
California 6.1



Konečne slobodní.  
California.

Originál.
California – vyše 30 rokov na trhu a kontinuálne 
vylepšovaný. Jeden z najobľúbenejších  
a najúspešnejších kempingových automobilov  
svojho druhu: Kempingový automobil roka 2019.1)

California Beach Camper  
a California Beach Tour. 
Po prvý raz k dispozícii v dvoch verziách, aby ešte 
lepšie vyhovel potrebám zákazníkov: ako 
kempingovo orientovaný model California Beach 
Camper s homologáciou obytného automobilu, 
minikuchyňou a štyrmi alebo piatimi sedadlami2) 
alebo ako model California Beach Tour vhodný na 
každodenné používanie s homologáciou osobného 
automobilu, dvoma posuvnými bočnými dverami10) 
a štyrmi až siedmimi2) sedadlami.

Vycibrený dizajn.
Kompletne nová predná časť, nové disky z ľahkej 
zliatiny2), modifikovaná paleta farieb, ako aj LED 
svetlomety3) a LED zadné skupinové svetlá3)  
s markantnou svetelnou grafikou.

Všestranne využiteľný. 
Osobný automobil na každý deň, minibus na voľný  
čas a kempingový automobil v jednom. Vďaka 
kompaktným vonkajším rozmerom a výške iba  
1 990 mm4) vhodný do mesta a mnohých parkovacích 
domov. Štyri až sedem5) sedadiel.

Najmodernejšie asistenčné systémy. 
Teraz aj s rozpoznávaním dopravných značiek2), 8), 
asistentom ochrany bokov2), 8), asistentom stabilizácie 
pri bočnom vetre8), asistentom udržania jazdného 
pruhu2), 8), 9), parkovacím asistentom2), 8), asistentom 
pre vyparkovanie2), 8) a asistentom pre manévrovanie  
s prívesom2), 8).

Integrované príslušenstvo.
Kempingový stôl, kempingové stoličky  
a nepriehľadné zatemňovacie rolety sú priestorovo 
úsporne integrované do vnútorného obloženia  
a dajú sa použiť za niekoľko sekúnd.

Osvedčená kvalita. 
Vysoko pevná karoséria, materiály s dlhou 
životnosťou a kvalitné vypracovanie.

Optimálna priechodnosť v teréne.
Pohon všetkých kolies 4MOTION2), 6), dvojspojková 
prevodovka DSG2), 6), asistent zjazdu z kopca2), 7), 
asistent rozjazdu do kopca a mechanická uzávierka 
diferenciálu2), 7).

1) Zdroj: promobil, Kategória „Kompaktný kempingový van“, posledné ocenenie 03/2019.      2) Zvláštna výbava za príplatok.      3) Sériová výbava pri California Ocean. Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach a pri California Coast.      4) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery 
sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.      5) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.      6) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.      7) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION.      8) V rámci možností systému.      9) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu.      10) Na želanie k dispozícii aj s minikuchyňou, jednými posuvnými bočnými dverami a šiestimi až siedmimi sedadlami. Bude dostupné neskôr.      Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.



Nový dizajn interiéru. 
Nový prístrojový panel s čierno lakovanými 
obkladmi1) a ušľachtilými dekoračnými lištami1), nové 
poťahy sedadiel odolné proti opotrebovaniu, 
prepracované vstavané skrinky2) s novými dekórmi2)  
a LED vnútorné osvetlenie sériovo.

Vysoký komfort.
Ergonomické sedadlá s tvarovo stálym čalúnením 
premium, vynikajúce tlmenie hluku a tepelná izolácia, 
zlepšený komfort spania vďaka tanierovým pružinám 
v hornom lôžku, predĺženie lôžka s funkciou lóže2)  
a komfortnou podložkou na spanie3).

Vysoký stupeň individualizácie. 
S funkčnou kuchynskou bunkou2), výklopnou 
minikuchyňou4) alebo bez kuchyne5), so štyrmi  
až siedmimi sedadlami6), s jednými alebo dvoma5) 
posuvnými bočnými dverami.

Optimálne digitálne prepojený. 
Farebný Digital Cockpit3) s vysokým rozlíšením, nové 
rádiá a navigačné systémy s dotykovým displejom  
a uhlopriečkou do 23,4 cm (9,2 palca)3), mobilné 
online služby We Connect7) a nový ovládací panel 
Camper – digitálna centrálna ovládacia jednotka 
kempingových funkcií.

1) Sériová výbava pri California Coast a pri California Ocean. Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach.     2) Sériová výbava pri California Coast a pri California Ocean.     3) Zvláštna výbava za príplatok.     4) Sériová výbava pri California Beach Camper. Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.     
5) Sériová výbava pri California Beach Tour.     6) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.     7) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť 

osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.      
8) Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Interiér s maximálnou variabilitou. 
Otočné sedadlá a lavice v obytnej časti, ktoré sa 
dajú pohodlne sklápať, posúvať a fixovať na každom 
mieste sústavy koľajničiek. Viac miesta  
v batožinovom priestore California Beach Camper8) 
a California Beach Tour vďaka novému sklopnému  
a vyberateľnému predĺženiu lôžka.
Zažite Volkswagen California v akcii na  
www.vwuzitkove.sk/california/california
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1) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour. Na obrázku je California Beach Camper so zvláštnou výbavou za príplatok. Model California Beach Camper bude dostupný neskôr.

Potešenie sa začína.
Jazda v California Beach.

Len čo sa zdvihne vietor, už sa opäť začína sezóna kitesurfingu.  

A s ňou aj honba za najlepšími revírmi. Profesionáli ako Alina Kornelli 

a Florian Gruber si s modelom California Beach vezú so sebou 

vlastný surfový tábor. Vďaka nemu majú vždy na mieste kompletný 

výstroj a môžu noc stráviť priamo pri mori. Je jedno, či cestujú  

v California Beach Camper s minikuchyňou alebo v California Beach 

Tour s maximálne až siedmimi1) sedadlami a dvoma posuvnými 

bočnými dverami.

09California – Jazda v California Beach



Mapa navigácie leží bezprostredne pred očami,  
v strede displeja Digital Cockpit1).

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Sériová výbava pri California Coast a pri California Ocean. Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach.  
Na obrázkoch je California Beach Camper so zvláštnou výbavou za príplatok. 

Alina Kornelli, nemecká majsterka 2019 v slalome,  
a Florian Gruber, viacnásobný nemecký majster v pretekoch na trati.

Obytná časť sa rýchlo zmení na prezliekaciu kabínu.

Cvik robí majstra v kitesurfingu. Preto sú Alina Kornelli a Florian Gruber s ich California Beach Camper  
na pobreží tak často, ako je to len možné. Vysoký komfort jazdy a rozmanitá výbava na želanie premenia  
aj najdlhšie trasy na príjemný zážitok. Ergonomicky tvarovaný prístrojový panel poskytuje okrem mnohých 
odkladacích priestorov aj dostatok miesta na inovatívne technológie – napríklad navigačný systém „Discover 
Pro“1) s dotykovým displejom s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca) a pripojením na internet, ako aj nový Digital 
Cockpit1). Obidva systémy sa dajú počas jazdy pohodlne ovládať pomocou multifunkčného koženého volantu2)  
a zavedú športovcov najkratšou cestou k najlepším miestam na pobreží. Po príjazde si za niekoľko minút 
premenia California Beach Camper na pohodlné ubytovanie na pláži s vlastnou minikuchyňou.  
Tak sa môžu kedykoľvek pohodlne najesť priamo na mieste.

11California – Jazda v California Beach



Praktické: sklopné predĺženie lôžka  
delí batožinový priestor na výšku. Navigačný systém „Discover Pro“1) s uhlopriečkou 

23,4 cm (9,2 palca) a hybridným hlasovým ovládaním.

Highlights  
California Beach Camper

Tiež dostupné: 
California Beach Tour

• Kompaktný univerzálny automobil  
 s výklopnou minikuchyňou
• Homologácia obytného automobilu NOVÉ

• Výklopná minikuchyňa NOVÉ

• Štyri až päť2) sedadiel
• 2-miestna lavica so sklopným a vyberateľným  
 predĺžením lôžka NOVÉ

• 3-miestna lavica1) s troma zásuvkami, lôžkovou funkciou  
 a Multiflexboard1), 3) s čalúnením
• Bočné posuvné dvere vpravo
• Ovládací panel Camper s dotykovým displejom NOVÉ

• Komfortné tanierové pružiny v hornom lôžku  
 (1 200 mm x 2 000 mm) NOVÉ

• Elektrohydraulická výklopná strecha so strešným stanom  
 s predným otvorom1) NOVÉ

• Kompaktný univerzálny automobil na každý deň a voľný čas
• Homologácia osobného automobilu 
• Štyri až sedem4) sedadiel
• 2-miestna lavica so sklopným a vyberateľným  
 predĺžením lôžka NOVÉ

• 3-miestna lavica1) s troma zásuvkami, lôžkovou funkciou  
 a Multiflexboard1), 3) s čalúnením
• Jedno alebo dve prídavné sedadlá4)

• Dvoje posuvných bočných dverí NOVÉ

• Ovládací panel Camper s dotykovým displejom NOVÉ

• Komfortné tanierové pružiny v hornom lôžku  
 (1 200 mm x 2 000 mm) NOVÉ

• Elektrohydraulická výklopná strecha so strešným stanom  
 s predným otvorom1) NOVÉ

1) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach.     2) Zvláštna výbava v závislosti od zvolenej konfigurácie s piatimi sedadlami čiastočne za príplatok.     3) Pri objednaní Multiflexboard odpadá kryt batožinového priestoru.  
4) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour. Na obrázkoch je California Beach Camper so zvláštnou výbavou za príplatok.

