
Samochody
UżytkoweNowy Caravelle



Idealny do przewozu osób. 
      Od ponad 30 lat wzorzec w profesjonalnym 

  transporcie osobowym.

1) Dostępne w późniejszym terminie.  2) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  3) Tylko w połączeniu z silnikiem TDI 150 KM (110 kW) i TDI 204 KM (150 kW).  Caravelle 2,0 TDI o mocy 150 KM (110 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,4 a 7,1, w cyklu pozamiejskim między 5,5 
a 5,1, w cyklu mieszanym między 6,2 a 5,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 161 a 153. Klasa efektywności: B. Caravelle 2,0 TDI o mocy 204 KM (150 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,8 a 7,5, w cyklu pozamiejskim między 5,9 a 5,5 w cyklu mieszanym między 6,6 
a 6,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 171 a 162. Klasa efektywności: B.        Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

INNOWACYJNE MOBILNE 
USŁUGI ONLINE2).
Car-Net App-Connect i Car-Net 
Guide & Inform.

NAJLEPIEJ PRZYSTOSOWANY 
DO JAZDY TERENOWEJ  
W SWOJEJ KLASIE.
Dzięki połączeniu napędu na wszystkie 
koła 4MOTION1), asystenta zjazdu ze 
wzniesienia i mechanicznej blokady  
mechanizmu różnicowego2).

NOWOCZESNE SYSTEMY 
WSPOMAGAJĄCE.
Od aktywnego tempomatu ACC2) przez 
Front Assist i Light Assist po system au-
tomatycznego hamowania po kolizji

WYJĄTKOWA KONCEPCJA 
NAPĘDU
Napęd na wszystkie koła 4MOTION w połącze-
niu z automatyczną przekładnią dwusprzęgło-
wą DSG1), 2), 3)

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
SYSTEMY INFOTAINMENT2).
Intuicyjna obsługa, nowe funkcje, 
połączenie z Internetem.

WNĘTRZE NA POZIOMIE 
LIMUZYNY
Nowy, jeszcze wyższy poziom komfortu.

NIŻSZE ZUŻYCIE 
PALIWA.
Dzięki najnowszej generacji silników.

EFEKTYWNA BLUEMOTION 
TECHNOLOGY.
Seryjna dla nowych silników TDI.



OD LAT WYRAŹNY LIDER 
NA RYNKU.
W zakresie przewozu osób.

MAKSYMALNA 
FUNKCJONALNOŚĆ 
I ZMIENNOŚĆ.
Zróżnicowane warianty siedzeń 
i układu kabiny pasażerskiej.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ 
VOLKSWAGENA.
Wytrzymałe materiały i wysoka jakość 
wykończenia.

PERFEKCYJNIE 
ZAPROJEKTOWANE 
MIEJSCE PRACY KIEROWCY.
Zorientowane na wartości użytkowe 
 i z dużą ilością schowków.
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Koncepcja Caravelle od ponad 30 lat spełnia najwyższe wymagania 
stawiane samochodom przeznaczonym do profesjonalnego przewozu 
osób. Nowy Caravelle jeszcze lepiej wychodzi naprzeciw potrzebom 
kierowców i pasażerów.

Caravelle Trendline i Caravelle Comfortline mogą stać się partnerami 
spełniającymi wysokie i najwyższe wymagania, lecz Caravelle Highline 
podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Wszystkie trzy warianty dostępne 
są na życzenie także z długim rozstawem osi, oferującym wszystkim 
pasażerom dodatkowe 40 cm ekskluzywnej powierzchni.

Jeden dla wszystkich.
   Nowy Caravelle w trzech  

wariantach wyposażenia. 

Nowy Caravelle Trendline

Nowy Caravelle Comfortline 

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



NOWY CARAVELLE.
06 Wygląd zewnętrzny
08 Wnętrze
10 Rozwiązania tyłu nadwozia i układ wnętrza
12 Kabina pasażerska.

WYBÓR MODELI
12 Zestawienie wersji wyposażenia
16 Długi rozstaw osi i pakiety siedzeń
18 Nowy Caravelle Trendline
22 Nowy Caravelle Comfortline
26 Nowy Caravelle Highline.

TECHNOLOGIE NAPĘDU
30 Silniki, zawieszenie i skrzynia biegów
32 BlueMotion Technology
34 Napęd na wszystkie koła 4MOTION

WYPOSAŻENIE
34 Systemy poprawiające bezpieczeństwo
38 Systemy wspomagające
40 Infotainment
44 Komfort i wnętrze
46 Wyposażenie zewnętrzne i pakiety wyposażenia
48 Obręcze kół
50 Lakiery, tapicerki i kolorystyka wnętrza
52 Oryginalne akcesoria Volkswagen
54 Dane techniczne
56 Usługi mobilne online i CarePort

Nowy Caravelle Highline
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Są chwile, w których wszystko musi do siebie idealnie pasować: czas, 
miejsce i wygląd. Z nowym Caravelle już w momencie przybycia stworzysz 
profesjonalny wizerunek. Precyzyjne linie i krawędzie nadwozia nowego 
Caravelle sprawiają, że już od pierwszego spojrzenia robi na wszystkich 
wielkie wrażenie.   

Dostępne na życzenie diodowe światła przednie i tylne z atrakcyjną grafi-
ką wprowadzają wyjątkowe akcenty. Nowoczesna technologia LED gene-
ruje jasne światło o barwie zbliżonej do światła dziennego, cechuje się 
długą żywotnością i niezwykle niskim zużyciem energii. 

 Przyciągający uwagę  
  Nowa stylistyka gwarantuje  

perfekcyjny wygląd. 

06  –  07     Nowy Caravelle Wygląd zewnętrzny



Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



* Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą dla Caravelle Trendline.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



W nowym Caravelle możesz w pełni skupić się na swojej pracy. Nowa, 
nowoczesna stylistyka, wysokiej jakości materiały, staranne wykończe-
nie i logiczny układ wszystkich elementów obsługowych wprowadzają 
przyjemną atmosferę. Przemyślany system schowków, półek i kieszeni 
umożliwia utrzymanie porządku. Znajdzie się tutaj miejsce na doku-
menty, tablet, smartfon i wiele innych ważnych przedmiotów potrzeb-
nych podczas długiego dnia pracy. Kierowca z pewnością doceni zalety 
wygodnego fotela z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa.

Zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus wyświetla 
w zasięgu wzroku wszystkie ważne i aktualne informacje, jak zasięg, 
czas jazdy, temperatura zewnętrzna oraz zalecany bieg.*

Wszechstronne 
  w każdym szczególe. Nowe wnętrze  

z praktycznymi schowkami. 

    08  –  09  Nowy Caravelle Wnętrze  



Przestronne
 wnętrze. Zmienna konfiguracja z miejscem   
 nawet dla dziewięciu osób i ich bagażu. 

Przy przewozie osób, na przykład z lotniska do hotelu lub podczas wycieczek z dużą ilością ba-
gażu, opcjonalny modułowy system mocowania foteli umożliwia łatwą zmianę układu siedzeń. 
Szczególnie praktyczna jest 3-osobowa kanapa, której złożenie pozwala szybko powiększyć 
pojemność bagażnika. Seryjnie Caravelle Trendline i Caravelle Comfortline posiadają siedem 
miejsc siedzących z możliwością opcjonalnego zwiększenia do dziewięciu miejsc. W Caravelle 
Highline na skórzanych siedzeniach może podróżować maksymalnie osiem osób.

Otwierająca się wysoko tylna pokrywa (zdjęcie 01) ułatwia załadunek bagażu a podczas 
deszczu może chronić przed zmoknięciem. Na życzenie dostępne są także tylne drzwi 
dwuskrzydłowe.

01

10  –  11     Nowy Caravelle Rozwiązania tyłu nadwozia i układ wnętrza



Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.





Wiele detali nowego Caravelle zaprasza, aby poczuć się w nim komfortowo i przytul-
nie. Jako idealne rozwiązanie dla profesjonalnego przewozu osób, nowa przestronna 
kabina pasażerska jest w stanie spełnić indywidualne wymagania gości. Pasażerom 
z pewnością przypadną do gustu wysokiej jakości materiały, staranne wykończenie 
i na przykład wygodne lampki do czytania. Funkcja Easy Entry skrajnego siedzenia 
w drugim rzędzie umożliwia wygodny dostęp do trzeciego rzędu siedzeń. Siedzenia 
Easy Entry można złożyć jednym ruchem ręki, a w samochodach z dwojgiem drzwi 
przesuwnych montowane są po obu stronach.

Tapicerka siedzeń natychmiast tworzy przytulną atmosferę, którą w spokoju można  
cieszyć się także podczas jazdy. Dzięki optymalnej izolacji akustycznej hałas zewnętrz-
ny nie przedostaje się do wnętrza nowego Caravelle.

