain NOU

● ● — —

Unitate de comandă Camper NOU ● ● ● ●

Scaune rotative la 180° cu cotiere și suporturi lombare ● ● ● ●

Scaun reglabil electric pe 12 direcții ● ● ● ●

Volan reglabil în înălțime și longitudinal ● ● — —



05 Sistem radio „Composition Colour”.1) Sistemul cu 
un afișaj tactil color de 16,5 cm (6,5 inch), putere de 
4x 20 W și patru2) sau șase3) difuzoare dispune de un 
slot pentru card SD, două interfețe externe USB și 
Bluetooth și suportă serviciile de bază We Connect4) și 
dispozitive selectate de la We Connect Plus4), 5).

06 Sistem de navigație „Discover Media”.1) Sistemul 
cu un afișaj tactil color de 20,3 cm (8 inch) incl. 
senzori de proximitate, putere de ieșire de 4x 20 W și 
șase difuzoare pentru navigație hibrid, o selecție de 
opțiuni pentru hărți, actualizare gratuită online a 
hărților, 32 GB spațiu de stocare media, două porturi 
USB externe și o interfață Bluetooth, comandă vocală 
hibrid și radio prin internet. Sistemul suportă  
App-Connect wireless6), We Connect4) și We Connect 
Plus4), 5).

07 Sistem de navigație Discover Pro.7) Pe lângă  
funcțiile sistemului de navigație „Discover Media” , 
acest sistem oferă un afișaj tactil color de 23,4 cm 
(9,2 inch) inclusiv senzori de proximitate, afișarea 
simultană a hărții de navigație pe cockpitul digital8) și 
pe ecranul sistemului de navigație, 64 GB capacitate 
de stocare media și DAB+.

Afișaj multifuncțional „Premium”. Afișează informații 
importante pentru conducere și informații despre 
autovehicul în 3D și color.

Comandă vocală. Folosiți-vă vocea pentru a controla 
o gamă de funcții legate de telefon, navigație și 
audio.

Interfață Confort pentru telefonul mobil, inclusiv 
funcție de încărcare prin inducție. Îmbunătățește 
recepția și încarcă fără fir bateria smartphone-urilor 
compatibile.

05

06

07

• Echipare standard    • Echipare opțională    – Indisponibil

Echipare Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Cockpit (continuare)

Afișaj multifuncțional „Plus” ● ● — —

Afișaj multifuncțional „Premium” — — ● ●

Cockpit digital (a se vedea imaginea de la p 42) NOU ● ● ● ●

Covoraș de culoare Palladium ● ● ● ●

Covoraș de culoare Titanium Black ● ● — —
Covorașe din mochetă ● ● ● ●

Iluminare cu leduri (a se vedea imaginea de la p. 05) ● ● ● ●

Priză de 230 V (pe cadrul scaunului șoferului) NOU ● ● ● ●

Priză de 12 V (a se vedea imaginea de la p. 05) ● ● ● ●

Mufă de încărcare dublă USB C în pe scaunul pasagerului din 
dreapta 

● ● — —

 Pachet geamuri izolante ● ● ● ●

Mânere de acces pentru șofer și pasagerul din dreapta 
(a se vedea imaginea de la p. 05)

● ● ● ●

Infotainment și conectivitate

Sistem radio Composition Colour NOU ● ● ● ●

Sistem de navigație „Discover Media” NOU ● ● ● ●

Sistem de navigație „Discover Pro” NOU ● ● ● ●

Comanda vocală ● ● ● ●

Set hands-free Bluetooth ● ● ● ●

Interfață Confort pentru telefonul mobil incl. funcție de 
încărcare prin inducție NOU

● ● ● ●

Interfață USB suplimentară pe panoul de bord ● ● ● ●

Volkswagen Media Control ● ● ● ●

Zona de living și de dormit/spațiul pentru pasageri

Ușă glisantă, partea dreaptă (a se vedea imaginea de la p. 31) ● ● ● ●

Ușă glisantă, partea stângă NOU ● — — —
Închidere electrică pentru ușa glisantă ● ● ● ●

