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Végre szabadon.  
A California.

Az eredeti.
A California – több mint 30 éve van a piacon, és egyre 
csak jobb lesz. Kategóriája egyik legnépszerűbb és leg-
sikeresebb lakóautója: az Év Lakóautója 2019-ben.1)

Megújult külső.
Teljesen újratervezett első rész, új könnyűfém felnik2), 
módosított színpaletta, LED-es első fényszórók3) és 
könnyen felismerhető LED-es hátsó lámpák3).

Sokoldalúan bevethető. 
Személyautó mindennapos közlekedésre, szabadidő-
busz és lakóautó egyben. Kompakt külső méreteinek 
és 1990 mm-es4) magasságának köszönhetően köny-
nyen mozog a városban, és sok parkolóházba is befér. 
Négy–hét5) ülőhely.

Terepre termett. 
4MOTION összkerékhajtás2), 6), kettős tengelykapcso-
lós sebességváltó (DSG)2), 7), lejtmenet asszisztens2), 7), 
hegymenet asszisztens és kapcsolható
 mechanikus differenciálzár2), 7).

1) Forrás: promobil, „Kompakt kempingbusz” kategória, legutóbbi kategóriagyőzelem: 2019. 03.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A szériafelszereltség része a California Ocean esetében. A California Beach és a California Coast felszereltségnél feláras extra.     4) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek 
hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.      5) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.      6) Nem minden motornál érhető el.     7) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.     8) A rendszer határain belül.     



California Beach Camper10) és California 
Beach Tour.
Első alkalommal kapható kétféle változatban, hogy 
még jobban megfeleljen az ügyfelek igényeinek: a 
kempingezésre alkalmas és lakóautóként bejegyzett 
California Beach Camper10) minikonyhával10) és négy 
vagy öt2) üléssel, vagy a mindennapokban különösen 
jól használható, személyautóként bejegyzett California 
Beach Tour két tolóajtóval11) és négy–hét2) üléssel.

A legkorszerűbb vezetői asszisztens
rendszerek.
Most már közlekedésitábla-felismerő rendszerrel2, 8), 
aktív oldalvédelemmel2), 8), oldalszél asszisztenssel8), 
sávtartó2), 8), 9), parkolássegítő2), 8), kitolatást segítő2), 8) 
és vontatmányirányító tolatási rendszerrel2), 8).

Integrált kiegészítők.
A helytakarékosan a belső burkolatba épített kemping-
asztalt, kempingszékeket és belátásgátló sötétítő  
redőnyöket néhány másodperc alatt használatba lehet 
venni.

Bizonyított minőség.
Bizonyított minőség. Rendkívül stabil karosszéria, 
tartós anyagok és kiváló minőségű kivitelezés.

9) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     10) Későbbi időponttól kezdve kapható.     11) Kérésre minikonyhával, tolóajtóval és hat vagy hét üléssel is felszerelhető.
 A képen feláras extra felszereltség látható.    



Megújult belső.
Átalakított műszerfal feketére fényezett betétek-
kel1) és nemes díszlécekkel1); új, strapabíró ülés-
huzatok; átdolgozott beépített szekrények2) új  
designnal2), és LED-es beltéri világítás a szériafel-
szereltség részeként.

Kiemelkedő kényelem.
Ergonomikus ülések alaktartó prémium kárpitozással, 
kiváló zaj- és hőszigetelés, kényelmesebb alvás a tető-
ágyban található tányérrugós rendszernek köszönhető-
en, ágyhosszabbító kanapéfunkcióval2) és komfortos 
fedőmatraccal3).

Maximálisan testre szabható. 
Funkcionális konyhasarokkal2), kinyitható minikony-
hával4) vagy konyha nélkül5); négy–hét6) üléssel;  
egy vagy két5) tolóajtóval.

Minden kapcsolattal ellátva.
Nagy felbontású, színes, digitális műszerfal3), új rádiós és 
navigációs rendszerek akár 23,4 cm (9,2 col) átmé rőjű 
érintőképernyővel3), Volkswagen We Connect mobil online 
szolgáltatások7) és új lakóautó-kezelőpanel – központi 
digitális egység a lakóautó-funkciók kezeléséhez.

Maximálisan rugalmas belső tér.
A forgatható ülések és a lakótérben található üléssorok 
háttámlái kényelmesen lehajthatók, fokozatmentesen 
mozgathatók, és biztonságosan rögzíthetők a sínrend-
szer bármely pontján. Az új, összecsukható és kivehető
 ágyhosszabbítónak köszönhetően nagyobb a hely  
a California Beach Camper8) és a California Beach Tour 
csomagtartójában.

Ismerje meg a Californiát működés 
közben: www.vwh.hu/california-61

1) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében. A California Beach felszereltségnél feláras extra.     2) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében.     3) Feláras extra felszereltség. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal 
kijelzőjén csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható.     4) Későbbi időponttól kezdve kapható. A szériafelszereltség része a California Beach Camper esetében. A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.      5) A szériafelszereltség része a California Beach Tour esetében.     6) A 
California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     7) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést 



kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye.     8) Későbbi időponttól 
kezdve kapható.     A képen feláras extra felszereltség látható.



Úton

Úton a California Beachcsel
Hajtástechnológiák és mindennapi használat
Vezetői asszisztensrendszerek

Főzés

Főzés a California Coastban 
Új konyha a California Coastban/Oceanben 
Új minikonyha a California Beachben

Lakótér és alvás

Lakótér és alvás a California Oceanben
Lakó- és hálótér a California Coastban/Oceanben
Lakó- és hálótér a California Beachben

Digitális felszereltség és hálózati kapcsolatok

Felszereltség

California EDITION

08
14
18

20
26
28

30
36
38

40

46

60

Tartalom

A képeken feláras extra felszereltség látható.



07California – Tartalom



1) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     A képen feláras extra felszereltséggel rendelkező California Beach Camper látható.     A California Beach Camper későbbi időponttól kezdve kapható.

Kezdődik a móka.
Úton a California Beach-csel.

Amint a szél megélénkül, eljön az indulás ideje. Kezdődik a kite 

szezon. És egyúttal megindul a roham a legjobb kite-os helyekre.  

Az olyan profik, mint Alina Kornelli és Florian Gruber egyből saját 

szörfbázist is visznek magukkal a California Beach képében. Ennek 

köszönhetően mindig velük van a teljes felszerelésük, és közvetlenül 

a tengerparton tölthetik az éjszakát. Mindegy, hogy a minikonyhával 

ellátott California Beach Camperrel vagy az akár hét1) üléssel és két 

tolóajtóval felszerelt California Beach Tourral vannak úton.
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A navigációs térkép közvetlenül a vezető előtt, a digi-
tális műszerfal központi helyén jelenik meg1).

1) Feláras extra felszereltség. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak navigációs rendszerrel együtt kapható.      2) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében. 
A California Beach felszereltségnél feláras extra.     3) Későbbi időponttól kezdve kapható.     A képeken feláras extra felszereltséggel rendelkező California Beach Camper látható. A California Beach Camper későbbi időpont-
tól kezdve kapható.

A lakótér pillanatok alatt öltözővé válik.

Gyakorlat teszi a kite mestert. Ezért Alina Kornelli és Florian Gruber a lehető leggyakrabban célozzák meg a partot 
a California Beach Camperükkel. Utazás közben is kiemelkedően kényelmes, és számos felszereltségi opciót kínál, 
így még a hosszú utakon is élvezetet nyújt. A sok praktikus tárolási lehetőség mellett az ergonomikus kialakítású 
műszerfalon elférnek az innovatív technológiai megoldások – például a hálózati kapcsolódásra képes „Discover 
Pro”1) navigációs rendszer 23,4 cm-es (9,2 colos) érintőképernyővel és az új digitális műszerfallal1). Mindkét rendszer 
kényelmesen vezérelhető vezetés közben a multifunkciós bőr kormánykerékről2), és a legrövidebb úton a kiszemelt 
helyszínre vezetik a sportolókat. Miután odaértek, pár perc alatt nyugodt, saját minikonyhával felszerelt parti  
táborrá alakítják a California Beach Campert. Így aztán kedvükre edzhetnek.



Alina Kornelli, a 2019es német bajnok szlalomban  
és Florian Gruber, többszörös német bajnok pályaversenyben.
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1) A California Beach felszereltségnél feláras extra.     2) Későbbi időponttól kezdve kapható.     3) Extra felszereltség a választott konfigurációtól függően, öt üléssel részben felár ellenében.     4) A Multiflexboard megrendelése esetén a felszereltség nem tartalmazza a csomagtérfedelet.     5) A California 
Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     A képeken feláras extra felszereltséggel rendelkező California Beach Camper látható. A California Beach Camper későbbi időponttól kezdve kapható. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak navigációs rendszerrel együtt kapható.



Praktikus: Az összecsukható ágyhosszabbító alsó  
és felső részre osztja a csomagtartót. 23,4 cm-es (9,2 colos) „Discover Pro”1) navigációs 

rendszer hibrid beszédfelismeréssel.