Komfort
  na wszystkich miejscach siedzących. Wysokiej 

jakości materiały tworzą przytulną atmosferę. 

    12  –  13  Nowy Caravelle Kabina pasażerska  



Wyjątkowy, wszechstronny,
komfortowy i przestronny.

Nowy Caravelle Trendline. Nowy Caravelle Comfortline.



Nowy Caravelle Highline.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

    14  –  15  Nowy Caravelle Zestawienie wersji wyposażenia  



400 
MM



Długość bagażnika, 
długi rozstaw osi4)

Dwa rozstawy osi i różne pakiety siedzeń. Nowy Caravelle zapewnia przestronność i wyso-
ki poziom komfortu. Pakiety siedzeń – od 4-osobowego po 9-osobowy – oferują konfigu-
rację dopasowaną do różnych zadań transportowych. Nowy Caravelle z przedłużonym o 40 
cm rozstawem osi5) daje możliwość powiększenia przestrzeni na bagaż lub zamontowania 
czwartego rzędu siedzeń. 

Easy Entry po stronie drzwi przesuwnych. Nowe siedzenia Easy Entry pochylane do przo-
du jednym ruchem znacznie ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń. 
Samochody z dwojgiem drzwi przesuwnych mają siedzenia Easy Entry po obu stronach. 
W nowym Caravelle można przewozić także dłuższe przedmioty, bowiem oparcia wszyst-
kich siedzeń, także tych z funkcją Easy Entry, można złożyć do przodu.

1) Przy drzwiach przesuwnych z prawej i lewej strony – funkcja Easy Entry po obu stronach.  2) Dla Caravelle Trendline i Caravelle Comfortline.  3) Dla Caravelle Highline z Easy Entry po obu stronach.  4) Pomiar na wysokości podłogi kabiny pasażerskiej. Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się 
różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.   5) Dostępne w połączeniu z Caravelle Highline w późniejszym terminie.       Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Pakiety siedzeń 
Wszechstronny, funkcjonalny i z miejscem nawet dla dziewięciu osób.

pakiet 4 siedzeń

1,967 mm

pakiet 7 siedzeń
jako standard2)

1,118 mm

pakiet 9 siedzeń
z Easy Entry1) 

1,118 mm

pakiet 6 siedzeń
z Easy Entry1)

pakiet 6 siedzeń

1,967 mm 1,967 mm

pakiet 8 siedzeń
z Easy Entry1) 

w standardzie3)

pakiet 8 siedzeń

1,118 mm 1,118 mm

pakiet 5 siedzeń
z Easy Entry1)

pakiet 5 siedzeń pakiet 5 siedzeń

1,967 mm 1,967 mm 1,967 mm

Dostępne dla krótkiego i długiego rozstawu osi. (Ilustracje przedstawiają długi rozstaw osi)

1,118 mm 298 mm1,118 mm 1,118 mm1,118 mm

pakiet 6 siedzeń pakiet 9 siedzeńpakiet 7 siedzeń
z Easy Entry1)

pakiet 8 siedzeń
z Easy Entry1)

pakiet 7 siedzeń

Dostępne tylko dla długiego rozstawu osi.

Długość bagażnika, 
krótki rozstaw osi4)1,600 mm 739 mm 739 mm1,600 mm 1,600 mm 739 mm 739 mm1,600 mm 1,600 mm 1,600 mm

    16  –  17  Nowy Caravelle Długi rozstaw osi i pakiety siedzeń  



Nowy Caravelle Trendline. 
         Partner dla świadczących usługi na najwyższym poziomie.

18  –  19     Nowy Caravelle Trendline 



Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY PLUS

SYSTEM RADIOWY COMPOSITION COLOUR

Wyposażenie nowego Caravelle Trendline. 
Niezawodne, bezpieczne i przemyślane w każdym detalu.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

UCHWYT NA KUBEK ZESTAW WSKAŹNIKÓW

01

PÓŁKA W FORMACIE A4

SCHOWEK W DRZWIACH

ZŁĄCZE USB

UCHWYT NA KUBEK
OTWARTE SCHOWKI

OTWARTY SCHOWEK

ZAMYKANY SCHOWEK PODRĘCZNY
KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA OBSZYTA SKÓRĄ OTWARTY SCHOWEK

OTWARTY SCHOWEK

GNIAZDO 12V



01 03

04

02

Nowy system schowków. W kabinie kierowcy nowego Caravelle Trendline wszystko jest przygotowane do 
długiego dnia pracy. Przemyślane rozmieszczenie schowków, półek i uchwytów sprawia, że wnętrze staje się ide-
alnym miejscem pracy. Wartościowe przedmioty można schować bezpiecznie w zamykanym schowku podręcz-
nym, dokumenty odłożyć na półkę o formacie A4 a napoje znajdą miejsce w kieszeniach na butelki lub w uchwy-
tach na kubki.

Nowy Caravelle posiada także złącze USB do smartfonów i innych urządzeń elektrycznych oraz opcjonalnie może 
być wyposażony w drugie gniazdo 12V.

Kabina pasażerska. Wysokiej jakości materiały, jak odporna na ślady użytkowania tapicerka siedzeń oraz ty-
powa dla Volkswagena wysoka jakość wykończenia tworzą przytulną atmosferę. Doskonała izolacja akustyczna 
skutecznie chroni wnętrze przed hałasami z zewnątrz.

Schowek w dachu. Praktyczny schowek, 
na przykład na okulary słoneczne.

Komfortowa podsufitka w Trendline. 
Cztery lampki do czytania, składane uch-
wyty i wieszaki na odzież spełniają indy-
widualne wymagania.

WYPOSAŻENIE SERYJNE 
nowego Caravelle Trendline

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
 – czarna osłona chłodnicy z chromowaną listwą
 – szyby termoizolacyjne
 – drzwi przesuwne z prawej strony
 – reflektory halogenowe H4 z regulacją zasięgu świateł

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
 – fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka  
lędźwiowego kręgosłupa

 – kierownica z regulacją wysokości i odległości
 – pełne poszycie kabiny pasażerskiej
 – siedem miejsc siedzących
 – 2-osobowa kanapa z mocowaniami ISOFIX do fotelików 
dziecięcych

 – składana, 3-osobowa kanapa w trzecim rzędzie
 – zmywalna gumowa wykładzina podłogowa
 – komfortowa podsufitka ze składanymi uchwytami  
i wieszakami na odzież

 – wbudowane oświetlenie stopni
 – praktyczne oświetlenie bagażnika
 – listwa ochronna na górnej krawędzi tylnego zderzaka

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
 – ogrzewanie i wycieraczka tylnej szyby
 – gniazdo 12V w kabinie pasażerskiej

BEZPIECZEŃSTWO
 – poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją 
poduszki pasażera

 – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem 
hamulców, ABS, ASR, EDS i asystentem ruszania pod górę

 – hamulec multikolizyjny 
 – klimatyzacja „Climatic”*
 – elektryczne sterowanie szyb*
 – elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka*

0402

03

* Standard polski

Nowy Caravelle Trendline    20  –  21  



Nowy Caravelle Comfortline.
           Specjalista od wyższego poziomu komfortu.

22  –  23      Nowy Caravelle Comfortline



Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Wyposażenie nowego Caravelle Comfortline. 
Bogate, atrakcyjne, wysokiej jakości i potwierdzające swoje zalety z każdym kilometrem.

Kabina pasażerska. Wyłożone ele-
gancką wykładziną dywanową wnętrze 
momentalnie tworzy idealny klimat. Wy-
sokiej jakości tapicerka tkaninowa dba 
o wyśmienity komfort.

Rolety przeciwsłoneczne na szybach 
bocznych w kabinie pasażerskiej. Dla 
ochrony przed słońcem i spojrzeniami z ze-
wnątrz, rolety na można wygodnie wysu-
nąć z poszycia ścian poniżej bocznych szyb 
i unieruchomić przy górnej krawędzi okien.

* W połączeniu z 16 calowymi obręczami stalowymi.

01

02

01 03

02



Komfortowa podsufitka. Szczeliny wylotów wentylacji w podsufitce dbają o świeże powietrze w kabinie pasa-
żerskiej i zapobiegają parowaniu szyb bocznych. Regulowane lampki do czytania można indywidualnie ustawić.

Elektrycznie regulowane lusterka boczne. Przy ujemnych temperaturach, elektrycznie regulowane lusterka 
boczne można szybko ogrzać dzięki wbudowanemu ogrzewaniu.

Kabina kierowcy ze schowkami. Funkcjonalność nowego, przemyślanego systemu schowków jest w Com-
fortline uzupełniona ekskluzywnymi detalami, na przykład chromowanymi pierścieniami zestawu wskaźników 
z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus.

