
Novi Volkswagen Multivan
Informativni cenik - modelsko leto 2023

Št. 2023_03

Datum izdaje: 22.03.2023

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika

Modeli z motorji z notranjim izgorevanjem moč menjalnik Izpust koda MPC

kW  ( KM ) (št. prestav) CO2 (g/km) vozila €

osnovna dolžina

Multivan 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 167 STMB47WA 44.152

Multivan 2.0 TSI 150 (204) 7.st. DSG 199 STMB37WA 46.817

Life 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 170 STMG47WA 46.292

Life 2.0 TSI 150 (204) 7.st. DSG 202 STMG37WA 48.793

Style 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 171 STMH47WA 55.574

Style 2.0 TSI 150 (204) 7.st. DSG 202 STMH37WA 56.847

podaljšana različica

Multivan 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 168 STNB47WA 44.346

Multivan 2.0 TSI 150 (204) 7.st. DSG 200 STNB37WA 47.028

Life 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 170 STNG47WA 47.889

Life 2.0 TSI 150 (204) 7.st. DSG 202 STNG37WA 49.721

Style 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 172 STNH47WA 57.181

Style 2.0 TSI 150 (204) 7.st. DSG 203 STNH37WA 58.491

Modeli s priključno hibridnim motorjem
skupna 

sistemska moč menjalnik Izpust koda MPC
kW  ( KM ) (št. prestav) CO2 (g/km) vozila €

osnovna dolžina

Multivan 1.4 TSI e-Hybrid 160 (218) 6.st. DSG 39 STMB18WA 53.832

Life 1.4 TSI e-Hybrid 160 (218) 6.st. DSG 40 STMG18WA 55.300

Style 1.4 TSI e-Hybrid 160 (218) 6.st. DSG 41 STMH18WA 59.752

podaljšana različica

Multivan 1.4 TSI e-Hybrid 160 (218) 6.st. DSG 39 STNB18WA 53.564

Life 1.4 TSI e-Hybrid 160 (218) 6.st. DSG 41 STNG18WA 55.415

Style 1.4 TSI e-Hybrid 160 (218) 6.st. DSG 41 STNH18WA 61.348

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, NEMČIJA DDV = davek na dodano vrednost 

Dobavitelj: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Slovenija DMV = davek na motorna vozila

Pridržujemo si pravico do vsebinskih sprememb, sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!

Za aktualno stanje serijske opreme se od povpraševanju po ponudbi za nakup vozila pozanimajte pri pooblaščenem trgovcu z Gospodarskimi vozili Volkswagen!



Serijska oprema za novi

Multivan

Zunanjost
– 16" podvozje s 16" zavornimi koluti (samo pri 2.0 TDI 110 kW)
– 17" podvozje s 17" zavornimi koluti spredaj in 16" zavornimi koluti zadaj (samo pri eHybrid in 2.0 TSI 150 kW)
– Platišča iz lahke kovine "Dundrod" 6.5J X 17", srebrna (samo pri eHybrid in 2.0 TSI 150 kW)
– Jeklena platišča 6.5 J x16 z okrasnimi pokrovi (samo pri 2.0 TDI 110kW)
– Glavni žarometi LED z dnevnimi LED lučmi
− LED zadnje luči
− Odbijača v barvi vozila
− Drsna vrata na levi in desni strani z električno zapiralno asistenco
− Zadnja dvižna vrata z električno zapiralno asistenco
− Ohišja zunanjih ogledal v svetleče črni barvi
− Sprednja maska vozila v svetleče črni barvi
− Smerniki v LED tehnologiji, integrirani na stranskih zunanjih ogledalih
− Termoizolacijska zasteklitev

Notranjost
− Voznikov in sovoznikov sedež z nastavitvijo višine in dvosmernim naslonom za glavo
− Trije enojni sedeži v drugi sedežni vrsti
      - pomični naprej in nazaj
      - možnost odstranitve sedežev iz vozila
− Sistem talnih vodil za sedeže v potniškem prostoru
− Tekstilna talna obloga v potniškem prostoru
− Sovoznikov predal s ključavnico
− Dekorativni vložki "Scale Light Gray"
− Oblazinjenje sedežev "Bright Dots"
− Predpražniki v vozniški kabini v velurju