A California Beach Camper 
kiemelt jellemzői

Ilyen változatban is kapható: 
California Beach Tour

•	  Kompakt és sokoldalú kisbusz kinyitható minikonyhával2)

•	 Lakóautóként forgalomba helyezve ÚJ

•	 Kihajtható minikonyha2) ÚJ

•	 Négy–öt3) ülés
•	  Kétszemélyes üléssor összecsukható és elpakolható  

ágyhosszabbítóval ÚJ

•	  Háromszemélyes üléssor1) három fiókkal, fekvő funkcióval 
és kárpitozott Multiflexboard1), 4)

•	 Tolóajtó a jobb oldalon
•	 Lakóautó-kezelőpanel érintőképernyővel ÚJ

•	  Kényelmes tányérrugók a tetőágyban  
(1200 mm x 2000 mm) ÚJ

•	 Elektrohidraulikusan felnyitható tető elülső nyílással1) ÚJ

•	  Kompakt, sokoldalú kisbusz mindennapi és szabadidős  
használatra

•	 Személyautóként forgalomba helyezve
•	 Négy–hét5) ülőhely
•	  Kétszemélyes üléssor összecsukható és elpakolható ágy-

hosszabbítóval ÚJ

•	  Háromszemélyes üléssor1) három fiókkal, fekvő funkcióval  
és kárpitozott Multiflexboard1), 4)

•	 Akár két további egyes ülés5)

•	 Két tolóajtó ÚJ

•	 Lakóautó-kezelőpanel érintőképernyővel ÚJ

•	 Kényelmes tányérrugók a tetőágyban (1200 mm x 2000 mm)  ÚJ

•	 Elektrohidraulikusan felnyitható tető elülső nyílással1) ÚJ

California Beach Camper2) 
lakóautóként bejegyezve, 
minikonyhával2), négy 
üléssel, tárolórekeszekkel 
és összecsukható ágy-
hosszabbítóval.

California Beach Tour 
személyautóként for-
galomba helyezve, két 
tolóajtóval, hét ülés-
sel5) és Multi-
flexboarddal1), 4).
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1) Feláras extra felszereltség.     2) Nem minden motornál érhető el.     3) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.     A képen feláras extra felszereltséggel rendelkező California Beach Camper látható. A California Beach Camper későbbi időponttól kezdve kapható.



Kapcsolható mechanikus differenciálzár.1), 3) 
A 4MOTION összkerék hajtás1), 2) kiegészíthető mecha-
nikus differenciálzárral a hátsó tengelyen. Így a Cali-
fornia megbirkózik az aszfaltozott utakon kívül fellel-
hető nehezebb körülményekkel is, ezáltal az egyik 
leginkább terepre termett jármű a kategóriájában.

Alsó motorvédelem.1) Terepen haladva robusztus 
fémlemezek nyújtanak optimális védelmet az alváz-
nak. A Californiához rendelhető alumíniumlemezből 
készült motor-, sebességváltó- és alvázvédő, kiegé-
szítő alvázvédelem a hátsó tengelynél található diffe-
renciálműhöz, valamint két oldalszoknya is.

A cél maga az út. Mindegy, melyik.
A 4MOTION összkerékhajtás.

4MOTION összkerékhajtás.1), 2) Az összkerékhajtás  
a hátsó tengelynél található, elektronikus vezérlésű, 
lamellás tengelykapcsolóval automatikusan az aktu-
ális vezetési helyzethez igazítja az erőátvitelt.  
A rendszer alacsony súlya gondoskodik a jármű opti-
mális viselkedéséről és a dinamikus menettulajdon-
ságokról.
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1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.     2) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     3) Feláras extra felszereltség.     4) Nem minden motornál érhető el.     A képen feláras extra felszereltséggel rendelkező Califor-
nia Beach Camper látható. A California Beach Camper későbbi időponttól kezdve kapható.

Minden ízében átgondolt.
Kellően kompakt az új felfedezésekhez.

A California évtizedek óta az egyik leginkább át gon-
dolt lakóautónak számít. De nem csak nyaraláskor, 
hanem a mindennapi életben is korlátozások nélkül 
használhatja. Kompakt méreteinek és 1990 mm-es1) 
magasságának köszönhetően még a legtöbb par-
koló házba is behajthat. A szűk átjárók, a zeg zugos 
sikátorok és a macskaköves utcák éppúgy nem 

jelentenek neki problémát, mint a hosszú utak az 
autópályán. Eközben párját ritkítja kiváló, személy-
autókat idéző kezelhetőségével, magas ülés pozí-
ciójával és alakítható utasterével, ahol akár heten2) 
is utazhatnak. Éppen ez a sokoldalúsága teszi igazán 
népszerű, minden helyzetben bevethető autóvá.



Futómű és sebességváltó.

DSG kettős tengelykapcsolós sebességváltó.3), 4) A két erő-
sebb TDI-motor adaptív, 7 fokozatú, kettős tengelykapcsolós 
sebességváltóval is kombinálható. Ez teljesen automatikus, 
szinte észrevétlen fokozatváltást tesz lehetővé vonóerő- 
megszakítás nélkül, és alkalmazkodik a vezetés stílusához.

DCC adaptív futóműszabályozás.3) „Normál”, „komfort”, 
„eco” és „sportos” futómű-beállítások közül lehet választani. 
A váltás egy gomb segítségével történik, ami menet közben  
is használható. Ezenfelül egyéni vezetési profilt is össze lehet 
állítani.
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Nyugodtan mehet nyaralni.
Tíz vezetői asszisztensrendszer, amelyekre egyszerűen szükség van.

1) A rendszer határain belül.     2) Feláras extra felszereltség.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     4) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.

Videón is megnézheti bizonyos vezetői asszisztensrendszerek működését: 
www.vwh.hu/california61/california61/vezetoiasszisztensrendszerek

Közlekedésitábla 
felismerő rendszer.1), 2) ÚJ 

 
Speciális kamerával beol-
vassa a sebességkorláto-
zásokat, előzési tilalmakat, 
valamint az időszaktól és 
időjárási viszonyoktól füg-
gő korlátozásokat, és tájé-
koztatja a vezetőt a multi-
funkciós kijelzőn.

„Park Assist” parkolássegítő
rendszer.1), 2) ÚJ

 
Támogatja a beparkolást a 
merőleges és párhuzamos 
parkolóhelyekre az optimális 
kormánymozdulatok auto-
matikus végrehajtásával.

„Trailer Assist” vontatmány
irányító tolatási rendszer.1), 2) ÚJ

 
Egyszerűsíti a vontatmány  
irányítását merőleges parkoló-
helyekre történő beállásnál, 
valamint a precíz tolatásnál.

Aktív oldalvédelem.1), 2) ÚJ 

 
Vezetés közben figyelemmel 
kíséri a jármű oldalát, és 
megjeleníti az infotainment 
rendszer kijelzőjén, ha a jár-
mű veszélyesen közel kerül 
egy oszlophoz vagy falhoz.

Gumiabroncsnyomásjelző.1), 2) ÚJ 

 
Az utazás előtt és alatt tájékoz-
tatja a vezetőt az aktuális gumi-
abroncsnyomásról, és figyelmez-
teti nyomáscsökkenés esetén.  
A kerekekben elhelyezett érzé-
kelők rádiókapcsolaton keresztül 
szolgál tatnak adatokat a gumi-
abroncs nyomásról.



Oldalszél asszisztens.1) ÚJ 
 
Automatikusan fékezéssel 
stabilizálja a járművet az 
erős széllökésekkel járó  
oldalszélben.

„ACC” távolságtartó automa
tika „Front Assist” környezet
figyelő rendszerrel és városi 
vészfék funkcióval.1), 2)

 
A jármű sebességét aktív 
beavatkozásokkal az előtte 
haladó jármű sebességéhez 
igazítja, miközben megtartja 
a vezető által előre meghatá-
rozott távolságot.

„Lane Assist” sávtartó 
rendszer.1), 2), 3) ÚJ

Multifunkciós kamera segít-
ségével rögzíti a jármű saját 
sávját, és korrigál, ha az 
autó megközelíti a sávot 
határoló oldalvonalat.

Kitolatást segítő  
rendszer.1), 2) ÚJ

 
Kitolatás esetén nyújt 
segítséget. Ha a vezető 
nem reagál a figyelmez-
tető hangra, amikor egy 
másik jármű veszélyesen 
közel kerül, lefékezi az 
autót.

Lejtmenet asszisztens.1), 2), 4) 

 
A motor fordulatszámának 
szabályozásával, és szükség 
esetén fékezéssel biztosítja 
a kontrollált és kényelmes 
leereszkedést a lejtőn.
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Az étel útközben ízlik a legjobban. 
Főzés a California Coastban.

Hív a természet. És egyre többen követik. Népszerűek az autós kirándulások  

a vad romantikájú sziklás tengerpartokra, eldugott hegyi tavakhoz vagy évszá-

zados kultúrtájakra. Aki még autentikusabb élményre vágyik, helyi termékek-

ből saját maga főz helyi ételeket. A legjobb, ha egyből a Californiában, például 

a California Coastban.

A képen feláras extra felszereltség látható.
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A mosogatótál kivehető és kint is használható.

Egy dolog biztos: a szabadban megéhezik az ember. Ezért a California Coast teljesen funkcionális konyhával van 
felszerelve, ahol bármikor frissen készülhet az étel. Az önellátók még több olyan megoldást is találnak, amelyek 
megkönnyítik az életet a vadonban. Például a 25 literes ivóvíztartály, a 42 literes kompresszoros hűtődoboz 
vagy a két, gondozásmentes kiegészítő akkumulátor. Sok mindent egyszerűen kint is el lehet intézni, erről a 
stabil alumínium kempingkészlet, a kivehető mosogatótál és a kültéri zuhany* gondoskodik. Így semmi akadálya 
sincs a szabadban elköltött étkezésnek.