RÓŻNICE W WYPOSAŻENIU 
SERYJNYM
nowego Caravelle Comfortline w porównaniu  
z nowym Caravelle Trendline.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
 – czarna osłona chłodnicy z trzema chromowanymi listwami
 – elementy montowane do nadwozia, zderzaki, klamki i obu-
dowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia

 – srebrne kołpaki*
 – wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy i pasażerskiej 
 – drzwi przesuwne z prawej strony

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
 – fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami
 – zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym 
Plus z chromowanymi pierścieniami

 – komfortowa podsufitka z wylotami wentylacji i regulo-
wanymi lampkami do czytania

 – podświetlone lusterka do makijażu
 – rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach w kabinie 
pasażerskiej

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
 – system radiowy Composition Color z ośmioma głośnikami*
 – centralny zamek obsługiwany z wnętrza i pilotem
 – elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne
 – półautomatyczna klimatyzacja Climatic
 – dodatkowe gniazda 12V w kabinie kierowcy i w bagażniku
 – elektrycznie otwierane/zamykane okna

BEZPIECZEŃSTWO
 – system rozpoznający zmęczenie kierowcy
 – dwutonowy klakson
 – reflektory halogenowe H7 za przeźroczystą pokrywą
 – kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą*
 – ParkPilot*

03

04

05

04

05

* Standard polski
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Nowy Caravelle Highline.
       Ekspert od wyjątkowych sytuacji.

    26  –  27    26  –  27Nowy Caravelle Highline  



Wyposażenie nowego Caravelle Highline. 
Już od pierwszej chwili spełnia najwyższe wymagania.

01



Kabina pasażerska z dwojgiem przesuwnych, elektrycznie otwieranych/ zamykanych drzwi. Otwierane 
elektrycznie przez wciśnięcie przycisku w kabinie kierowcy drzwi przesuwne umożliwiają gościom wyjątkowo 
wygodne wsiadanie i wysiadanie.

Skórzane siedzenia. Tapicerka siedzeń w gładkiej skóry Nappa w kolorze czarnym Titan łączy komfort  
z doskonałą wytrzymałością.

Pakiet Chrom. Szczególnego blasku nadają Caravelle Highline chromowane listwy na osłonie chłodnicy,  
po bokach i z tyłu nadwozia. 

Komfortowa tablica rozdzielcza. Szeroka konsola środkowa nowej, komfortowej tablicy rozdzielczej oferuje 
maksymalny komfort. W centrum znajduje się zamknięty schowek, który opcjonalnie może być wyposażony  
w złącze do telefonu komórkowego. Inne praktyczne elementy to dwa uchwyty na kubki i schowek, w którym 
zmieści się butelka o pojemności 1,0 litra. Kierownica i lewarek dźwigni zmiany biegów obszyte są skórą.

RÓŻNICE W WYPOSAŻENIU 
SERYJNYM
nowego Caravelle Highline w porównaniu  
z nowym Caravelle Comfortline.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
 – 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel  
w kolorze srebrnym

 – dodatkowe listwy chromowane z tyłu, po bokach  
i na osłonie wlotu powietrza

 – dwoje elektrycznie otwieranych/zamykanych drzwi  
przesuwnych

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
 – komfortowa tablica rozdzielcza z chromowanymi elemen-
tami i atrakcyjną listwą dekoracyjną

 – poszycie kabiny kierowcy z listwą dekoracyjną w stylistyce 
Highline i obramowanie lusterka w optyce skóry

 – kierownica wielofunkcyjna i gałka dźwigni zmiany biegów 
pokryte skórą

 – tapicerka siedzeń z gładkiej skóry Nappa w kolorze czarnym 
Titan

 – oświetlenie stopni w kabinie kierowcy z napisem Highline
 – funkcja Easy Entry po obu stronach 
 – osiem siedzeń i miejsce na bagaż
 – wspomaganie zamykania tylnej pokrywy
 – przyciemniane szyby (Privacy) w kabinie pasażerskiej

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
 – system radiowy Composition Colour z ośmioma głośnikami 
w kabinie kierowcy i kabinie pasażerskiej

 – 3-strefowa klimatyzacja Climatronic
 – lampki do czytania w kabinie kierowcy i kabinie pasażerskiej

BEZPIECZEŃSTWO
 – reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego  
doświetlania zakrętów
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SCHOWEK W DRZWIACH

ŚRODKOWY SCHOWEK Z POKRYWĄ

SCHOWEK Z POKRYWĄ

GÓRNY SCHOWEK PODRĘCZNY Z POKRYWĄ

DOLNY SCHOWEK PODRĘCZNY

ZAMYKANY

2 UCHWYTY NA KUBKI

ZAMKNIĘTY SCHOWEK NA BUTELKĘ (1,0 L)
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Najnowsze silniki 
   Z wyjątkowo niskim zużyciem paliwa.

Każdy silnik może pochwalić się wyjątkowo niskim spalaniem, i to bez uszczerbku dla  
przyjemności jazdy. Udało się uzyskać średnie spalanie 5,5 l/100 km1), 2) ze średnią emisją 
CO2 na poziomie 145 g/km1), 2). Naturalnie wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin 
Euro 6. Szczególnie mocny i jednocześnie oszczędny jest silnik 2.0 TDI o mocy 150 kW3). 
Kolejne silniki dostępne będą w późniejszym terminie.

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC (bez ilustracji)4). Opcjonalna regulacja zawieszenia 
DCC pozwala wybrać przyciskiem tryb NORMAL, COMFORT i SPORT, poprawiając zachowa-
nie się podczas jazdy i komfort.

Dwusprzęgłowa, automatyczna przekładnia DSG (bez ilustracji). Opcjonalna, 7-biegowa 
DSG umożliwia automatyczną, prawie niezauważalną zmianę biegów przez przerywania 
siły ciągu i tym samym wnosi wkład w wysoki komfort jazdy. Do wyboru jest tryb normalny 
i sportowy.
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1) Caravelle 2,0 TDI o mocy 62 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,3 a 6,5, w cyklu pozamiejskim 
między 5,4 a 5,0, w cyklu mieszanym między 6,1 a 5,5. Emisja CO2 w g/km cyklu mieszanym między 159 a 145. Klasy 
efektywności: B do A.  2) Caravelle 2,0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,3 a 6,5, 
w cyklu pozamiejskim między 5,4 a 5,0, cyklu mieszanym między 6,1 a 5,5. Emisja CO2 w g/km: cyklu mieszanym między 
159 a 145. Klasy efektywności: B do A.  3) Caravelle 2,0 TDI o mocy 150 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 
między 7,8 a 7,5, w cyklu pozamiejskim między 5,9 a 5,5, cyklu mieszanym między 6,6 a 6,2. Emisja CO2 w g/km: cyklu 
mieszanym między 171 a 162. Klasa efektywności: B.  4) Tylko w połączeniu z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus. 
5) Caravelle 2,0 TDI o mocy 110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,4 a 7,1, w cyklu pozamiejskim 
między 5,5 a 5,1, cyklu mieszanym między 6,2 a 5,8. Emisja CO2 w g/km: cyklu mieszanym między 161 a 153. Klasa 
efektywności: B.

Nowe silniki TDI

W połączeniu z opcjonalnym pakietem poprawiającym efektywność BlueMotion  
Technology, nowy Caravelle uzyskuje doskonałe wartości zużycia paliwa. (Wartości  
podane są na stronie 32).

2.0 l TDI 150 KM (110 kW)5)

Średnie zużycie paliwa: od 5.8 l/100 km. 
emisja CO2: od  153 g/km

2.0 l TDI 204 KM (150 kW)3)

Średnie zużycie paliwa: od 6,2 l/100 km. 
emisja CO2: od  162 g/km

2.0 l TDI 102 KM (75 kW)2)

Średnie zużycie paliwa: od 5.5 l/100 km. 
emisja CO2: od  145 g/km

2.0 l TDI 84 KM (62 kW)1)

Średnie zużycie paliwa: od 5.5 l/100 km. 
emisja CO2: od 145 g/km



Nowy Caravelle wyznacza standardy w dziedzinie ekologicznej mobilności. Dla nowej generacji silników TDI 
spełniających normę emisji spalin Euro 6, BlueMotion Technology należy do wyposażenia seryjnego. Pakiet 
ten obejmuje system Start-Stop, funkcję odzyskiwania energii hamowania i opony zoptymalizowane pod 
kątem oporów toczenia.

System Start-Stop (zdjęcie 01) Automatycznie wyłą-
cza silnik na biegu jałowym i przy zwolnionym sprzę-
gle1), na przykład na czerwonym świetle. Aby urucho-
mić silnik, wystarczy wcisnąć pedał sprzęgła.

Pakiet poprawiający efektywność BlueMotion Tech-
nology (bez ilustracji)2). Opcjonalnie można zmniej-
szyć emisję CO2 do jeszcze niższego poziomu, niż przy 
seryjnych rozwiązaniach BlueMotion Technology, na 
przykład dzięki obniżeniu zawieszenia. 