Funkcionalnost
− Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
− Električni pomik stekel
− Klimatska naprava z ročnim upravljanjem
− 2 zložljiva ključa za centralno zaklepanje z radijskim upravljalnikom
− Keyless Access Basic - komfortni zagon vozila - Press&Drive
− Aktivni informacijski zaslon
− Aktivni informacijski zaslon "Pro" (samo pri eHybrid)
− 12-voltna električna vtičnica
− 2 vtiča USB-C na armaturni plošči
− Radio "Ready 2 Discover" z vmesnikom Bluetooth za povezavo z mobilnim telefonom
      - 10˝ barvni zaslon na dotik            
      - 8 zvočnikov
      - Streaming & Internet
      - App-Connect   
− Predpriprava za "We Connect" in "We Connect Plus"
− Digitalni radiosprejem (DAB+)   
− Glasovno upravljanje (samo pri eHybrid)
− Volan nastavljiv po višini in globini
− Večfunkcijski komfortni volan (usnjen) s tipkama za upravljanje avtomatskega menjalnika
− Tempomat z omejevalnikom hitrosti
− Akustični parkirni senzorji spredaj in zadaj

Varnost
− Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika ter možnost deaktiviranja sovoznikove zračne blazine
− Stranski varnostni blazini in blazini za glavo za voznika in sovoznika
− Sredinska zračna blazina za voznika in sovoznika
– Stranski varnostni zavesi za glave potnikov na zunanjih sedežih (po celotni dolžini vozila)
– Asistenca za speljevanje na klancu
− Funkcija večnaletnega zaviranja
− Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili (z nadzorom pešcev in kolesarjev)
− Asistenca za ohranjanje smeri vožnje "Lane Assist"
− Funkcija zaviranja v sili pri zavijanju v levo
− Asistenca za izogibanje oviram
− Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
− Elektronska blokada zagona motorja
− Otroška blokada na drsnih vratih v potniškem prostoru
− Varnostno notranje vzvratno ogledalo z možnostjo zasenčenja
− Uravnavanje višine svetlobnega snopa
− Avtomatski vklop/izklop luči
− Senzor za dež in varnostno notranje vzvratno ogledalo s funkcijo avtomatskega zasenčenja
− Avtomatski vklop/izklop luči s funkcijo Coming Home/Leaving Home
− Garnitura Tire Mobility

 - Podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 160.000km 



Dodatna serijska oprema za novi

Multivan Life

Zunanjost
− Sprednja maska vozila v svetleče črni barvi z dvemi kromiranimi letvami
Platišča: ''Syrakus'' 6.5 J x 16, srebrna (samo pri 2.0 TDI 110 kW)

Notranjost
− Voznikov in sovoznikov sedež z nastavitvijo višine in dvosmernim naslonom za glavo
− Električno nastavljiva ledvena opora za sprednja sedeža
− Zložljiva mizica na hrbtišču sprednjih sedežev
− Dva enojna sedeža v drugi sedežni vrsti
      - pomični naprej in nazaj
      - možnost odstranitve sedežev iz vozila
      - z nasloni za roke na notranji strani sedežev (odstranljivi in premični)
− Trije enojni sedeži v tretji sedežni vrsti
      - pomični naprej in nazaj
      - možnost odstranitve sedežev iz vozila
− Predali pod sedeži v potniškem prostoru in 2 koša za smeti
− Osvetljen sovoznikov predal s ključavnico
− Dekorativni vložki "Dark Silver Brushed"
− Oblazinjenje sedežev "Ribella"
− Dodatno zvočno izolirana potniška kabina

Funkcionalnost
− 3-conska klimatska naprava Climatronic
− Dva USB-C vtiča na armaturni plošči in štirje USB-C vtiči za polnjenje v potniškem prostoru

