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Originalul.
Autovehiculul care a dat numele acestei categorii 
de autovehicule și reprezintă etalonul pentru clasa 
sa: pe piață de peste 70 de ani și câștigător  
a numeroase premii.

Gamă impresionantă de variante.
Transporter este disponibil ca furgon de marfă, 
furgon de marfă Plus, Kombi și autoșasiu, în peste 
400 de variante de modele. Sunt disponibile 
diferite înălțimi ale plafonului, ampatamente, 
pachete de scaune și platforme, în funcție de 
model.

Calitate dovedită.
Caroserie ultra-robustă, materiale durabile și 
execuție de înaltă calitate.
 
Sisteme electronice noi la bord.
Model multifuncțional de parametrizare1) pentru 
configurații de echipamente specifice fiecărui 
client și servodirecție asistată electromecanic. 
Conceptul servodirecției oferă asistență activă și 
adaptivă în aproape toate situațiile de rulare și 
reprezintă baza pentru numeroase sisteme 
inovatoare de asistență a șoferului.

Sisteme moderne de asistență pentru 
șofer.
Acum și cu sistem de protecție laterală la manevre 
și parcare1), 2), 3), Cross Wind Assist - asistent la  
vânt lateral2), 3), sistem de menținere a benzii de 
rulare1), 2), 3), 4), Park Assist - asistent de direcție la 
parcare1), 2), 3), Rear Traffic Alert - alertă pentru 
traficul din spate1), 2) și sistem de manevrare a 
remorcii1), 2), 3). Sistemul camerei pentru marșarier1) 
este disponibil acum pentru prima dată în 
combinație cu ușile batante spate.

1) Opțiuni contra cost.     2) În limitele sistemului.     3) Nu este disponibil pentru caroseriile 
deschise.          4) 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.          Ilustrația include opțiuni contra cost.          Contactați distribuitorul 
dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire 
la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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01 Panou de instrumente
02 Afișaj multifuncțional „Premium”1)

03 Sistem de navigație „Discover Media”1) 
04 Compartiment de depozitare din două părți
05 Priză de 12 V
06 Torpedou cu posibilitate de încuiere
07 Compartiment pentru metru de tâmplărie
08 Zonă de depozitare deschisă
09 Suport pentru pahare 

1) Opțiuni contra cost.     2) Echipare standard pentru Transporter autoșasiu, cu o casetă de depozitare. Opțiune contra cost pentru Transporter Furgon, Transporter Kombi și Transporter Furgon Plus cu două casete de depozitare. Nu este disponibil în combinație cu funcția de încărcare sub scaune.      
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.     Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen 
Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Postul de lucru al șoferului, optimizat 
și ergonomic.
Volan și scaun șofer cu reglare continuă, tapițerie 
confort cu stabilitate dimensională, panou de bord 
reproiectat și vizibilitate excelentă de jur împrejur.

Flexibilitate maximă.
Funcție nouă de încărcare sub scaune1), sistem 
modular de montare scaune1), gamă variată de 
pachete de scaune și banchetă față cu 2 locuri 
pentru pasageri cu compartiment de depozitare cu 
posibilitate de încuiere2).

Upgrade la echiparea standard.
Pe lângă numeroase echipări standard noi, toate 
autovehiculele sunt livrate acum cu un sistem 
radio care include un sistem hands-free și port 
USB, iluminat interior cu leduri, sistem de 
închidere centralizată și geamuri electrice.

Conectivitate excelentă.
Sisteme de radio și navigație noi1) cu ecrane tactile 
de până la 20,3 cm (8 inch), online datorită 
cartelei SIM integrate, sisteme de asistență  
pentru șofer, încărcare prin inducție1) pentru 
smartphone-uri.

Interior robust.
Cockpit nou: panoul de bord, ușile, lateralele și 
cadrele scaunelor sunt finisate într-o culoare 
antracit închisă rezistentă la murdărire. 
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Utilizare optimă a spațiului.
Nici un pic de spațiu nu se pierde, datorită 
spațiului de încărcare cu o lungime de până la 
2.975 mm1), 2) și o înălțime de până la 1.940 mm1), 

3), spațiu generos în cabina șoferului și un sistem 
de depozitare proiectat inteligent.

Soluții de transport inovatoare.
Podea universală4) pentru sisteme de rafturi 
standardizate, ventilator de plafon4) și guri de 
ventilație suplimentare pentru spațiul de 
încărcare4), panouri laterale din plăci aglomerate4) 
și funcție nouă de încărcare sub scaune4) cu spațiu 
suplimentar de 350 mm1) pentru obiecte cu o 
lungime de până la 3.325 mm1), 2).

Capacitate off-road optimă.
Tracțiune integrală 4MOTION4), 5) cutie de viteze cu 
ambreiaj dublu DSG4), 5) Hill Descent Assist - 
asistență la coborârea pantelor4), 6), 7), Hill Start 
Assist - asistență la pornirea în rampă7) și blocare 
mecanică a diferențialului4), 6).

Poate fi personalizat practic pentru
toate utilizările.
Colaborarea strânsă cu parteneri premium 
certificați și producători recunoscuți de soluții de 
conversie specifice fiecărei industrii.

1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia 
ca urmare a toleranțelor de producție.     2) La autovehiculul cu ampatament lung. Măsurat la 
înălțimea podelei autovehiculului.     3) Cu plafon înalt.     4) Opțiuni contra cost.     5) Nu este 
disponibil pentru toate motoarele.          6) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea 
integrală 4MOTION.          7) În limitele sistemului.          Ilustrația include opțiuni contra 
cost.          Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule 
Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare 
disponibile în țara dumneavoastră.

Cuprins

08 Variante de modele
10 Transporter Furgon
18 Transporter Kombi
24 Transporter Furgon Plus
28 Transporter Autoșasiu

34 Soluții personalizate de caroserii și conversii
36 ABT e-Transporter

38 Tracțiune
40 Sisteme de asistență pentru șofer
42 We Connect Fleet și We Connect

44 Echipări
49 Tapițerie scaune
50 Finisaje vopsea
52 Roți
54 Pachet EDITION
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Dă întotdeauna totul.
Transporter Kombi.

Cu rândurile sale de scaune ușor de demontat, pentru 
trecerea simplă de la transportul pasagerilor la 
transport de marfă, modelul Transporter Kombi a fost 
unul dintre modelele favorite încă din 1950. Interiorul 
variabil și gama largă de variante de scaune oferă 
soluția perfectă în aproape orice situație.

Transporter Furgon Plus.

Combinația de autovehicul pentru transportul de 
pasageri și mărfuri, face parte de mult timp din seria 
de modele Transporter. Până la șase persoane și 
maxim doi euro-paleți se pot transporta simultan.

Transporter Autoșasiu.

Inspirația pentru modelul „Bulli” a venit de la așa-
numitul „Plattenwagen” - camionete cu benă folosite 
în fabrica Volkswagen. Modelul Transporter rămâne 
fidel originilor sale, cu modelul Transporter autoșasiu. 
Acesta este disponibil în versiunea cu cabină simplă și 
cabină dublă, cu diferite variante de platforme. 

Transporter Furgon.

A reprezentat soluția pentru transport de peste 70 de 
ani. Astăzi, modelul Transporter Furgon oferă mai 
multă performanță ca niciodată. Acesta combină o 
înălțime impresionantă a spațiului de încărcare cu 
asistență modernă în trafic, prin sistemele de 
asistență a șoferului.

Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Spațiu pentru tot și toate.

1) Cu ampatament lung și plafon înalt.     2) Cu plafon înalt. vă rugăm să țineți cont de faptul că valorile sunt aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     3) În limitele sistemului.     4) Nu este disponibil pentru caroseriile deschise.     5) Opțiuni contra cost.     6) Se va introduce 
la o dată ulterioară.      Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Încărcare maximă. Trafic intens. Numeroase 

opriri. Transporter Furgon oferă asistență 

practică pentru toate aceste aspecte. Cu 

pragul său de încărcare deosebit de jos, 

înălțimea impresionantă a spațiului de 

încărcare și opțiunile sale inteligent 

proiectate pentru asigurarea încărcăturii, 

oferă condiții de lucru ideale. Cu sistemul de 

servodirecție asistată electromecanic, oferă 

acum și mai multe sisteme de asistență a 

șoferului la drum.

•   Cel mai mare număr de variante din clasa sa
•   Greutate maximă remorcă de până la 2,5 t
•   Sarcină utilă de până la 1,4 t
•    Raport optim între lungimea autovehiculului  

și lungimea de încărcare
•   Spațiu pentru până la trei europaleți
•   Volum de până la 6,7 m3 în spațiul de încărcare1)

•    Înălțime de până la 1.940 mm2) a spațiului de 
încărcare

•   Două ampatamente și înălțimi de plafon
•   Gamă largă de posibilități de partiționare
•   Post de lucru ergonomic
•   Cross Wind Assist - asistent la vânt lateral3), 4) NOU

Elemente 
esențiale

Transporter  
Furgon 

Trafic tot mai dens.  
Sistemul de asistență la schimbarea benzii de 
rulare3), 4), 5) monitorizează  
zona pe care șoferul nu o poate vedea.