Ușă glisantă electrică incl. funcție de revenire ● ● ● ●

Capitonaj praguri cu inscripție ● ● ● ●

Sistem de șine ● ● ● ●

Podea din plastic de culoare Palladium (a se vedea imaginea de 
la p. 28)

● ● ● ●

Podea din plastic de culoare Titanium Black ● ● — —
Acoperire podea asortată cu aspectul dulapurilor în varianta 
Bright Oak (a se vedea imaginea de la p. 37) NOU

— — ● ●

Acoperire podea asortată cu aspectul dulapurilor în varianta Gri 
Graphite (a se vedea imaginea de la p. 33) NOU

— — — ●
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01 Deschiderea înspre față a plafonului escamotabil 
electrohidraulic. Întreaga fereastră panoramică poate 
fi pliată înspre interior, pentru a vă afla cât se poate 
de aproape de natură. 

02 Concept de iluminat ambiental. Banda cu leduri 
cu posibilitate de reducere a intensității oferă lumină 
indirectă în zona de living, creând o atmosferă 
plăcută.

Zonă de dormit suspendată cu saltea și arcuri taler. 
Arcurile-taler flexibile se adaptează cu precizie la 
persoana care doarme și îmbunătățesc confortul în 
patul de 1.200 mm x 2.000 mm. 

03 Extensie pentru pat cu funcție de zonă de 
destindere. Partea pentru cap a suprafeței de dormit 
suspendate poate fi ridicată pas cu pas și blocată în 
siguranță. Atunci când este complet pliată, există un 
spațiu de depozitare generos.

04 Priză de 230 V și priză de încărcare dublă USB C. 
O priză de 230 V și două prize USB sunt ușor accesibile 
în partea din față a dulapului de bucătărie. Acestea 
din urmă sunt alimentate de bateria suplimentară și 
pot fi utilizate și în timpul deplasării.

Lanternă magnetică. Se lipește de suprafețele 
metalice și are două niveluri de iluminare. 

01 03

04

02

1) Se va introduce la o dată ulterioară.     2) Dacă se comandă Multiflexboard, capacul compartimentului de bagaje se elimină.     3) Greutatea maximă a remorcii variază în funcție de motorizare.     Imaginea 05 prezintă Multivan.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru 
informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Echipare Beach
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Zona de living și de dormit/spațiul pentru pasageri (continuare)

 Banchetă cu 2 locuri, pliabilă, glisantă și detașabilă, cu sertar mare ● ● ● ●

Extensie pentru pat, poate fi pliată și depozitată, pentru bancheta 
cu 2 locuri

● ● — —

 Extensie pentru pat cu funcție de zonă de destindere, pentru 
bancheta cu 2 locuri (a se vedea imaginea de la p. 37) NOU

— — ● ●

Saltea pentru dormit Confort ● ● ● ●

 Banchetă cu 3 locuri, pliabilă, glisantă și detașabilă, cu trei sertare 
(a se vedea imaginea de la p. 39)

● ● — —

Scaun individual, rotativ, pliabil, glisant și detașabil ● ● ● ●

 Două scaune individuale, rotative, pliabile, glisante și detașabile ● — — —
 Plafon escamotabil manual cu geamuri laterale (a se vedea 
imaginea de la p. 39)

● ● ● —

 Plafon escamotabil manual cu geamuri laterale, fereastră panora-
mică și deschidere înspre față (a se vedea imaginea de la p. 11) NOU

● ● ● —

Plafon escamotabil electrohidraulic cu geamuri laterale, fereastră 
panoramică și deschidere înspre față (a se vedea imaginea de la  
p. 34) NOU

● ● ● ●

Suprafață de dormit în partea de sus, cu saltea și arcuri-taler  
(a se vedea imaginea de la p. 35) NOU