Dodatna serijska oprema za novi

Multivan Style

Zunanjost
– Platišča iz lahke kovine "Dundrod" 6.5J X 17", črne s poliranim robom (diamantni rez)
− Sprednja maska vozila v svetleče črni barvi z dvemi osvetljenimi kromiranimi letvami
− Kromirane obrobe na boku in zadnjem delu vozila
− IQ.LIGHT-LED Matrix žarometi
      - LED sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi in dinamičnim smernikom
      - funkcija luči za slabo vreme
      - asistenca za avotmatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist
− Zatemnjena stekla v potniškem prostoru (65% absorbcija svetlobe)
− Električno pomična drsna vrata na levi in desni strani z električno zapiralno asistenco in funkcijo Easy Open

Notranjost
− Voznikov in sovoznikov sedež z nastavitvijo višine in dvosmernim naslonom za glavo
− Električno nastavljiva ledvena opora za sprednja sedeža
− Zložljiva mizica na hrbtišču sprednjih sedežev
− Ogrevan voznikov in sovoznikov sedež (z ločeno regulacijo)
− Dva enojna sedeža v drugi sedežni vrsti
      - pomični naprej in nazaj
      - možnost odstranitve sedežev iz vozila
      - z nasloni za roke na notranji strani sedežev (odstranljivi in premični)
− Trije enojni sedeži v tretji sedežni vrsti
      - pomični naprej in nazaj
      - možnost odstranitve sedežev iz vozila
− Predali pod sedeži v potniškem prostoru in 2 koša za smeti
− Osvetljen sovoznikov predal s ključavnico
− Dekorativni vložki "Dark Woodgrain Optic"
− Oblazinjenje sedežev "ArtVelours"
− Dodatno zvočno izolirana potniška kabina
− Stopalke s pokrovi v nerjavečem jeklu
− Polica v prtljažnem prostoru
− Notranja zaščita roba prtljažnika iz nerjavečega jekla

Funkcionalnost
− 3-conska klimatska naprava Climatronic
− Dva USB-C vtiča na armaturni plošči in štirje USB-C vtiči za polnjenje v potniškem prostoru
− Aktivni informacijski zaslon "Pro"
− Radio "Discover Media" z vmesnikom Bluetooth za povezavo z mobilnim telefonom
      - 10˝ barvni zaslon na dotik            
      - 8 zvočnikov
      - Streaming & Internet
      - App-Connect   
− Glasovno upravljanje
− Keyless Access Advanced z SafeLock (samodejno odklepanje in zaklepanje vozila)
− Alarmna naprava
      - hupa z lastnim napajanjem           
      - nadzor notranjosti
      - zaščita pred odvleko vozila
− Parkirna asistenca "Park Assist" s parkirnimi senzorji spredaj in zadaj
− Kamera za vzvratno vožnjo
− Ambientalna osvetlitev (30 barv) in prostorska osvetlitev na prtljažnih vratih
− Osvetlitev okolice s projeciranjem silhuete vozila



Novi Volkswagen Multivan
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2023_03

Datum izdaje: 22.03.2023

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika
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ZUNANJA OPREMA
Bela barva o o o 256,79

Kovinski laki o o o 1.041,69

Dvobarvna zunanjost o o o 3.037,87

Kromirane obrobe na boku in zadnjem delu vozila QJ1 o o 0,00
* na voljo samo v kombinaciji z dvobarvno zunanjostjo / serijsko pri Style s

Platišča iz lahke kovine ''Syrakus'' 6,5J X 16; srebrne Z0B o s 612,10
* velja samo za 2.0 TDI 

Platišča iz lahke kovine "Dundrod"  6,5J X 17; srebrne Z0C o/s 1.327,55
* serijsko z 1.4 eHybrid in 2.0 TSI motorjem o/s 713,84

Platišča iz lahke kovine "Dundrod" 6,5J X 17, črne s poliranim robom Z0D s 0,00
* cena za eHybrid in 2.0 TSI o o 169,58
* cena za 2.0 TDI o 1.495,52
* cena za 2.0 TDI o 881,81

Platišča iz lahke kovine "Toshima" 7,5J X 18, antracitne Z0F  o 495,81
* cena za eHybrid in 2.0 TSI o 665,39
* cena za 2.0 TDI o  1.377,62