California Beach Camper 
s homologáciou 
obytného automobilu, 
minikuchyňou, štyrmi 
sedadlami, odkladacími 
priehradkami  
a sklopným predĺžením 
lôžka

California Beach Tour  
s homologáciou 
osobného automobilu, 
dvoma posuvnými 
bočnými dverami, 
siedmimi sedadlami4)  
a Multiflexboard1), 3)

13California – Jazda v California Beach 



1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.     3) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION.     Na obrázkoch je California Beach Camper so zvláštnou výbavou za príplatok.

Mechanická uzávierka diferenciálu.1), 3)  
Ako dodatočná podpora pre pohon všetkých kolies 
4MOTION1), 2) je k dispozícii mechanická uzávierka 
diferenciálu zadnej nápravy. Uľahčuje rozjazd  
v ťažkých podmienkach mimo spevnenej cesty  
a robí z modelu California jedno z vozidiel  
s najlepšou priechodnosťou v teréne vo svojej 
triede.

Spodná ochrana motora.1)

Optimálnu ochranu na nespevnených cestách 
poskytujú robustné kovové ochranné štíty  
na spodnej časti karosérie. Pre model California  
sa dá objednať aj ochrana motora a prevodovky  
z hliníkového plechu, ako aj prídavná spodná 
ochrana diferenciálu zadnej nápravy a bočných 
prahov.

Cesta je cieľom. Je jedno, ktorá.
Pohon všetkých kolies 4MOTION.

Pohon všetkých kolies 4MOTION.1), 2)  
Pomocou elektronicky ovládanej lamelovej spojky  
na zadnej náprave systém pohonu všetkých kolies 
automaticky prispôsobuje rozdeľovanie krútiaceho 
momentu na jednotlivé nápravy momentálnej jazdnej 
situácii. Nízka hmotnosť systému vytvára základ pre 
optimálne jazdné vlastnosti a vysokú jazdnú 
dynamiku.

15California – Technológie pohonu a spôsobilosť na každodenné používanie 



1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     2) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.     3) Zvláštna výbava za príplatok.     4) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.     Na obrázku je California Beach Camper 
so zvláštnou výbavou za príplatok.

Podvozok a prevodovka.

Dvojspojková prevodovka DSG.3), 4) Obidva najvýkonnejšie 
motory TDI sa dajú kombinovať s adaptívnou 7-stupňovou 
dvojspojkovou prevodovkou DSG. Umožňuje automatické 
radenie bez prerušenia prenosu krútiaceho momentu  
a prispôsobuje sa štýlu jazdy vodiča.

Adaptívna regulácia podvozka DCC.3) K dispozícii sú jazdné 
profily „normal“, „komfort“, „eco“ a „sport“. Na prepínanie 
slúži tlačidlo a dá sa uskutočniť aj počas jazdy. Navyše sa dá 
nastaviť jeden individuálny jazdný profil.

Až do najvzdialenejšieho kúta.
Dostatočne kompaktný pre nové objavy.

California po desaťročia patrí k najpraktickejším 
kempingovým automobilom. No dá sa využívať nielen 
na dovolenke, ale aj každý deň. Vďaka svojmu 
kompaktnému tvaru a výške 1 990 mm1) sa zmestí  
do väčšiny parkovacích domov. Úzke výjazdy, kľukaté 
uličky a kamennú dlažbu v historických centrách 
miest zvláda rovnako suverénne ako dlhé jazdy po 

diaľnici. Pri tom sa vyznačuje vynikajúcou 
obratnosťou na úrovni osobného automobilu, 
vysokou polohou sedadla vodiča nad cestou  
a variabilným priestorom pre cestujúcich  
s maximálne až siedmimi2) sedadlami. Práve táto 
všestrannosť urobila z neho to, čím je – univerzálnym 
automobilom, ktorý sa teší veľkej obľube. 

17
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Bezpečne na dovolenku.
Desať asistenčných systémov, ktoré jednoducho treba mať.

1) V rámci možností systému.     2) Zvláštna výbava za príplatok.     3) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu.     4) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION.

Rozpoznávanie dopravných 
značiek.1), 2) NOVÉ

Zachytáva dopravné značky 
obmedzujúce rýchlosť, 
zákaz predbiehania, ako aj 
časovo a podľa počasia 
platné obmedzenia 
pomocou kamery  
a zobrazuje ich na displeji 
palubného počítača  
v združenom prístroji.

Asistent stabilizácie  
pri bočnom vetre.1) NOVÉ 

Stabilizuje vozidlo pri silnom 
nárazovom bočnom vetre 
automatickým zásahom 
prostredníctvom bŕzd.

Parkovací asistent  
„Park Assist”.1), 2) NOVÉ

Umožňuje automatické 
zaparkovanie na pozdĺžne 
alebo priečne parkovacie 
miesto ovládaním riadenia.

Adaptívny tempomat ACC 
so systémom 
monitorovania premávky 
pred vozidlom „Front 
Assist“ a funkciou 
núdzového brzdenia „City 
Emergency Brake“.1), 2)

Automaticky prispôsobuje 
rýchlosť vozidlu idúcemu 
vpredu a pri tom udržiava 
odstup nastavený vodičom  
v rámci nastaveného limitu.

Asistent udržania jazdného 
pruhu „Lane Assist”.1), 2), 3) NOVÉ

Pomocou multifunkčnej kamery 
registruje čiary značenia 
jazdného pruhu a koriguje smer 
jazdy pri neúmyselnom 
opustení jazdného pruhu.

Asistent pre vyparkovanie.1), 2) 
NOVÉ

Podporuje vodiča pri cúvaní  
z parkovacieho miesta na cestu. 
Ak sa približuje zboku iné 
vozidlo, upozorní vodiča 
výstražným tónom, a ak vodič 
nereaguje, automaticky zabrzdí 
vozidlo.

Asistent zjazdu z kopca.1), 2), 4)

Znížením otáčok motora,  
a ak je to potrebné  
aj zásahom brzdami 
zabezpečuje kontrolovaný  
a bezpečný zjazd z kopca.

Asistent manévrovania  
s prívesom „Trailer Assist”.1), 2) NOVÉ

Zjednodušuje ovládanie súpravy 
pri manévrovaní na úzkych 
parkovacích miestach a pri cúvaní 
s prívesom.

Asistent bočnej ochrany 
karosérie.1), 2) NOVÉ

Pomocou ultrazvukových 
senzorov monitoruje 
priestor na bokoch vozidla, 
pričom upozorňuje na 
kritické priblíženie k stĺpom 
a múrom na displeji 
systému infotainmentu.

Kontrola tlaku vzduchu  
v pneumatikách.1), 2) NOVÉ

Informuje vodiča pred 
jazdou a počas jazdy  
o aktuálnom tlaku vzduchu  
v pneumatikách a upozorní 
na stratu tlaku. V každom 
kolese je senzor, ktorý 
rádiovým signálom prenáša 
hodnotu tlaku.

19California – Asistenčné systémy 



V prírode chutí najlepšie. 
Varenie v California Coast.

Príroda volá. A čoraz viac ľudí toto volanie nasleduje. Cesty na romantické 

pobrežia so strmými útesmi, ku skrytým horským jazerám alebo cez stáročia 

starú kultúrnu krajinu sú v trende. Kto to chce mať ešte autentickejšie, vyberie si 

na jedenie regionálne produkty a sám si ich aj pripraví. Najlepšie v kempingovom 

automobile California, napríklad v California Coast.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok. 21California – Varenie v California Coast



Vanička na umývanie sa dá vybrať a použiť vonku.

Jedno je isté: na dovolenke vo voľnej prírode človek vyhladne. Preto má California Coast plne funkčnú 
kuchynskú bunku, v ktorej si môžete kedykoľvek pripraviť čerstvé jedlo. Mnoho ďalších prvkov výbavy uľahčuje 
život v divočine. Napríklad 30-litrová nádrž na čerstvú vodu, 42-litrová kompresorová chladnička alebo dve 
bezúdržbové prídavné batérie. Mnoho úkonov sa dá jednoducho urobiť aj vonku mimo vozidla. Umožňuje to 
stabilná hliníková kempingová súprava, vyberateľná vanička na umývanie a vonkajšia sprcha*. Jedeniu pod 
šírym nebom tak nestojí nič v ceste.

* Zvláštna výbava za príplatok.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok. 23California – Varenie v California Coast 



Pri varení sa dá flexibilná pracovná doska jednoducho 
posunúť dozadu a zafixovať na zadnej lavici. Vnútorná 
výška v kuchyni je pri vyklopenom hornom lôžku  
do 2 300 mm1).