● ● ● ●

 Acces la spațiul de dormit suspendat, cu posibilitate de închidere 
cu jaluzea (fig. p. 35)

● ● ● ●

 Buzunar din plasă în deschiderea de acces ● ● ● ●

Iluminare cu leduri, poate fi controlată și de la unitatea de 
comandă Camper NOU

● ● ● ●

Iluminare cu leduri în plafonul escamotabil, cu posibilitate de 
reducere a intensității (a se vedea imaginea de la p. 35)

● ● ● ●

Concept iluminat interior Camper, cu posibilitate de reducere a 
intensității 

● ● ● ●

Concept iluminat ambiental, cu posibilitate de reducere a 
intensității (a se vedea imaginea de la p. 33)

— — ● ●

Lanternă magnetică ● ● ● ●

Lampă cu leduri cu braț flexibil (12 V) ● ● ● ●

Lumină miniaturală cu leduri ● ● ● ●

Bucătărie

Mini-bucătărie1), pliabilă (a se vedea imaginea de la p. 28) ● ● — —
Unitate cu chiuvetă/aragaz (a se vedea imaginea de la p. 26) — — ● ●

Cutie frigorifică cu compresor (a se vedea imaginea de la p. 26) — — ● ●

Dulap de bucătărie cu rezervor separat de apă reziduală de 30 l — — ● ●

Iluminare cu leduri în dulapul inferior, cu posibilitate de reducere a 
intensității — — ● ●



05 07

06 08

05 Suport de biciclete pentru hayon. Oferă spațiu 
pentru patru biciclete și poate fi încărcat cu o 
greutate maximă de 60 kg. Suportul cu greutate 
redusă, din aluminiu anodizat, este compatibil și cu 
hayonul electric.

06 Duș exterior inclusiv racord. Furtunul de aprox.  
2 m lungime poate fi racordat cu ușurință la rezervorul 
integrat de apă proaspătă, prin intermediul unui 
mecanism cu clic. Apoi, dușul se activează cu ajutorul 
unui comutator. Atunci când nu se utilizează, furtunul 
și para de duș pot fi depozitate în dulapul spate.

07 Suport pentru biciclete Premium pentru cârligul 
de remorcare. Se fixează de sus pe bila cuplei și 
permite transportarea în siguranță a două biciclete, 
cu o greutate maximă de 60 kg. Pentru a deschide 
hayonul, suportul se pliază foarte simplu, cu ajutorul 
unei pârghii de picior. Atunci când nu este folosit, 
suportul pentru biciclete poate fi pliat cu ușurință.

08 Multiflexboard.2) Această placă stabilă cu 
capitonaj separă compartimentul pentru bagaje, 
creează un raft suplimentar și mărește suprafața de 
dormit la 1.500 mm x 1.830 mm atunci când 
bancheta cu 3 locuri este pliată.

• Echipare standard    • Echipare opțională    – Indisponibil

Echipare Beach 
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Compartiment bagaje

Multiflexboard2) (a se vedea imaginea de la p. 13) ● ● — —
Dulap spate care include rezervorul de apă proaspătă, containerele 
pentru butelia de gaz și întrerupătoarele pentru curentul de defect

— — ● ●

Alimentare de 230 V pentru curent extern ● ● ● ●

Baterie suplimentară (75 Ah) ● ● ● ●

A doua baterie suplimentară (75 Ah) — — ● ●

Deschiderea de umplere pentru rezervorul de apă proaspătă — — ● ●

Duș exterior inclusiv racord (a se vedea imaginea de la p. 22) — — ● ●

Închidere electrică pentru hayon ● ● ● ●

Iluminare cu leduri în hayon, cu posibilitate de reducere a 
intensității

● ● ● ●

Masă și scaune de camping (a se vedea imaginea de la p. 25) ● ● ● ●

Protecție prag de încărcare pentru bara de protecție spate ● ● ● ●

Pregătire pentru dispozitiv de remorcare ● ● ● ●

Dispozitiv de remorcare, fix, greutate maximă remorcă 2,5 tone3) ● ● ● ●

Dispozitiv de remorcare, detașabil, greutate maximă remorcă  
2,5 tone, inclusiv stabilizare remorcă3)