Parcarea cu spatele.  
Noul Park Assist3), 4), 5) ajută la intrarea în locuri 
de parcare perpendiculare și paralele, prin 
mișcări de direcție optime.

Proiectat pentru încărcături extreme. 
Noul pachet Curier5), 6) oferă ranforsare dedicată a acelor părți ale 
autovehiculelor folosite la livrări supuse unor solicitări deosebit de 
intense.
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1) Opțiuni contra cost.     2) La autovehiculul cu ampatament lung. Măsurat la înălțimea podelei autovehiculului.     3) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     4) Valabil pentru ușile glisante acționate mecanic.     Ilustrațiile 
includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Încărcați europaleți prin lateral.  
Ușa glisantă face lucrul cu un stivuitor mult mai facil, datorită lățimii sale efective  
de deschidere generoase, de 1.017 mm3), 4). 

Permite încărcarea de obiecte lungi.
Noua funcție de încărcare sub scaune1) permite  
depozitarea sigură a materialelor cu o lungime de 
până la 3.325 mm2), 3).

Aveți întotdeauna la dispoziție o soluție sigură. 
Șinele de ancorare1)oferă suport suplimentar pentru 
tensionarea chingilor pe panourile laterale, podea și 
peretele despărțitor.



Protecție împotriva furtului.
Noul sistem de închidere al spațiului de încărcare1) 
permite încuierea spațiului de încărcare separat de 
cabină.

Asigurarea încărcăturilor grele.  
Inelele de ancorare de pe podea sunt montate  
în așa fel încât un europalet să încapă între ele.

Încărcare și descărcare în zone urbane.
Ușile batante spate duble1) permit utilizarea flexibilă a 
deschiderii cu o lățime de 1.473 mm3) a spațiului de 
încărcare.
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Păstrați o vedere de ansamblu.  
Confortabilul post de lucru al șoferului oferă calități complet noi în 
poziție de parcare. Există un număr mare de zone cu rafturi, iar 
iluminatul interior cu LED asigură lumina optimă de lucru.

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



Smartphone-uri mereu încărcate.
Noua interfață „Confort” pentru telefonul mobil 
cu funcție de încărcare prin inducție* încarcă 
dispozitivele compatibile atunci când acestea se 
află în compartiment.

Păstrați totul ordonat.  
Compartimentul de depozitare din două părți 
poate fi utilizat pentru depozitarea practică a 
documentelor și dispozitivelor care trebuie să fie 
la îndemână.

Spațiu pentru o zi lungă.  
Zonele duble de depozitare din uși oferă spațiu de 
depozitare suficient pentru documente, 
dispozitive și provizii.
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Pachete de scaune
cu 2 sau 3 locuri  

Europaleți 
800 x 1.200 mm  

Paleți Euro 3 
1.000 x 1.200 mm  

Roller container  
720 x 830 mm  

Ampatament  
scurt

Ampatament  
lung

Ampatament 3.000 / 3.400

Lungime autovehicul 4.904 / 5.304

908 / 908

993 / 993

1.
94

0

1.
41

0

56
8 

/ 5
66

Plafon normal

Plafon înalt4)

20
1 

/ 
20

2

Înălțime  
prag  
încărcare

Ampatament scurt Ampatament lung 

Capacitate de încărcare în Transporter Furgon 

1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     2) Greutatea maximă a remorcii variază în funcție de motorizare.     3) Când se utilizează patru suporturi de acoperiș.     4) Plafon înalt disponibil numai cu uși spate batante 
duble.     5) În funcție de combinația motor/cutie de viteze .     6) Opțiuni contra cost.     7) Măsurat la înălțimea podelei autovehiculului.     8) În limitele sistemului.     9) Nu este disponibil pentru caroseriile deschise.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat 
Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Date tehnice și echipări standard

Transporter Furgon

Dimensiuni Plafon normal
Ampatament scurt/lung

Plafon înalt
Ampatament lung

Spațiu de încărcare
Suprafața în m2

 
4,3/5,0

 
5,0

Ușă glisantă
Lățimea x înălțimea în mm1)

 
1.017 x 1.282

 
1.017 x 1.282

Ușă glisantă electrică
Lățimea x înălțimea în mm1) 954 x 1.282 954 x 1.282
Hayon
Lățimea x înălțimea în mm1)

 
1.473 x 1.299 —

Ușă spate batantă 
Lățime x înălțime în mm1)

 
1.473 x 1.299

 
1.473 x 1.694

Cerc de bracare
în mm1)

 
11.900/13.200

 
13.200

Mase (în kg)

Masă totală  
maxim autorizată 3.200/3.200 3.200
Masă maximă remorcă până la 2.5002) /  

până la 2.5002)

până la 2.5002)

Încărcare maximă plafon 1503) / 100 100

Dimensiuni în mm1)



Spațiu de încărcare7) fără partiționare 2.572 / 2.975

2.
47

7

1.
99

0

1.
24

4

1.
70

0

Funcție de încărcare sub scaune6), 7) 2.922 / 3.325

1.904 / 1.904

2.297 / 2.297

Exterior 

Barele de protecție, grila radiatorului, carcasele 
exterioare ale oglinzilor, mânerele ușilor și hayonului 
de culoare neagră 
Grila radiatorului cu bandă decorativă cromată dublă 

NOU 
Faruri H7 cu halogen NOU
Jante din oțel de 16 inch sau 17 inch5)

Oglinzi exterioare reglabile electric și încălziteNOU

Sistem de climatizare și protecție solară 

Sistem de climatizare în cabină cu comandă 
electronică

Geamuri termoizolante

Cabină șofer 

Panou de bord cu compartimente de depozitare 
deschise, suporturi pentru pahare și torpedou cu 
posibilitate de încuiere NOU
Două scaune individuale
Tapițerie textilă „Double Grid” Titanium Black NOU
Volan cu reglare pe înălțime și longitudinală
Geamuri electrice NOU
Iluminat interior cu leduri cu două lămpi de citit în  
consola din plafon NOU
Priză de 12 V
Podea rezistentă din cauciuc în cabină

Infotainment și conectivitate 

Sistem radio „Composition Audio” cu două boxe, slot 
pentru card SD, sistem Bluetooth hands-free  
și port USB NOU

Spațiu de încărcare 

Ușă glisantă, partea dreaptă
Hayon fără geam
Inele de ancorare pliabile
Panouri laterale la semi-înălțime fabricate din plăci 
aglomerate
Iluminare spațiu de încărcare cu leduri, poate fi 
comutată din cockpit NOU

Asistență pentru șofer și sisteme de siguranță

Direcție asistată electromecanic NOU
Cross Wind Assist - asistent la vânt lateral8), 9) NOU
Sistem de asistență la frânare
Lumini de zi
Hill Start Assist - sistem de asistență la pornirea în 
rampă8)

Sistem de frânare automat post-coliziune8)

Program electronic de stabilitate8)

Sistem anti-blocare frâne
Sistem de control al tracțiunii (ASR)
Blocare electronică a diferențialului (EDL)
Airbaguri pentru șofer și pasagerul față
Imobilizator electronic
Avertizare centură de siguranță pentru șofer
Sistem de închidere centralizată cu două telecomenzi 
și acționare din interior NOU

Uși spate batante duble pentru 
plafon înalt.
Deși ușile spate batante duble sunt 
opționale pentru plafonul normal, ele 
sunt echipare standard pentru 
plafonul înalt. Ușile batante duble 
spate sunt disponibile în versiunea 
nevitrată sau vitrată, având opțional 
un unghi de deschidere de 250° și 
blocare laterală.

17Transporter – Transporter Furgon 



*În limitele  sistemului. Nu este disponibil pentru caroseriile deschise.          Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.         Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara 
dumneavoastră.

Unul pentru toți.



Mai multe deplasări. Mai multe utilizări în 

condiții grele. Mai multe sarcini. Transporter 

Kombi are toate calitățile potrivite. Cu 

tapițerie din stofă pentru scaune, deosebit 

de rezistentă la murdărie, și spațiu generos 

deasupra capului în interior, toate scaunele 

oferă același nivel de confort. În același timp, 

acest model este întotdeauna pregătit pentru 

sarcini de transport mai mari, datorită 

banchetelor și scaunelor ușor de demontat.

•   Spațiu pentru până la nouă persoane
•   Interior variabil
•   Gamă variată de variante de scaune
•    Funcție Easy Entry pe ambele părți –  

cu două uși glisante
•    Toate spătarele scaunelor pot fi pliate complet
•   Tapițerie scaune foarte rezistentă NOU
•   Sistem de climatizare
•   Cross Wind Assist - asistent la vânt lateral* NOU

Elemente 
esențiale

Pur și simplu luați loc.  
Noua tapițerie din stofă pentru scaune  
este deosebit de rezistentă la murdărie.

Intrare și ieșire rapidă.  
Funcția Easy Entry  oferă  
acces simplu la al 3-lea rând de scaune 

Transporter  
Kombi
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Creați o suprafață plană. 
Toate spătarele banchetelor și scaunelor individuale din spațiul 
pentru pasageri pot fi pliate complet.