Dve kempingové stoličky a kempingový  
stôl sa dajú rýchlo rozložiť.

Highlights 
California Coast
• Komfortný kempingový automobil s bohatou výbavou
• Multifunkčný kožený volant a palubný počítač „Plus“ 
• Ovládací panel Camper s dotykovým displejom NOVÉ 
• Plnohodnotná kuchyňa s plynovým varičom, drezom a 42-litrovou  
 kompresorovou chladničkou
• Prepracovaný dizajn skriniek so vzhľadom dreva Bright Oak NOVÉ

• 2-miestna lavica a prídavné samostatné sedadlo2)

• Spodné lôžko s funkciou lóže (1 140 mm x 1 950 mm) NOVÉ 
• Komfortné tanierové pružiny v hornom lôžku (1 200 mm x 2 000 mm) NOVÉ

• Elektrohydraulická výklopná strecha so strešným stanom  
 s predným otvorom2)

• Dve prídavné batérie (150 Ah)
• Kempingové stoličky a kempingový stôl, ktoré sa dajú priestorovo úsporne uložiť

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.      2) Zvláštna výbava za príplatok.      Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

California Coast s kuchynskou bunkou, svetlými vstavanými 
skrinkami, štyrmi sedadlami a predĺžením lôžka s funkciou lóže.

Stabilný kryt z bezpečnostného skla  
sa dá použiť ako pracovná plocha. 
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* Zvláštna výbava za príplatok.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Tu varia aj oči. 
Nový dizajn kuchyne v California Coast/Ocean.

V California Coast a California Ocean vás očakáva plnohodnotná kuchynská bunka v novom dizajne. Základ 
konštrukcie tvorí ľahký, no pritom vysoko pevný hliníkový kompozit. Povrchové plochy majú v California Coast 
vzhľad svetlého dreva a v California Ocean ušľachtilý vzhľad bridlice. K základnej výbave patrí okrem 
kombinácie variča a drezu z nerezu aj 42-litrová kompresorová chladnička, veľká spodná skrinka, flexibilná 
pracovná doska a tri odkladacie priehradky. Tak ani trojchodovému menu nestojí nič v ceste.

Kombinácia variča a drezu. Pod dvojdielnym krytom  
z bezpečnostného skla je vľavo plynový varič s dvoma 
horákmi (max. 1 800 W) s komfortným piezo-
elektrickým zapaľovaním a vpravo nerezový drez  
s vyberateľnou vaničkou na umývanie.

Flexibilná pracovná doska. Dá sa posúvať na 
koľajničke a podoprieť výklopnou opornou nohou, 
zafixovať priloženými gumovými pásmi na opierke 
hlavy zadnej lavice alebo jednoducho zaklopiť. 

Kompresorová chladnička 42 l. Zhora ľahko prístupná 
chladnička s objemom 42 l a závesným košom má 
integrovaný kompresor na chladenie. Vďaka dobrej 
izolácii a prídavnej batérii zostanú nápoje a potraviny 
aj počas jazdy osviežujúco chladné.

Zadná skriňa. Tu sú umiestnené všetky dôležité 
komponenty na zásobovanie elektrickou energiou, 
vodou a plynom. Prúdové chrániče, nádrž na čistú 
vodu, priestor na propán-butánovú fľašu 2,8 kg*  
a pákový vypúšťací ventil na čistú vodu.

Odkladacie priehradky. Pri úzkom okne nad 
kompresorovou chladničkou je integrovaný pohyblivý 
zatemňovací modul s troma odkladacími 
priehradkami, ktoré sa vynikajúco hodia na uloženie 
korenín. Keď sa odkladacie priehradky posunú dozadu, 
okno umožňuje výhľad do prírody.

Spodná kuchynská skrinka. Je prístupná pomocou 
dvoch posuvných dvierok a dá sa otvoriť aj pri 
rozloženom lôžku. Vnútri obsahuje napr. výsuvnú 
kazetu na príbory a v zadnej časti je umiestnená 
30-litrová nádrž na odpadovú vodu, chránená proti 
mrazu.
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Výklopná minikuchyňa.* Keď sa robustná hliníková 
konštrukcia s nerezovou pracovnou doskou zasunie 
do bočného obloženia, dá sa celá šírka kabíny 
California Beach využiť pre lôžko.

Odkladacia plocha.* K minikuchyni* patrí aj veľká 
odkladacia plocha s vysokým okrajom. Riady, 
otvárače na konzervy a chňapky na hrnce sú tak 
vždy poruke.

Schránka na plynovú fľašu.* Pod hermeticky 
uzatvárateľným krytom je miesto na upevnenie 
propán-butánovej plynovej fľaše (1,8 kg) a jej 
pripojenie k plynovej hadici variča.

* Sériová výbava pri California Beach Camper.     Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Rýchla večera.
Nová minikuchyňa v California Beach.

Minikuchyňa* so zaveseným výklopným stolíkom. 
Všestranný sklopný stolík, ktorý je počas jazdy 
uložený v bočných posuvných dverách, sa dá zavesiť 
do vodiacej koľajničky vyklopenej minikuchyne*  
a postaviť na dve oporné nohy.

Praženica ráno, cestoviny na obed alebo teplá polievka pred spaním: so sériovou 
výklopnou minikuchyňou* môžete teraz aj v California Beach Camper pohodlne 
pripraviť jednoduché jedlá. Počas jazdy je pracovná plocha s jednohorákovým 
plynovým varičom bezpečne uložená v bočnom obložení. Po príchode na miesto  
sa dá varič rýchlo vytiahnuť a uviesť do prevádzky. Po použití sa dá minikuchyňa 
rovnako ľahko vyčistiť a zaklopiť, aby vás neobmedzovala v noci pri spaní. 
Mimochodom: výklopná minikuchyňa* je na želanie k dispozícii aj pre California 
Beach Tour.
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Otvoriť dvere a vychutnávať. 
Bývanie a spanie  
v California Ocean.

Na najkrajších miestach sveta spravidla nestoja žiadne 

hotely. Iba ak by ste mali vlastný so sebou. Ak správne 

zaparkujete, zažijete s California Ocean nielen nádherný 

výhľad na kulisu vyrážajúcu dych, ale – za bezoblačných nocí 

– aj nezabudnuteľný pohľad na hviezdy.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok. 31California – Bývanie a spanie v California Ocean



Tlmiteľné LED ambientné osvetlenie zaplavuje 
interiér teplým, náladovým svetlom. 

Vo vlastnom domove je najkrajšie. Najmä vtedy, keď si ho môžete zobrať so sebou k najodľahlejším cieľom. 
California Ocean poskytuje rodinám túto bezhraničnú slobodu. Ráno sa deti zobudia na vlastnom zvýšenom 
lôžku s nerušeným výhľadom až po horizont. Popoludní si môžu rodičia natiahnuť nohy a odpočívať v lóži 
svojej obývačky. A večer môžu všetci spoločne nechať deň doznieť v útulnom prostredí vlastnej kuchyne pri 
príjemne stlmenom LED osvetlení, kým ďalší deň ráno vyrazia do novej lokality. Tak zažíva rodina každý deň 
niečo nové. A napriek tomu zostáva medzi svojimi štyrmi stenami.

Predĺženie lôžka s funkciou lóže premení lôžko na obľúbené miesto.

Panoramatické okno v strešnom stane  
sa dá otvoriť pomocou zipsu.

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok. 33California – Bývanie a spanie v California Ocean 



Ovládací panel Camper sa dá dosiahnuť  
aj z horného lôžka.

Vďaka tanierovým pružinám je teraz horné 
lôžko ešte pohodlnejšie.

Na novom ovládacom paneli Camper sa nezávislé kúrenie na noc 
môže nastaviť na trvalú prevádzku.

• Elegantný kempingový automobil s kvalitnou výbavou
• Šesť chrómových líšt vpredu
• Svetlomety do hmly s funkciou odbočovacích svetiel, svetlomety a LED zadné skupinové svetlá 
• Multifunkčný kožený volant a Digital Cockpit* NOVÉ

• Klimatizácia „Climatronic“, teplovzdušné nezávislé kúrenie a dvojité zasklenie v obytnej časti
• Ovládací panel Camper s dotykovým displejom NOVÉ

• Plnohodnotná kuchyňa s plynovým varičom, drezom a 42-litrovou kompresorovou chladničkou
• Prepracovaný dizajn skriniek so vzhľadom bridlice vo farbe Graphite Grey NOVÉ

• 2-miestna lavica a prídavné samostatné sedadlo*
• Koncepcia osvetlenia „Ambiente“ a LED osvetlenie skriniek
• Lôžko s funkciou lóže (1 140 mm x 1 950 mm) NOVÉ

• Komfortné tanierové pružiny v hornom lôžku (1 200 mm x 2 000 mm) NOVÉ

• Elektrohydraulická výklopná strecha so strešným stanom s predným otvorom
• Kempingové stoličky a kempingový stôl, ktoré sa dajú priestorovo úsporne uložiť

Highlights 
California Ocean

* Zvláštna výbava za príplatok.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

California Ocean s kuchynskou bunkou, tmavými vstavanými 
skrinkami, štyrmi sedadlami a predĺžením lôžka s funkciou lóže.
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Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Útulný ako nikdy predtým. 
Nový komfort bývania a spania  
v California Coast/Ocean.