● ● ● ●

Suport de biciclete pentru hayon ● ● ● ●

Suport pentru biciclete Premium pentru cârligul de remorcare NOU  ● ● ● ●

Suport pentru biciclete Basic Flex pentru cârligul de remorcare ● ● ● ●

Extensie pentru suportul de biciclete pentru Basic Flex ● ● ● ●

Rampă pentru suportul de biciclete ● ● ● ●

Sistem de climatizare și protecție solară

Sistem de climatizare în cabină cu comenzi electronice ● ● ● —

Sistem de climatizare Climatronic cu 3 zone (a se vedea imaginea de 
la p. 05)

● ● ● ●

Încălzire în scaune pentru șofer și pasagerul din dreapta (a se vedea 
imaginea de la p. 05)

● ● ● ●

Parbriz încălzit ● ● ● ●

Încălzire lunetă ● ● ● —
Încălzire suplimentară pentru zona de living și cea de dormit ● ● ● ●

Încălzire suplimentară cu aer ● ● ● ●

Încălzire suplimentară cu apă cu funcție de încălzire auxiliară ● ● ● ●

Geam glisant, partea stângă (a se vedea imaginea de la p. 27) ● ● ● ●

Geam glisant, partea dreaptă ● ● ● ●

Plasă împotriva insectelor pentru geamul glisant de pe partea 
dreaptă

● ● ● ●

 Geamuri termoizolante în zona de living ● ● ● ●
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01 Vitrare dublă în zona de living (A). Izolează 
sesizabil interiorul. Geamuri fumurii (B). Geamurile cu 
nuanță întunecată în spațiul pentru pasageri asigură 
un grad ridicat de discreție. Folie de protecție solară 
neagră (C)8). În combinație cu geamurile fumurii, 
aceasta creează geamuri aproape opace.

02 Marchiză. Structura solidă din aluminiu cu 
material textil rezistent a marchizei creează un mic 
spațiu ferit de razele soarelui direct în fața ușii 
glisante. Carcasa montată permanent a marchizei 
este disponibilă în culorile negru sau argintiu, 
manivela se depozitează în hayon, pentru a economisi 
spațiu. 

Jaluzele în cockpit. La modelele California Coast și 
California Ocean, parbrizul poate fi opacizat cu 
ajutorul a două parasolare-rulou, iar geamurile 
laterale cu ajutorul unor perdele magnetice. La 
modelul California Beach, această funcție este 
preluată de jaluzele din material textil. 

Jaluzele în zona de living. Parasolare-rulou care pot fi 
scoase din cadrul plafonului se potrivesc perfect pe 
conturul stâlpilor geamurilor, pentru a asigura faptul 
că acestea sunt complet acoperite.

1) În limitele sistemului.     2) Șoferii trebuie să fie permanent pregătiți să intervină în sensul anulării sistemelor de asistență. Aceștia au în continuare responsabilitatea de a conduce cu maxim de prudență.     3) Numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.     4) În funcție de combinația motor/
cutie de viteze.     5) Nu este disponibil pentru toate motoarele.     6) Opțiune contra cost la California Beach Tour.     7) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     8) Nu este disponibil în România.     Contactați distribuitorul 
dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

01

02

Echipare Beach 
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Sistem de climatizare și protecție solară (continuare)

 Vitrare dublă în zona de living ● ● — ●

 Geamuri fumurii în zona de living ● ● ● ●

 Folie de protecție solară neagră în zona de living8) ● ● ● ●

 Jaluzele în zona de living (a se vedea imaginea de la p. 33) ● ● ● ●

 Jaluzele în cockpit (a se vedea imaginea de la p. 37) ● ● ● ●

Șine pentru marchiză, în stânga și în dreapta ● ● ● ●

 Marchiză ● ● ● ●

Sisteme de asistență a șoferului

Direcție asistată electromecanic NOU ● ● ● ●

Adaptive Cruise Control ACC incl sistem de monitorizare a zonei 
„Front Assist cu sistem de frânare City Emergency Braking1)