*Feláras extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.
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Főzés közben a mozgatható munkalap egyszerűen hátra 
tolható és az üléssornál rögzíthető. A konyhában az álló-
magasság akár 2300 mm1) is lehet, ha a tetőágy fel van 
hajtva.

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.     2) Feláras extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



A két kempingszék és a kempingasztal gyorsan 
felállítható.

A California Coast kiemelt jellemzői
•	 Kényelmes lakóautó átfogó felszereltséggel
•	 Multifunkciós bőr kormánykerék és „Plus” multifunkciós kijelző
•	 Lakóautó-kezelőpanel érintőképernyővel ÚJ

•	  Teljes értékű konyha gáztűzhellyel, mosogatóval  
és 42 literes kompresszoros hűtődobozzal

•	 Újratervezett szekrények „Bright Oak” famintás előlappal ÚJ

•	 Kétszemélyes üléssor és további egyes ülés2)

•	 Alsó fekvőhely kanapéfunkcióval (1140 mm x 1950 mm) ÚJ

•	 Kényelmes tányérrugók a tetőágyban (1200 mm x 2000 mm) ÚJ

•	 Elektrohidraulikusan felnyitható tető elülső nyílással2)

•	 Két kiegészítő akkumulátor (150 Ah)
•	 A kempingszékek és kempingasztal helytakarékosan elrejthetők

California Coast konyhasarokkal, világos beépített 
szekrények kel, négy üléssel és kanapéfunkcióval  
felszerelt, meghosszabbítható fekvőhellyel.

A biztonsági üvegből készült stabil burkolat 
munkalapként használható.
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*Feláras extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

Főzés közben a szemet is gyönyörködteti. 
A California Coast/Ocean konyhája új köntösben.

A California Coastban és a California Oceanben teljes értékű és megújult megjelenésű konyhasarok várja.  
Az alap rendkívül könnyű, de nagyon stabil alumínium kompozitból áll. A felületi dekoráció a California Coast-
ban világos famintázatú, a California Oceanben pedig palahatású. Az alapfelszereltséghez a rozsdamentes 
acélból készült kombinált főző- és mosogatóegység mellett egy 42 literes kompresszoros hűtődoboz, egy 
nagy alsó szekrény, mozgatható munkalap és három tárolórekesz tartozik. Így még akár egy háromfogásos 
menüsor is elkészíthető.

Kombinált tűzhely és mosogató. A kétrészes, bizton-
sági üvegből készült burkolat alatt bal oldalon egy 
kétrózsás gáztűzhely (max. 1800 W) található kényel-
mes piezogyújtással, a jobb oldalon pedig egy rozsda-
mentes acél mosogató kivehető mosogatótállal.

Mozgatható munkalap. Sínen csúsztatható előre és 
hátra, és egy kihajtható láb segítségével felállítható,  
a mellékelt gumiszalaggal a hátsó üléssor fejtámlájá-
hoz rögzíthető vagy egyszerűen lehajtható.

42 literes kompresszoros hűtődoboz. A felülről 
könnyen hozzáférhető, kosárral felszerelt, 42 literes 
dobozt a beépített kompresszor hűti. Jó szigetelésé-
nek és a kiegészítő akkumulátornak köszönhetően uta-
zás közben is frissítően hidegek maradnak az italok.

Hátsó szekrény. Itt helyezkednek el az elektromos, 
víz- és gázellátás fontos elemei: a FI-relé, az ivóvíz-
tartály egy bemélyedéssel, amelybe pont befér egy 
2,8 kg-os Campingaz-palack*, és az ivóvíz-leeresztő kar.

Tárolórekeszek. A kompresszoros hűtődoboz fölötti 
keskeny ablakban mozgatható sötétítő egység talál-
ható három integrált tárolórekesszel. Kiválóan alkal-
masak a fűszerek elhelyezésére. A tárolórekeszeket 
hátratolva szabad kilátás nyílik az ablakból.

Konyhai alsó szekrény. Két tolóajtóval van felszerelve, 
és kinyitott fekvőhely mellett is hozzáférhető. Többek 
között kihúzható evőeszköztartó doboz van benne, és 
a hátsó részén található a fagyvédett 30 literes szenny-
víztartály.
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*Későbbi időponttól kezdve kapható. A szériafelszereltség része a California Beach Camper esetében. A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

Minikonyha* beakasztott kihajtható asztallal. Utazás 
során ez a sokoldalú kihajtható asztal biztonságosan 
elpakolható a tolóajtóba, majd használatkor a kihaj-
tott minikonyha* oldalán a vezetősínbe akasztható,  
és két lábbal felállítható.



Kihajtható minikonyha.* Ha a robusztus, alumínium 
szerkezetű pultot a rozsdamentes acél munkalappal 
együtt az oldalsó burkolatba csúsztatja, a California 
Beach teljes szélességben fekvőfelületként használható.

Tárolórekesz.* A minikonyhát* egy nagyméretű és 
magas szegélyű tartórekesz egészíti ki. Így a konyhai 
edények, edényfogók és a konzervnyitó mindig kéznél 
vannak.

Gázpalacktartó.* A hermetikusan lezárható fedél alatt 
egy opcionálisan kapható, 1,8 kg-os Campingaz- 
palack helyezhető el, amely szíjakkal biztonságosan 
rögzíthető, és összeköthető a gázcsővel.

Gyorskonyha.
A California Beach új minikonyhája.

Reggelre rántotta, napközben egy gyors tészta vagy meleg leves vacsorára:  
a szériafelszereltség részét képező, kihajtható minikonyhában* most már a 
California Beach Camperben is kényelmesen elkészítheti az egyszerű ételeket. 
Utazás során az egyrózsás gázfőzővel ellátott munkalap biztonságosan az oldalsó 
burkolatba rejthető. Az úti célhoz érkezve a konyhapultot gyorsan elő lehet húzni 
a burkolatból, és máris használatra kész. Használat után a minikonyha éppolyan 
könnyedén tisztítható és elpakolható, hogy éjszaka a megszokott módon elnyújtóz-
hasson. A kihajtható minikonyha* egyébként kérésre a California Beach Tourhoz  
is kapható.
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Nyissa fel, és már élvezheti is. 
Lakótér és alvás 
a California Oceanben.

A világ legszebb helyein általában nincsenek szállodák.  

Hacsak az ember nem viszi magával a sajátját. A megfelelő 

helyen parkolva a California Oceannel nemcsak a fantasztikus 

kilátást élvezheti a lélegzetelállító tájra, hanem a felhőtlen 

éjszakákon csillagok millióinak ragyogását is.

A képen feláras extra felszereltség látható.
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Otthon a legjobb. Különösen akkor, ha a legtávolabbi úti célokra is magunkkal vihetjük az otthonunkat.  
A California Ocean ezt a korlátlan szabadságot biztosítja a családoknak. Reggel a gyerekek a saját tetőágyukban 
ébrednek, ahonnan egészen a horizontig elláthatnak. Délután a szülők a nappali pihenősarkában pihentethetik 
a lábaikat és a lelküket. Este pedig közösen, meghitt hangulatban végződhet a nap a saját konyhában, kelle-
mesen tompított LED-es hangulatvilágítással, mielőtt a család másnap reggel elindulna a következő úti cél 
felé. Így mindennap új élményeket élnek át, mégis mindig a saját helyük várja őket.

A kanapéfunkciót kínáló ágyhosszabbítóval a fekvőfelület lesz  
a kedvenc helye.

A felnyitható tető panorámaablaka ki-  
és becipzározható.

A képeken feláras extra felszereltség látható.



A tompítható LED-es hangulatvilágítás kellemes  
meleg fénybe burkolja a belső teret.
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1) A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható.     2) Feláras extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



A lakóautó-kezelőpanel a tetőágyból is  
vezérelhető.

A tányérrugóknak köszönhetően a tetőágy 
még kényelmesebb.

Az új lakóautó-kezelőpanelen éjszakára folyamatos üzemmódba  
lehet állítani az állóhelyzeti fűtést.

•	 Elegáns lakóautó kiváló minőségű felszereltséggel
•	 Hat krómcsík díszíti az autó elejét
•	 Ködlámpa kanyarfényfunkcióval, LED-es első fényszórók és LED-es hátsó lámpák
•	 Multifunkciós bőr kormánykerék és digitális műszerfal1), 2) ÚJ

•	 „Climatronic” klímaberendezés, levegős állóhelyzeti fűtés és kétrétegű üvegezés a lakótérben
•	 Lakóautó-kezelőpanel érintőképernyővel ÚJ

•	 Teljes értékű konyha gáztűzhellyel, mosogatóval és 42 literes kompresszoros hűtődobozzal
•	 Újratervezett szekrények „Graphite Grey” palahatású előlappal ÚJ

•	 Kétszemélyes üléssor és további egyes ülés2)

•	 „Ambiente” világítási rendszer és LED-es szekrényvilágítás
•	 Alsó fekvőhely kanapéfunkcióval (1140 mm x 1950 mm) ÚJ

•	 Kényelmes tányérrugók a tetőágyban (1200 mm x 2000 mm) ÚJ

•	 Elektrohidraulikusan felnyitható tető lenyitható első nyílással
•	 A kempingszékek és kempingasztal helytakarékosan elrejthetők

A California Ocean kiemelt jellemzői

California Ocean konyhasarokkal, sötét színű beépített szekré-
nyekkel, négy üléssel, és kanapéfunkciós ágyhosszabbítóval.
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A képeken feláras extra felszereltség látható.