V kempingovom automobile California strávite najkrajšie dni v roku – a aj 
noci. Preto na hornom lôžku tanierové pružiny pod matracom zabezpečujú 
ešte pohodlnejší spánok. Spodné dvojlôžko je po prvý raz vybavené 
funkciou lóže. Hlavová časť sa dá zdvihnúť dohora v niekoľkých stupňoch  
a zafixovať presne tam, kde ju chcete mať najradšej. 

Zatemnenie v kokpite. Predné okno sa dá zatemniť 
dvoma roletami, okná vo dverách vodiča  
a spolujazdca magnetickými záclonami.

Zatemnenie v obytnom priestore. Integrované 
rolety sa dajú stiahnuť nadol vo vodiacich 
koľajničkách a zatemnia bočné okná. Reflexný 
hliníkový povrch vonkajšej strany roliet navyše 
vytvára tepelnú izoláciu.

Stropná úložná schránka. Nad operadlom lavice je 
umiestnená výklopná úložná schránka. Má objem  
cca 45 l a dá sa otvoriť aj posediačky a poležiačky.

Zásuvka pod 2-miestnou lavicou. V zásuvke  
s objemom cca 60 l sa dajú uložiť predmety malej  
a strednej veľkosti, napríklad vankúše a deky.

Skriňa na šaty. V zadnej časti je dvojdielna 
zabudovaná skriňa na šaty so zrkadlom, tyčou  
na šaty a uzamykateľnou schránkou na cennosti. 

Prepracované dvere skrine sa dajú ľahko otvárať  
a zatvárať.

Tanierové pružiny. Flexibilné tanierové pružiny  
sa presne prispôsobujú telu ležiacej osoby, a tým 
zvyšujú komfort na hornom lôžku s rozmermi  
1 200 mm x 2 000 mm.
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1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Pri objednaní Multiflexboard odpadá kryt batožinového priestoru.     3) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.     4) Sériová výbava pri California Beach Camper. Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour. 
Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

6- alebo 7-sedadlová verzia3) s výklopnou 
minikuchyňou4). S touto verziou California Beach Tour 
máte dve vozidlá v jednom: van so šiestimi3) alebo 
siedmimi3) sedadlami na každodenné používanie  
a kempingový automobil so štyrmi sedadlami  
na voľný čas.

2-miestna lavica s bočným úložným priestorom. 
Tento prvok výbavy sa odporúča pre páry alebo malé 
rodiny, ktoré potrebujú iba málo sedadiel, ale zato 
veľa úložného priestoru. Lavica sa dá kombinovať  
s výklopnou minikuchyňou4). 

Manuálna výklopná strecha. Dá sa ľahko odomknúť 
vo vstupnom otvore a vytlačiť dohora. Na želanie je 
California Beach po prvý raz k dispozícii aj s elektro-
hydraulicky výklopnou strechou so strešným stanom 
s predným otvorom1).

Nechať sa zobudiť vlnami skoro ráno na pláži – v nijakom inom vozidle to nie je také 
vysoko pravdepodobné ako v California Beach. Jeho celý interiér je zariadený  
na spontánne cesty a jeho markízu1) si môžete roztiahnuť tam, kde sa vám  
to najlepšie páči. Pri tom nehrá rolu, či sa rozhodnete pre sériovú 4-sedadlovú 
verziu alebo voliteľnú 5-, 6- alebo 7-sedadlovú verziu. Všetky majú nové sklopné 
predĺženie lôžka alebo Multiflexboard1), 2), nepriehľadné zatemňovacie rolety  
v obytnej časti a látkové záclony v kokpite.

Váš dom pri mori. 
Nový komfort bývania a spania  
v California Beach.
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Cieľ pred očami. 
Cesta do digitálneho sveta.

Autá sú čoraz inteligentnejšie. Aj California má už dnes mnoho 

digitálnych technológií, ktoré zvyšujú komfort pri jazde a kempovaní. 

Napríklad Digital Cockpit1) s vysokým rozlíšením a zobrazením mapy 

navigácie. Alebo nový ovládací panel Camper, ktorým sa dajú ovládať 

všetky dôležité funkcie pri kempovaní. Alebo Volkswagen We Connect2): 

rozličné služby, ktoré robia zo smartfónu diaľkový ovládač pre auto.  

A to je ešte len začiatok.

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus  
s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok. 41California – Digitalizácia a konektivita 



Druhá mapa navigácie v trojrozmernom (3D) zobrazení1) s vysokým rozlíšením 

Playlist smartfónu

Rozpoznávanie dopravných značiek2), 4)

Prehľad jazdných dát

V modelovom rade California teraz môžete zažiť digitálny pokrok na vlastnej koži. Najmodernejšie systémy 
infotainmentu s veľkou kapacitou pamäte a Digital Cockpit2) poskytujú mnoho nových funkcií. Digital Cockpit2) 
má displej s uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca) s vysokým rozlíšením, intenzívnymi farbami a jasným, 
kontrastným obrazom. Digitálny združený prístroj sa ovláda prostredníctvom dotykového displeja systému 
infotainmentu a multifunkčného koženého volantu3). Pomocou tlačidiel na volante môžete pohodlne listovať  
v playliste svojho smartfónu alebo nastavovať bezpečný odstup adaptívneho tempomatu ACC2), 4). Ešte viac 
možností máte, keď skombinujete Digital Cockpit2) s navigačným systémom „Discover Pro“2) vybaveným 
displejom s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca). Vtedy si môžete nastaviť veľkoplošne druhú mapu navigácie  
na displeji Digital Cockpit2).

1) K dispozícii iba s navigačným systémom „Discover Pro“.     2) Zvláštna výbava za príplatok.     3) Sériová výbava pri California Coast a California Ocean.  
Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach.     4) V rámci možností systému.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Digital Cockpit
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We Connect2)  

a We Connect Plus2), 3)

We Connect2) 

Volanie asistenčnej služby NOVÉ

Informačné volanie
Parkovacia poloha 
Automatické hlásenie pri nehode NOVÉ

Stav vozidla
Dvere a svetlá
Správa o stave vozidla
Jazdné dáta
Plánovanie termínu v servise

We Connect Plus2), 3)

Online dopravné informácie NOVÉ

Online vyhľadávanie zvláštnych cieľov
Online aktualizácia máp NOVÉ

Online hlasové ovládanie NOVÉ

Streamovanie médií8) NOVÉ

Oblastné oznámenie
Online alarm pri krádeži
Online nezávislé kúrenie4)

Zamknutie a odomknutie9)

Internetové rádio8) NOVÉ

WLAN hotspot8) NOVÉ

Upozornenie prekročenia rýchlosti
Trúbenie a blikanie
Online výpočet trasy
Čerpacie a nabíjacie stanice
Parkoviská

S ovládacím panelom Camper máte teraz k dispozícii digitálnu centrálnu jednotku, ktorou môžete 
pohodlne ovládať rozličné funkcie modelu California. Jednotlivé body menu môžete voliť intuitívne 
na dotykovom displeji. Následne sa dajú zabudované spotrebiče uviesť do prevádzky otočným 
gombíkom. Niektoré palubné systémy – napríklad nezávislé kúrenie4) – môžete po prvý raz spustiť 
dokonca aj z vášho smartfónu. Stačí, keď si stiahnete aplikáciu We Connect App do vášho smartfónu, 
predplatíte si We Connect Plus2), 3) a spojíte sa so svojím vozidlom. California je totiž vďaka 
integrovanej SIM karte5) online. Prirodzene, We Connect Plus2), 3) zahŕňa ešte veľa ďalších služieb, 
ktoré zvyšujú pohodlie na dovolenke, napríklad Online alarm pri krádeži, ktorý vám dáva pocit 
bezpečnosti v cudzom prostredí, Online dopravné informácie, s ktorými je navigačný systém vždy  
v obraze. Ale aj bezplatný We Connect2) vám poskytuje rozličné užitočné nástroje, napríklad volanie 
asistenčnej služby a vyhľadanie polohy zaparkovaného vozidla. Zaregistrujte sa teraz  
na We Connect2) a využívajte celé spektrum našich služieb.