System odzyskiwania energii hamowania (bez ilu-
stracji). Doładowywanie akumulatora podczas faz 
hamowania i toczenia się odciąża silnik i redukuje 
w ten sposób zużycie paliwa.

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów tocze-
nia (bez ilustracji). Nowy Caravelle porusza się na 
oponach zoptymalizowanych pod kątem oporów to-
czenia. Mniejszy opór toczenia redukuje zużycie pali-
wa a tym samym emisję CO2. 

BlueMotion Technology 
    seryjnie. Technologie, które oszczędzają paliwo.

01
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1) Przy manualnej skrzyni biegów.  2) Tylko w połączeniu z krótkim rozstawem osi, napędem na przednią oś i 16- i 17-calowymi obręczami. Caravelle Comfortline, zużycie paliwa w l/100 km dla silników benzynowych i wysokoprężnych: w cyklu mieszanym między 6,6 a 5,5. Emisja CO2 w g/km dla silników ben-
zynowych i wysokoprężnych: w cyklu mieszanym między 171 a 145. Klasy efektywności: B do A.



1) Dostępny w późniejszym terminie. 2) Tylko w połączeniu z silnikiem TDI 150 KM (110 kW) i TDI 204 KM (150 kW).  Caravelle 2,0 TDI o mocy 150 KM (110 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,4 a 7,1, w cyklu pozamiejskim między 5,5 a 5,1, w cyklu mieszanym między 6,2 a 5,8. Emisja 
CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 161 a 153. Klasa efektywności: B. Caravelle 2,0 TDI o mocy 204 KOM (150 kW), zużycie paliwa w l/100 km: cyklu miejskim między 7,8 a 7,5, w cyklu pozamiejskim między 5,9 a 5,5, w cyklu mieszanym między 6,6 a 6,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 
171 a 162. Klasa efektywności: B.



W nowym Caravelle różne innowacje dbają o dobrą trakcję i optymalne zachowanie się podczas manewrów  
także w trudnych warunkach.

Napęd na wszystkie koła 4MOTION z dwusprzęgłową 
przekładnią DSG (zdjęcie 01) 1), 2) Jako jedyny w swojej 
klasie, nowy Caravelle jest dostępny z opcjonalnym na-
pędem na wszystkie koła 4MOTION i z 7-biegową prze-
kładnią dwusprzęgłową DSG.

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego (bez 
ilustracji). W połączeniu  z opcjonalnym napędem na 
wszystkie koła 4MOTION1) dostępna jest opcjonalna 
mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tyl-
nej osi. 

01

Wyjątkowy 
         w swojej klasie. Nowoczesny napęd na wszystkie koła 

4MOTION w połączeniu z automatyczną przekładnią 
dwusprzęgłową DSG1), 2).

Napęd na wszystkie koła 4MOTION nowej generacji 
(bez ilustracji)1). W dostępnym jako opcja napędzie 
na wszystkie koła 4MOTION zastosowane zostało 
sprzęgło Haldex najnowszej generacji. Jego zalety to 
mniejsza masa oraz jeszcze lepsze zachowanie się 
podczas jazdy i większa dynamika jazdy.

Asystent zjazdu (bez ilustracji). Opcjonalny nowy 
system poprzez obniżenie prędkości obrotowej silni-
ka oraz ewentualne ingerencje w układ hamulcowy 
umożliwia kontrolowane i bezpieczne zjeżdżanie ze 
wzniesień.
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe

System automatycznego hamowania po  
kolizji*. Po kolizji inicjuje proces hamowania, 
aby w idealnym przypadku uniknąć kolejnych 
zderzeń. Hamulec aktywuje się, gdy dwa 
niezależne od siebie czujniki wykryją zder-
zenie. Po krótkim hamowaniu samochód zos-
taje stopniowo przyhamowany do prędkości 
10 km/h, przy czym kierowca może w każdej 
chwili przejąć kontrolę nad pojazdem.      
| TL | CL | HL |

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS). Zapobiega blokowa-
niu się kół i zapewnia w ten sposób zachowanie kontroli nad samo-
chodem.     | TL | CL | HL |

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS). Rozdziela 
siłę napędową na koła, na których nie występuje poślizg.       
| TL | CL | HL |

Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa. Sygnalizuje kierow-
cy zapięcie pasów bezpieczeństwa. W przypadku niezapięcia pa-
sów, po uruchomieniu silnika następuje sygnalizacja optyczna, po 
rozpoczęciu jazdy – sygnalizacja akustyczna.     | TL | CL | HL |

System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych (ASR) zapobie-
ga buksowaniu kół.   | TL | CL | HL |

Poduszki powietrzne. Seryjnie zapewniają optymalną ochronę 
w przypadku zderzenia czołowego i bocznego. Poduszkę pasażera 
można dezaktywować przy użyciu kluczyka samochodowego.     
 | TL | CL | HL |

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy*. Zapobiega podste-
rowności i nadsterowności poprzez odpowiednie przyhamowanie 
poszczególnych kół.    | TL | CL | HL |

Systemy poprawiające 
bezpieczeństwo, 
   przygotowane prawie  
 na wszystkie sytuacje.
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* W granicach możliwości systemu.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Kamera cofania Rear View. Ułatwia parkowanie, wyświetlając 
na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego2) ograniczo-
ny obraz obszaru za samochodem. Dodatkowe linie pomocni-
cze ułatwiają manewr parkowania.    | TL | CL | HL |

ParkPilot1). Podczas parkowania ostrzega akustycznie przed roz-
poznanymi przeszkodami za samochodem i pokazuje na wyświe-
tlaczu odległość do przeszkody2).      | TL | CL | HL |

System rozpoznający zmęczenie kierowcy1). W przypadku 
stwierdzenia zachowania kierowcy mogącego być oznaką zmę-
czenia, system sygnalizacją optyczną i akustyczną sugeruje 
przerwanie jazdy w celu odpoczynku.      | CL | HL |

Asystent hamulców. Rozpoznaje prędkość, z jaką wciskany 
jest pedał hamulca. W przypadku ostrego hamowania prędzej 
generowane jest maksymalne ciśnienie hamowania.      
| TL | CL | HL |

Światła dzienne. Włączają się automatycznie po przekręceniu 
zapłonu i redukują ryzyko wypadku przy dziennym świetle.     
| TL | CL | HL |

Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach1). Ostrzega 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i sugeruje kierowcy 
możliwie jak najszybsze sprawdzenie ciśnienia w oponach.      
| TL | CL | HL |

Tempomat. W zależności od kąta pochylenia drogi, utrzy-
muje stałą, ustawioną prędkość powyżej 30 km/h.      
| TL | CL | HL |

Asystent ruszania pod górę. Zapobiega staczaniu się samo-
chodu ze wzniesień i znacznie ułatwia ruszanie.      
| TL | CL | HL |

Systemy wspomagające, 
   które wspierają w każdej sytuacji.

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe
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1) W granicach możliwości systemu.  2) W zależności od wersji systemu radiowego. 3) Do 30 km/h.

System obserwacji otoczenia Front Assist z funk-
cją awaryjnego hamowania w mieście3), 1). Przy 
użyciu systemu radarowego rozpoznaje kryty-
czne odległości od jadącego z przodu pojazdu 
i pomaga skrócić drogę hamowania. W przypa-
dku rozpoznania zagrożenia ostrzega kierowcę 
akustycznie i optycznie oraz krótkim szarpnię-
ciem hamulców.      
| TL | CL | HL |

Automatyczna regulacja odległości ACC1). 
Automatycznie dopasowuje prędkość do prę-
dkości jadącego z przodu pojazdu i utrzymuje 
wybraną przez kierowcę odległość, nie pr-
zekraczając ustawionej prędkości maksymal-
nej. Obejmuje system obserwacji otoczenia 
Front Assist.    | TL | CL | HL |

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist1). 
Ostrzega kierowcę sygnalizacją w lusterku 
zewnętrznym, gdy przy zmianie pasa ruchu 
czujniki wykryją inny pojazd w niewidocznym 
dla kierowcy obszarze.     | TL | CL | HL |

Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycz-
nego doświetlania zakrętów. Zapewniają op-
tymalną widoczność przy złej pogodzie. Przy 
skręcaniu reflektor po stronie skrętu oświetla 
pobocze.     | TL | CL | HL |