Otthonosabb, mint valaha. 
Kényelmes lakótér és alvási lehetőségek  
a California Coastban/Oceanben.

A Californiában az év legszebb napjait tölti – és a legszebb éjszakáit is. Ezért  
az emeleten a matrac alatt új tányérrugók gondoskodnak a még kényelmesebb 
alvásról. Az alsó részben a franciaágy most először kanapéfunkciót is kínál.  
A fejrészt több lépcsőben feldöntheti, és pontosan ott rögzítheti, ahol Önnek  
a legkényelmesebb.

Tárolódoboz a tetőben. Az üléssor háttámlája fölött 
lehajtható tárolódoboz található. Körülbelül 45 liter-
nyi helyet kínál, és ülés, valamint fekvés közben is  
kinyitható.

Fiók a kétszemélyes üléssor alatt. A kb. 60 literes fi-
ókban mindenféle kisebb és közepes méretű utazó-
felszerelés, például párnák és takarók is elférnek.

Ruhásszekrény. A hátsó részben két részre osztott 
beépített szekrény van tükörrel, ruhaakasztó rúddal 
és zárható széffel. Újratervezett ajtajai könnyen nyit-
hatók és zárhatók.

Tányérrugók. A rugalmas tányérrugók illeszkednek  
a test alakjához, és kényelmesebb fekvőfelületet ké-
peznek az 1200 mm x 2000 mm-es tetőágyon.



Sötétítés a vezetőfülkében. A szélvédő két redőny-
nyel, a vezető- és az utasoldali ablak egy-egy mág-
neses függönnyel sötétíthető el.

Sötétítés a lakótérben. Az integrált redőnyöket vezető-
síneken lehet lehúzni, és minden oldalról meggátolják 
a belátást. A külső oldalon fényvisszaverő alubevonat-
tal vannak ellátva, így a felmelegedéstől is védenek.
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1) Feláras extra felszereltség.     2) A Multiflexboard megrendelése esetén a felszereltség nem tartalmazza a csomagtérfedelet.     3) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.    4) Későbbi időponttól kezdve kapható. A szériafelszereltség része a California Beach Camper esetében. A 
California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



Hat vagy hét ülés3) kihajtható minikonyhával4).  
Ha ebben a felszereltségváltozatban kéri a California 
Beach Tourt, két járművet kap egyben: egy kisbuszt 
hat3) vagy hét3) üléssel a mindennapokra, és egy  
lakóautót a szabadnapokra, amelyben akár négyen  
is alhatnak.

Kétszemélyes üléssor oldalsó tárolórekesszel. Ez a 
felszereltségváltozat pároknak vagy kisebb családok-
nak ajánlott, akiknek csak néhány ülőhelyre, viszont 
annál több tárolóhelyre van szükségük. A kihajtható 
minikonyhával4) kombinálható.

Kézzel felnyitható tető. A feljárónyílásnál könnyedén 
kioldható és felnyitható. A California Beach kérésre 
most először lenyitható elülső nyílással1)  ellátott, 
elektrohidraulikusan felnyitható tetővel és is kapható.

A hullámok hangjára ébredni kora reggel a tengerparton – alig akad olyan jármű, 
amellyel akkora esélye lenne ezt átélni, mint a California Beach-csel. A teljes belső 
teret arra terveztük, hogy egyszerűen csak útnak indulhasson, és azon a helyen  
tekerje ki a napellenzőjét1), ahol a leginkább tetszik. Ilyen szempontból nincs 
különb ség, hogy Ön a standard négyüléses vagy a választható öt-, hat- vagy 
hétülés es változat mellett dönt: mindegyik tartalmazza az új összecsukható  
ágyhosszabbítót vagy a Multiflexboardot1), 2), a belátásgátló sötétítő redőnyöket  
a lakótérben, és a sötétítőfüggönyöket a vezetőfülkében.

Tengerparti ház. 
Kényelmes lakótér és alvási lehetőségek 
a California Beachben.
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A célt szem előtt tartva. 
Utazás a digitális világba.

Az autók egyre okosabbak lesznek. A Californiába is számos digitális 

technológia van beépítve, amelyek kényelmesebbé teszik a vezetést 

és a kempingezést. Például a nagy felbontású digitális műszerfal1)  

navigációs térképpel. Vagy az új lakóautó-kezelőpanel, amellyel  

az összes fontos lakóautó-funkció vezérelhető. Vagy a Volkswagen  

We Connect2): számos szolgáltatás, amelyekkel az autó okos telefon-

ról kezelhető. És ez még csak a kezdet.

1) Feláras extra felszereltség. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható.     2) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a fel-
használónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat  
a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye.     A képen feláras extra felszereltség látható.
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Második navigációs térkép nagy felbontású 3D-nézettel1)

A Californiában most személyesen is megtapasztalhatja a digitális fejlődést. A nagy tárolókapacitású Infotain-
ment rendszerek és a digitális műszerfal2) számos új funkciót kínálnak. Ez utóbbi a 26 cm (10,25 col) átmérőjű 
kijelzőjével, intenzív színeivel, valamint fényes és rendkívül kontrasztos képével azonnal lenyűgöz. A digitális 
műszerfal2) az Infotainment rendszer érintőképernyőjén és a multifunkciós bőr kormánykerék3) segítségével  
kezelhető. A gombokat használva kényelmesen böngészheti az utazós zenék lejátszási listáját, vagy a törvényileg 
előírt korlátozás figyelembevételével beállíthatja az „ACC” távolságtartó automatika2), 4) biztonsági távolságát. 
További funkciók válnak elérhetővé, ha a digitális műszerfalat2) a 23,4 cm-es (9,2 colos) „Discover Pro”2) navigá-
ciós rendszerrel kombinálja. Ekkor egy második navigációs térkép jeleníthető meg nagy méretben a digitális 
műszerfalon2).

1) Csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható.     2) Feláras extra felszereltség. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak  
navigációs rendszerrel együtt kapható.     3) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében. A California Beach felszereltségnél feláras extra.     
4) A rendszer határain belül.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

Digitális műszerfal



Lejátszási lista az okostelefonról

Közlekedésitábla-felismerő rendszer2), 4)

A vezetési adatok áttekintése
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Az energia- és ivóvízellátás ellenőrzése

A jármű dőlésének kijelzése

Az elektrohidraulikusan felnyitható tető1) vezérlése

Lakóautó-kezelőpanel

1) A szériafelszereltség része a California Ocean esetében. A California Beach és a California Coast felszereltségnél feláras extra.     2) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID 
felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect 
Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama 
alatt igénybe vegye.     3) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében.    4) Csak az opcionális, rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható.     5) A szolgáltatások csak már meglévő vagy 
külön megkötendő mobilszolgáltatási szerződéssel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el.     6) Feláras extra felszereltség.     7) Csak egy Apple CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt 
érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű infotainment rendszer esetén.     8) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt érhető el.     9) Az ajtó nyitás és zárás szolgáltatás biztonsági szem-
pontból érzékeny, ezért a használatához a személyazonosság ellenőrzésére van szükség a Volkswagen Ident eljárás alkalmazásával. Ennek keretében egy Volkswagen-partneren vagy videóchaten keresztül elle-
nőrizzük az Ön személyazonosságát. A We Connect és a We Connect Plus szolgáltatási köre változhat, valamint későbbi időpontban válhat elérhetővé.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

We Connect Plus2), 3): online állóhelyzeti fűtés



We Connect2) 
és We Connect Plus2), 3)

We Connect2) 

Segélyhívás ÚJ

Információs hívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés ÚJ

Járműállapot 
Ajtók és világítás
Járműállapot jelentés
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés

We Connect Plus2), 3) 

Online forgalmi információk ÚJ

Online POI-keresés
Online térképfrissítés ÚJ

Online beszédvezérlés ÚJ (magyar nyelven nem elérhető)
Médiastreaming8) ÚJ

Területalapú értesítések
Online riasztóberendezés
Online állóhelyzeti fűtés4) 

Ajtó nyitás és zárás9)

Webrádió8) ÚJ

Wifi hotspot8) ÚJ

Sebességértesítés
Kürt és vészvillogó
Online útvonaltervezés
Benzinkutak és töltőállomások
Parkolóhelyek

A Volkswagen We még többre is képes. Nézze 
meg a saját szemével: www.vwh.hu/innovaciok/
digitalisszolgaltatasok/weconnect

A lakóautó-kezelőpanellel egy központi egységen keresztül kényelmesen vezérelheti a California 
számos funkcióját. A menüpontokat intuitív módon, az érintőképernyőn keresztül lehet kiválasztani. 
A beépített fogyasztókat ezután a forgatható gombbal lehet bekapcsolni. Néhány fedélzeti rendszert – 
például az állóhelyzeti fűtést4) – még az okostelefonjáról is elindíthat. Egyszerűen csak töltse le a 
We Connect alkalmazást a mobiltelefonjára, fizessen elő a We Connect Plusra2), 3), és csatlakoztassa 
az alkalmazást a járművéhez. A California ugyanis az integrált SIM-kártyának5) köszönhetően elérhető 
az interneten keresztül. A We Connect Plus2), 3) természetesen számos egyéb szolgáltatást is magában 
foglal, amelyek pihentetőbbé és élvezetesebbé teszik nyaralását, például egy online lopásjelző rend-
szert, amivel nagyobb biztonságban érezheti magát az otthonától távol, vagy online közlekedési 
infor mációkat, amelyekkel a navigációs rendszer mindig naprakész marad. De már az ingyenes We 
Connect2) is számos hasznos eszközt kínál, például a segélyhívást és a parkolási pozíció megtalálását. 
Regisztráljon most a We Connectre2), és használja ki szolgáltatásaink széles választékát.