● ● ● ●

Sistem de monitorizare a zonei „Front Assist” cu sistem de 
frânare City Emergency Braking1)

● ● ● ●

Dynamic Road Sign Display - funcție de afișare a indicatoarelor 
rutiere1) NOU

● ● ● ●

Sistem de menținere automată a vitezei incl. limitator de viteză1) ● ● ● ●

 Asistență la schimbarea benzii de rulare „Side Assist”1) ● ● ● ●

„Lane Assist” - sistem de menținere a benzii de rulare1), 2) NOU ● ● ● ●

Cross Wind Assist - asistent la vânt lateral1) NOU ● ● ● ●

Sistem de stabilizare remorcă1) ● ● ● ●

Sistem de asistență la frânare1) ● ● ● ●

ParkPilot1) față și spate ● ● ● ●

Sistem cameră marșarier „Rear View”1) ● ● ● ●

Asistență direcție la parcare „Park Assist”1) NOU ● ● ● ●

Protecție laterală1) NOU ● ● ● ●

Rear Traffic Alert - alertă pentru traficul din spate1) NOU ● ● ● ●

Sistem de manevrare a remorcii „Trailer Assist”1) NOU ● ● ● ●

Lumini de deplasare pe timp de zi. ● ● ● ●

Pachet Lumini & Vizibilitate1) ● ● ● ●

Proiectoare de ceață cu lumină statică în viraj integrată1) ● ● ● ●

Asistent pentru faza lungă „Light Assist”1) ● ● ● ●

Sistem de alertare șofer1) ● ● ● ●

Indicator de pierdere a presiunii în anvelope1) ● ● ● ●

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope1) NOU ● ● ● ●

Hill Start Assist - sistem de asistență la pornirea în rampă1) ● ● ● ●

Hill Descent Assist - sistem de asistență la coborârea în pantă1), 3) ● ● ● ●

A B C



Dimensiuni în mm7) Dimensiuni în mm7)

03 eCall. După un accident, transmite automat ora, 
poziția și numărul de ocupanți din autovehicul către 
centrul pentru apeluri de urgență și stabilește o 
conexiune de voce. Sistemul este activat de un senzor 
de impact sau manual, prin intermediul butonului 
pentru apel de urgență.

Benzi praguri, pe partea din stânga și cea din dreapta.  
Împiedică posibile deteriorări ale cadrului 
autovehiculului.

Scut de protecție pentru motor și cutia de viteze. 
Plăci metalice robuste protejează partea inferioară a 
autovehiculului la rularea pe șosele neasfaltate. 
04 Închidere centralizată cu două telecomenzi și 
acționare din interior. În funcție de echiparea 
autovehiculului, hayonul electric și cele două6) uși 
glisante electrice pot fi deschise și închise și 
independent unele de altele, utilizând butoane 
separate. Comenzile de la distanță pot fi programate 
de pe afișajul multifuncțional disponibil opțional.

ISOFIX și top tether. Permit fixarea rapidă și sigură a 
sistemelor de scaune pentru copii standardizate. 

03 04

• Echipare standard    • Echipare opțională    – Indisponibil

Echipare Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Sisteme de siguranță și securitate (continuare)

Siguranță cu blocare electrică pentru copii NOU ● ● ● ●

eCall NOU ● ● ● ●

Sistem de frânare automat post-coliziune1) ● ● ● ●

Program electronic de stabilitate1) ● ● ● ●

Sistem anti-blocare frâne ● ● ● ●

Sistem de control al tracțiunii (ASR) ● ● ● ●

Blocare electronică a diferențialului (EDL) ● ● ● ●

Airbaguri pentru șofer și pasagerul față ● ● ● ●

Airbaguri laterale și cortină pentru șofer și pasagerii din față ● ● ● ●

Avertizare centură de siguranță ● ● ● ●

ISOFIX și top tether ● ● ● ●

Imobilizator electronic ● ● ● ●

 Sistem de avertizare antifurt cu funcție de siguranță, 
monitorizare interior și alarmă antifurt

● ● ● ●

 Închidere centralizată cu două telecomenzi și acționare din 
interior.