Platišča iz lahke kovine "Toshima" 7,5J X 18, srebrne Z0E  o 495,81
* cena za eHybrid in 2.0 TSI o 665,39
* cena za 2.0 TDI o  1.377,62

Platišča iz lahke kovine ''Halmstad'' 8J x 19, črne Z0G   o 1.174,13
* cena za eHybrid in 2.0 TSI o 1.343,70
* cena za 2.0 TDI o 2.055,93

Celoletne pnevmatike 235/55 R17 103 H XL H3G o o 279,40
* na voljo samo v kombinaciji z Z0C

Garnitura Tire Mobility (z dvigalko) ZAG o o o 51,68
- 12-voltni kompresor

- tesnilno sredstvo

- avtomobilsko orodje in dvigalka

Rezervno kolo iz lahke kovine 1G3 o o o 332,70

17 palčno podvozje (*serijsko z 1.4 eHybrid in 2.0 TSI motorjem) 1LB s s s 0,00
17" zavorni diski spredaj in 16" zavorni diski zadaj

* cena za 2.0 TDI o o o 145,35

Dinamično podvozje 2MH o o o 327,85
-prilagojeno vzmetenje in blažilniki

Dinamično uravnavanje podvozja DCC Z7A o o o 1.380,85
-izbor blaženja: normal, comfort, sport

- s standardnim podvozjem

Dinamično uravnavanje podvozja DCC Z7B o o o 1.708,70
-izbor blaženja: normal, comfort, sport

- z dinamičnim podvozjem

Električno odpiranje stranskih drsnih vrat PT1 o o  1.041,69

Električno odpiranje stranskih drsnih vrat s funkcijo Easy Open PT2 o o s 1.109,53
*avtomatsko odpiranje drsnih vrat s senzorjem

Električno odpiranje in zapiranje zadnjih dvižnih vrat ZEB o o o 608,87

Električno odpiranje in zapiranje zadnjih dvižnih vrat s funkcijo Easy Open in Easy Close ZEC o o o 780,06
* avtomatsko odpiranje in zapiranje dvižnih vrat s senzorjem

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru QC1 o o s 365,00
* 65% absorbcija svetlobe

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru QC3 o o  479,66
0 205,11

* 90% absorbcija svetlobe

- v kombinaciji z paketom Edition in Energetic samo KMR o 113,05

Zatemnjena in izolativna stekla v potniškem prostoru QL6 o 408,60
* 65% absorbcija svetlobe

Akustični paket P8B o o 681,54
- zatemnjena in izolativna stekla v potniškem prostoru z 65% absorbcijo svetlobe

- dodatna izolacija za zmanjševanje hrupa v notranjosti "Plus"

Drsna okna v drsnih vratih in zatemnjena stekla v potniškem prostoru Z8A o o 1.009,39
* 65% absorbcija svetlobe o 736,45

Ogrevano vetrobransko steklo 4GX o o o 255,17

Streha Panoramska steklena streha 3FG o o o 1.159,59
* 90% zatemnjeno steklo

Vlečne naprave Zložljiva vlečna kljuka z električnim izvlekom 1M6 o o o 962,56
* ESP s programom za vleko prikolice

Oznake Oznaka "Bulli" na blatniku vozila in brez oznake modela na zadnjem delu vozila 0NP o o  80,75
o 0,00

Barve

Platišča in 
pnevmatike

Podvozje

Vrata

Okna

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.



Novi Volkswagen Multivan
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2023_03

Datum izdaje: 22.03.2023

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika
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NOTRANJA OPREMA
Sprednja sedeža Nasloni za roke na sprednjih sedežih in električno nastavljiv ledveni del 4S1 o s s 562,03

-zložljiva mizica na hrbtni strani sedeža

* samo v kombinaciji z QE4 ali Z3A

Električno nastavljiva komfortna sedeža ZBG o 2.915,13
- dvobarvne sedežne prevleke; sredinski del v tkanini "ArtVelours", obrobe v izgledu usnja o 1.642,49
- sprednja sedeža z "AGR" certifikatom; 14-smerno nastavljiva sedeža in 4-smerno nastavljivi vzglavniki

- s spominsko in masažno funkcijo (samo za voznikov sedež)