Vezeték nélküli töltőállomás6)

We Connect2): parkolási pozíció

We Connect Plus2), 3): online lopásjelző rendszer

Vezeték nélküli App-Connect6), 7)
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Típus kérdése.  
A felszereltségek  
összehasonlítása.

A California Ocean a legjobb dolgot kínálja, amit 
egy lakóautó nyújthat: a maximális pihenést. Sötét 
paladizájn a lakótérben, hangulatos világítás és 
elektrohidraulikusan felnyitható tető erkélynyílás-
sal, amelyekkel minden utazás álomnyaralássá  
válik. A LED-es első fényszórókkal és LED-es hátsó 
lámpákkal a külső megjelenés még impozánsabb.

Igényeseknek. 
California Ocean.

1) Későbbi időponttól kezdve kapható. A szériafelszereltség része a California Beach Camper esetében.     2) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     3) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra. Nem tartalmaz második tolóajtót.     A képen feláras extra felszereltség lát-
ható.



A California Coast az ideális alaptábor azoknak, akik 
gyakran vágynak a természetbe. Robusztus és strapa-
bíró külseje mellett belül mindennel fel van szerelve, 
ami a lehető legnagyobb önállósághoz szükséges  
– többek között teljes értékű konyhát, nagy ivóvíztar-
tályt és sok tárolóhelyet kínál.

Világjáróknak. 
California Coast.

Nem számít, hogy a hegyekbe indul túrázni, vagy 
szörfözne a tengerparton: a California Beach Camper 
sokoldalú társa lesz, és mindent magával visz, amire 
egy nyaralásnál szükség lehet. A széria minikonyha1), 
a tárolórekesz és a négy vagy opcionálisan öt ülés kihang-
súlyozzák a kivételes lakóautó-tulajdonságokat, és első 
alkalommal teszik lehetővé a forgalomba helyezést
lakóautóként.

Ha elsősorban otthon szeretné használni a Californiát, 
a California Beach Tour a legjobb választás. Személy-
autóként helyezik forgalomba, most első ízben kapha-
tó két tolóajtóval a szériafelszereltség részeként, és 
kérésre akár hét2) üléssel is felszerelhető. Ezenfelül el-
érhető hozzá a kihajtható minikonyha3) és az 
elektrohidrau likusan felnyitható tető2) is. Így minden 
spontán kirándulásból egy kisebb nyaralás kerekedik.

Kezdő kempingezőknek.
California Beach Camper.

Mindennapi felhasználóknak.
California Beach Tour.
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01
Fényezések

Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

Gyöngyház fényezésKétszínű fényezés

02

05

03

06

04

07

08



Egyszínű fényezések

16

09

12

15

17

10

13

18

11

14

• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető

Fényezések Beach  
Tour

Beach  
Camper

Coast Ocean

Kétszínű fényezések

01 Reflexezüst/Fortana vörös ÚJ ● ● ● ●

02 Reflexezüst/Indium szürke ÚJ ● ● ● ●

03 Reflexezüst/Csillagfénykék ÚJ ● ● ● ●

04 Cukorfehér/Copperbronz ÚJ ● ● ● ●

05 Cukorfehér/Babérlevél zöld ÚJ ● ● ● ●

06 Cukorfehér/Ascotszürke ÚJ ● ● ● ●

07 Mojavebézs/Mélyfekete ÚJ ● ● ● ●

Gyöngyház fényezés

08 Mélyfekete ● ● ● ●

Metálfényezések

09 Reflexezüst ● ● ● ●

10 Indium szürke ● ● ● ●

11 Csillagfénykék ● ● ● ●

12 Mojavebézs ● ● ● ●

13 Copperbronz ÚJ ● ● ● ●

14 Fortana vörös ÚJ ● ● ● ●

15 Babérlevél zöld ÚJ ● ● ● ●

Egyszínű fényezések

16 Cukorfehér ● ● ● ●

17 Ascotszürke  ÚJ ● ● ● ●

18 Cseresznyepiros ● ● ● ●

Egyedi fényezések

Igény szerint a California sok más 
színárnyalatban is kapható. Az Ön 
Volkswagen Haszonjárművek márka-
kereskedője szívesen tájékoztatja 
Önt az egyedi fényezés sokszínű  
lehetőségeiről.

● ● ● ●

Metálfényezések
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Kerekek

18"

16"
03 04 0605 07

1009 11

1) Motor-sebességváltó kombinációtól függően.     2) Csak a California EDITION-höz kapható.     Járműveinket alapkivitelben nyári gumiabroncsokkal szereljük fel. 2010. 12. 04. óta a Német Szövetségi Köztársaság törvényben kötelezi Önt járművének a téli időjárási viszonyokra történő felkészítésére.

01



02

08

12 13

Kerekek Beach
Tour

Beach  
Camper  

Coast Ocean

16 colos kerekek

01  Acélkerekek teljes dísztárcsával1) ÚJ 6 ½ J x 16.  
215/65 R 16 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

02  „Clayton” könnyűfém kerekek 6 ½ J x 16.  
Ezüstszínű. 215/65 R 16 gumiabroncsokkal.

● ● ●     ●1)

17 colos kerekek

03  Acélkerekek1) 7 J x 17.  
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

04 „Devonport” könnyűfém kerekek 7 J x 17.  
 Ezüstszínű. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

● ● ●     ●1)

05  „Aracaju” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 17.  
Ezüstszínű. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

06  „Aracaju” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 17.  
Fekete, polírozott felülettel.2) 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

07  „Woodstock” könnyűfém kerekek 7 J x 17.  
Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

08  „Posada” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 17.
 Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

18 colos kerekek

09  „Springfield” könnyűfém kerekek 8 J x 18. 
Ezüstszínű. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

10  „Springfield” könnyűfém kerekek 8 J x 18.  
Fekete.2) 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

11  „Palmerston” könnyűfém kerekek 8 J x 18.  
Fekete, polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

12  „Teresina” könnyűfém kerekek ÚJ 8 J x 18. 
Fekete, polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

13  „Valdivia” könnyűfém kerekek ÚJ 8 J x 18.  
Fekete, polírozott felülettel. 255/45 R 18 gumiabroncsokkal.

● ● ● ●

17"
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Üléshuzatok, belső színek és tetősátrak

01 06 08 | 11

0702

04

03

05

1) Csak a háromszemélyes üléssorral együtt kapható.     2) Nem minden fényezésnél érhető el.     Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen.     A 08-as képen a Multivan látható.     A 09-es és 10-es képen a Caravelle látható.

09 | 12

10 | 12



13

14

15

Üléshuzatok és szekrényelőlapok Beach
Tour

Beach  
Camper

Coast Ocean

Üléshuzatok

01 „Mixed Dots” szövet palládium ÚJ ● ● ● —
02 „Circuit” szövet palládium ÚJ — — ● ●

03 „Quadratic”1) szövet titánfekete ÚJ ● ● — —

04  „ArtVelours” mikrovlies,  
kétszínű palládium/titánfekete ÚJ

● ● — —

05 „ArtVelours” mikrovlies palládium ÚJ — — ● ●

Szekrényelőlapok

06 „Bright Oak” famintázat ÚJ — — ● ●

07 „Graphite Grey” palamintázat ÚJ — — — ●

Díszlécek, belső színek és tetősátrak Beach
Tour

Beach
Camper

Coast Ocean

Díszlécek

08 Bright Brushed Grey ÚJ ● ● ● ●

09 Pewter Wave Grey ÚJ — — — ●

10 Grey Woodgrain ÚJ ● ● — —

Belső színek

11 Titánfekete/titánfekete ÚJ ● ●  — —
12 Titánfekete/palládium ÚJ ● ● ● ●

Tetősátrak

13 Eper piros2) ● ● ● ●

14 Gleccser kék2) ● ● ● ●

15 Bazalt szürke ÚJ ● ● ● ●

• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető 53California – Üléshuzatok, belső színek és tetősátrak 



Felszereltség
01

02

03

04

01 Krómcsíkok. Összesen hat krómcsík díszíti a  
California Ocean hűtőrácsát, ezzel csillogóan jelleg-
zetessé teszik a jármű elejét.

01 LEDes első fényszórók. A karakteres és vonzó 
megjelenés mellett messzire világítanak és erős fé-
nyt biztosítanak.

02 Elektromosan állítható, fűthető és behajtható 
külső tükrök. Távirányítóval történő bezárásakor az 
autó automatikusan behajtja a tükröket.

03 „Bulli” plakett. A króm megjelenésű logó az ol-
dalsó irányjelző mellett található.

04 Elektromosan 12féleképpen állítható ülések.  
A deréktámasz, a háttámla dőlésszöge, az ülésma-
gasság, az ülőfelület dőlésszöge és a hosszirányú 
beállítás egyénileg testre szabható és elmenthető.