System regulacji świateł drogowych Light As-
sist. W przypadku rozpoznania jadącego przed 
Caravelle lub nadjeżdżającego z przeciwka po-
jazdu automatycznie zmienia światła z drogo-
wych na mijania. Po włączeniu systemu, przy 
prędkości 60 km/h i pełnej ciemności, auto-
matycznie włączane są światła drogowe.       
| TL | CL | HL |
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1) Dostępne tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media i Discover Media Plus. Kompatybilne z technologiami MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Prosimy sprawdzić, czy dane urządzenie końcowe jest kompatybilne z Car-Net App-Connect. Korzystanie 
z Car-Net App-Connect następuje wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy zwrócić uwagę na warunki umowy z operatorem dotyczące transmisji danych i połączenia z Internetem. Więcej informacji na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de.  2) Tylko w połączeniu z systemami nawigacji Discover 
Media i Discover Media Plus. Korzystanie od drugiego roku za dopłatą. Do połączenia z Internetem konieczny jest mobilny router WLAN klienta (np. smartfon z funkcją hotspot) lub odpowiedni modem USB (np. Volkswagen CarStick) w połączeniu z kartą SIM klienta z opcją transmisji danych. Zdjęcia systemów radio-
wych lub nawigacyjnych mogą odbiegać od oryginalnego wyglądu.        Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 

Car-Net App-Connect.1) Umożliwia przeniesienie wybranych aplikacji ze smartfona na wyświe-
tlacz systemu radiowego lub nawigacyjnego.     | TL | CL | HL |

Car-Net Guide & Inform (bez ilustracji)2). Wyjątkowy komfort oferują usługi mobilne online Car-Net 
Guide & Inform. Jako konsekwentne rozszerzenie samochodowego systemu nawigacyjnego, Car-Net 
Guide & Inform pobiera przez Internet aktualne informacje. Na przykład gdy utworzy się korek, sys-
tem odpowiednio zmieni trasę. Oprócz tego możesz sprawdzić najtańsze stacje benzynowe w okoli-
cy, wyszukać parkingi z wolnymi miejscami i skorzystać z wielu innych, praktycznych funkcji.     
| TL | CL | HL |

Innowacyjny
 i zapewniający rozrywkę. Nowy system Infotainment  
 z intuicyjną obsługą i połączeniem z Internetem

Dzięki najnowocześniejszej technice w nowym Caravelle nie stracisz kontaktu ze światem także pod-
czas jazdy. Więcej informacji na www.vwuzytkowe.pl/carnet

01
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System nawigacji Discover Media. Dodatkowo do funkcji systemu radiowego Composition Media z ośmioma głośnikami, wbudowany jest drugi 
port kart SD, przeznaczony na kartę SD z mapami do nawigacji. Dla zainstalowanych map Europy dostępne są na stronie Volkswagena bezpłatne 
aktualizacje Volkswagen MapCare.     | TL | CL |

System nawigacji Discover Media Plus (bez ilustracji). Dodatkowo do funkcji systemu nawigacji Discover Media, system obejmuje radio cyfrowe 
DAB+, funkcję obsługi głosowej, Car-Net App-Connect, Volkswagen Media Control, funkcję elektronicznego wzmacniania głosu i złącze telefoniczne 
Comfort ze złączem MEDIA-IN.     | TL | CL | HL |

System radiowy Composition Audio (bez ilustracji). System obejmuje monochromatyczny wyświetlacz TFT, cztery głośniki o mocy 4 x 20W, port kart 
SD, złącze AUX-IN i USB oraz złącze Bluetooth do telefonów komórkowych.     | TL | CL | HL |

Volkswagen Media Control (bez ilustracji)1). Umożliwia pasażerom siedzącym kabinie pasażerskiej wykorzystanie smartfonu lub tabletu jako pilota dla 
systemu nawigacji, wygodne sterowanie systemem audio przez połączenie WLAN lub przeniesienie do systemu nawigacji trasy wyszukanej na tablecie.      
| TL | CL | HL |

Infotainment.

System radiowy Composition Media. System obejmuje kolorowy wy-
świetlacz TFT o przekątnej 16,5 cm (6,33 cala), ekran dotykowy z czujni-
kami zbliżeniowymi, napęd CD czytający format MP3 i WMA, osiem gło-
śników o mocy 4 x 20W, podwójny tuner z podwójną anteną dbający 
o optymalną jakość odbioru radiowego, port kart SD, złącze AUX-IN  
i złącze USB w schowku podręcznym oraz złącze Bluetooth do telefonów 
komórkowych.     | TL | CL | HL |

System radiowy Composition Colour. System obejmuje kolorowy wy-
świetlacz TFT o przekątnej 12,7 cm (5 cali), napęd CD odtwarzający pliki 
MP3 i WMA, osiem głośników o mocy 4 x 20W, port kart SD, złącze AUX-
-IN, złącze Bluetooth do telefonów komórkowych oraz podwójny tuner  
z podwójną anteną dbający o optymalną jakość odbioru radiowego.      
| TL | CL | HL |
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04 Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą. Kierownica z regulacją wysokości i odległości wyjątkowo dobrze leży w dłoniach i oferuje wysoki komfort obsługi. 
Posiada przyciski pozwalające obsługiwać np. system radiowy lub nawigacyjny, telefon komórkowy lub tempomat. Z opcjonalnym Servotronic, zależnym od pręd-
kości wspomaganiem układu kierowniczego, manewrowanie i parkowanie są o wiele łatwiejsze a komfort jazdy z dużą prędkością większy.     | TL | CL | HL |

Złącze telefoniczne Comfort3). Specjalna wnęka na telefon komórkowy dysponuje bezprzewodowym połączeniem z anteną zewnętrzną w celu optymalizacji 
jakości nadawania i odbioru sieci komórkowej. Również ładowanie jest bardzo łatwe: wystarczy połączyć telefon z gniazdem USB, znajdującym się również we 
wnęce.     | TL | CL | HL |

Złącze MEDIA-IN, kompatybilne z iPod/iPhone/iPad (bez ilustracji)4). Umożliwia podłączenie zewnętrznych źródeł audio przez przewód USB,  
np. odtwarzaczy CD i MP3.  | TL | CL | HL |

Bezprzewodowy dostęp do Internetu (bez ilustracji). Pozwala na wygodny dostęp do poczty elektronicznej i Internetu także podczas jazdy.     | TL | CL | HL |

Funkcja obsługi głosowej4). Większy komfort i bezpieczeństwo 
dzięki funkcji obsługi głosowej telefonu, nawigacji i funkcji audio 
bez zdejmowania rąk z kierownicy. Ponadto możliwa jest obsługa 
przy użyciu poleceń głosowych prawie wszystkich menu i funkcji 
na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego.    | TL | CL | HL |

System elektronicznego wzmacniania głosu4). System z mikro-
fonem, umieszczonym nad fotelem kierowcy i głośnikami w kabi-
nie pasażerskiej ułatwia komunikowanie się z pasażerami.    
| TL | CL | HL |
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1) Tylko w połączeniu z systemami radiowymi Composition Media i Composition Colour oraz z systemami nawigacji Discover Media i Discover Media Plus. 2) Przepisy zabraniają kierowcy korzystania z funkcji Volkswagen Media Control podczas jazdy.  3) Tylko w połączeniu z systemami radiowymi Composition 
Colour i Composition Media oraz systemem nawigacji Discover Media.  4) Tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemami nawigacji Discover Media i Discover Media Plus. Zdjęcia systemów radiowych i nawigacyjnych mogą odbiegać od oryginału.
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Ogrzewanie przedniej szyby1). Zapew-
nia dobrą widoczność do przodu także przy 
niskich temperaturach i dużej wilgotności.      
| TL | CL | HL |

Ogrzewanie postojowe (bez ilustracji). 
Pracuje niezależnie od układu ogrzewania 
i wentylacji i można nim sterować zarówno 
z centralnego panelu obsługowego, jak i pi-
lotem. Na życzenie dostępne jest wodne 
ogrzewanie postojowe.     | TL | CL | HL |

Komfort i wnętrze

Klimatyzacja Climatic. Wykorzystując czujnik we wnętrzu samochodu, półautomatycz-
na klimatyzacja w sposób ciągły dostosowuje temperaturę w kabinie kierowcy do wybrane-
go poziomu. Dodatkowo powietrze w kabinie pasażerskiej jest optymalnie rozdzielane.     
| TL | CL | 

3-strefowa klimatyzacja Climatronic. 3-strefowa regulacja temperatury dla kierowcy, 
pasażera siedzącego z przodu oraz pasażerów w kabinie pasażerskiej. System rozpoznaje 
intensywność nasłonecznienie i temperaturę zewnętrzną i odpowiednio doprowadza 
większą lub mniejszą ilość schłodzonego powietrza. Automatyczne przełączanie na obieg 
zamknięty na podstawie danych z czujnika jakości powietrza.     | TL | CL | HL |

Podłokietniki przy fotelu kierowcy, podnoszone. Aby w kabinie kierowcy dostęp do 
wszystkich stref był wygodny, można podnieść oba podłokietniki fotela kierowcy.      
| TL | CL | HL |
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe



Podwójna kanapa obok kierowcy ze schowkiem. Zamiast pojedynczego siedzenia można zamówić podwójną kanapę po stronie 
pasażera. Po podniesieniu siedziska kanapy otwiera się dodatkowy schowek. Dla Caravelle Trendline na życzenie oparcie posiada 
schowek z dwoma uchwytami na kubki i uchwytem na długopis.  | TL | CL | 

Elektryczna, 12-kierunkowa regulacja siedzenia (bez ilustracji). Fotel kierowcy jest podgrzewany i posiada elektryczną regulację 
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, pochylenie oparcia, wysokości siedzenia, kąta pochylenia siedziska oraz długości siedzi-
ska, pozwalającą na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Funkcja pamięci umożliwia zapisanie trzech różnych ustawień. Elek-
tryczna, 12-kierunkowa regulacja siedzeń obejmuje ogrzewanie fotela kierowcy i prawego przedniego fotela.     | CL | HL |

Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX (bez ilustracji). Do 2-osobowej kanapy drugiego rzędu siedzeń można bezpiecznie zamocować 
foteliki dziecięce korzystając z zaczepów ISOFIX.     | TL | CL | HL |

1) Ogrzewanie przedniej szyby dostępne tylko z pakietem Light & Sight. W samochodach z klimatyzacją Climatronic przycisk posiada funkcję ciepła szczątkowego.  2) Tylko w połączeniu ze skórą Nappa.