* na nivoju Life samo v kombinaciji s 4A3 ali 4A4

Električno nastavljiva komfortna sedeža s prezračevalno funkcijo ZBH o 5.439,42
- dvobarvne sedežne prevleke; perforiran sredinski del v usnju "Savona", obrobe v izgledu usnja o 4.142,55
- sprednja sedeža z aktivnim prezračevanjem

- sprednja sedeža z "AGR" certifikatom; 14-smerno nastavljiva sedeža in 4-smerno nastavljivi vzglavniki

- s spominsko in masažno funkcijo (samo za voznikov sedež)

* na nivoju Life samo v kombinaciji s 4A3 ali 4A4

Sedeži v potniškem 6 sedežni paket = 2-1-3 ZBA o 461,90
prostoru - 1 posamičen sedež v drugi sedežni vrsti o o -398,91

- 3 posamični sedeži v tretji sedežni vrsti

* na nivoju Multivan samo v kombinaciji s KC2/9AH ali Z2H; na nivoju Life/Style samo v kombinaciji z 6D16E3 ali 6D5

6 sedežni paket = 2-2-2 ZBB o 385,99
- 2 posamična sedeža v drugi sedežni vrsti ZBB6E2 o o -292,32
- 2 posamična sedeža v tretji sedežni vrsti (pri Life/Style dodatno 2 naslona na notranji strani sedežev (odstranljiva in premična))

* na nivoju Multivan samo v kombinaciji s KC2/9AH ali Z2H

6 sedežni paket "vis-à-vis" = 2-2-2 ZBC o 568,49
- 2 posamična sedeža v drugi sedežni vrsti (z možnostjo prestavitve sedeža v nasprotni smeri vožnje) ZBC6E2 o o -111,44
- 2 posamična sedeža v tretji sedežni vrsti (pri Life/Style dodatno 2 naslona na notranji strani sedežev (odstranljiva in premična))

* na nivoju Multivan samo v kombinaciji s KC2/9AH ali Z2H

7 sedežni paket = 2-2-3 ZBD o 927,03
- 2 posamična sedeža v drugi sedežni vrsti (z možnostjo prestavitve sedeža v nasprotni smeri vožnje)

- 3 posamični sedeži v tretji sedežni vrsti

* na nivoju Multivan samo v kombinaciji s KC2/9AH ali Z2H

7 sedežni paket "vis-à-vis" = 2-2-3 ZBE o 1.132,14
- 2 posamična sedeža v drugi sedežni vrsti (z možnostjo prestavitve sedeža v nasprotni smeri vožnje) ZBE6E0 o o 206,72
- 3 posamični sedeži v tretji sedežni vrsti

* na nivoju Multivan samo v kombinaciji s KC2/9AH ali Z2H

Predali pod sedeži v potniškem prostoru in 2 koša za smeti QE4 o s s 129,20

Nasloni za roke Sredinski naslon za roko v 2.sedežni vrsti (odstranljiv in premičen) 6D16E3 o o 32,30
v 2. sedežni vrsti - 1 predpriprava za naslon za roko na notranji strani sedeža v tretji sedežni vrsti

Naslona za roko v 2.sedežni vrsti na obeh straneh sedežev (odstranljivi in premični) 6D5 o o 184,11
- z zložljivo mizico na hrbtni strani sedeža

Mizica Sredinska večnamenska mizica 1U3 o o o 699,31

Usnjeno oblazinjenje "Savona" N0K o 3.485,23
- dvobarvne sedežne prevleke; sredinski del v usnju "Savona", obrobe v izgledu usnja o 2.214,21
* na nivoju Life samo v kombinaciji s 4A3 ali 4A4

Oblazinjenje "ART Velours" N2S o s 1.272,64
- dvobarvne sedežne prevleke; sredinski del v tkanini "ArtVelours", obrobe v izgledu usnja

* samo v kombinaciji s 4A3 ali 4A4

Dekorativni elementi Dekorativni vložki "Dark Silver Brushed" 5MB s o 0,00

Talne obloge Talne obloge v imitaciji lesa v potniškem prostoru 5BE o o 395,68
* na voljo samo za podaljšano različico

Predelna mreža za prtljažni prostor 3CX o o o 222,87

Polica v prtljažnem prostoru 3U3 o s s 208,34
- nosilnost do 20 kg; s kljukicami za vrečke in prtljažno mrežo

- za podaljšano različico o s s 260,02

Oblazinjenje

Prtljažni prostor

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.