1) Kérésre DAB+ digitális rádióval és komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható.     2) A szériafelszereltség része a California Beach esetében.     3) A szériafelszereltség része a California Coast és a California Ocean esetében.     4) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID 
felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.
volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye.     5) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében.     6) Csak egy Apple CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű 
navigációs rendszer esetén.     7) Kérésre komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható.     8) Feláras extra felszereltség. A navigációs térkép megjelenítése a digitális műszerfal kijelzőjén csak a „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt kapható.     A 02-es és 03-as képen a Multivan látható.

Felszereltség Beach
Tour

Beach
Camper  

Coast Ocean

Dizájn

Lökhárítók a jármű színére fényezve ● ● ● ●

A külsőtükör-házak, az ajtók és a csomagtérajtó kilincsei fényezetlenek ● ● ● —
A külsőtükör-házak, az ajtók és a csomagtérajtó kilincsei a jármű 
színére fényezve 

● ● ● ●

Hűtőrács dupla krómcsíkkal ● ● ● —
Feketére fényezett hűtőrács öt krómcsíkkal — — — ●

Krómcsík az alsó hűtőrácson — — — ●

H7 első fényszórók (kép a 11. oldalon) ● ● ● —
LED-es első fényszórók ● ● ● ●

LED-es hátsó lámpák ● ● ● ●

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ● ● ● ●

Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök ● ● ● ●

„California” plakett ● ● ● ●

„Bulli” plakett ● ● ● ●

Vezetőfülke

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal és zárható 
kesztyűtartóval ÚJ

● ● ● ●

Krómbetétes műszerfal feketére fényezett szegélyekkel ÚJ ● ● ● ●

„Bright Brushed Grey” színű díszléccel ellátott műszerfal ●  ● ● ●

„Pewter Wave Grey” színű díszléccel ellátott műszerfal  
(kép az 05. oldalon) 

— — — ●

„Grey Woodgrain” színű díszléccel ellátott műszerfal ÚJ ● ● — —
Lakóautó-kezelőpanel ÚJ ● ● ● ●

180°-ban forgatható ülések kartámaszokkal és deréktámasszal ● ● ● ●

Elektromosan 12-féleképpen állítható ülések ● ● ● ●

Állítható magasságú és hosszirányban is állítható kormánykerék ● ● — —
Állítható magasságú és hosszirányban is állítható, multifunkciós 
bőr kormánykerék 

● ● ● ●

Elektromos ablakemelők ● ● ● ●



05 „Composition Colour” rádió.1) A rendszer 16,5 
cm-es (6,5 colos) színes érintőképernyőt, 4x20 watt 
teljesítményt és négy2) vagy hat3) hangszórót kínál, 
tartalmaz egy SD-kártyabemenetet, két külső USB-  
és egy Bluetooth-csatlakozót, és támogatja a We 
Connect4) alapszolgáltatásokat, valamint a We  
Connect Plus4),5) kiválasztott szolgáltatásait.

06 „Discover Media” navigációs rendszer.1) A rendszer 
20,3 cm-es (8 colos) színes érintőképernyővel, beépí-
tett közelségérzékelővel, 4x20 watt teljesítménnyel 
és hat hangszóróval hibrid navigációt kínál a legkü-
lönfélébb térképopciókkal, ingyenes térképfrissíté-
sekkel az interneten keresztül, 32 GB-os adattároló-
val, két külső USB- és egy Bluetooth-csatlakozóval, 
hibrid beszédvezérléssel és internetes rádióval.  
A rendszer támogatja a vezeték nélküli App-Connectet6), 
a We Connectet4) és a We Connect Plust4), 5).

07 „Discover Pro” navigációs rendszer.7) A „Discover 
Media” navigációs rendszer funkcióin felül a rendszer 
egy 23,4 cm-es (9,2 colos) színes érintőképernyőt 
 kínál közelségérzékelővel, a navigációs térkép egy-
idejű ábrázolását a digitális műszerfalon8) és a navi-
gációs rendszer képernyőjén, valamint 64 GB-os 
adattárolót és DAB+ funkciót is tartalmaz.

„Premium” multifunkciós kijelző. Megjeleníti a fontos 
vezetési és járműadatokat 3D-ben és színesben.

Beszédvezérlés. Hangjával számos telefonos, navigá-
ciós és audiofunkciót irányíthat.

„Comfort” mobiltelefoncsatlakozás vezeték nélküli 
töltési funkcióval. Javítja a térerőt, és vezeték nélkül 
feltölti a kompatibilis okostelefonok akkumulátorait.

05

06

07Felszereltség Beach
Tour

Beach  
Camper

Coast Ocean

Vezetőfülke (Folytatás)

„Plus” multifunkciós kijelző ● ● — —
„Premium” multifunkciós kijelző — — ● ●

Digitális műszerfal8) (kép a 42. oldalon) ÚJ ● ● ● ●

Szőnyegpadló palládium színben ● ● ● ●

Szőnyegpadló titánfekete színben ● ● — —
Autószőnyegek ● ● ● ●

LED-es világítás (kép az 05. oldalon) ● ● ● ●

230 V-os aljzat (a vezetőülés vázán) ÚJ ● ● ● ●

12 V-os aljzat (kép az 05. oldalon) ● ● ● ●

Dupla USB-C-töltőcsatlakozó az első utasülésnél ● ● — —
Szigetelt üvegezési csomag ● ● ● ●

Beszállást segítő fogantyúk a vezető és az első utas számára 
(kép az 05. oldalon) 

● ● ● ●

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

„Composition Colour” rádió ÚJ ● ● ● ●

„Discover Media” navigációs rendszer ÚJ ● ● ● ●

„Discover Pro” navigációs rendszer ÚJ ● ● ● ●

Beszédvezérlés ● ● ● ●

Bluetooth-kihangosító ● ● ● ●

„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli töltés funkcióval ÚJ ● ● ● ●

Kiegészítő USB-csatlakozó a műszerfalon ● ● ● ●

Volkswagen Media Control ● ● ● ●

Lakó és hálótér/utastér

Tolóajtó a jobb oldalon (kép a 31. oldalon) ● ● ● ●

Tolóajtó a bal oldalon ÚJ ● — — —
Elektromos szervo zár a tolóajtóhoz ● ● ● ●

Elektromos tolóajtó becsípődés elleni védelemmel ● ● ● ●

Feliratos fellépő-megvilágítás ● ● ● ●

Sínrendszer ● ● ● ●

Műanyag padló palládium színben (kép a 28. oldalon) ● ● ● ●

Műanyag padló titánfekete színben ● ● — —
Padlóburkolat „Bright Oak” szekrényszínben (kép a 37. oldalon) ÚJ — — ● ●

Padlóburkolat „Graphite Grey” szekrényszínben (kép a 33. oldalon) ÚJ — — — ●

Ruhásszekrény beépített tükörrel (kép a 36. oldalon) — — ● ●

LED-es világítás a ruhásszekrényben (kép a 36. oldalon) — — ● ●

Tárolódoboz a tetőben (kép a 36. oldalon) — — ● ●
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01 Elülső nyílás az elektrohidraulikusan felnyitható 
tetőn. Hogy a lehető legközelebb kerülhessen a 
természethez, a félkör ablakot belülről teljesen 
kinyithatja.

02 „Ambiente” világítási rendszer. A szabályozható 
fényerejű LED-szalag a konyhasarokban hangulatos 
szórt fényt biztosít a nappaliban.

Tetőágy matraccal és tányérrugókkal. A rugalmas 
tányérrugók illeszkednek a test alakjához, és kényel-
mesebb fekvőfelületet képeznek az 1200 mm x 2000 
mm-es tetőágyon.

03 Ágyhosszabbítás kanapéfunkcióval. Az alsó fek-
vőhely fejrésze több fokozatban felállítható és bizton-
ságosan rögzíthető. Teljesen felállítva tágas tárolóhe-
lyet nyerünk.

04 230 Vos aljzat és dupla USBCtöltőcsatlakozó. 
A konyhaszekrény elején könnyen hozzáférhető helyen 
található egy 230 V-os és két USB-aljzat. Utóbbiakat  
a kiegészítő akkumulátor működteti, és útközben is 
használhatók.

Mágneses zseblámpa. Hozzátapad a fémfelületek-
hez, és két világítási fokozattal rendelkezik.

01 03

04

02

1) Későbbi időponttól kezdve kapható.      2) A Multiflexboard megrendelése esetén a felszereltség nem tartalmazza a csomagtérfedelet.      3) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik.     A 05-ös képen a Multivan látható.