Kontrola zásobovania energiou a čerstvou vodou

Zobrazenie sklonu vozidla

Ovládanie elektrohydraulickej výklopnej strechy1)

Indukčná nabíjačka6)

We Connect2): Parkovacia poloha 

We Connect Plus2), 3): Online alarm pri krádeži

Wireless App-Connect6), 7)

Ovládací panel Camper

1) Sériová výbava pri California Ocean. Zvláštna výbava pri California Beach a California Coast.     2) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na 
We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní 
po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.     3) Pri aktívnom predĺžení od druhého 
roka za príplatok.     4) K dispozícii iba v kombinácii s teplovodným prídavným kúrením s programovateľnou funkciou nezávislého kúrenia.     5) Služby sú dostupné iba s existujúcou alebo osobitne 
uzavretou zmluvou na mobilné dátové služby a v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete.     6) Zvláštna výbava za príplatok.     7) Iba v kombinácii s prístrojom podporujúcim CarPlay od 
navigačného systému „Discover Media“.     8) K dispozícii iba s balíkom služieb Streaming & Internet.     9) Služba Zamknutie a odomknutie je relevantná z hľadiska zabezpečenia vozidla a vyžaduje  
overenie identity užívateľa postupmi Volkswagen Ident. Pri tom sa vaša identita overuje prostredníctvom partnera Volkswagen alebo video-chatu. Rozsah služieb We Connect a We Connect Plus  
sa môže v jednotlivých štátoch líšiť a niektoré služby môžu byť dostupné neskôr.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

We Connect Plus2), 3): Online nezávislé kúrenie
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Otázka typu.  
Porovnanie línií výbavy. V California Ocean vás očakáva to najlepšie, čo môže 

kempingový automobil ponúknuť: maximálny 
odpočinok. Tmavý dizajn bridlicovej farby v obytnom 
priestore, náladové osvetlenie a elektrohydraulicky 
výklopná strecha so stanom, vybaveným balkónovým 
otvorom vpredu, robia z každej cesty dovolenku snov. 
LED svetlomety a LED zadné skupinové svetlá 
zušľachťujú vonkajší dizajn. 

California Coast predstavuje ideálny základný tábor 
pre ľudí, ktorých to často ťahá do voľnej prírody. 
Kombinuje robustné vonkajšie vyhotovenie, odolné 
proti opotrebovaniu s interiérom poskytujúcim 
nezávislosť – napríklad vďaka plnohodnotnej kuchyni, 
veľkej nádrži na čistú vodu a mnohým úložným 
priestorom. 

Pre svetobežníkov. 
California Coast.

Pre náročných. 
California Ocean.

1) Sériová výbava pri California Beach Camper.     2) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour.     3) Zvláštna výbava za príplatok pri California Beach Tour. Druhé posuvné bočné dvere odpadajú.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Je jedno, či chcete ísť na túry do hôr alebo surfovať  
k moru: California Beach Camper je univerzálne 
vozidlo, ktoré poskytuje všetko, čo človek potrebuje 
na dovolenku. Sériová minikuchyňa1), úložný priestor  
a štyri, resp. voliteľne päť sedadiel zvýrazňujú 
mimoriadne kvality tohto kempingového vozidla  
a po prvý raz umožňujú registráciu ako obytný 
automobil. 

Kto chce model California používať hlavne doma, 
môže si vybrať California Beach Tour. Má homologáciu 
osobného automobilu, po prvý raz má dvoje 
posuvných bočných dverí a na želanie môže byť 
vybavený až siedmimi2) sedadlami. K dispozícii je aj 
výklopná minikuchyňa3) a elektrohydraulicky výklopná 
strecha so strešným stanom2). Tak sa každý spontánny 
výlet premení na malú dovolenku. 

Pre začínajúcich.
California Beach Camper.

Na každý deň.
California Beach Tour.
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Laky

Obrázky na týchto stranách sú iba orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby lakov.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

Lak s perleťovým efektom Štandardné lakyDvojfarebné lakovania

02 16

09

05

12

15

03 17

10

06

13

04 18

11

07

14

08

• Sériová výbava    • Doplnková výbava    – Nie je dostupné

Laky Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Dvojfarebné lakovania

01 Strieborná Reflex 
       /Červená Fortana NOVÉ 

● ● ● ●

02 Strieborná Reflex 
       /Sivá Indium NOVÉ

● ● ● ●

03 Strieborná Reflex 
       /Modrá Starlight NOVÉ  

● ● ● ●

04 Biela Candy/Bronzová Copper NOVÉ  ● ● ● ●

05 Biela Candy/Zelená Bay Leaf NOVÉ ● ● ● ●

06 Biela Candy/Sivá Ascot NOVÉ  ● ● ● ●

07 Béžová Mojave/Čierna Deep NOVÉ ● ● ● ●

Laky s perleťovým efektom

08 Čierna Deep ● ● ● ●

Metalizované laky

09 Strieborná Reflex  ● ● ● ●

10 Sivá Indium ● ● ● ●

11 Modrá Starlight ● ● ● ●

12 Béžová Mojave ● ● ● ●

13 Bronzová Copper NOVÉ  ● ● ● ●

14 Červená Fortana NOVÉ  ● ● ● ●

15 Zelená Bay Leaf NOVÉ  ● ● ● ●

Štandardné laky

16 Biela Candy  ● ● ● ●

17 Sivá Ascot NOVÉ ● ● ● ●

18 Červená Cherry ● ● ● ●

Individuálne laky

Na želanie je California k dispozícii 
aj v mnohých iných farebných 
odtieňoch. Váš partner Volkswagen 
Úžitkové vozidlá vám poskytne 
informácie o rozmanitých 
možnostiach individuálneho 
lakovania.

● ● ● ●

Metalizované laky

01
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Kolesá 02

18"

16"
03 04 0605 07 08

12 131009 11

1) Podľa kombinácie motora a prevodovky.     2) K dispozícii iba pre California EDITION.     Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. • Sériová výbava    • Doplnková výbava    – Nie je dostupné

01
Kolesá Beach

Tour
Beach
Camper

Coast Ocean

16-palcové disky

01   Oceľový disk s veľkoplošným krytom1) NOVÉ 6,5 J x 16.  
S pneumatikou 215/65 R 16. 

● ● ● ●

02 Disk z ľahkej zliatiny „Clayton“ 6,5 J x 16. 
Strieborný. S pneumatikou 215/65 R 16. 

● ● ●     ●1)

17-palcové disky

03 Oceľový disk s krytom stredu1) 7 J x 17.  
S pneumatikou 235/55 R 17.

● ● ● ●

04 Disk z ľahkej zliatiny „Devonport“ 7 J x 17.  
 Strieborný. S pneumatikou 235/55 R 17.

● ● ●     ●1)

05  Disk z ľahkej zliatiny „Aracaju“ NOVÉ 7 J x 17.  
Strieborný. S pneumatikou 235/55 R 17. 

● ● ● ●

06  Disk z ľahkej zliatiny „Aracaju“ NOVÉ 7 J x 17.  
Čierny, povrch lesklo sústružený2). S pneumatikou 235/55 R 17. 

● ● ● ●

07  Disk z ľahkej zliatiny „Woodstock“ 7 J x 17.  
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17.

● ● ● ●

08  Disk z ľahkej zliatiny „Posada“ NOVÉ 7 J x 17.
 Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 235/55 R 17. 

● ● ● ●

18-palcové disky

09   Disk z ľahkej zliatiny „Springfield“ 8 J x 18. 
Strieborný. S pneumatikou 255/45 R 18.

● ● ● ●

10  Disk z ľahkej zliatiny „Springfield“ 8 J x 18.  
Čierny2). S pneumatikou 255/45 R 18.

● ● ● ●

11  Disk z ľahkej zliatiny „Palmerston“ 8 J x 18.  
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18. 

● ● ● ●

12  Disk z ľahkej zliatiny „Teresina“ NOVÉ 8 J x 18. 
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.

● ● ● ●

13  Disk z ľahkej zliatiny „Valdivia“  NOVÉ 8 J x 18.  
Čierny, povrch lesklo sústružený. S pneumatikou 255/45 R 18.

● ● ● ●

Zimné pneumatiky na ďalšej súprave kolies ● ● ● ●

17"
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Poťahy sedadiel, farby interiéru a strešné stany

01 06 08 | 11

0702

04

03

05

13

14

15

• Sériová výbava    • Doplnková výbava    – Nie je dostupné1) K dispozícii iba s 3-miestnou lavicou.     2) Nie je k dispozícii pre všetky laky. Obrázky na týchto stranách sú iba orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby.     Na obrázku 08 je Multivan.     Na obrázkoch 09 a 10 je Caravelle.

09 | 12

10 | 12

Poťahy sedadiel a povrchy skriniek Beach
Tour

Beach 
Camper

Coast Ocean

Poťahy sedadiel

01 Látka „Mixed Dots“ Palladium  NOVÉ ● ● ● —
02 Látka „Circuit“ Palladium  NOVÉ — — ● ●

03 Látka „Quadratic“1) Čierna Titanium  NOVÉ ● ● — —

04 Mikroflís „ArtVelours“,  
       dvojfarebný Palladium/Čierna Titanium  NOVÉ

● ● — —

05 Mikroflís „ArtVelours“ Palladium NOVÉ — — ● ●

Povrchy skriniek

06 Vzhľad dreva Bright Oak  NOVÉ — — ● ●

07 Vzhľad bridlice Graphite Grey  NOVÉ — — — ●

Dekoračné lišty, farby interiéru a strešné stany Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Dekoračné lišty

08 Bright Brushed Grey NOVÉ ● ● ● ●

09 Pewter Wave Grey NOVÉ — — — ●

10 Grey Woodgrain NOVÉ ● ● — —

Farby interiéru

11 Čierna Titanium/Čierna Titanium  NOVÉ ● ● — —
12 Čierna Titanium/Palladium NOVÉ ● ● ● ●

Strešné stany 

13 Červená Strawberry2) ● ● ● ●

14 Modrá Glacier2) ● ● ● ●

15 Sivá Basalt NOVÉ ● ● ● ●
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05 Rádio „Composition“1). Systém má farebný 
dotykový displej s uhlopriečkou 16,5 cm (6,5 palca), 
zosilňovač 4 x 20 W a štyri2), resp. šesť3) 
reproduktorov. Okrem toho má čítačku na SD kartu, 
dve externé rozhrania USB, rozhranie Bluetooth  
pre mobilný telefón a podporuje základné služby  
We Connect4), ako aj vybrané služby We Connect 
Plus4), 5).