Przesuwne okna. Dzięki przesuwnym oknom w kabinie pasażerskiej po lewej i pra-
wej stronie wystarczy jeden ruch ręki, by wpuścić do wnętrza świeże powietrze. Prosi-
my pamiętać, że okna przesuwne nie mogą być wykonane z szyby izolującej akustycz-
nie.     | TL | CL | HL |

Zaczepy do mocowania. W kabinie pasażerskiej i w bagażniku znajduje się łącznie 
sześć zaczepów pozwalających bezpiecznie unieruchomić bagaż. Caravelle z długim roz-
stawem osi, w zależności od wybranego pakietu siedzeń, może posiadać nawet osiem za-
czepów.      | TL | CL |
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Reflektory diodowe. Światła mijania i drogowe generowane są przez energooszczędne diody LED. Duża  
niezawodność pracy i długa żywotność LED zwiększają bezpieczeństwo dzięki zmniejszonemu prawdopodo-
bieństwu awarii. Reflektory diodowe emitują jasne światło o barwie zbliżonej do światła dziennego, są trwałe 
i zużywają niewiele energii. Dostępne tylko w połączeniu z diodowymi światłami tylnymi.     | TL | CL | HL |

Wyposażenie zewnętrzne

Pakiet Light & Sight Plus. Dodatkowo do pakietu Light & Sight, pakiet obejmuje mocne reflektory haloge-
nowe H7 i światła przeciwmgielne.      | TL |

Diodowe światła tylne. Światła postojowe i hamowania generowane są przez energooszczędne diody LED.     
| TL | CL | HL |

Spryskiwacze reflektorów. Dysze spryskiwaczy reflektorów wysuwają się ze zderzaka i po użyciu wsuwają się  
z powrotem. System pracuje przy włączonych światłach mijania i drogowych i jest sprzężony ze spryskiwaczami 
szyb. Przy co piątym spryskiwaniu szyb zmywane są także reflektory.     | TL | CL | HL |
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe



Pakiet Chrom*. Jeżeli chcesz przewozić gości wyjątkowo reprezentacyjnym samo-
chodem, możesz wybrać właśnie ten pakiet. Eleganckie chromowane detale zdobią 
dolną osłonę wlotu powietrza, boki i tył nadwozia. Pakiet Chrom jest dostępny dla  
Caravelle z krótkim rozstawem osi.      | CL |

Pakiet elektryczny II. Obejmuje elementy pakietu elektrycz-
nego I i dodatkowo elektrycznie składane lusterka zewnętrzne.     
| TL | CL | HL |

Pakiet elektryczny I (bez ilustracji). W jego skład wchodzą elek-
trycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne oraz elek-
trycznie otwierane/zamykane szyby. Przyciski umieszczone są 
w drzwiach kierowcy i pasażera.     | TL | CL | HL |

Pakiety wyposażenia

* Dostępny w połączeniu z krótkim rozstawem osi i tylnymi drzwiami dwuskrzydłowymi w późniejszym terminie. 

05 06

05 06

Pakiet Light & Sight (bez ilustracji). Poprawiający widoczność 
pakiet obejmuje automatycznie przyciemniane lusterko cofa-
nia, minimalizujące oślepianie przez światła samochodów ja-
dących z tyłu, oraz czujnik deszczu aktywujący wycieraczki 
szyb. Dodatkowa funkcja świateł oświetla drogę do samocho-
du zwiększając bezpieczeństwo po zmroku.   | TL | CL | HL |

Pakiet Komfort (bez ilustracji). Dla Caravelle Trendline do-
stępny jest pakiet Komfort. Obejmuje on dwie lampki do 
czytania w kabinie kierowcy, dwutonowy klakson, schowek 
przy pojedynczym prawym siedzeniu, osłony przeciwsło-
neczne i lusterka do makijażu z prawej i lewej strony oraz 
uchwyty w słupkach A po obu stronach, ułatwiające wsiada-
nie. W górnym schowku w tablicy rozdzielczej wbudowane 
jest dodatkowe gniazdo 12V.     | TL |

Pakiet szyb izolacyjnych (bez ilustracji). Redukuje odgłosy 
z zewnątrz nawet o 6 dB (A). Przednia szyba posiada specjalną 
powłokę izolującą, boczne szyby wykonane są z grubszego 
szkła. Wszystkie szyby w kabinie pasażerskiej są dodatkowo 
przyciemnione (szkło Privacy). W Caravelle Trendline pakiet 
uzupełnia automatycznie przyciemniane lusterko cofania i czuj-
nik deszczu, które w Caravelle Comfortline i Highline należą do 
wyposażenia seryjnego. Zamówione jako opcja przesuwne szy-
by boczne nie są wykonane ze szkła izolującego.  | TL | CL | HL |
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16"

17"

Ogumienie zimowe (bez ilustracji). Do 16- i 17-calowych obręczy stalowych oraz 16-calowych obręczy ze stopu 
metali lekkich Clayton i 17-calowych obręczy ze stopu metali lekkich Devonport dostępne są opony zimowe. 
Taki dodatkowy komplet kół poprawia zachowanie się samochodu podczas jazdy zimą i znacznie skraca drogę 
hamowania na gładkim podłożu.     | TL | CL | HL |

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia (bez ilustracji). W ramach BlueMotion Technology, 
wszystkie koła mają ogumienie zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. Niewielki opór toczenia zmniejsza 
zużycie paliwa a tym samym emisję CO2     | TL | CL | HL |
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Obręcze kół

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe



18"

02 03 10 11 12

07 08 09

  Obręcze stalowe1) 6 1/2 J x 16, opony 215/65 R 16.      
 | TL |

 Obręcze stalowe z kołpakami 6 1/2 J x 16,  
 opony 215/65 R 16.     | TL | CL | 

  Obręcze ze stopu metali lekkich Clayton,  
 6 1/2 J x 16, opony 215/65 R 16.     | TL | CL |

 Obręcze stalowe2) 7 J x 17, opony 235/55 R 17.      
| TL | CL |

 Obręcze ze stopu metali lekkich Devonport3) 7 J x 17,  
 opony 235/55 R 17.    | TL | CL | HL |

 Obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel srebrne  7 J x 17, polerowana  
powierzchnia w kolorze srebrnym, opony 235/55 R 17.     | TL | CL | HL |

 Obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel czarne  7 J x 17, polerowana  
powierzchnia w kolorze czarnym, opony 235/55 R 17.     | TL | CL | HL |

 Obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel antracytowe  7 J x 17, polerowana  
powierzchnia w kolorze antracytowym, opony 235/55 R 17.     | TL | CL | HL | 

 Obręcze ze stopu metali lekkich Timaru 7 J x 17,  
opony 235/55 R 17.     | TL | CL | HL |

 Obręcze ze stopu metali lekkich Springfield 8 J x 18,  
opony 255/45 R 18.     | TL | CL | HL |

  Obręcze ze stopu metali lekkich Springfield 8 J x 18, 
 polerowana powierzchnia, opony 255/45 R 18.    | TL | CL | HL |

 Obręcze ze stopu metali lekkich Toluca 8 J x 18, polerowana  
 powierzchnia, opony 255/45 R 18.   | TL | CL | HL |

1) Wyposażenie seryjne Caravelle Trendline.  2) Wyposażenie seryjne Caravelle Comfortline z silnikiem TDI 150 kW oraz TDI 110 kW w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION. 3) Dostępne także dla Caravelle z dopuszczalną masą całkowitą 3,2 t. 
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Zielony Bambus Garden 
| TL | CL | HL |

Srebrny Reflex
| TL | CL | HL |

Szary Indium
| TL | CL | HL |

Niebieski Acapulco
| TL | CL | HL |

Brązowy Chestnut
| TL | CL | HL |

Beżowy Mojave
| TL | CL | HL |

Biały Candy 
| TL | CL | HL |

Niebieski Deep Ocean 
| TL | 

Czerwony Kirsch 
| TL | CL | HL |

Żółty Grape
| TL | 

Zielony Ontario
| TL | 

LAKIERY METALICZNE

Lakiery, tapicerki i kolorystyka wnętrza.