Felszereltség Beach
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Lakó és hálótér/utastér (Folytatás)

Kétszemélyes mozgatható és kivehető üléssor nagy fiókkal, 
ledönthető háttámlával

● ● ● ●

Összecsukható és elpakolható ágyhosszabbító a kétszemélyes 
üléssorhoz 

● ● — —

Ágyhosszabbítás kanapéfunkcióval a kétszemélyes üléssorhoz 
(kép a 37. oldalon) ÚJ

— — ● ●

Komfortos fedőmatrac ● ● ● ●

Háromszemélyes mozgatható és kivehető üléssor három fiókkal, 
ledönthető háttámlával (kép 39. oldalon)

● ● — —

Forgatható, mozgatható és kivehető egyes ülés, ledönthető hát-
támlával

● ● ● ●

Két forgatható, mozgatható és kivehető egyes ülés, ledönthet hát-
támlával 

● — — —

Kézzel felnyitható tetősátor oldalablakokkal (kép a 39. oldalon) ● ● ● —
Kézzel felnyitható tetősátor oldalablakokkal, elülső ablakkal  
és elülső nyílással (kép a 11. oldalon) ÚJ

● ● ● —

Elektrohidraulikusan felnyitható tetősátor oldalablakokkal,  
elülső ablakkal és elülső nyílással (kép a 34. oldalon) ÚJ

● ● ● ●

Tetőágy matraccal és tányérrugókkal (kép a 35. oldalon) ÚJ ● ● ● ●

Lamellás rolóval lezárható feljárat a tetőágyhoz (kép a 35. oldalon) ● ● ● ●

Hálós tároló a feljáratban ● ● ● ●

A lakóautó-kezelőpanelről kapcsolható LED-es világítás ÚJ ● ● ● ●

Tompítható LED-es világítás a felnyitható tetőben (kép a 35. oldalon) ● ● ● ●

„Camper” tompítható belső világítási rendszer ● ● ● ●

„Ambiente” tompítható belső világítási rendszer (kép a 33. oldalon) — — ● ●

Mágneses zseblámpa ● ● ● ●

LED-es gégecsöves lámpa (12 V) ● ● ● ●

LED-es mini olvasólámpa ● ● ● ●

Konyha

Kihajtható minikonyha1) (kép a 28. oldalon) ● ● — —
Kombinált tűzhely és mosogató (kép a 26. oldalon) — — ● ●

Kompresszoros hűtődoboz (kép a 26. oldalon) — — ● ●

Alsó konyhaszekrény külön 30 literes szennyvíztartállyal — — ● ●

Tompítható LED-es világítás az alsó szekrényben — — ● ●

Mozgatható munkalap (kép a 27. oldalon) — — ● ●

Ablakburkolat három tárolórekesszel (kép a 26. oldalon) — — ● ●

230 V-os aljzat ● ● ● ●

12 V-os aljzat ● ● — —
Dupla USB-C-töltőcsatlakozó — — ● ●



05 07

06 08

05 Csomagtérajtóra rögzíthető kerékpártartó. Négy 
kerékpárnak biztosít helyet maximum 60 kg össztö-
megig. A könnyű, eloxált alumíniumból készült tartó 
az elektromos csomagtérajtóhoz is használható.

06 Kültéri zuhany csatlakozással. A kb. 2 méteres 
tömlő kattintással egyszerűen csatlakoztatható a be-
épített víztartályhoz. A zuhanyt ezután egy kapcsoló-
val lehet megnyitni. Ha nem használja, a tömlő és a 
kézi zuhany elpakolható a hátsó szekrénybe.

07 „Premium” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó. 
Felülről rögzíthető a gömbfejre, és két darab, összesen 
legfeljebb 60 kg-os kerékpár lopásbiztos szállítását teszi 
lehetővé. A csomagtérajtó felnyitásához egy pedál se-
gítségével egyszerűen lehajtható. Használaton kívül a 
kerékpártartó egyszerűen összecsukható.

08 Multiflexboard.2) A stabil, párnázott felület feloszt-
ja a csomagteret, plusz rakodóhelyet teremt, és a há-
romszemélyes üléssor lehajtása esetén kibővíti  
a fekvőfelületet 1500 mm x 1830 mm-es méretre.

Felszereltség Beach 
Tour

Beach
Camper  

Coast Ocean

Csomagtér

Multiflexboard2) (kép a 13. oldalon) ● ● — —
Hátsó szekrény ivóvíztartállyal, gázpalacktartóval és FI-relével — — ● ●

230 V-os külső hálózati tápellátás ● ● ● ●

Kiegészítő akkumulátor (75 Ah) ● ● ● ●

Második kiegészítő akkumulátor (75 Ah) — — ● ●

Töltőnyílás az ivóvíztartályhoz — — ● ●

Kültéri zuhany csatlakozással (kép a 22. oldalon) — — ● ●

Elektromos behúzássegítő a csomagtérajtóhoz ● ● ● ●

Tompítható LED-es világítás a csomagtérajtóban ● ● ● ●

Kempingasztal és kempingszékek (kép a 25. oldalon) ● ● ● ●

Csomagtérperem-védő a hátsó lökhárítónál ● ● ● ●

Vonóhorog-előkészítés ● ● ● ●

Rögzített vonóhorog legfeljebb 2,5 t vontatható tömeggel3) ● ● ● ●

Levehető vonóhorog legfeljebb 2,5 t vontatható tömeggel, ● ● ● ●

vontatmány-stabilizálással3) ● ● ● ●

Csomagtérajtóra rögzíthető kerékpártartó ● ● ● ●

„Premium” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó ÚJ ● ● ● ●

„Basic Flex” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó ● ● ● ●

Kerékpártartó-bővítés „Basic Flex”-hez ● ● ● ●

Légkondicionálás és napvédelem

Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezetőfülkében ● ● ● —
„Climatronic” háromzónás klímaberendezés (kép az 05. oldalon) ● ● ● ●

Ülésfűtés a vezető és az első utas számára (kép az 05. oldalon) ● ● ● ●

Első szélvédőfűtés ● ● ● ●

Hátsó szélvédőfűtés ● ● ● —
Kiegészítő fűtés a lakó- és hálótérben ● ● ● ●

Levegős állóhelyzeti fűtés ● ● ● ●

Kiegészítő vízfűtés állóhelyzeti fűtéssel ● ● ● ●

Bal oldali tolóablak (kép a 27. oldalon) ● ● ● ●

Jobb oldali tolóablak ● ● ● ●

Szúnyogháló a jobb oldali tolóablakhoz ● ● ● ●

Hőszigetelő üvegezés a lakótérben ● ● ● ●
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01 Kétrétegű üvegezés a lakótérben (A). Érezhetően 
szigeteli a belső teret. Sötétített „Privacy” üvegezés 
(B). Az utastér sötétített ablakai nagy fokú diszkréciót 
biztosítanak. Fekete fényvédő fólia (C). A  sötétített 
„Privacy” üvegezéssel kombinálva kívülről gyakorlatilag 
átlátszatlan üvegezést biztosít.

02 Napellenző. Stabil alumíniumszerkezet strapabíró 
anyagból, ami egy kisebb, naptól védett területet biz-
tosít közvetlenül a tolóajtó előtt. A napellenző karosz-
szériához rögzített háza fekete vagy ezüst színben  
kapható, a hajtókar pedig helytakarékosan a csomag-
térajtóba rejthető.

Sötétítés a vezetőfülkében. A California Coastban és  
a California Oceanben az elülső szélvédőket két redőny-
nyel, az oldalsó ablakokat pedig mágneses függönyök-
kel lehet elsötétíteni. A California Beachben ezt a funk-
ciót szövet sötétítők látják el.

Sötétítés a lakótérben. A tetőburkolatból kihúzható  
rolók pontosan illeszkednek az ablakok oldalához,  
és meggátolják a belátást.

1) A rendszer határain belül.     2) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     3) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt kapható.     4) Motor-sebességváltó kombinációtól függően.      
5) Nem minden motornál érhető el.     6) A California Beach Tour felszereltségnél feláras extra.     7) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.     A 01-es és 03-as képen a Multivan látható.

01

02

Felszereltség Beach 
Tour

Beach 
Camper 

Coast Ocean

Légkondicionálás és napvédelem (Folytatás)

Kétrétegű üvegezés a lakótérben ● ● — ●

Sötétített „Privacy” üvegezés a lakótérben ● ● ● ●

Fekete fényvédő fólia a lakótérben ● ● ● ●

Sötétítés a lakótérben (kép a 33. oldalon) ● ● ● ●

Sötétítés a vezetőfülkében (kép a 37. oldalon) ● ● ● ●

Napellenző sínek a bal és jobb oldalon ● ● ● ●

Napellenző ● ● ● ●

Vezetői asszisztensrendszerek

Elektromechanikus szervokormány ÚJ ● ● ● ●

„ACC” távolságtartó automatika és „Front Assist” környezetfi-
gyelő rendszer városi vészfék funkcióval1)

● ● ● ●

„Front Assist” környezetfigyelő rendszer városi vészfék funkcióval1) ● ● ● ●

Közlekedésitábla-felismerő rendszer1) ÚJ ● ● ● ●

Sebességszabályozó berendezés sebességhatároló funkcióval 
(Tempomat)1) 

● ● ● ●

„Side Assist” sávváltást segítő rendszer1) ● ● ● ●

„Lane Assist” sávtartó rendszer1), 2) ÚJ ● ● ● ●

Oldalszél asszisztens1) ÚJ ● ● ● ●

Vontatmánystabilizálás1) ● ● ● ●

Fékasszisztens1) ● ● ● ●

„ParkPilot” parkolóradar1) elöl és hátul ● ● ● ●

„Rear View” tolatókamera1) ● ● ● ●

„Park Assist” parkolássegítő rendszer1) ÚJ ● ● ● ●

Oldalvédelem1) ÚJ ● ● ● ●

Kitolatást segítő rendszer1) ÚJ ● ● ● ●

„Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer1) ÚJ ● ● ● ●

Nappali menetfény ● ● ● ●

„Látni és látszani” csomag1) ● ● ● ●

Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel1) ● ● ● ●

„Light Assist” fényszóró-szabályozás1) ● ● ● ●

Fáradtságérzékelés1) ● ● ● ●

Gumiabroncs-ellenőrzés1) ● ● ● ●

Gumiabroncsnyomás-jelző1) ÚJ ● ● ● ●

Hegymenet asszisztens1) ● ● ● ●

Lejtmenet asszisztens1), 3) ● ● ● ●

A B C



Méretek mmben7) Méretek mmben7)

03 eCall. Baleset után automatikusan továbbítja  
a baleset időpontját, a jármű helyzetét és az utasok 
számát a segélyhívó központnak, és hangkapcsolatot 
létesít. A rendszert egy ütközésérzékelő automatiku-
san aktiválja, manuálisan pedig a vészhívó gomb 
használatával lehet aktiválni.