Când vizibilitatea este redusă.  
Noul sistem de protecție laterală2), 3)  
ajută la manevre rapide.

1) Echipare standard pentru Transporter autoșasiu, cu o casetă de depozitare. Opțiune contra cost pentru Transporter Furgon, Transporter Kombi și Transporter Furgon Plus cu două casete de depozitare. Nu este disponibil în combinație cu funcția de încărcare sub scaune.     2) Opțiuni contra cost.      
3) În limitele sistemului. Nu este disponibil pentru caroseriile deschise.     4) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat 
Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Depozitați în siguranță 
dispozitivele de valoare.  
 Noul compartiment de 
depozitare cu posibilitate de 
încuiere1) de la baza scaunului 
oferă protecție împotriva 
accesului neautorizat.



Cu o înălțime de deschidere de 2.200 mm4), hayonul 
poate fi utilizat și ca protecție în caz de ploaie.
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4 scaune

1.600

1.967

5 scaune

1.600

1.967

1.600

1.967

Funcție Easy Entry6)

1.600

1.967

6 scaune

1.600

1.967

Funcție intrare  
confortabilă6)

1.
24

4

1.
62

77)

1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     2) Greutatea maximă a remorcii variază în funcție de motorizare.     3) Când se utilizează patru suporturi de acoperiș.     4) Există în total 13 pachete de scaune pentru modelul 
Transporter Kombi cu ampatament scurt și 20 de pachete de scaune pentru Transporter Kombi cu ampatament lung.     5) Măsurat la înălțimea podelei autovehiculului.     6) Pe partea cu ușa glisantă, pe ambele părți cu două uși glisante.     7) Valabil pentru autovehiculele cu o ușă glisantă.     8) În funcție de 
combinația motor/cutie de viteze.     9) În limitele sistemului.     10) Nu este disponibil pentru caroseriile deschise.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile 
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Date tehnice și echipări standard 
 
Transporter Kombi

Pachete de scaune pentru Transporter Kombi, ampatament scurt și lung4) 

Dimensiuni în mm1)

1.
92

4

1.
39

7 
/ 

1.
39

4

Compartiment bagaje5) 2.572 / 2.938

1.  rând de 
scaune

Al 2-lea rând de 
scaune

Al 3-lea rând de 
scaune

Al 4-lea rând 
de scaune

Compartiment bagaje5) 1.600 / 1.967

Compartiment bagaje5) 739 / 298

Compartiment bagaje5) 298

Plafon normal

Plafon înalt

Pentru dimensiunile nespecificate aici, consultați Transporter Furgon la paginile 16–17. 

57
6 

/ 
57

4

Ampatament scurt Ampatament lung 

Înălțime 
prag 
încărcare

Dimensiuni
Plafon normal
Ampatament scurt/lung

Plafon înalt
Ampatament lung

Spațiu pentru pasageri/
încărcare Suprafața în m2

 
4,3/5,0

 
5,0

Ușă glisantă
Lățimea x înălțimea în mm1) 1.017 x 1.264

 
1.017 x 1.264

Ușă glisantă electrică
Lățimea x înălțimea în mm1) 954 x 1.282 954 x 1.282
Hayon
Lățimea x înălțimea în mm1)

 
1.473 x 1.290 —

Ușă spate batantă 
Lățime x înălțime în mm1)

 
1.473 x 1.290

 
1.473 x 1.694

Cerc de bracare 
în mm1) 11.900/13.200 13.200

Mase (în kg)

Masă totală  
maxim autorizată

până la 3.200 /  
până la 3.200

maxim 3.200

Masă maximă remorcă până la 2.5002) /  
până la 2.5002)

până la 2.5002)

Încărcare maximă plafon 1503) / 100 100

Lungime 
compartiment 

bagaje5) 

în mm

Ampatament  
scurt

Ampatament  
lung



8 scaune7 scaune

739

1.118

Funcție intrare  
confortabilă6)

9 scaune

739

1.118

Funcție intrare  
confortabilă6)

1.118

1.600

1.967

739

1.118

Funcție intrare  
confortabilă6)

739

1.118

2981.118 1.1181.118

Pachete de scaune pentru Transporter Kombi, ampatament scurt și lung4) 

Exterior 

Barele de protecție, grila radiatorului, carcasele 
exterioare ale oglinzilor, mânerele ușilor și hayonului 
de culoare neagră 
Grila radiatorului cu bandă decorativă cromată dublă 
NOU 
Faruri H7 cu halogen NOU
Jante din oțel de 16 inch sau 17 inch8)

Oglinzi exterioare reglabile electric și încălziteNOU

Sistem de climatizare și protecție solară 

Sistem de climatizare în cabină cu comandă 
electronică
Geamuri termoizolante

Asistență pentru șofer și sisteme de siguranță

Direcție asistată electromecanic NOU
Cross Wind Assist - asistent la vânt lateral9), 10) NOU
Sistem de asistență la frânare
Lumini de zi
Hill Start Assist - sistem de asistență la pornirea în 
rampă9)

Sistem de frânare automat post-coliziune9)

Program electronic de stabilitate9)

Sistem anti-blocare frâne
Sistem de control al tracțiunii (ASR)
Blocare electronică a diferențialului (EDL)
Airbaguri pentru șofer și pasagerul față
Imobilizator electronic
Avertizare centură de siguranță pentru șofer
Închidere centralizată cu două telecomenzi și 
acționare din interior NOU

Cabină șofer 

Panou de bord cu compartimente de depozitare 
deschise, suporturi pentru pahare și de asemenea 
torpedou cu posibilitate de încuiere și iluminat NOU
Două scaune individuale
Tapițerie textilă „Double Grid” Titanium Black NOU
Volan cu reglare pe înălțime și longitudinală
Geamuri electrice NOU
Oglindă retrovizoare interioară cu funcție anti-orbire
Iluminare interioară cu leduri, cu două lămpi de citit 
în consola din plafon NOU
Priză de 12 V
Podea rezistentă din cauciuc în cabină

Infotainment și conectivitate 

Sistem radio „Composition Audio” cu două boxe, slot 
pentru card SD, sistem Bluetooth hands-free și port 
USB NOU

Spațiul pentru pasageri

Geamuri laterale
Ușă glisantă, partea dreaptă
Hayon cu geam
Inele de ancorare pliabile
Protecție din plastic pentru pragul de încărcare
Treaptă din plastic
Panouri laterale fabricate din placaj
Iluminare cu leduri, poate fi comutată din cockpit NOU
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Polivalent.
1) Ca standard la modelul Transporter Furgon Plus „Comfortline”. Se va introduce la o dată ulterioară.     2) La autovehiculul cu ampatament lung.     3) Măsurat la înălțimea podelei autovehiculului. vă rugăm să țineți cont de faptul că valorile sunt aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor 
de producție.      Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Sarcini schimbătoare. Echipe în schimbare. 

Materiale de lucru în schimbare. Transporter 

Furgon Plus oferă flexibilitatea necesară. Cu 

structura sa proiectată inteligent, compusă 

dintr-o banchetă cu 3 locuri și partiționare 

înaltă, acest model îmbină funcțiile unui 

autofurgon și ale unui Kombi. Echipările 

„Trendline” și „Comfortline” pentru interior 

oferă nivelul de confort dorit.

Toată lumea este în siguranță în scaune. 
Bancheta cu 3 locuri cu partiționare  
integrată separă eficient spațiul de încărcare de 
spațiul pentru pasageri.

Spațiu pentru tot și toate. 
Spațiul de încărcare este pregătit  
perfect pentru numeroasele utilizări  
ale unui furgon.

•   Geam glisant în ușa glisantă1) NOU
•   5–6 scaune
•    Volum de până la 4,4 m3 în spațiul de 

încărcare2)

•    Banchetă cu 3 locuri cu perete despărțitor  
înalt și geam din sticlă securizată

•    Lungime de până la 1.994 mm2), 3) a spațiului 
de încărcare

•   Spațiu pentru până la 2 euro-paleți
•    Lămpi de citit cu leduri în spațiul pentru 

pasageri NOU
•   Mufă de încărcare dublă USB NOU

Elemente 
esențiale

Transporter  
Furgon Plus
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Capacitate de încărcare în Transporter Furgon Plus

Ampatament  
lung

Pachete de scaune
cu 2 sau 3 locuri 

Europaleți 
800 x 1.200 mm  

Paleți Euro 3 
1.000 x 1.200 mm  

Roller container 
720 x 830 mm  

1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     2) Greutatea maximă a remorcii variază în funcție de motorizare.     3) Măsurat la înălțimea podelei autovehiculului.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați 
distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Ampatament  
scurt

Ampatament 3.000 / 3.400

Lungime autovehicul 4.904 / 5.304

1.
41

0

20
1/

 
20

2 

56
8 

/ 
56

6

993 / 993

908 / 908

Ampatament scurt Ampatament lung Dimensiuni în mm1)

Înălțime 
prag 
încărcare

Plafon normal

Date tehnice și echipări standard 
 
Transporter Furgon Plus

Dimensiuni Plafon normal
Ampatament scurt/lung

Spațiu pentru pasageri/
încărcareSuprafața în m2

 
4,3/5,0

Ușă glisantă
Lățimea x înălțimea în mm1)

1.017 x 1.264

Hayon
Lățimea x înălțimea în mm1)

 
1.473 x 1.290

Ușă spate batantă 
Lățime x înălțime în mm1)

 
1.473 x 1.290

Cerc de bracare
în mm1)

 
11.900/13.200

Mase (în kg)

Masă totală  
maxim autorizată până la 3.200 / până la 3.200
Masă maximă remorcă până la 2.5002) / până la 2.5002)

Încărcare maximă plafon 100/100



Capacitate de încărcare în Transporter Furgon Plus

1.904 / 1.904

2.297 / 2.297 

1.
90

0

Spațiu de încărcare3) 1.594 / 1.994

1.
24

4

1.
70

0

Pa
rt

iț
io

na
re

Două linii de echipare

Modelul Transporter Furgon Plus este bazat pe 
modelul Transporter Furgon. O sinteză a echipării 
standard se regăsește la paginile 16–17. Pe lângă 
echiparea standard a modelului Transporter Furgon, 
modelul Transporter Furgon Plus este disponibil 
opțional cu liniile de echipare Trendline sau 
Comfortline.