06 Navigačný systém „Discover Media“1). Systém  
s farebným dotykovým displejom 20,3 cm (8 palcov) 
so senzorom priblíženia, výkonom 4 x 20 W a šiestimi 
reproduktormi umožňuje hybridnú navigáciu, výber 
rozličných máp a bezplatnú aktualizáciu máp cez 
internet. Má internú pamäť 32 GB na záznam médií, 
dve externé rozhrania USB, rozhranie Bluetooth pre 
mobilný telefón, hybridné hlasové ovládanie  
a internetové rádio. Systém podporuje wireless6)  
App-Connect, We Connect4) a We Connect Plus4), 5).

07 Navigačný systém „Discover Pro“7). Navyše  
k funkciám navigačného systému „Discover Media“ 
tento systém, vybavený farebným dotykovým 
displejom s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca)  

a senzorom priblíženia, umožňuje súčasné zobrazenie 
mapy navigácie na displeji digitálneho združeného 
prístroja Digital Cockpit8) a na obrazovke navigačného 
systému. Má internú pamäť 64 GB a prijímač 
digitálneho rozhlasového vysielania DAB+.

Palubný počítač „Premium“. Zobrazuje dôležité 
prevádzkové informácie trojrozmerne a vo farbe.

Rozhranie pre mobilný telefón „Comfort“ s funkciou 
indukčného nabíjania. Zlepšuje kvalitu príjmu 
pripojením na vonkajšiu anténu a bezkontaktne nabíja 
kompatibilné smartfóny.

05

06

07

Výbava
01

02

03

04

01 Chrómové lišty. Celkom šesť chrómových líšt na 
maske California Ocean vytvára lesklé akcenty.

01 LED svetlomety. Zabezpečujú intenzívne 
osvetlenie s dlhým dosahom a dodávajú vozidlu 
atraktívnu svetelnú grafiku.

02 Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné 
vonkajšie spätné zrkadlá. Pri zamknutí vozidla 
diaľkovým ovládačom sa automaticky sklopia.

03 Plaketa „Bulli“. Chrómový emblém vedľa bočných 
smerových svetiel.

04 Elektrické 12-smerové nastavovanie sedadla. 
Bedrová opierka, sklon operadla, výška, sklon  
a pozdĺžny posun sedadla sa dajú nastaviť elektricky  
a uložiť do pamäte.

1) Na želanie k dispozícii aj s DAB+ a komfortným telefonovaním.     2) Sériová výbava pri California Beach.     3) Sériová výbava pri California Coast a California Ocean.     4) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím 
užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu 
počas dohodnutého bezplatného obdobia.     5) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok.     6) Iba v kombinácii s prístrojom podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“.     7) Na želanie k dispozícii aj s komfortným telefonovaním. 8) Zvláštna výbava za príplatok. 
Na obrázkoch 02 a 03 je Multivan. • Sériová výbava    • Doplnková výbava    – Nie je dostupné

Výbava Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Dizajn

Nárazníky vo farbe karosérie ● ● ● ●

Kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky nelakované ● ● ● —
Kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky vo farbe karosérie ● ● ● ●

Maska chladiča s dvoma chrómovými lištami ● ● ● —
Maska chladiča čierno lakovaná, s piatimi chrómovými lištami — — — ●

Chrómová lišta na spodnej mriežke v nárazníku — — — ●

Halogénové svetlomety H7 (obr. str. 11) ● ● ● —
LED svetlomety ● ● ● ●

LED zadné skupinové svetlá ● ● ● ●

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá ● ● ● ●

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá ● ● ● ●

Plaketa „California“ ● ● ● ●

Plaketa „Bulli“ ● ● ● ●

Kokpit

Prístrojový panel s otvorenými odkladacími priehradkami, držiakmi na 
nápoje a uzamykateľnou odkladacou schránkou pred spolujazdcom NOVÉ

● ● ● ●

Prístrojový panel s aplikáciami v chrómovom vyhotovení  
a čierno lakovanými obkladmi NOVÉ

● ● ● ●

Prístrojový panel s dekoračnou lištou Bright Brushed Grey NOVÉ ● ● ● ●

Prístrojový panel s dekoračnou lištou Pewter Wave Grey  
(obr. str. 05) NOVÉ 

— — — ●

Prístrojový panel s dekoračnou lištou Grey Woodgrain NOVÉ ● ● — —
Ovládací panel Camper NOVÉ ● ● ● ●

Sedadlá otočné o 180° s lakťovými opierkami a bedrovou opierkou ● ● ● ●

Elektrické 12-smerové nastavovanie sedadla ● ● ● ●

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ● ● — —
Multifunkčný kožený volant, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný ● ● ● ●

Elektrické ovládanie okien ● ● ● ●

Výbava Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Kokpit  (pokračovanie)

Palubný počítač „Plus“ ● ● — —
Palubný počítač „Premium“ — — ● ●

Digital Cockpit (obr. str. 42) NOVÉ ● ● ● ●

Koberec na podlahe vo farbe Palladium ● ● ● ●

Koberec na podlahe vo farbe Čierna Titanium ● ● — —
Textilné rohožky ● ● ● ●

LED osvetlenie (obr. str. 05) ● ● ● ●

Zásuvka 230 V (v ráme sedadla vodiča) NOVÉ ● ● ● ●

Zásuvka 12 V (obr. str. 05) ● ● ● ●

Akustické tlmiace zasklenie ● ● ● ●

Držadlá na nastupovanie pre vodiča a spolujazdca (obr. str. 05) ● ● ● ●

Infotainment a konektivita

Rádio „Composition“ NOVÉ ● ● ● ●

Navigačný systém „Discover Media“ NOVÉ ● ● ● ●

Navigačný systém „Discover Pro“ NOVÉ ● ● ● ●

Hlasové ovládanie ● ● ● ●

Rozhranie Bluetooth na telefonovanie ● ● ● ●

Rozhranie pre mobilný telefón „Comfort“ s funkciou indukčného 
nabíjania NOVÉ

● ● ● ●

Obytná a spacia časť/kabína cestujúcich

Bočné posuvné dvere vpravo (obr. str. 31) ● ● ● ●

Bočné posuvné dvere vľavo NOVÉ ● — — —
Elektrické priťahovanie pre bočné posuvné dvere ● ● ● ●

Elektrické bočné posuvné dvere s ochranou proti privretiu ● ● ● ●

Osvetlenie nástupných schodíkov s nápisom ● ● ● ●

Sústava koľajničiek ● ● ● ●

Plastová podlaha vo farbe Palladium (obr. str. 28) ● ● ● ●

Plastová podlaha vo farbe Čierna Titanium ● ● — —
Podlahová krytina vo vzhľade skriniek Bright Oak  
(obr. str. 37) NOVÉ

— — ● ●

Podlahová krytina vo vzhľade skriniek Graphite Grey  
(obr. str. 33) NOVÉ 

— — — ●

Skriňa na šaty s integrovaným zrkadlom (obr. str. 36) — — ● ●

LED osvetlenie v skrini na šaty (obr. str. 36) — — ● ●

Schránky pod stropom (obr. str. 36) — — ● ●
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01 Predný otvor na strešnom stane 
elektrohydraulicky výklopnej strechy. Pre 
bezprostrednejší kontakt s prírodou sa dá kompletné 
predné okno jednoducho sklopiť dovnútra.

02 Koncepcia osvetlenia „Ambiente“. Tlmiteľná LED 
svetelná lišta v kuchynskej bunke vytvára náladové 
nepriame osvetlenie obytnej časti.

Horné lôžko s matracom. Flexibilné tanierové 
pružiny sa presne prispôsobujú telu ležiacej osoby,  
a tým zvyšujú komfort na lôžku s rozmermi  
1 200 mm x 2 000 mm.

03 Predĺženie lôžka s funkciou lóže. Hlavová časť 
spodného lôžka sa dá plynulo zdvíhať smerom nahor 
a zaaretovať. Pri úplnom vyklopení vzniká veľkorysý 
úložný priestor za lôžkom.

04 Zásuvka 230 V a dvojitá zásuvka USB-C. Na 
čelnej strane kuchynskej skrinky je ľahko dostupná 
zásuvka 230 V a dve zásuvky USB-C. Zásuvky USB sú 
napájané prídavnou batériou a dajú sa používať aj 
počas jazdy.

Magnetická baterka. Dá sa prichytiť na kovových 
plochách a má dva stupne intenzity svetla.