Küszöbléc bal és jobb oldalon. Megakadályozzák  
a jármű karosszériájának sérülését. 

Alvázvédelem a motornál és a sebességváltónál. 
Robusztus fémlemezek védik az alvázat a terepen 
megtett utak során.

04 Központi zár két rádiós távirányítóval és belső 
működtetéssel. A jármű felszereltségétől függően  
az elektromos csomagtérajtó és mindkét6) elektromos 
tolóajtó a hozzájuk tartozó gombokkal egymástól 
független nyitható és zárható. A rádiós távirányítók 
az opcionálisan kapható multifunkciós kijelzőn 
keresz tül programozhatók.

ISOFIX és Top Tetherrögzítőpontok. Lehetővé  
teszik a szabványos gyermekülés-rendszerek gyors  
és biztonságos rögzítését.

03 04Felszereltség Beach
Tour

Beach
Camper  

Coast Ocean

Biztonsági és biztosító rendszerek (Folytatás)

Elektromos gyermekbiztonsági zár ÚJ ● ● ● ●

eCall ÚJ ● ● ● ●

„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)1) ● ● ● ●

Elektronikus stabilizáló program (ESP)1) ● ● ● ●

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) ● ● ● ●

Kipörgésgátló rendszer (ASR) ● ● ● ●

Elektronikus differenciálzár (EDS) ● ● ● ●

Légzsákok a vezető és az első utas számára ● ● ● ●

Fej és oldallégzsákok a vezető és az első utas számára ● ● ● ●

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció ● ● ● ●

ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok ● ● ● ●

Elektronikus indításgátló ● ● ● ●

Lopásgátló riasztó Safe-funkcióval, belsőtér-felügyelettel és  
elvontatás elleni védelemmel

● ● ● ●

Központi zár két rádiós távirányítóval és belső működtetéssel ● ● ● ●

Futómű és terepképesség

Dinamikus futómű ● ● ● ●

DCC adaptív futómű-szabályozás ● ● ● ●

17 colos futómű 17 colos első és 16 colos hátsó tárcsafékekkel4) ● ● ● ●

4MOTION összkerékhajtás5) ● ● ● ●

Mechanikus differenciálzár a hátsó tengelyen3) ● ● ● ●

Alvázvédelem a motornál és a sebességváltónál ● ● ● ●

Alvázvédelem a hátsó tengelyen található differenciálzárnál3) ● ● ● ●

Küszöbléc bal és jobb oldalon ● ● ● ●

19
04

22
97

3000
4904

908993

13
30

23
00

B
el

ső
 á

lló
-

m
ag

as
sá

g

19
90

10
50

57
1

• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető 59California – Felszereltség



EDITION
Bárhová is vezet az útja, a California EDITION-nel az utazás mindig 

sportosan dinamikus lesz. A gondosan kiválasztott fényezéseket fekete 

magasfényű felületek és vörös aláhúzással ellátott új „EDITION”  

dekorfóliák1) ellenpontozzák. Az exkluzív „Aracaju” 17 colos könnyű-

fém kerekek fekete, polírozott felülettel, a lakótér sötétített 

„Privacy” üvegezése és a sötétített LED-es hátsó lámpák tovább 

hangsúlyozzák a feltűnő megjelenést. A belső térben is a sportos vé-

náról árulkodnak a „Dark Silver Brushed” színű díszlécek. A California 

EDITION mindhárom felszereltségváltozatban kapható: a belépőszin-

tű California Beach EDITION, a világos, famintázatú beépített szekré-

nyeket tartalmazó California Coast EDITION, és a palahatású, nemes 

megjelenésű belteret kínáló California Ocean EDITION modellverzió 

formájában.

1) A dekorfóliákon, különösen közvetlen napfény hatására egy-három év elteltével, nagyon forró éghajlati viszonyok között pedig egy éven belül a használat és öregedés jelei mutatkozhatnak. Ha a dekorfólia hosszabb ideig marad a járművön, akkor látványbeli különbségek lehetnek a dekorfólia által 
védett, fényezett terület és a fólia által nem lefedett terület között.     2) A szériafelszereltség kiegészítő része a California Coast EDITION és a California Ocean EDITION esetében.     3) A szériafelszereltség kiegészítő része a California Beach EDITION esetében.     4) Feláras extra felszereltség.      A képen 
feláras extra felszereltség látható.

California 6.1



Cseresznyepiros

Reflexezüst

Copperbronz ÚJ

Fortana vörös ÚJ

Egyszínű fényezések

Metálfényezések4)

Cukorfehér

Világosszürke ÚJ

Indium szürke

Szériafelszereltség
az összes EDITION modellnél

Dizájn

„Aracaju” 17 colos könnyűfém kerekek feketében, polírozott felülettel ÚJ

Feketére fényezett hűtőrács öt krómcsíkkal ÚJ

LED-es első fényszórók és sötétített LED-es hátsó lámpák ÚJ

Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel

Továbbfejlesztett műszerfal krómbetétekkel, feketére fényezett 
szegélyekkel és díszlécekkel „Dark Silver Brushed” színben

Magasfényű fekete tető és külső tükörházak 

Magasfényű fekete B-oszlopok

Fekete napellenzősínek

A lökhárítók, az ajtó és a csomagtérajtó kilincsei a jármű színére fényezve

Dekorfólia1) „EDITION” felirattal az oldalküszöböknél és  
a jármű hátuljánál ÚJ

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

„Composition Colour” rádió 16,5 cm-es (6,5 colos) érintőkép-
ernyővel és hat hangszóróval ÚJ

Lakó és hálótér/utastér

Fellépő-megvilágítás „EDITION” felirattal

Komfortos fedőmatrac2)

Légkondicionálás és napvédelem

„Climatronic” háromzónás klímaberendezés3)

Sötétített „Privacy” üvegezés az utastérben
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Változtatások és hibák joga fenntartva

vwh.hu

Az Ön Volkswagen márkakereskedője

California 6.1

A katalógusban szereplő járművek egy része feláras extra felszereltséget tartalmaz. A felsze-
reltségekkel és a műszaki adatokkal kapcsolatos minden adat a német piaci jellemzőkre vo-
natkozik, és megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek. Az ország-
specifikus eltérésekről az Ön Volkswagen márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást. 
Változtatások joga fenntartva. A DSG® és a 4MOTION® a Volkswagen AG, illetve a Volkswagen 
Csoport németországi és más országokbeli vállalatainak bejegyzett márkavédjegyei. Az a tény, 
hogy ebben a katalógusban nem szerepel ® jelzés egy megnevezés mellett, nem jelenti azt, 
hogy a megnevezés nem bejegyzett márkavédjegy, és/vagy hogy a megnevezés a Volkswagen 
AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is használható. A Volkswagen gondoskodik a használt 
autók visszavételéről és hasznosításáról. Így minden Volkswagen hasznosítható, és a jogi  
követelmények teljesítése esetén ingyenesen visszaadható. További információkat Volkswagen 
márkakereskedőjénél, a vwh.hu webhelyen és a Német Szövetségi Köztár sa ság ban ingye-
nesen hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) telefonszámon kaphat.

A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresztül 
lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati lefedett-
ség keretein belül, a „Streaming és internet”- szolgáltatások kivételével a Volkswagen AG 
viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások és a Wifi hotspotok használatához díjköte-
les adatcsomagokat lehet vásárolni a „Cubic Telecom” külső mobilszolgáltatón keresztül, 
amelyek a hálózati lefedettséggel rendelkező területeken számos európai országban fel hasz-
nál hatóak. Az árakról és a támogatott országokról a vw.cubictelecom.com webhelyen talál 
további információt. Alternatívaként lehetőség van a webrádió, hibridrádió és médiastrea-
melés használatára egy Wifi hotspotként működtethető mobilkészüléken (pl. okostelefonon) 
keresztül. Ebben az esetben a megfelelő szolgáltatások csak már meglévő vagy külön az 
Ön és az Ön mobiltelefon-szolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződés-
sel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el. Az interneten keresztül 
fogadott adatcsomagok kapcsán az Ön mindenkori mobilszolgáltatásának díjszabásától 
függően és különösen külföldi használat során további költségek (pl. roaming díjak) merülhet-
nek fel. Az ingyenes We Connect-alkalmazás használatához szükség van egy okostelefonra 
megfelelő iOS- vagy Android-rendszerrel és egy adatforgalommal rendelkező SIM-kártyával, 
valamint egy már meglévő vagy külön az Ön és az Ön mobilszolgáltatója között meg kö tendő 
mobilszolgáltatási szerződésre. A csomagokban leírt We Connect és We Connect Plus egyes 
szolgáltatásainak elérhetősége országonként eltérhet. A szolgáltatások a mindenkori megálla-
podás szerinti szerződéses időszak idejére állnak rendelkezésre, és a szerződés időtartama 
alatt tartalmilag változhatnak, illetve megszűnhetnek. További információkat a vwh.hu 
webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőktől kaphat. A mobildíjszabási 
feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.