Linia de echipare Trendline

Echiparea standard a modelului Transporter Furgon
Două scaune individuale în față, banchetă cu 3 locuri 
cu compartiment de depozitare în spate
ISOFIX și ancorare top tether pentru scaun pentru 
copil pe locurile exterioare ale banchetei cu 3 locuri 
NOU

Tapițerie textilă „Bricks” Titanium Black NOU
Priză de 12 V și mufă dublă de încărcare USB în 
spațiul pentru pasageri NOU
Geamuri laterale în spațiul pentru pasageri
Podea din plastic (TPO) în spațiul pentru pasageri
Partiție înaltă cu geam din sticlă securizată
Panouri laterale înalte în spațiul de încărcare NOU

Linia de echipare Comfortline 

Echiparea standard a modelului Transporter Furgon
Două scaune individuale în față, banchetă cu 3 locuri 
cu compartiment de depozitare în spate
ISOFIX și ancorare top tether pentru scaun pentru 
copil pe locurile exterioare ale banchetei cu 3 locuri 
NOU

Tapițerie textilă Bricks Titanium Black NOU
Priză de 12 V și mufă dublă de încărcare USB în 
spațiul pentru pasageri NOU
Lămpi de citit cu leduri și plafon acoperit cu material 
textil pe interior, în spațiul pentru pasageri NOU
Capitonaj ușă laterală și ușă glisantă cu suport pentru 
băuturi și sticle și alte zone de depozitare
Geam glisant în ușa glisantă  NOU
Mochetă ultra-rezistentă în spațiul pentru pasageri
Panouri laterale înalte în spațiul de încărcare NOU
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*Cu ampatament lung și cabină simplă.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Poate căra orice.



Echipamente grele. Încărcături grele. Teren 

dificil. Transporter autoșasiu oferă potențial 

enorm pentru toate aceste provocări. Cu o 

capacitate de urcare de 37° și o sarcină utilă 

de până la 1.243 kg, aproape nimic nu-i va 

sta în cale. O gamă variată de platforme de 

încărcare, opțiuni de echipare și pachete de 

scaune permit adaptarea la orice sarcină.

•   Calitate extra-durabilă
•    Cea mai mare gamă de platforme din 

segment
•    Pentru două până la șase persoane  

plus echipament
•    Disponibil și în varianta cu platformă 

joasă, cu cabină simplă
•    Soluții inteligente pentru asigurarea 

încărcăturilor în siguranță
•   Închideri de siguranță robuste
•    Suprafață de până la 5,7 m2 a platformei 

de încărcare* 

Elemente 
esențiale

Faceți călătoriile lungi și mai confortabile. 
Scaunele fabricate din spumă stabilă dimensional 
rămân plăcute și moi chiar și după mai mulți ani.

Asigurarea încărcăturilor voluminoase.  
Inelele de ancorare pentru asigurarea materialelor și 
utilajelor sunt încastrate în podea.

Transporter  
Autoșasiu

29Transporter – Transporter Autoșasiu



*Opțiune contra cost. Se va introduce la o dată ulterioară.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Luați cu dumneavoastră întreaga 
echipă. 
Cabina dublă oferă spațiu pentru 
maximum șase persoane.

Întotdeauna la îndemână.  
Casete de depozitare* oferă un spațiu de 
încărcare cu posibilitate de încărcare pentru a 
depozita unelte, lanțuri, chingi de fixare și 
plase pentru asigurarea încărcăturii.

Economisește multă energie.  
Treapta din aluminiu inoxidabil și antiderapant 
cu nervuri facilitează accesul  
la platforma de încărcare.



Descărcare flexibilă.
Închiderile robuste de siguranță ale  
benei sunt proiectate pentru utilizare 
de lungă durată fără probleme.
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Dimensiuni
Cabină simplă
Ampatament scurt/lung 

Cabină dublă  
Ampatament lung

Suprafață platformă de încărcare
Suprafața în m2 4,9/5,7 5,0

Cerc de bracare
în mm1)

 
11.900/13.200

 
13.200

Mase (în kg)

Masă totală  
maxim autorizată

până la 3.000 /  
până la 3.000

maxim 3.000

Masă maximă remorcă până la 2.5002) /  
până la 2.5002)

până la 2.5002)

1) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     2) Greutatea maximă a remorcii variază în funcție de motorizare.     3) Măsurat la înălțimea podelei platformei.     4) În funcție de combinația motor/cutie de viteze.     5) Nu 
este disponibil în combinație cu funcția de încărcare sub scaune.     6) În limitele sistemului.     7) Programabil prin intermediul afișajului multifuncțional opțional.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru 
informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Date tehnice și echipări standard 
 
Transporter autoșasiu

Ampatament scurt Ampatament lung Cabină dublă, ampatament lung 

Capacitate de încărcare în Transporter autoșasiu

908 / 908 / 908

1.189 / 1.189 / 1.189

39
2 

/ 
 

39
2 

/ 
 

39
2

90
8 

/ 
90

4 
/ 
90

4

Ampatament 3.000 / 3.400 / 3.400

Lungime autovehicul 5.100 / 5.500 / 5.500

20
1/

20
2/

 
20

2

Europaleți 
800 x 1.200 mm  

Paleți Euro 3 
1.000 x 1.200 mm  

Plafon normal

Ampatament  
lung

Pachete de scaune
cu 2 sau 3 locuri 

Ampatament  
scurt



1.
94

0

Exterior 

Barele de protecție, grila radiatorului, carcasele 
exterioare ale oglinzilor, mânerele ușilor și hayonului 
de culoare neagră 
Grila radiatorului cu bandă decorativă cromată dublă 
NOU

Faruri H7 cu halogen NOU
Jante din oțel de 16 inch sau 17 inch4)

Oglinzi exterioare reglabile electric și  
încălziteNOU

Sistem de climatizare și protecție solară 

Sistem de climatizare în cabină cu comandă 
electronică

Geamuri termoizolante

Cabină șofer 

Panou de bord cu compartimente de depozitare 
deschise,  
suporturi pentru pahare și torpedou cu posibilitate de 
încuiere NOU
Banchetă cu 2 locuri pentru pasagerii din dreapta  
cu compartiment de depozitare cu posibilitate de 
încuiere5)

Tapițerie textilă „Double Grid”  
Titanium Black NOU
Volan cu reglare pe înălțime și longitudinală
Geamuri electrice NOU
Oglindă retrovizoare interioară cu funcție anti-orbire
Iluminare interioară cu leduri, cu două lămpi de citit 
în consola din plafon NOU
Priză de 12 V
Podea rezistentă din cauciuc în cabină

Infotainment și conectivitate 

Sistem radio „Composition Audio” cu două difuzoare, 
slot card SD, sistem hands-free Bluetooth și  
port USB NOU

Spațiu pentru pasageri (cabină dublă) 

Geamuri laterale și spate
Două uși
Banchetă cu 3 locuri
Panouri laterale fabricate din plăci aglomerate  
în zona din spate

Asistență pentru șofer și sisteme de siguranță

Direcție asistată electromecanic NOU
Sistem de asistență la frânare
Lumini de deplasare pe timp de zi.
Hill Start Assist - sistem de asistență la pornirea în 
rampă6)

Sistem de frânare automat post-coliziune6)

Program electronic de stabilitate6)

Sistem anti-blocare frâne
Sistem de control al tracțiunii (ASR)
Blocare electronică a diferențialului (EDL)
Airbaguri pentru șofer și pasagerul față
Imobilizator electronic
Avertizare centură de siguranță pentru șofer
Închidere centralizată cu două telecomenzi
și acționare din interior7) NOU

Dimensiuni în mm1)

Capacitate de încărcare în Transporter autoșasiu

1.994 / 1.994 / 1.994

2.300 / 2.300 / 2.300 Suprafață platformă de încărcare3) 2.539 / 2.939

Suprafață platformă de încărcare3) 
2.169

1.
94

8 
/ 

1.
94

8 
/ 

1.
94

8
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1) Ilustrația prezintă caroserii și conversii individuale.     2) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule 
Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Premise ideale pentru conversii  
individuale.