LAKIERY UNIWERSALNE

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe



Black Berry
| TL | CL | HL |

Niebieski Starlight
| TL | CL | HL |

Czarna Titanium
| CL | HL |

Szara Moonrock
| TL | CL |

Biały Oryx*
lakier z efektem masy 
perłowej
| TL | CL | HL |

Deep Black
lakier perłowy
| TL | CL | HL |

Pure Grey 
| TL |

Pomarańczowy 
| TL | Tkanina Pandu

czarna Titan
| CL |

Tkanina Pandu
Moonrock
| CL |

Skóra ekologiczna Mesh
Moonrock/czarna Titan
| TL | CL |

Tkanina Kutamo
czarna Titan/ 
Moonrock
| TL | 

Skóra Nappa gładka
czarna Titan 
| CL | HL |

LAKIERY Z EFEKTEM PERŁOWYM KOLORYSTYKA WNĘTRZA

TAPICERKI

1) Dostępne w połączeniu z tylnymi drzwiami dwuskrzydłowymi w późniejszym terminie.  Kolory na zdjęciach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych, bowiem farba drukarska nie jest w stanie wiernie oddać barwy lakieru i tapicerki.

    50  –  51  Nowy Caravelle Lakiery, tapicerki i kolorystyka wnętrza  



Pojemnik dachowy „box”. Dzięki systemowi szybkiego mocowania na belkach bagażnika dachowego pojemnik o pojemności 340 l lub 
460 l w kolorze tytanowym metalik można łatwo zamontować. Pojemnik posiada system DuoLift umożliwiający otwieranie z dwóch stron 
oraz 3-punktowy centralny zamek.     | TL | CL | HL |

Belki bagażnika dachowego. Dla Caravelle dostępne są zamykane na zamek, posiada-
jące certyfikat City Crash belki z anodowanych profili aluminiowych. Ich nośność wynosi 
45 kg i mogą być połączone z różnymi systemami transportowymi.     | TL | CL | HL |

Uchwyt na narty i snowboard. Zamykany na zamek uchwyt na sześć par nart, cztery de-
ski snowboardowe lub deskę wakeboardową można z łatwością zamontować do belek ba-
gażnika dachowego. Duże przyciski do otwierania oraz wygodna funkcja wysuwania uła-
twiają wkładanie i zdejmowanie nart lub desek także w grubych rękawicach.    | TL | CL | HL |
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Oryginalne akcesoria Volkswagen

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe



Siatka do mocowania bagażu. Mocna, elastyczna siatka mocowana do zaczepów  
w podłodze bagażnika skutecznie zapobiega przemieszczaniu się małych przedmiotów.      
| TL | CL | HL |

Owiewki. Skutecznie redukują odgłosy wiatru, chronią przed 
bocznym słońcem i umożliwiają jazdę z uchylonymi szybami także 
podczas deszczu. Owiewki są dokładnie dopasowane do kształtu 
bocznych okien i mogą być zamontowane bez wiercenia otworów  
i klejenia.     | TL | CL | HL |

Listwa ochronna na tylny zderzak. Łatwa do przyklejenia  
listwa ochronna z tworzywa sztucznego w kolorze stali nie-
rdzewnej chroni zderzak przed uszkodzeniami podczas wkłada-
nia i wyjmowania bagażu. Nie tylko stanowi atrakcyjny element 
stylistyczny, lecz także przyczynia się do dłuższego zachowania 
wartości Caravelle.     | TL | CL | HL |

Mata bagażnika. Idealnie dopasowana do wymiarów bagażni-
ka, lekka i elastyczna mata z krawędzią o wysokości 5 cm chroni 
podłogę bagażnika przed zabrudzeniem i wilgocią a specjalna  
faktura powierzchni ogranicza przemieszczanie się przedmiotów.  
Jeżeli nie jest potrzebna, można ją zrolować i schować. 
| TL | CL | HL |

Wanna bagażnika. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba przewieźć 
przedmioty mogące zabrudzić bagażnik. Wanna ma krawędzie 
o wysokości 20 cm, jest odporna na działanie kwasów i łatwo ją 
umyć.     | TL | CL | HL |

Oryginalne akcesoria Volkswagen oferowane są przez Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67, 63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com i są dostępne wyłącznie u Partnerów Volkswagena
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Zużycie paliwa, emisja CO2, klasy efektywności i osiągi.
Caravelle (z krótkim rozstawem osi)

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany  

w g/km

Klasa 
efektywności3)

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

2.0 l TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 6 7.1 – 6.8/5.3 – 5.1/6.0 – 5.7

6.9 – 6.5/5.2 – 5.0/5.8 – 5.5 3)

155 – 149

151 – 145 3)

B

B – A 3)

21.1 146

2.0 l TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 6 7.1 – 6.8/5.3 – 5.1/6.0 – 5.7

6.9 – 6.5/5.2 – 5.0/5.8 – 5.5 3)

155 – 149

151 – 145 3)

B

B – A 3)

16.4 157

2.0 l TDI BMT 6-biegowa manualna 110 (150) Euro 6 7.3 – 7.2/5.4 – 5.3/6.1 – 6.0

7.2 – 7.1/5.2 – 5.1/5.9 – 5.8 3)

159 – 157

155 – 153 3)

B

B 3)

11.9 182

2.0 l TDI BMT 6-biegowa manualna 150 (204) Euro 6 7.8 – 7.6/5.9 – 5.7/6.6 – 6.4

7.7 – 7.5/5.7 – 5.5/6.4 – 6.2 3)

171 – 166

167 – 162 3)

B

B 3)

9.0 203

1) Pojemność  zbiornika TDI ok. 70 l oleju napędowego,  AdBlue® ok. 13 l.  2) Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zalecaną procedurą pomiarową. Dane nie odnoszą się do konkretnego samochodu i nie są częścią oferty – zostały podane, aby umożliwić porównanie samochodów rożnego typu.  Poziom zuży-
cia paliwa i emisji CO2 samochodu zależy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpływa na to również sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki (np. warunki otoczenia). Wyposażenie dodatkowe i akcesoria (np. elementy montowane do nadwozia, opony) mogą wpłynąć na zmianę 
istotnych parametrów samochodu, na przykład masy, oporu toczenia i aerodynamiki, a tym samym na zużycie paliwa i osiągi jezdne. Podawany zakres wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zależy od wybranego rozmiaru opon i opcjonalnego wyposażenia dodatkowego. Wskazówka zgodnie z dyrektywą 1999/94/
WE w aktualnie obowiązującej wersji: Dodatkowe informacje o oficjalnym zużyciu paliwa i emisji CO2 nowych samochodów osobowych oferowanych w  Polsce dostępne są nieodpłatnie w punktach sprzedaży. 3) Tylko w połączeniu z pakietem poprawiającym efektywność BlueMotion Technology.  
4)  Klasy efektywności energetycznej ocenia się na podstawie emisji CO2 z uwzględnieniem masy pustego pojazdu.  Pojazdy odpowiadające wartości średniej zaliczane są do klasy D.  Pojazdy uzyskujące rezultaty lepsze od średniej zaliczane są do klasy A+, A, B lub C. Samochody z wartościami słabszymi od średniej 
przypisywane są do klasy E, F lub G.  BMT oznacza BlueMotion Technology.
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Zużycie paliwa, emisja CO2, klasy efektywności i osiągi.
Caravelle (z długim rozstawem osi)

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna
kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycia paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO22)

cykl mieszany 

w g/km

Klasa 
efektywności3)

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

2.0 l TDI BMT 5-biegowa manualna 62 (84) Euro 6 7.3 – 7.0/5.4 – 5.2/6.1 – 5.9 159 – 153 B 21.1 146

2.0 l TDI BMT 5-biegowa manualna 75 (102) Euro 6 7.3 – 7.0/5.4 – 5.2/6.1 – 5.9 159 – 153 B 16.4 157

2.0 l TDI BMT 6-biegowa manualna 110 (150) Euro 6 7.4 – 7.2/5.5 – 5.3/6.2 – 6.0 161 – 157 B 11.9 182

2.0 l TDI BMT 6-biegowa manualna 150 (204) Euro 6 7.8 – 7.7/5.9 – 5.8/6.6 – 6.5 171 – 169 B 9.0 203