Novi Volkswagen Multivan
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2023_03

Datum izdaje: 22.03.2023

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika
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VARNOSTNA OPREMA
Parkirni sistem Parkirna asistenca "Park Assist" 7X5 o 469,97

- s parkirnimi senzorji spredaj in zadaj o s 303,63

Kamera za vzvratno vožnjo KA2 o o s 408,60

Parkirna asistenca "Area View s Park Assist" Z2G o 978,71
- Prikaz okolice "Area View" z kamera za vzvratno vožnjo "Rear View" in parkirni senzorji spredaj in zadaj s parkirno asistenco o 347,23

Parkirna asistenca "Trailer Assist" Z2E o 705,77
- kamera za vzvratno vožnjo Rear View in parkirni senzorji spredaj in zadaj o 694,46
- pomoč pri parkiranju prikolice

* samo v kombinaciji z vlečno kljuko 1M6

Parkirna asistenca "Trailer Assist" z vključeno parkirno asistenco "Park Assist" Z2F o 1.161,21
- kamera za vzvratno vožnjo Rear View in parkirno asisteno "Park Assist" o 999,70
- pomoč pri parkiranju prikolice o 368,23
*samo v kombinaciji z vlečno kljuko 1M6

Radarski tempomat ACC P2C o o 571,72
- tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC z omejevalnikom hitrosti 

- Car2X (komunikacija vozila z drugimi vozili in okolico)

"Travel Assist" Z2AP2C o o 1.279,10
- asistenca za ohranjanje smeri "Lane Assist"

- nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" (vključuje nadzor mrtvega kota Blind Spot Monitor in nadzor za vzvratno

vožnjo Rear Traffic Alert)

- radarski tempomat ACC z C2X

"Travel Assist" z "Emergency Assist" Z2BP2C o o 1.304,94
- asistenca za ohranjanje smeri "Lane Assist"

- nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" (vključuje nadzor mrtvega kota Blind Spot Monitor in nadzor za vzvratno

vožnjo Rear Traffic Alert)

- "Emergency Assist" asistenca za zaustavitev vozila v sili

- radarski tempomat ACC z C2X

nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" 79H o o o 555,57
- nadzor mrtvega kota Blind Spot Monitor in nadzor za vzvratno vožnjo Rear Traffic Alert

Žarometi Luči za slabo vreme Z4B o o 192,19
prikazovalnik  nivoja čistilne tekočine

IQ.LIGHT-LED Matrix žarometi Z4C o o s 1.387,31
- LED sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi in dinamičnim smernikom

- funkcija luči za slabo vreme

- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist

Regulacija dolgih luči "Light Assist"   8G1 o o o 158,27

Ambientalna osvetlitev (30 barv) in prostorska osvetlitev na prtljažnih vratih QQ3 o S 424,75

FUNKCIONALNA OPREMA
Avtomatska klimatska naprava Climatronic 9AH o s s 1.311,40
-triconska avtomatska kilmatska naprava z dodatnim upravljalnikov v potniškem prostoru

Ogrevanje sedežev v voznikovi kabini, z ločeno regulacijo 4A3 o o s 476,43

Ogrevanje sedežev v voznikovi kabini ter zunanjih sedežev v potniški kabini 4A4 o 1.219,35
-z ločeno regulacijo o 744,53

Ogrevanje mirujočega vozila 7VL o o o 1.511,67
- z daljinskim upravljanjem

Ogrevan večfunkcijski usnjen komfortni volan 2FT o o 156,66
- s tipkama za upravljanje avtomatskega menjalinika