Când vine vorba despre conversii, Transporter oferă un nivel unic de 
adaptabilitate. Acesta începe cu variantele de ampatament  și cele 
două înălțimi ale plafonului dintre care se poate alege. Există apoi 
cinci clase de greutate cu o greutate brută a autovehiculului 
cuprinsă între 2,6 t și 3,2 t. Mai mult, șasiul poate fi configurat 
individual pentru fiecare autovehicul, cu arcuri, amortizoare și bare 
adaptate la diferite tipuri de utilizare.  
O impresionantă înălțime a interiorului în spațiul de încărcare este 
comună tuturor variantelor – aspect ideal pentru instalarea de 
rafturi.

Mai personalizat.



Atelier mobil.1)

Totul la bord. Echiparea include  
un pachet flexibil pentru  
asigurarea încărcăturii, un bloc 
modular cu banc de lucru și un  
bloc de rafturi.

Ambulanță.1)

Oferă siguranță maximă. Ambulanța a fost testată mult dincolo de cerințele standardelor în vigoare. Diferite variante 
de modele sunt disponibile pentru adaptarea ambulanței în funcție de respectiva utilizare.

Autovehicul frigorific.1)

Economisește multă energie. 
Unitatea aerodinamică de 
refrigerare necesită 1 kW de putere 
pentru o temperatură țintă de 0°C și 
o temperatură ambientală de 30°C.

Camper van.1)

Oferă libertate infinită. Conceptul 
Westfalia cu plafon înalt  
oferă spațiu continuu la nivelul 
capului și un pat dublu cu o lățime  
de 1.300 mm2).

Dorința dumneavoastră. Soluția noastră.
Puteți găsi descrieri detaliate ale tuturor caroseriilor și conversiilor, precum și datele de contact ale partenerilor 
noștri Premium la adresa: umbauportal.de. Nu ezitați să ne sunați dacă aveți întrebări. Linia noastră telefonică 
gratuită: 00800 2878 66 49 33.

35Transporter – Soluții personalizate, caroserii și conversii



*Acest autovehicul este la stadiul de concept și nu este încă disponibil pe piață. Nu este supus Directivei 1999/94/CE.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile 
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Zero emisii locale.



ABT e-Transporter.

Noul model ABT e-Transporter de la partenerul nostru premium ABT e-Line 
este disponibil cu ampatament lung ca  * și Kombi*. Comandați 
autovehiculul de bază fără motor de la distribuitorul dumneavoastră 
autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale și apoi lăsați dealerul să se 
ocupe de conversia către tracțiunea electrică realizată de ABT e-Line.

Modelul e-Transporter cu ampatament lung dezvoltat de partenerul nostru 
premium ABT e-Line oferă volumul integral al spațiului de încărcare, de 6,7 
m3. Drept urmare, este perfect pentru echiparea profesională cu o podea 
universală și un dulap sau sistem tip atelier complet. În varianta Kombi, 
autovehiculul convertit poate transporta până la nouă pasageri. Sunt 
disponibile baterii de diferite capacități pentru obținerea unei tracțiuni 
electrice adaptate în funcție de specificul utilizării.
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1) Opțiuni contra cost.     2) Nu este disponibil pentru toate motoarele.     3) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.     4) În limitele sistemului.     5) Disponibil numai în combinație cu un cârlig de remorcare sau cu pregătire pentru cârlig de remorcare.     6) Se va introduce la o dată 
ulterioară.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Mută obiecte mari.
Încărcături și 4MOTION.
Tracțiune integrală 4MOTION.1), 2) Tracțiunea integrală adaptează 
automat distribuția cuplului motor în funcție de respectiva situație 
de rulare, prin ambreiajul multi-disc controlat electronic de pe 
puntea spate. Greutatea redusă a sistemului oferă manevrabilitatea 
optimă a autovehiculului și dinamică de rulare sporită.

Blocare mecanică a diferențialului.1), 3) Ca asistență suplimentară pe 
lângă 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 
Transporter să fie unul dintre cele mai capabile autovehicule din 
clasa sa, pe orice teren.

Greutate maximă remorcă de până la 2,5 t. Greutăți maxime ale 
remorcii de până la 2,5 t sunt posibile în combinație cu cutiile de 
viteze cu 6 și 7 trepte. 

Cuplă de remorcare.1) O cuplă de remorcare fixă sau o versiune 
detașabilă pentru mai multă flexibilitate este disponibilă, în funcție 
de necesități. 
 
Stabilizare remorcă.1), 4), 5) Intervine automat în cazul în care remorca  
intră în balans. Remorca este stabilizată prin frânări țintite.

Tren de rulare cu sistem de frânare de 17 inch.1) Trenul de rulare de 
17 inch proiectat pentru sarcini grele, cu frâne pe disc de 17 inch pe 
față și frâne pe disc de 17- inch pe spate este disponibil pentru 
toate variantele de motorizare. În funcție de motor, trenul de rulare 
cu sistem de frânare de 17 inch este montat ca standard. 

Scut pentru motor.1), 6) Protecții speciale pentru motor, cutia de 
viteze și diferențialul punții spate oferă protecție fiabilă pe 
suprafețe denivelate, în combinație cu benzile pentru pragurile 
exterioare.



Cu încărcare maximă la vale. 
Hill Descent Assist - sistem de 
asistență la coborârea în pantă1), 3), 

4) controlează viteza motorului și 
execută intervenții de frânare atunci 
când este necesar, astfel încât să 
puteți coborî pante într-un mod 
controlat și comod.

Pe dealuri abrupte cu remorcă.  
Cutia de viteze cu ambreiaj 
dublu DSG1), 2) schimbă treptele 
fără întreruperea forței de 
tracțiune și se adaptează la stilul 
de condus al șoferului.
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1) Opțiuni contra cost.     2) În limitele sistemului.     3) Nu este disponibil pentru caroseriile deschise.     4) Nu este disponibil în combinație cu sistemul radio Composition Audio.     5) 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.     6) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile 
în țara dumneavoastră.

Sistemele moderne de asistență pentru șofer.

Ajungeți în siguranță.

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

Detectează limitele de 
viteză, indicatoarele de 
depășire interzisă și 
restricțiile orare și legate de 
vreme prin intermediul unei 
camere speciale și notifică 
șoferul prin intermediul 
afișajului multifuncțional.

Asistență direcție la parcare 
„Park Assist”.1), 2), 3) NOU 
 
Asistă la intrarea în locuri de 
parcare perpendiculare și 
paralele prin executarea 
automată a mișcărilor de 
direcționare optime.

Sistem de manevrare a remorcii 
„Trailer Assist”.1), 2), 3) NOU  
 
Simplifică direcționarea  
remorcii la manevrarea în locuri 
de parcare perpendiculare  
sau pentru deplasarea precisă în 
marșarier către rampe de 
încărcare și alte locații.

Sistem de monitorizare 
directă a presiunii în 
anvelope.1), 2), 3), 4) NOU 
 
Informează șoferul cu privire 
la presiunile actuale în 
anvelope înaintea și în 
timpul deplasării și 
avertizează cu privire la 
pierderea de presiune. 
Fiecare roată este echipată 
cu senzori care transmit 
informații cu privire la 
presiunea în anvelope.

Sistem de protecție  
laterală la manevre și 
parcare.1), 2), 3) NOU  
 
Monitorizează lateralele 
autovehiculului în timpul 
deplasării și indică 
apropierea critică de stâlpi 
sau ziduri pe afișajul 
sistemului Infotainment.



Asistent la vânt lateral 
Cross Wind Assist.2), 3) NOU
 
Stabilizează autovehiculul în 
cazul unui vânt lateral 
puternic, în rafale, prin 
intervenții de frânare 
automate.

Adaptive Cruise
Control ACC - sistem adaptiv 
de menținere automată a 
vitezei de deplasare, incl.
„Front Assist” cu City
Emergency Braking - sistem de 
frânare de urgență în oraș.1), 3)

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

Sistem de menținere a 
benzii de rulare „Lane 
Assist”.1), 2), 3), 5) NOU 

Detectează banda pe care 
vă deplasați folosind o 
cameră multifuncțională  
și menține autovehiculul pe 
acea bandă prin intervenții 
asupra direcției.

Alertă pentru traficul din 
spate Rear Traffic Alert.1), 2)

NOU 
 
Oferă asistență la ieșirea cu 
spatele dintr-un loc de 
parcare. Autovehiculul aplică 
o intervenție de frânare 
dacă șoferul nu reacționează  
la avertizarea acustică, 
atunci când ajunge la o 
distanță critică față de alt 
autovehicul.

Sistem de asistență la 
coborârea în pantă Hill 
Descent Assist.1), 2), 6) 

 

Vă permite să coborâți 
pante în mod controlat  
și confortabil, reglând viteza 
motorului și aplicând frânele 
în funcție de necesitate.
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Conexiune mai inteligentă. 