● ● ● ●

Tren de rulare și performanță off-road

Tren de rulare dinamic ● ● ● ●

Adaptive chassis control DCC - sistem adaptiv de control al 
șasiului

● ● ● ●

Tren de rulare de 17 inch cu frâne pe disc de 17 inch pe față și 
frâne pe disc de 16 inch pe spate4)

● ● ● ●

Tracțiune integrală 4MOTION5) ● ● ● ●

Blocare mecanică diferențial punte spate3) ● ● ● ●

Scut de protecție pentru motor și cutia de viteze ● ● ● ●

Scut de protecție pentru diferențialul punții spate3) ● ● ● ●

Benzi praguri, pe partea din stânga și cea din dreapta ● ● ● ●
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EDITION
Oriunde vă duce călătoria, în California EDITION lucrurile vor fi 

întotdeauna sportive și dinamice. Vopsele contrastante atent 

selecționate cu finisaje ultralucioase negre și noile folii decorative 

EDITION1) cu linie de accent roșie. Jantele de aliaj exclusive Aracaju de 

17 inch de culoare neagră, cu finisaj brunat, geamurile fumurii în zona 

de living și stopurile fumurii cu leduri subliniază de asemenea aspectul 

remarcabil. Interiorul autovehiculului include și o fibră sportivă, sub 

forma capitonajelor decorative de culoare Negru Silver Brushed. 

Modelul California EDITION este disponibil cu toate cele trei linii de 

echipare – în varianta de bază California Beach EDITION, în varianta 

California Coast EDITION cu dulapuri de culoare deschisă încorporate, 

cu aspect de lemn și în varianta California Ocean EDITION, cu interior 

de înaltă calitate, cu aspect de ardezie.

1) După o perioadă de unu până la trei ani, foliile decorative pot prezenta semne de uzură, în special dacă sunt expuse luminii directe a soarelui. În zone cu climat foarte cald, chiar și după primul an. Dacă folia decorativă rămâne pe autovehicul pentru o perioadă mai lungă de timp, diferențele 
optice pot deveni vizibile între zona cu vopsea protejată de foliile decorative și zonele neacoperite.     2) Ca echipare standard suplimentară la California Coast EDITION și California Ocean EDITION.     3) Echipare standard suplimentară la California Beach EDITION.     4) Opțiuni contra cost.  
Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

California 6.1



Roșu Cherry

Argintiu Reflex

Bronz Copper NOU

Roșu Fortana NOU

Finisaje cu vopsea uni

Finisaje cu vopsea metalizată4)

Alb Candy

Gri Pure NOU

Gri Indium

Echipare standard
la toate modelele EDITION

Design

Jante de aliaj de 17 inch Aracaju de culoare neagră, 
finisaj brunat NOU

Grila radiatorului, vopsită negru, 
cu cinci benzi cromate NOU

Faruri cu leduri și stopuri spate cu leduri fumurii NOU

 Proiectoare de ceață cu lumină statică în viraj 
integrată
Panou de bord îmbunătățit, cu aplicații cu aspect de 
crom, panouri ornamentale vopsite negru și 
capitonaje decorative de culoare Negru Silver 
Brushed
Plafonul și carcasa oglinzilor exterioare de culoare 
negru lucios
Stâlpii B de culoare negru ultra-lucios
Șină marchiză neagră
Bara de protecție, mânerele ușilor și hayonului în 
culoarea caroseriei
Folie decorativă1) cu inscripție EDITION pe laterale 
și în spate NOU

Infotainment și conectivitate 

Sistem radio Composition Colour cu ecran tactil de 
16,5 cm (6,5 inch) și șase difuzoare NOU

Zona de living și de dormit/spațiul pentru pasageri

Capitonaj praguri cu inscripție EDITION
Saltea pentru dormit Confort2)

Sistem de climatizare și protecție solară

Sistem de climatizare Climatronic cu 3 zone3)

Geamuri fumurii în spațiul pentru pasageri
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Trezește pofta de a călători.
Din 1950.

Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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California 6.1

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen Autovehicule Comerciale

Autovehiculele prezentate în acest catalog pot fi dotate cu echipări opționale, disponibile 
contra cost. Toate informațiile cu privire la echipări și date tehnice sunt bazate pe 
caracteristicile pentru piața germană și corespund cunoștințelor disponibile la  
data tipăririi. Distribuitorul autorizat local Volkswagen vă va oferi cu plăcere detalii cu 
privire la produsele disponibile în țara dumneavoastră. Poate face obiectul modificărilor 
fără notificare prealabilă.  
DSG® și 4MOTION® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor companii din 
Grupul Volkswagen din Germania și din alte țări. Faptul că o marcă nu este însoțită de 
semnul ® în prezentul document nu poate fi interpretat ca însemnând că această marcă 
nu este o marcă înregistrată și/sau că această marcă poate fi utilizată fără aprobarea scrisă 
prealabilă a Volkswagen AG. Volkswagen oferă returnarea și reciclarea autovehiculelor 
ajunse la finalul duratei de viață. Drept urmare, toate autovehiculele Volkswagen pot fi 
reciclate. Mai multe informații sunt disponibile la distribuitorul autorizat Volkswagen 
Autovehicule Comerciale.

Utilizarea de servicii mobile online de la We Connect este posibilă prin intermediul unei 
conexiuni la internet integrate. Acolo unde există acoperire în rețea, costul pentru traficul 
de date apărut în acest context pe teritoriul Europei sunt suportate de Volkswagen AG, cu 
excepția serviciilor de streaming & internet. Pentru a utiliza serviciile de streaming & 
internet și hotspotul de internet wireless, se pot achiziționa pachete de date de la un 
partener extern de telecomunicații mobile, acestea putând fi utilizate în numeroase țări 
europene unde există acoperire a rețelei. Alternativ, este posibilă utilizarea de radio prin 
internet, radio hibrid și streaming media prin intermediul unui terminal mobil (de exemplu, 
un smartphone) activate pentru a funcționa ca hotspot mobil pentru internet wireless. În 
acest caz, serviciile aferente sunt disponibile numai în combinație cu un contract de 
telefonie mobilă existent sau încheiat separat între dumneavoastră și furnizorul 
dumneavoastră de servicii mobile și numai acolo unde este disponibilă acoperirea rețelei 
mobile aferente. În funcție de tarifele dumneavoastră de telefonie mobilă, primirea de date 
prin internet poate implica costuri suplimentare, în special dacă utilizați telefonul în afara 
țării (de ex. taxe de roaming). Pentru a putea utiliza aplicația gratuită We Connect aveți 
nevoie de un smartphone cu un sistem de operare iOS sau Android adecvat și o cartelă SIM 
cu pachet de date, ca parte a unui contract de telefonie mobilă existent între 
dumneavoastră și compania dumneavoastră de telefonie mobilă sau de un contract 
încheiat separat în acest scop. Disponibilitatea serviciilor individuale We Connect și We 
Connect Plus descrise în pachet poate varia de la țară la țară. Serviciile sunt disponibile 
pe durata contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări sau reziliate oricând pe 
durata de derulare a contractului. Pentru mai multe informații vizitați vwn.de/mod sau 
contactați distribuitorul autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale. Pentru informații 
cu privire la tarifele dumneavoastră de telefonie mobilă, vă rugăm contactați furnizorul 
dumneavoastră de servicii.