01 03 05 07

06 08

04

02

05 Nosič na bicykle na dvere batožinového priestoru. 
Umožňuje prepravu štyroch bicyklov a má nosnosť 60 kg. 
Ľahký nosič z eloxovaného hliníka je vhodný aj na 
elektricky ovládané dvere batožinového priestoru.

06 Vonkajšia sprcha vrátane pripojenia. Hadica dlhá 
cca 2 m sa dá rýchlospojkou ľahko pripojiť  
k integrovanej nádrži na vodu. Následne sa sprcha 
aktivuje spínačom. Ručná hubica a hadica sa dajú 
odložiť do zadnej skrine, keď sa nepoužívajú.
 

07 Nosič na bicykle „Premium“ na ťažné zariadenie. 
Dá sa nasunúť zhora na guľovú hlavu ťažného 
zariadenia a umožňuje prepravu dvoch bicyklov do 
hmotnosti maximálne 60 kg, zabezpečených proti 
krádeži. Na otvorenie dverí batožinového priestoru sa 
dá jednoducho sklopiť nožným pedálom. Dá sa ľahko 
zložiť do kompaktnej veľkosti.

08 Multiflexboard.1) Stabilná plocha s čalúneným 
povrchom rozdeľuje batožinový priestor, vytvára 
dodatočnú úložnú plochu a zväčšuje plochu lôžka pri 
sklopenej 3-miestnej lavici na 1 500 mm x 1 830 mm.

1) Pri objednaní Multiflexboard odpadá kryt batožinového priestoru.      2) Povolená hmotnosť prívesu sa líši podľa motorizácie.     Na obrázku 05 je Multivan. • Sériová výbava    • Doplnková výbava    – Nie je dostupné

Výbava Beach
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Obytná a spacia časť/kabína cestujúcich (pokračovanie)

2-miestna lavica, sklopná, posuvná a vyberateľná, s veľkou zásuvkou ● ● ● ●

Predĺženie lôžka, sklopné a vyberateľné, pre 2-miestnu lavicu ● ● — —
Predĺženie lôžka s funkciou lóže pre 2-miestnu lavicu  
(obr. str. 37) NOVÉ

— — ● ●

Komfortná podložka na spanie ● ● ● ●

3-miestna lavica, sklopná, posuvná a vyberateľná,  
s troma zásuvkami (obr. str. 39)

● ● — —

Samostatné sedadlo, otočné, sklopné, posuvné a vyberateľné ● ● ● ●

Dve samostatné sedadlá, otočné, sklopné, posuvné a vyberateľné ● — — —
Manuálne výklopná strecha so strešným stanom s bočnými oknami (obr. str. 39) ● ● ● —
Manuálne výklopná strecha so strešným stanom s bočnými 
oknami, predným oknom a predným otvorom (obr. str. 11) NOVÉ

● ● ● —

Elektrohydraulicky výklopná strecha so strešným stanom s bočnými 
oknami, predným oknom a predným otvorom (obr. str. 34) NOVÉ

● ● ● ●

Horné lôžko s matracom a tanierovými pružinami  
(obr. str. 35) NOVÉ

● ● ● ●

Výstup k hornému lôžku, uzatvárateľný s lamelovou roletou (obr. str. 35) ● ● ● ●

Odkladacia sieťka vo výstupnom otvore ● ● ● ●

LED osvetlenie, ovládateľné  
z panela Camper NOVÉ

● ● ● ●

LED osvetlenie vo výklopnej streche, tlmiteľné (obr. str. 35) ● ● ● ●

Koncepcia vnútorného osvetlenia „Camper“, tlmiteľné ● ● ● ●

Koncepcia osvetlenia „Ambiente“, tlmiteľné (obr. str. 33) — — ● ●

Magnetická baterka ● ● ● ●

LED svetlo na pružnom ramene (12 V) ● ● ● ●

Miniatúrne LED svetlá na čítanie ● ● ● ●

Kuchyňa

Minikuchyňa1), výklopná (obr. str. 28) ● ● — —
Kombinácia variča a drezu (obr. str. 26) — — ● ●

Kompresorová chladnička (obr. str. 26) — — ● ●

Kuchynská spodná skrinka s oddelenou nádržou 30 l na odpadovú vodu — — ● ●

LED osvetlenie v spodnej skrinke, tlmiteľné — — ● ●

Flexibilná pracovná doska (obr. str. 27) — — ● ●

Obloženie okna s troma odkladacími priehradkami  
(obr. str. 26) 

— — ● ●

Zásuvka 230 V ● ● ● ●

Zásuvka 12 V ● ● — —
Dvojitá zásuvka USB-C — — ● ●

Výbava Beach 
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Batožinový priestor

Multiflexboard1) (obr. str. 13) ● ● — —
Zadná skriňa vrátane nádrže na čistú vodu, schránky na plynové 
fľaše a prúdových chráničov

— — ● ●

Vonkajšia zásuvka na pripojenie na sieť 230 V ● ● ● ●

Prídavná batéria (75 Ah) ● ● ● ●

Druhá prídavná batéria (75 Ah) — — ● ●

Plniace hrdlo nádrže na čistú vodu — — ● ●

Vonkajšia sprcha vrátane pripojenia (obr. str. 22) — — ● ●

Elektrické priťahovanie dverí batožinového priestoru ● ● ● ●

LED osvetlenie vo dverách batožinového priestoru, tlmiteľné ● ● ● ●

Kempingový stôl a kempingové stoličky (obr. str. 25) ● ● ● ●

Ochrana nakladacej hrany na zadnom nárazníku ● ● ● ●

Príprava na ťažné zariadenie ● ● ● ●

Ťažné zariadenie, pevné, do hmotnosti prívesu 2,5 t2) ● ● ● ●

Ťažné zariadenie, odnímateľné, do hmotnosti prívesu 2,5 t  
vrátane stabilizácie prívesu2)

● ● ● ●

Nosič na bicykle na dvere batožinového priestoru ● ● ● ●

Nosič na bicykle „Premium“ na ťažné zariadenie NOVÉ ● ● ● ●

Nosič na bicykle „Basic Flex“ na ťažné zariadenie ● ● ● ●

Nájazdová koľajnica na nosič na bicykle ● ● ● ●

Klimatizácia a ochrana pred slnkom

Klimatizácia v kabíne vodiča s elektronickou reguláciou ● ● ● —
3-zónová klimatizácia „Climatronic“ (obr. str. 05) ● ● ● ●

Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca (obr. str. 05) ● ● ● ●

Vyhrievanie predného okna ● ● ● ●

Vyhrievanie zadného okna ● ● ● —
Prídavné kúrenie pre obytnú a spaciu časť ● ● ● ●

Teplovzdušné nezávislé kúrenie ● ● ● ●

Prídavné vodné kúrenie s funkciou nezávislého kúrenia ● ● ● ●

Posuvné okno vľavo (obr. str. 27) ● ● ● ●

Posuvné okno vpravo ● ● ● ●

Sieť proti hmyzu na posuvnom okne vľavo ● ● ● ●

Determálne sklá v obytnej časti ● ● ● ●
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Rozmery v mm7) Rozmery v mm7)

01 Dvojité zasklenie v obytnej časti (A). Citeľne izoluje 
interiér. Zasklenie Privacy (B). Stmavené sklá v kabíne 
cestujúcich zvyšujú diskrétnosť. Čierna fólia proti 
slnku (C). V kombinácii so zasklením Privacy vytvára 
takmer nepriehľadné zasklenie.

02 Markíza. Stabilná hliníková konštrukcia s látkou 
markízy odolnou proti opotrebovaniu vytvára malú 
oblasť chránenú pred slnkom priamo pred posuvnými 
bočnými dverami. Pevne namontovaný kryt markízy je 
na výber v čiernej alebo striebornej farbe, ovládacia 
kľuka je pre úsporu priestoru uložená vo dverách 
batožinového priestoru.

Zatemnenie v kokpite. V modeloch California Coast  
a Ocean sa predné a bočné okná dajú zatemniť 
magnetickými záclonami. Pri California Beach túto 
funkciu preberajú látkové clony.

Zatemnenie v obytnom priestore. Rolety, vyťahované 
z obloženia rámu strechy, umožňujú úplne zatemniť 
bočné okná.

03 eCall. Po nehode automaticky zašle záchrannému 
dispečingu údaje o čase, polohe vozidla i počte členov 
posádky a vytvorí hlasové spojenie. Systém sa 
aktivuje automaticky nárazovým senzorom alebo 
manuálne tlačidlom núdzového volania.

04 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním,  
2 kľúčmi a ovládaním znútra. Podľa výbavy vozidla  
sa dajú aj elektricky ovládané dvere batožinového 
priestoru a obidvoje elektricky ovládané bočné 
posuvné dvere6) nezávisle otvárať a zatvárať 
samostatnými tlačidlami. 

ISOFIX a Top Tether. Umožňujú rýchle a bezpečné 
upevnenie normovaných detských sedačiek.

1) V rámci možností systému.     2) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu.     3) K dispozícii iba v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4MOTION.     4) Podľa kombinácie motora a prevodovky.      
5) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.     6) Zvláštna výbava za príplatok pre California Beach Tour.     7) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     Na obrázkoch 01 a 03 je Multivan.