1) 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 vwn.de/mod, și a utiliza serviciile pentru întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate.     2) Opțiuni contra cost.     3) La utilizarea unui sistem TomTom LINK 610, We Connect Fleet este compatibil cu: 
Crafter, începând cu modelul anului 2017, Caddy, începând cu modelul anului 2015, Transporter, începând cu modelul anului 2015 și o gamă de alte vehicule, care nu fac parte din Grupul Volkswagen. În funcție de echipare, un număr mare de autovehicule Volkswagen și autovehicule comerciale Volkswagen 
începând cu modelul anului 2008 pot fi echipate ulterior cu un Volkswagen DataPlug.     4) Disponibil numai cu casetă telematică Volkswagen din a doua generație sau mai nouă.     5) Programările trebuie făcute la distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale.     6) Disponibil 
numai cu caseta telematică Volkswagen din a treia generație și Volkswagen DataPlug.     7) Opțiune contra cost cu sistemul radio Composition Audio. Ca standard cu toate sistemele Infotainment superioare.     8) Contra cost, în cazul reînnoirii începând cu cel de-al doilea an.     9) Disponibil numai în combinație 



Mișcare inteligentă în trafic. Cu 
informațiile online despre trafic, 
aveți permanent acces la 
informații din trafic  
în timp real.

Confort și Infotainment
cu We Connect1), 7).
Sistemele opționale de radio și navigație oferă acces la serviciile gratuite din
pachetul de bază și serviciile plătite de la We Connect Plus1), 8). 

We Connect1), 7) oferă: 

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 Plus1), 8) oferă: 

Informații online despre traficNOU
Căutare POI online
Actualizare hărți online NOU
Comandă vocală online NOU
Streaming media9) NOU
Alertă zonală
Alarmă antifurt online
Încălzire suplimentară online 10)

Lock & Unlock - Încuiere & Descuiere11)

Radio prin internet9) NOU
Hotspot Wi-Fi9) NOU
Alertă de viteză
Claxon & semnalizatoare
Calculare online traseu
Benzinării și stații de încărcare
Locuri de parcare

cu pachetul Streaming & Internet.     10) Disponibil numai în combinație cu încălzirea suplimentară pe bază de apă.     11) Acest serviciu este relevant 
pentru siguranță și necesită o verificare prealabilă a identității prin intermediul procedurii Volkswagen ID. Aceasta implică verificarea identității 
dumneavoastră de un dealer 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 Volkswagen Autovehicule Comerciale 
pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

43Transporter – We Connect



Exterior

05 Pachet exterior. Strălucește datorită oglinzilor exterioare, mânerelor ușilor și barelor de protecție vopsite în 
culoarea autovehiculului.     | KA | KO | KP |

01 Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și 
rabatabile electric. NOU Se rabatează automat înspre 
interior, spre autovehicul, atunci când acesta este 
încuiat cu telecomanda.     | KA | KO | KP | PR |

02 Emblemă „Bulli”. Emblema cu finisaj cromat este 
amplasată lângă semnalizatorul secundar.      
| KA | KO | KP | PR |

03 Stopuri spate LED. Tehnologie cu leduri cu durată 
lungă de viață și economie de energie, pentru 
autovehiculele cu hayon.     | KA | KO | KP |

04 Faruri LED. Oferă autovehiculului o semnătură 
distinctivă atrăgătoare, cu un far de mari dimensiuni 
și un fascicul luminos generos în același timp.     | KA | 
KO | KP | PR |

Faruri H7 cu halogen. NOU Asigură vizibilitate optimă 
pe timp de noapte, datorită razei mari de acțiune și 
iluminării laterale excelente.     | KA | KO | KP | PR |

1) Nu este disponibil în combinație cu funcția de încărcare sub scaune.     2) Se va introduce la o dată ulterioară.     3) Nu este disponibil în combinație cu bancheta cu 2 locuri pentru pasagerii din dreapta și a doua baterie.     4) Disponibil și împreună cu sistemul DAB+ și pregătirea confort pentru telefon, 
la cerere.     5) 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 vwn.de/mod, și a utiliza serviciile pentru întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate.     6) Opțiune contra cost cu sistemul radio Composition Audio. Ca standard cu toate sistemele 
Infotainment superioare.     7) Contra cost, în cazul reînnoirii începând cu cel de-al doilea an.     8) Disponibil numai în combinație cu un dispozitiv compatibil CarPlay din sistemul de navigație Discover Media.     9) Disponibil numai în combinație cu sistemul radio Composition Colour și sistemul de navigație 
Discover Media.     10) Disponibil numai în combinație cu sistemul de navigație Discover Media.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare 
disponibile în țara dumneavoastră.
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Echipare standard   Echipare opțională   | KA | Furgon   | KO | Kombi   | KP | Furgon Plus   | PR | Autoșasiu

Afișaj multifuncțional „Plus”. Afișează informații 
actuale, inclusiv temperatura exterioară, autonomia, 
viteza medie și consumul de combustibil.      
| KA | KO | KP | PR |

Afișaj multifuncțional „Premium”. NOU Afișează 
informații importante pentru rulare și despre 
autovehicul în 3D și color.     | KA | KO | KP | PR |

Tahograf digital.2) NOU Îndeplinește cerințele 
Directivei EU pentru autovehicule în vigoare din iunie 
2019.       | KA | KO | KP | PR |

Volan multifuncțional îmbrăcat în piele. Simplifică 
operarea diferitelor sisteme în timpul condusului.      
| KA | KO | KP | PR |

Servodirecție asistată electromecanic. NOU Direcția 
adaptabilă în funcție de viteză îmbunătățește senzația 
la volan și siguranța.     | KA | KO | KP | PR |

Priză de 230 V (pe cadrul scaunului șoferului).3) NOU 
Oferă bateriilor reîncărcabile ale uneltelor și 
laptopurilor curent alternativ de 230 V.        
| KA | KO | KP | PR |

Priză de 12 V în compartimentul de depozitare 
central. Oferă curent continuu de 12 V pentru 
smartphone-uri și alte dispozitive electrice.      
| KA | KO | KP | PR |

06 Iluminare interioară cu leduri, cu două lămpi de 
citit în consola din plafon. NOU Oferă lumină plăcută 
pentru lucru.     | KA | KO | KP | PR |

07 Suport lombar electric. Permite obținerea 
confortului personalizat în scaun, cu reglare continuă 
pe patru direcții.     | KA | KO | KP | PR |

Banchetă cu 2 locuri pentru pasagerii din dreapta, cu 
compartiment de depozitare cu posibilitate de 
încuiere.1) NOU Dispune de o cheie separată pentru 
deschidere și încuiere.     | KA | KO | KP | PR |

Compartiment de depozitare pentru bancheta față cu 
2 locuri. Un compartiment rabatabil de depozitare cu 
suport pentru băutură și pix este integrat în 
spătar.     | KA | KO | KP | PR | 

Cabină șofer

06

07 09

08

Sistem de navigație „Discover Media”.4) Sistemul cu 
un afișaj tactil color de 20,3 cm (8 inch) incl. senzori 
de proximitate, cu putere de ieșire de 4x20 wați și 
patru difuzoare oferă 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 8) 
AppConnect, We Connect5), 6) și We Connect Plus 
wireless5), 7). 
| KA | KO | KP | PR |

Interfață „Confort” pentru telefonul mobil cu funcție 
de încărcare prin inducție.9) Îmbunătățește recepția și 
permite încărcarea wireless a dispozitivelor 
compatibile.     | KA | KO | KP | PR |

Comandă vocală.10) Folosiți-vă vocea pentru a 
comanda o gamă variată de funcții legate de telefon, 
navigație și audio.     | KA | KO | KP | PR |

Port USB suplimentar. În combinație cu sistemul de 
navigație Discover Media, această opțiune  
adaugă un punct de încărcare suplimentar pentru 
smartphone-uri și alte dispozitive în compartimentul 
de depozitare central.     | KA | KO | KP | PR |

08 Sistem radio „Composition Audio” NOU Sistemul  
cu afișaj monocrom, cu putere de ieșire de 2 x 20 wați 
și două difuzoare dispune de un slot pentru card SD, 
un port USB și o interfață Bluetooth.      
| KA | KO | KP | PR |

09 „Composition Colour”.4) NOU Sistemul cu un afișaj 
tactil color de 16,5 cm (6,5 inch), putere de ieșire de 4 
x 20 wați și patru difuzoare dispune de un slot pentru 
card SD, două porturi USB externe, o interfață 
Bluetooth, și suportă serviciile de bază We Connect5), 

6), precum și servicii We Connect Plus5), 7) selecte.      
| KA | KO | KP | PR | 

Infotainment și 
conectivitate
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07

04 Podea antiderapantă, lavabilă. Sporește siguranța  
prin intermediul unei suprafețe antiderapante care se 
extinde peste pragul de încărcare și praguri.      
| KA | KO | KP |

05 Inele de ancorare (pliabile). Permit asigurarea 
optimă a încărcăturii pe podea. Forța maximă de 
întindere de 250 daN poate fi mărită opțional la 470 
daN.     | KA | KO | KP | PR |