1) Pojemność  zbiornika TDI ok. 70 l oleju napędowego,  AdBlue® ok. 13 l.  2) Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zalecaną procedurą pomiarową. Dane nie odnoszą się do konkretnego samochodu i nie są częścią oferty – zostały podane, aby umożliwić porównanie samochodów rożnego typu.  Poziom zuży-
cia paliwa i emisji CO2 samochodu zależy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpływa na to również sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki (np. warunki otoczenia). Wyposażenie dodatkowe i akcesoria (np. elementy montowane do nadwozia, opony) mogą wpłynąć na zmianę 
istotnych parametrów samochodu, na przykład masy, oporu toczenia i aerodynamiki, a tym samym na zużycie paliwa i osiągi jezdne. Podawany zakres wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zależy od wybranego rozmiaru opon i opcjonalnego wyposażenia dodatkowego. Wskazówka zgodnie z dyrektywą 1999/94/
WE w aktualnie obowiązującej wersji: Dodatkowe informacje o oficjalnym zużyciu paliwa i emisji CO2 nowych samochodów osobowych oferowanych w  Polsce dostępne są nieodpłatnie w punktach sprzedaży. 3) Tylko w połączeniu z pakietem poprawiającym efektywność BlueMotion Technology.  
4)  Klasy efektywności energetycznej ocenia się na podstawie emisji CO2 z uwzględnieniem masy pustego pojazdu.  Pojazdy odpowiadające wartości średniej zaliczane są do klasy D.  Pojazdy uzyskujące rezultaty lepsze od średniej zaliczane są do klasy A+, A, B lub C. Samochody z wartościami słabszymi od średniej 
przypisywane są do klasy E, F lub G.  BMT oznacza BlueMotion Technology.
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Przyjmowanie i utylizacja starych pojazdów 

Volkswagen odpowiada na wymagania współczesnego społeczeństwa i uwzględnia je we wszystkich nowych produktach marki Volkswa-
gen. Dotyczy to również ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Nowe Volkswageny dają się utylizować w sposób nieszkodliwy dla 
środowiska i mogą zasadniczo być nieodpłatnie zwracane (pod warunkiem spełnienia krajowych przepisów ustawowych). Bliższych in-
formacji o zwrocie i utylizacji używanych pojazdów udzielą Państwu Partnerzy Volkswagena.

DSG®, TDI® i 4MOTION® są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Volkswagen AG. Faktu, że nazwy te nie posiadają w treści tego 
dokumentu znaku ®, nie należy rozumieć jako brak ochrony prawnej.

Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostały uzupełnione o opcje wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą. 
Dekoracje przedstawione na ilustracjach nie należą do wyposażenia seryjnego. 

Niniejszy katalog nie przedstawia całego zakresu wyposażenia seryjnego i dodatkowego. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego 
mogą spowodować wydłużenie czasu dostawy.

Gwarancja jakości

Volkswagen udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie nowe samo-
chody, trzyletniej gwarancji na brak wad lakieru oraz dwunastoletniej 
gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii. Wszystkie dane dotyczące 
gwarancji obowiązują tylko w odniesieniu do samochodów marki  
Volkswagen zgodnie z aktualną ofertą. 

Wszelkie dane dotyczące wyglądu, osiągów, wymiarów i masy, zużycia 
paliwa oraz kosztów eksploatacji odpowiadają wiedzy posiadanej  
w dniu przekazania katalogu do druku. Informacje o odstępstwach  
w innych krajach otrzymają Państwo od Partnerów Volkswagena.  
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Uwagi ogólne



Usługi mobilne online

1) Car-Net App-Connect jest dostępna tylko z systemem radiowym Composition Media lub systemami nawigacyjnymi Discover Media i Discover Media Plus. Car-Net App-Connect obejmuje technologie MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może różnić się w poszczególnych krajach. 
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że Car-Net App-Connect współpracuje obecnie tylko z kilkoma modelami telefonów komórkowych dostępnych na rynku. Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami smartfonów w celu wspierania szerokiego zastosowania Car-Net App-Connect. 2) Korzystanie z usług 
mobilnych online (Car-Net) tylko z opcjonalnymi systemami Discover Media i Discover Media Plus. Dodatkowo potrzebne jest urządzenie mobilne (np. smartfon) z funkcją tworzenia mobilnego hotspotu WLAN. Usługi Car-Net dostępne są tylko na podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej i tylko 
w ramach zasięgu danej sieci komórkowej. W zależności od taryfy operatora, korzystanie z transmisji danych może być związane z dodatkowymi kosztami, szczególnie za granicą (opłaty za roaming). Ze względu na objętość danych przesyłanych podczas korzystania z usług Car-Net, zalecany jest stały abonament 
z opcją transmisji danych. Korzystanie z Car-Net wymaga podpisania online dodatkowej umowy z Volkswagen AG. Po odbiorze samochodu klient ma 90 dni, aby zarejestrować samochód na stronie www.volkswagen-car-net.com/portal. Dostępność usług Car-Net może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi 
są dostępne przez uzgodniony okres obowiązywania umowy a ich treść może w tym czasie ulegać zmianom. Więcej informacji o Car-Net dostępnych jest na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de lub u Partnerów Volkswagena. Informacji o taryfach telefonii komórkowych udzielają operatorzy sieci.  
3) Dostępność dla parkingów z odpowiednią infrastrukturą techniczną.

Car-Net App-Connect1).

Ciesz się bogatszą ofertą Infotainment i połącz swój smartfon z sa-
mochodem korzystając ze złącza USB i Car-Net App-Connect. Funk-
cja Car-Net App-Connect pozwala na przeniesienie wybranych apli-
kacji ze smartfona na ekran dotykowy opcjonalnego systemu 
radiowego lub nawigacyjnego. Dzięki temu możesz wygodnie stero-
wać podczas jazdy wybranymi aplikacjami oraz specjalnymi aplika-
cjami Volkswagena, używając do tego ekranu dotykowego.

Aplikacje Volkswagena

Specjalne aplikacje Volkswagena, jak „Shared Audio”, „Drive & Track”, 
„Call & Remind”, „Sound Journey” i „My guide” (patrz zdjęcie) czynią 
każdą podróż jeszcze przyjemniejszą i ciekawszą. Aplikacje informują 
o Twoim stylu jazdy, miejscach parkingowych w okolicy i przedstawia-
ją szczegółowe propozycje interesujących celów uwzględniając pogo-
dę i dane samochodu.

Car-Net Guide & Inform2).

Car-Net Guide & Inform uzupełnia opcjonalny system nawigacyjny o aktualne informacje pobierane na bieżąco z Internetu. Na przykład in-
formacje drogowe podawane w czasie rzeczywistym pozwalają ominąć tworzący się korek. Usługa Car-Net Guide & Inform udostępnia także 
informacje o najtańszych stacjach benzynowych lub o wolnych miejscach parkingowych. Dzięki niej zawsze dojedziesz szybko i bez nerwów 
do celu.

Informacje drogowe online Wiadomości 

Zaoszczędź czas i nerwy dzięki przekazywanym w czasie 
rzeczywistym informacjom o natężeniu ruchu i omijaj 
korki przez dynamiczne dostosowanie trasy. 

W portalu dla klientów możesz zaabonować swoje własne 
kategorie wiadomości i otrzymywać je do samochodu 
przez Newfeeds.

Stacje benzynowe Import celów online

Sprawdź stacje benzynowe w okolicy, oferujące paliwo po 
najniższych cenach. Usługa automatycznie rozpoznaje ro-
dzaj paliwa, jakim napędzany jest Twój samochód. 

Zaplanuj swoją podróż wygodnie w domu i prześlij dane 
przez portal dla klientów bezpośrednio do systemu nawi-
gacji w samochodzie.

Miejsca parkingowe. Moje cele specjalne

Zaoszczędź czas dzięki funkcji wyszukiwania parkingów 
wraz z cenami za postój oraz godzinami otwarcia3).

Zapisz w domu listy Twoich preferowanych celów 
w portalu dla klientów i zaimportuj je do systemu 
nawigacji Twojego samochodu.

Pogoda Raport o stanie pojazdu

Możesz zawsze znać aktualną prognozę pogody lub do-
wiedzieć się, jaka będzie pogoda w miejscu docelowym, 
gdy do niego dojedziesz.

Sprawdź aktualne informacje dotyczące przeglądów  
i konserwacji oraz informacje o usterkach w Twoim 
samochodzie.

Wyszukiwanie celów specjalnych online Łatwa rejestracja:

Ważne, indywidualnie wybrane informacje o usługach lo-
kalnych mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie 
dotykowym.

1.  Utwórz na portalu dla 
      klientów Car-Net swoje  
      osobiste konto.

2.  Otrzymasz kod do 
      rejestracji (PIN).

Więcej informacji o Car-Net można znaleźć na stronie 
www.vwuzytkowe.pl/carnet

3.  Podaj numer indentyfika-
cyjny samochodu (FIN).

4.  Wprowadź PIN do systemu 
nawigacyjnego swojego 
samochodu.
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