* samo v kombinaciji z Z2AP2C ali Z2BP2C

Alarmna naprava 7AL o o s 365,00
-hupa z lastnim napajanjem

-nadzor notranjosti

-zaščita pred odvleko vozila

Keyless Access Basic z SafeLock 4I6 o o  0,00
* samo v kombinaciji s 7AL

Keyless Access Advanced 4K5 o o 481,28
- samodejno odklepanje in zaklepanje  vozila

Keyless Access Advanced z Safe Lock 4K6 o o s 481,28
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila s funkcijo SafeLock

* samo v kombinaciji z 7AL

Štirje ključi za daljinsko centralno zaklepanje 8QM o o o 64,60

Alarmna naprava

Zračenje, 
ogrevanje in hlajenje

Centralni sistem 
zaklepanja

Asistenčni sistemi

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.
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Aktivni informacijski zaslon "Pro" 7J2 o/s* o/s* s 313,32
- digitalni merilniki

* serijsko pri eHybrid in Style

"Head up display" KS1 o o o 1.267,80
- prikaz funkcij merilnikov na vetrobranskem steklu

Polnilni kabel Mode 3 za javne polnilne postaje 76C o o o 187,34
* na voljo samo pri eHybrid

Navigacijski sistem "Discover Media"  (s funkcijo "Streaming$Internet") 7UTR26 o o s 765,52
-predpriprava za "We Connect" in "We Connect Plus"

Navigacijski sistem "Discover Pro"  (s funkcijo "Streaming$Internet") 7UGR27 o o 1.154,75
o 389,22

-predpriprava za "We Connect" in "We Connect Plus"  

Zvočni sistem ''Harman Kardon'' 9VV o o 1.403,46
- 13 zvočnikov, 840W izhodne moči

- 16 kanalni digitalni ojačevalnik

- nizkotonski zvočnik

Prostoročna telefonija Comfort z induktivnim polnenjem mobilnih aparatov 9IJ o o s 476,43

Dva USB (tip C) vtiča spredaj in štirje USB (tip C) vtiči za polnjenje v potniškem prostoru U9C o s s 90,44

Posebni paketi Paket Easy Open ZED o 2.538,83
 - električno odpiranje stranskih drsnih vrat s funkcijo Easy Open

- električno odpiranje in zapiranje zadnjih dvižnih vrat s funkcijo Easy Open in Easy Close

- ambientalna osvetlitev (30 barv) in prostorska osvetlitev na prtljažnih vratih

- Keyless Access Advanced

Family paket Z3A o 1.531,05
- predali pod sedeži v potniškem prostoru in 2 koša za smeti       

- sredinska večnamenska mizica

- drsna okna v drsnih vratih in zatemnjena stekla v potniškem prostoru

Edition paket Z3DS5X o 316,55
 -A stebriček, zadnji spojler in streha v črni bravi

- zadnje LED luči, zatemnjene

- zatemnjena stekla v potniškem prostoru (65% absorcija svetlobe)

- dekorativni dodatki in napis 'Edition'

Paket Energetic (*opcijsko pri eHybrid) Z3BR26 o 2.740,71
- zatemnjena stranska stekla (65% absorbcija svetlobe)     

- ambientalna osvetlitev (30 barv) in prostorska osvetlitev na prtljažnih vratih

- posebna oznaka paketa

- sredinska večnamenska mizica v pot. p.         

- panoramsko strešno okno          

- keyless access: samodejno odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila

- dekorativni vložki

- črna maska hladilnika z osvetljenima letvama

- navigacijski sistem ''Discover Media''

- proaktivna zaščita potnikov

- prostoročna telefonija Comfort z induktivnim polnenjem

- osvetlitev okolice vrat s projekcijo silhuete vozila

- cena paketa v kombinaciji z opcijo Z2H (Top paket) o 1.127,29

Top paket Z2H o 3.410,94
- panoramsko strešno okno               o 2.202,90
- IQ.LIGHT-LED Matrix žarometi          

- LED sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi in dinamičnim smernikom

- zatemnjene LED zadnje luči            

- funkcija luči za slabo vreme          

- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist 

- avtomatska klimatska naprava Climatronic (3-conska)

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

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

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

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

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

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

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

Podaljšano jamstvo

Ostala funkcionalna 
oprema

Radio in navigacijski 
sistemi

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.