06 Cuplă de remorcare fixă, greutate maximă 
remorcă de până la 2,5 t.5) Include o funcție de 
stabilizare remorcă6) a programului electronic de 
stabilitate.     | KA | KO | KP | PR |

01 Panouri laterale înalte (placaj).1) Protecție pe 
întreaga înălțime a panourilor laterale, de la podea la 
cadrul plafonului.     | KA | KO | KP |

Capitonaj panouri benă (placaj).2) Previne îndoirea 
laturilor benei în cazul alunecării încărcăturii. Această 
opțiune nu este disponibilă pentru varianta cu 
platformă joasă.     | PR |

02 Șine de fixare (podea, laterale). Oferă capacitate 
portantă mare pentru chingi de fixare.     | KA |

03 Podea universală (pentru echipări ulterioare). 
Pregătirea ideală pentru instalarea ulterioară de 
sisteme de dulapuri de la diferiți producători.3) 
Adaptoare speciale4) în decupajele din acoperitoarea 
podelei permit instalarea flexibilă a sistemelor de 
dulapuri fără lipire sau găurire. Demontarea ulterioară 
de pe podea lasă urme minime.     | KA |

Spațiu de încărcare,
spațiu pentru pasageri și
platformă de încărcare

1) Poate determina o perioadă de livrare mai lungă.     2) Se va introduce la o dată ulterioară.     3) Respectivul carosier este responsabil pentru instalarea corectă și sigură a sistemelor de dulapuri instalate pe podeaua universală.     4) Neinclus în volumul livrării.     5) Greutatea maximă a remorcii variază 
în funcție de motorizare.     6) Disponibil numai în combinație cu un cârlig de remorcare sau cu pregătire pentru cârlig de remorcare. În limitele sistemului.     7) Ilustrația prezintă modelul Multivan Highline.     8) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare 
a toleranțelor de producție.     9) Numai în combinație cu închiderea centralizată, luneta încălzită, ștergătorul de lunetă și ParkPilot.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea 
standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

03

04 | 05

01 | 02

07 Cuplă remorcare, detașabilă, greutate maximă 
remorcă de până la 2,5 t, inclusiv sistem de 
stabilizare remorcă.5), 6) Poate fi montată rapid și fără 
bătăi de cap.| KA | KO | KP |

Partiție cu banchetă cu 3 locuri, inclusiv zone de 
depozitare, puncte de ancorare ISOFIX și top tether. 
NOU Oferă protecție și confort complet, și pentru cei 
mai mici pasageri așezați în scaune pentru copii.     | 
KP |

Sistem modular de fixare a scaunelor. Permite 
instalarea banchetei cu 3 locuri în oricare dintre 
rândurile de scaune. Punctele de montare și centurile 
de siguranță sunt disponibile pentru toate 
scaunele.     | KO |

Priză de 12 V. Permite încărcarea smartphone-urilor 
în spațiul pentru pasageri, printre altele. 
| KO | KP |

Banchetele și scaunele includ ISOFIX și top tether. 
Facilitează instalarea scaunelor pentru copii.     | KO |

Ușă glisantă, partea stângă Eficientizează încărcarea 
și descărcarea și sporește confortul la intrarea și  
ieșirea din autovehicul.     | KA | KO | KP |

Închidere electrică pentru ușile glisante. Face 
închiderea ușilor glisante mai ușoară.     | KA | KO | KP |

Uși glisante electrice. Funcționează fiabil și în rampe 
și pante și include o funcție de revenire pentru a 
preveni accidentările.     | KA | KO | KP |

06
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Echipare standard   Echipare opțională   | KA | Furgon   | KO | Kombi   | KP | Furgon Plus   | PR | Autoșasiu

10 Partiție înaltă, cu geam. Geamul este produs din 
geam securizat.     | KA | KO |

11 Partiție înaltă, cu geam glisant. Oferă  
o deschidere flexibilă între cabină și spațiul de 
încărcare.     | KA | KO |

Partiție, semi-înălțime. Păstrează numeroasele 
opțiuni de adaptare pentru scaune din cabină.      
| KA | KO |

08 Protecție pentru pragul de încărcare (bara 
spate).7) Protejează bara spate (vopsită) împotriva 
zgârieturilor la încărcare și descărcare. Capitonajul  
din plastic este disponibil în culorile argintiu sau 
negru.     | KA | KO | KP |

09 Partiție înaltă, închisă. Separă integral spațiul de 
încărcare de cabină.     | KA | KO |

Grilaj metalic deasupra banchetei cu 3 locuri în 
spate.2) NOU Împiedică alunecarea încărcăturii prin 
spațiul pentru cap.     | KO |

Plasă despărțitoare.2) NOU Pe lângă grilajul metalic, 
protejează de asemenea zona spatelui și picioarelor 
din spațiul pentru pasageri împotriva încărcăturilor 
care pot aluneca.     | KO |

08 10

09 11

12 Hayon fără geam. Permite încărcarea și 
descărcarea eficientă, cu o înălțime a deschiderii de 
max. 2.200 mm8).     | KA | KP |

13 Hayon cu geam. Îmbunătățește vizibilitatea înspre  
spate, datorită unui geam deosebit de generos.      
| KA | KO | KP |

Hayon electric.9) Poate fi deschis cu cheia 
autovehiculului, pentru manevrare comodă și sigură. 
Senzorii detectează dacă hayonul are spațiu suficient 
pentru a se deschide și funcția de revenire împiedică 
hayonul să se închidă, în cazul în care întâlnește un 
obstacol. 
| KA | KO | KP |

14 Uși spate batante duble. Ușile spate batante 
duble sunt standard pentru modelele cu plafon 
înalt.     | KA | KP |

15 Uși spate batante duble cu geam. Extind câmpul 
vizual, datorită unui stâlp central îngust, în combinație 
cu geamuri extra-late. Standard pentru varianta 
Kombi cu plafon înalt.     | KA | KO | KP |

12 14

13 15
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Climatizare și 
protecție solară

02 03

01

Sisteme de  
siguranță

1) Ca standard la modelul Transporter Furgon Plus Comfortline. Se va introduce la o dată ulterioară.     2) În limitele sistemului.     3) Punctele de montare pentru suporturile externe de plafon nu pot fi utilizate din cauza girofarurilor de pe plafon.     4) Disponibil numai pentru primul rând de scaune.     Ilustrațiile 
de pe aceste pagini se pot utiliza numai ca ghid, deoarece culorile și materialele nu pot fi reprezentate realist la tipar.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile 
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Încălzire lunetă. Asigură vizibilitate perfectă în spate, 
rapid și fiabil.     | KA | KO | KP |

Sistem de încălzire suplimentar (spațiu pentru 
pasageri/spațiu de încărcare). Sporește capacitatea 
de încălzire cu un al doilea schimbător de căldură și 
un ventilator la stâlpul C.      
| KA | KO | KP | PR |

Încălzire suplimentară cu aer. Se poate programa prin 
intermediul unităților de comandă centrale sau al 
telecomenzii și menține interiorul plăcut cald timp de 
48 h cu funcționare continuă la 2.500 W.      
| KA | KO | KP | PR |

Încălzire suplimentară cu apă (sistem auxiliar de 
încălzire). Oferă asistență sistemului de încălzire al 
autovehiculului și poate fi setat pentru a preîncălzi 
autovehiculul. Aerul cald intră în interior prin gurile de 
ventilație de pe panoul de bord.      
| KA | KO | KP | PR |

Sistem de climatizare în cabină cu comandă  
electronică. Puteți utiliza sistemul de comandă cu 
reglare infinită pentru a vă seta temperatura de 
confort preferată.     | KA | KO | KP | PR |

Baterie și alternator cu capacitate mărită. Puterea 
alternatorului este mărită la până la 250 Ah și puterea 
bateriei la 92 Ah.     | KA | KO | KP | PR |

Geamuri glisante (în ușile glisante).1) Noile mânere 
fac deschiderea și închiderea geamurilor laterale și 
mai simplă.     | KA | KO | KP |

Geamuri fumurii. Sporesc sfera privată datorită tentei 
fumurii în spațiul pentru pasageri.     | KA | KO |

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. Disponibil cu sistemul radio 
Composition Colour și altele superioare.      
| KA | KO | KP | PR |

Airbaguri pentru șofer și pasagerul din dreapta.      
| KA | KO | KP | PR |

Sistem de frânare automat post-coliziune.2) Inițiază 
frânarea după o coliziune.     | KA | KO | KP | PR |

01 Ventilator plafon. Ventilează spațiul de depozitare 
și spațiul pentru pasageri.     | KA | KO | KP |

02 Ventilație suplimentară pentru spațiul de 
încărcare (guri de ventilație). Ventilează spațiul de 
încărcare și împiedică aburirea lunetei.     | KA | KP |

Încălzire în scaune pentru șofer și pasagerul din 
dreapta. Acest sistem poate fi controlat separat și 
încălzește pernele scaunelor și suprafața spătarelor. 
Disponibilă și pentru bancheta față cu 2 locuri.      
| KA | KO | KP | PR |