01 03 04

02

• Sériová výbava    • Doplnková výbava    – Nie je dostupné

Výbava Beach 
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Klimatizácia a ochrana pred slnkom (pokračovanie)

Dvojité zasklenie v obytnej časti ● ● — ●

Stmavené zasklenie Privacy v obytnej časti ● ● ● ●

Čierna fólia proti slnku v obytnej časti ● ● ● ●

Zatemnenie v obytnej časti (obr. str. 33) ● ● ● ●

Zatemnenie v kokpite (obr. str. 37) ● ● ● ●

Koľajničky na markízu vľavo a vpravo ● ● ● ●

Markíza ● ● ● ●

Asistenčné systémy

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ ● ● ● ●

Adaptívny tempomat ACC so systémom monitorovania premávky pred 
voz. „Front Assist“ a funkciou núdzového brzdenia „City Emergency brake“1)

● ● ● ●

Systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“  
s funkciou núdzového brzdenia „City Emergency Brake“1)

● ● ● ●

Rozpoznávanie dopravných značiek1) NOVÉ ● ● ● ●

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti1) ● ● ● ●

Asistent pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“1) ● ● ● ●

Asistent udržania jazdného pruhu „Lane Assist“1), 2) NOVÉ ● ● ● ●

Asistent stabilizácie pri bočnom vetre1) NOVÉ ● ● ● ●

Stabilizácia prívesu1) ● ● ● ●

Brzdový asistent1) ● ● ● ●

ParkPilot1) vpredu a vzadu ● ● ● ●

Cúvacia kamera „Rear View“1) ● ● ● ●

Parkovací asistent „Park Assist“1) NOVÉ ● ● ● ●

Asistent ochrany bokov karosérie1) NOVÉ ● ● ● ●

Asistent pre vyparkovanie1) NOVÉ ● ● ● ●

Asistent manévrovania s prívesom „Trailer Assist“1) NOVÉ ● ● ● ●

Denné svetlá ● ● ● ●

Paket Svetlá & viditeľnosť1) ● ● ● ●

Svetlomety do hmly s integrovanou funkciou odbočovacích svetiel1) ● ● ● ●

Asistent diaľkových svetiel „Light Assist“1) ● ● ● ●

Systém rozpoznania únavy vodiča1) ● ● ● ●

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách1) ● ● ● ●

Zobrazovanie tlaku vzduchu v pneumatikách1) NOVÉ ● ● ● ●

Asistent rozjazdu do kopca1) ● ● ● ●

Asistent zjazdu z kopca1), 3) ● ● ● ●

Výbava Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Bezpečnostné a zabezpečovacie systémy (pokračovanie)

Elektrická detská poistka NOVÉ ● ● ● ●

eCall NOVÉ ● ● ● ●

Multikolízna brzda1) ● ● ● ●

Elektronický stabilizačný systém (ESP)1) ● ● ● ●

Protiblokovací systém (ABS) ● ● ● ●

Protipreklzový systém (ASR) ● ● ● ●

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) ● ● ● ●

Airbagy vodiča a spolujazdca ● ● ● ●

Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca ● ● ● ●

Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu ● ● ● ●

ISOFIX a Top Tether ● ● ● ●

Elektronický imobilizér ● ● ● ●

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, funkciou Safe  
a ochranou proti odtiahnutiu

● ● ● ●

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 kľúčmi  
a ovládaním znútra

● ● ● ●

Podvozok a systémy pre jazdu v teréne 

Dynamický podvozok ● ● ● ●

Adaptívna regulácia podvozka DCC ● ● ● ●

Podvozok pre 17-palcové disky s kotúčovými brzdami  
vpredu a vzadu4)

● ● ● ●

Pohon všetkých kolies 4MOTION5) ● ● ● ●

Mechanická uzávierka diferenciálu zadnej nápravy3) ● ● ● ●

Spodná ochrana motora a prevodovky ● ● ● ●

Spodná ochrana diferenciálu zadnej nápravy5) ● ● ● ●

Lišty na prahoch vľavo a vpravo ● ● ● ●
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EDITION
Je jedno, kam vedie cesta, v California EDITION ubieha športovo  

a dynamicky. Starostlivo vybrané farby lakov kontrastujú s vysoko 

lesklými čiernymi prvkami na karosérii a novými dekoračnými fóliami1) 

„EDITION“ s červenou akcentnou líniou. Markantný vzhľad ďalej 

zvýrazňujú exkluzívne čierne 17-palcové disky z ľahkej zliatiny 

„Aracaju“ s lesklo sústruženým povrchom, stmavené zasklenie Privacy 

v obytnej časti a stmavené LED zadné skupinové svetlá. Aj interiér 

dokumentuje športového ducha dekoračnými obkladmi Dark Silver 

Brushed. California EDITION je k dispozícii vo všetkých troch líniách 

výbavy – ako vstupný model California Beach EDITION, ako California 

Coast EDITION so svetlými zabudovanými skrinkami s dreveným 

vzhľadom a ako California Ocean EDITION s ušľachtilým interiérom  

so vzhľadom bridlice.

Červená Cherry 

Strieborná Reflex 

Bronzová Copper NOVÉ

Červená Fortana NOVÉ

Štandardné laky

Metalizované laky4)

1) Na dekoračných fóliách sa môžu, predovšetkým pri priamom slnečnom žiarení, po jednom až troch rokoch alebo vo veľmi teplých podnebných pásmach už po roku, objaviť stopy používania a starnutia. Ak zostane dekoračná fólia dlhší čas na vozidle, môžu vzniknúť viditeľné rozdiely 
medzi odtieňom laku karosérie v oblasti chránenej fóliou a v nezakrytej oblasti.     2) Dodatočná sériová výbava pri California Coast EDITION a California Ocean EDITION.     3) Dodatočná sériová výbava pri California Beach EDITION.     4) Zvláštna výbava za príplatok. 
Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Biela Candy 

Sivá Pure NOVÉ

Sivá Indium

Sériová výbava 
všetkých modelov EDITION

Dizajn

17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“, čierne, 
povrch lesklo sústružený NOVÉ

Maska chladiča čierno lakovaná s piatimi 
chrómovými lištami NOVÉ

LED svetlomety a stmavené LED zadné skupinové 
svetlá NOVÉ

Svetlomety do hmly s integrovanou funkciou 
odbočovacích svetiel 
Prístrojový panel s aplikáciami v chrómovom 
vyhotovení, čierno lakovanými obkladmi  
a dekoračnou lištou Dark Silver Brushed NOVÉ

Strecha a kryty vonkajších spätných zrkadiel 
lakované lesklou čiernou farbou
B-stĺpiky karosérie lakované lesklou čiernou farbou
Čierne koľajničky markízy
Nárazníky a kľučky lakované vo farbe karosérie
Dekoračné fólie1) s nápisom „EDITION“  
na bokoch a zadnej časti NOVÉ

Infotainment a konektivita
Rádiový systém „Composition“ s farebným 
dotykovým displejom 16,5 cm (6,5 palca)  
a šiestimi reproduktormi NOVÉ

Obytný a spací priestor/kabína cestujúcich
Osvetlenie nástupných schodíkov s nápisom 
„EDITION“
Stmavené zasklenie Privacy v kabíne cestujúcich

California 6.1
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Vzbudzuje túžbu po diaľkach.
Od roku 1950.
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Vydanie: september 2020 
Zmeny sú vyhradené.

vwuzitkove.sk

Váš partner Volkswagen Úžitkové vozidlá

California 6.1

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou  
za príplatok. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách 
nemeckého trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase uverejnenia na trh. O možných 
odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. 
Zmeny sú vyhradené. DSG® a 4MOTION® sú registrované obchodné značky Volkswagen 
AG a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť,  
že nejaké označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto 
označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu 
spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých 
vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu 
splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate  
u vášho partnera Volkswagen, na www.vwuzitkove.sk. 

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie  
na internet. Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete  
s výnimkou služieb „Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie služieb 
„Streaming & Internet“ a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať balíky dát  
u externého poskytovateľa mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, ktoré sa dajú 
využívať v rámci pokrytia siete v mnohých európskych štátoch. Informácie o cenách  
a podporovaných štátoch nájdete na https://vw.cubictelecom.com. Alternatívne je 
využívanie funkcií Internetové rádio, Hybridné rádio a Streaming médií možné aj pomocou 
mobilného koncového zariadenia (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako 
mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené služby k dispozícii iba s existujúcou 
alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu a len v rámci pokrytia príslušnej 
mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od 
konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke  
v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplatky). Na využívanie bezplatnej 
aplikácie We Connect App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo 
Android a SIM karta s opciou na dátové služby s existujúcou alebo osobitne uzavretou 
zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Dostupnosť 
jednotlivých služieb We Connect a We Connect Plus popísaných v balíkoch sa môže  
v jednotlivých štátoch líšiť. Tieto služby sú k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve  
a môžu podliehať obsahovým zmenám, resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. 
Podrobnejšie informácie získate na www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera 
Volkswagen. Informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej 
telefónnej siete. 