Parbriz încălzit. Asigură vizibilitate bună pe vreme 
rece și umedă. Elementele de încălzire sunt integrate 
în geam.     | KA | KO | KP | PR | 

Program electronic de stabilitate.2) Previne pierderea 
stabilității autovehiculului în situații periculoase.      
| KA | KO | KP | PR |

Sistem anti-blocare frâne. Previne blocarea roților și 
astfel menține manevrabilitatea.      
| KA | KO | KP | PR |

Sistem de control al tracțiunii (ASR). Previne rotirea 
în gol a roților.     | KA | KO | KP | PR |

Blocare electronică a diferențialului (EDL). Frânează 
roata care se învârte și astfel îmbunătățește 
tracțiunea pentru deplasarea înainte.      
| KA | KO | KP | PR |

Închidere centralizată cu două telecomenzi și 
acționare din interior. NOU Apăsarea telecomenzii  
deschide toate ușile sau numai ușa șoferului.      
| KA | KO | KP | PR |

Bandă de siguranță. Îmbunătățește vizibilitatea 
autovehiculului.      
| KA | KO | KP | PR |

Lumini intermitente pe plafon.3) Îmbunătățesc 
protecția împotriva coliziunilor cu impact din 
spate.     | KA | KO | KP |

Siguranță cu blocare electrică pentru copii. Ușile 
glisante pot fi blocate separat din cockpit, prin 
intermediul unor butoane.      
| KA | KO | KP | PR |

Uși glisante cu funcție de revenire. Oferă protecție 
împotriva potențialelor accidentări.     | KA | KO | KP |



Echipare standard   Echipare opțională   | KA | Furgon   | KO | Kombi   | KP | Furgon Plus   | PR | Autoșasiu

01 Tapițerie „Double Grid” Titanium Black 
NOU     | KA | KO | PR |

02 Tapițerie „Bricks” Titanium Black NOU      
| KA | KO | KP | PR | 

03 Tapițerie rezistentă „Robusta” în culoarea 
Palladium4) NOU     | KA | KO | PR |

04 Tapițerie din imitație de piele „Mesh” 
Palladium     | KA | KO | KP | PR | 

Tapițerie scaune

01

02

03

04
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Finisaje vopsea în două nuanțe și cu efect perlat

Negru Deep     | KA | KO | KP |Alb Candy/Bronz Copper1) NOU     | KA | KO | KP |

Argintiu Reflex/Albastru Starlight1) NOU     | KA | KO | KP |

Argintiu Reflex/Roșu Fortana1) NOU     | KA | KO | KP |

Finisaje vopsea

Alb Candy/Gri Ascot1) NOU     | KA | KO | KP |

Bej Mojave/Negru Deep1) NOU     | KA | KO | KP | Argintiu Reflex/Gri Indium1) NOU     | KA | KO | KP |

Alb Candy/Verde Bay Leaf1) NOU     | KA | KO | KP |

1) Nu este disponibil în combinație cu uși batante duble spate, plafon înalt și Transporter autoșasiu.     2) Acest finisaj al vopselei este disponibil și opțional contra cost în combinație cu plafonul înalt.     Ilustrațiile de pe aceste pagini pot fi considerate numai un ghid general, deoarece procesul de imprimare 
nu poate reda culorile cu precizie absolută.     Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Echipare standard   Echipare opțională   | KA | Furgon   | KO | Kombi   | KP | Furgon Plus   | PR | Autoșasiu

Finisaje cu vopsea metalizată

Finisaje cu vopsea uni Finisaje vopsea 
personalizate

Bej Mojave     | KA | KO | KP | PR | 

Modelul Transporter este de asemenea 
disponibil în numeroase alte culori, la cerere. 
Distribuitorul dumneavoastră autorizat 
Volkswagen Autovehicule Comerciale vă poate 
oferi detalii cu privire la gama variată de 
finisaje prin vopsire personalizate.

Argintiu Reflex2)     | KA | KO | KP | PR | 

Roșu Fortana NOU       | KA | KO | KP | PR | Verde Bay Leaf NOU     | KA | KO | KP | PR | 

Albastru Ravenna NOU     | KA | KO | KP | PR | Albastru Starlight2)     | KA | KO | KP | PR | 

Bronz Copper NOU     | KA | KO | KP | PR | 

Gri Indium2)     | KA | KO | KP | PR | 

Gri Ascot2) NOU     | KA | KO | KP | PR |

Portocaliu Bright2)     | KA | KO | KP | PR | 

Alb Candy     | KA | KO | KP | PR | 

Gri Pure     | KA | KO | KP | PR | Roșu Cherry2)     | KA | KO | KP | PR |
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18 inch

Roți

17 inch 

Jantă de oțel  
cu capac central1) 
7 J x 17.  
Cu anvelope 235/55 R 17. 
| KA | KO | KP | PR | 

Jantă de aliaj „Aracaju”  NOU 
7 J x 17. Culoarea argintiu. 
Cu anvelope 235/55 R 17. 
| KA | KO | KP | PR |

Jantă de aliaj „Woodstock” 
7 J x 17. De culoare neagră, 
finisaj satinat.  
Cu anvelope 235/55 R 17.
| KA | KO | KP | 

Jantă de aliaj „Devonport” 
7 J x 17. Culoarea argintiu.  
Cu anvelope 235/55 R 17.  
| KA | KO | KP | PR | 

Jantă de aliaj „Aracaju” 2) NOU 
7 J x 17. De culoare neagră, 
finisaj satinat.  
Cu anvelope 235/55 R 17. 
| KA | KO | KP | 

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



16 inch

18 inch

Echipare standard   Echipare opțională   | KA | Furgon   | KO | Kombi   | KP | Furgon Plus   | PR | Autoșasiu

Jantă de oțel  
cu capac central1) 
6 1/2 J x 16. Cu anvelope 215/65 R 16. 
| KA | KO | KP | PR |

Jantă de oțel  
cu capac complet NOU 
6 1/2 J x 16. Cu anvelope 215/65 R 
16. 
| KA | KO | KP | PR |

Jantă de aliaj „Clayton”  
6 1/2 J x 16. Culoarea argintiu.  
Cu anvelope 215/65 R 16. 
| KA | KO | KP | PR | 

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

Jantă de aliaj „Teresina” NOU  
8 J x 18. De culoare neagră, 
finisaj satinat.  
Cu anvelope 255/45 R 18. 
| KA | KO | KP |

Jantă de aliaj „Palmerston” 
8 J x 18. De culoare neagră, 
finisaj satinat.  
Cu anvelope 255/45 R 18. 
| KA | KO | KP |

Jantă de aliaj „Springfield” 
8 J x 18. Culoarea argintiu.  
Cu anvelope 255/45 R 18. 
| KA | KO | KP |

Jantă de aliaj „Posada”  NOU

7 J x 17. De culoare neagră, 
finisaj satinat.  
Cu anvelope 235/55 R 17.
| KA | KO | KP | 
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EDITION

1) Echipări opționale contra cost. Disponibil numai pentru Transporter Furgon, Transporter Kombi și Transporter Furgon Plus cu ampatament scurt și plafon normal.     2) Jantele de aliaj Aracaju de 17 inch de culoare Negru sau jantele de aliaj Springfield de 18 inch de culoare Negru sunt disponibile și 
opțional, exclusiv pentru pachetul EDITION. Puteți găsi jantele de aliaj la paginile 52–53.     3) Nu este disponibil în combinație cu ușile spate batante duble.     4) După o perioadă de unu până la trei ani, foliile decorative pot prezenta semne de uzură, în special dacă sunt expuse luminii directe a 

Pachet EDITION.1) Oferă modelului Transporter  
un aspect individual. Jantele de aliaj „Aracaju” de  
17 inch2) de culoare neagră, lămpile de ceață și 
stopurile spate cu leduri fumurii atrag în mod 
deosebit atenția3). Autovehiculele cu geamuri în 
spațiul pentru pasageri și spațiul de încărcare 
dispun și de folie decorativă4) pe stâlpii B și geamuri 
fumurii. Mai multe detalii includ plafonul și oglinzile 
exterioare de culoare negru ultra-lucios, precum și 
mânerele ușilor și barele de protecție în culoarea 
autovehiculului. Pachetul este completatd de folia 
decorativă neagră4) cu inscripție EDITION pe 
pragurile laterale și în spate. Adaptate pentru 
pachetul de echipare, finisajele opționale pentru 
vopsea Albastru Ravenna, Copper Bronze, Verde Bay 
Leaf și Roșu Fortana sunt de asemenea disponibile, 
pe lângă finisajele cu vopsea uni Gri Pure și Gri 
Ascot.



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.     Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile 
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Pot apărea modificări fără notificare prealabilă

www.vw-vehicule-comerciale.ro

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen Autovehicule Comerciale

Transporter 6.1

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, Cubic Telecom, acestea putând fi utilizate în 
numeroase țări europene unde există acoperire a rețelei. Informații cu privire la prețuri și 
țările suportate sunt disponibile la adresa vw.cubictelecom.com. 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.


