
1) Dostępne w późniejszym terminie.  2) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.   3) Niektóre kombinacje silników i skrzyni biegów będą dostępne w późniejszym terminie. 
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NISKIE ZUŻYCIE PALIWA.
Dzięki najnowszej generacji silników.

EFEKTYWNA TECHNOLOGIA
BLUEMOTION. 

Seryjna dla wszystkich nowych silników TDI.
 

WYJĄTKOWA 
KONCEPCJA NAPĘDU.

Napęd na wszystkie koła 4MOTION 
w połączeniu z automatyczną  

przekładnią dwusprzęgłową DSG1), 2).

NAJLEPIEJ 
PRZYSTOSOWANY 

DO JAZDY TERENOWEJ 
W SWOJEJ KLASIE.

Dzięki połączeniu napędu na wszystkie koła 
4MOTION1), asystenta zjazdu i mechanicznej 

blokady mechanizmu różnicowego2).

NOWOCZESNE SYSTEMY 
WSPOMAGAJĄCE.

Od aktywnego tempomatu ACC2) przez  
Front Assist i Light Assist2) 

po system automatycznego hamowania  
po kolizji.

MAKSYMALNA ZMIENNOŚĆ.
Inteligentny system szyn dla optymalnego 

wykorzystania przestrzeni.

ULUBIONA LIMUZYNA 
WIELKOPRZESTRZENNA.
Od kilkudziesięciu lat lider na rynku.

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

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

NAJWYŻSZY STOPIEŃ 
INDYWIDUALIZACJI 
W SWOJEJ KLASIE.
Trzy wersje wyposażenia, 13 możliwości 
kombinacji silnika i skrzyni biegów3) 
i dwa rozstawy osi.

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
STYLISTYKA WNĘTRZA.
Liczne schowki, nowa stylistyka wnętrza, fotel 
z elektryczną, 12-kierunkową regulacją2).
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Comfortline. Trendline.

Od ponad 65 lat Multivan jest optymalnym towarzyszem  
w najróżniejszych sytuacjach, jakie przynosi ze sobą życie  
zawodowe i prywatne. Wszechstronność, jakość i perfekcja  
w najdrobniejszym nawet detalu zachwycają także w nowym 
Multivanie – i to w każdej z trzech wersji wyposażenia. Prze-
stronność i zróżnicowane możliwości wykorzystania wnętrza 

ułatwią realizację każdego z Twoich przedsięwzięć. Nowa sty-
listyka i wysoka jakość wykonania wnętrza z nowym kokpitem 
i nowoczesnymi systemami Infotainment potwierdzają wyjąt-
kowy charakter i styl Multivana. Innowacyjne systemy wspo-
magające i nadzwyczaj efektywne silniki to kolejne wielkie  
zalety tego samochodu.

Wspaniały w swojej szóstej generacji.
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Wyjątkowa stylistyka, 
która wyznacza standardy.
   Precyzyjne linie i wyraziste krawędzie 
   tworzą niepowtarzalną całość.

* Wyposażenie seryjne Multivana Highline, wyposażenie dodatkowe za dopłatą dla Trendline i Comfortline.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 

Nowy Multivan pokazuje swoją wielkość a jednocześnie pozostaje 
sobą. Wyostrzona stylistyka i precyzyjne linie i krawędzie podkre-
ślają czystą formę nadwozia i nadają mu wyjątkowy charakter. 
Nowe diodowe światła przednie* stanowią przyciągające wzrok  
akcenty. Technologia LED jest energooszczędna, ma długą żywot-
ność i generuje światło o barwie zbliżonej do światła dziennego. 
Kolejne elementy decydujące o atrakcyjności nowego Multivana  
to 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel w kolorze 
srebrnym* oraz bogata oferta kolorów lakieru.
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1) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media. Opcjonalny system nawigacji Discover Media Plus obejmuje już Car-Net App-Connect. 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 

01

Wszystko w nowym Multivanie jest na wysokim poziomie, co za-
uważysz nie tylko po wysokiej pozycji siedzącej i dobrej widoczno-
ści. Niezwykłą atmosferę wnętrza tworzą wysokiej jakości materiały 
i perfekcyjne wykończenie, które można natychmiast zauważyć, na 
przykład spoglądając na tablicę rozdzielczą.

Także nowym systemom Infotainment nie można nic zarzucić.  
Na przykład nowe systemy radiowe i nowe opcjonalne systemy na-
wigacyjne cechują się nadzwyczaj prostą obsługą przy użyciu ekra-
nu dotykowego. Car-Net App-Connect1) umożliwia korzystanie  
z wybranych aplikacji smartfonu (zdjęcie 01). Liczne usługi mobilne 
online zakresu Car-Net Guide & Inform2) przekazują aktualne infor-
macje. Nowe złącze do telefonu komórkowego Comfort3) dba  
o najwyższą jakość odbioru telefonicznego. Nowa funkcja  
elektronicznego wzmacniania głosu4) poprawia komunikację  
z osobami w kabinie pasażerskiej. Więcej informacji znajdziesz na 
www.vwuzytkowe.pl/carnet.

Komfort i Infotainment 
najwyższej klasy.
   Wysoka jakość kokpitu  
   i innowacyjne usługi online.

transmisji danych.  3) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w połączeniu z systemami radiowymi Composition Colour i Composition Media oraz systemem nawigacji 
Discover Media.  4) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media.
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Nowy Multivan udowadnia także z tyłu, jak fascynująca może 
być dynamika i wielkość. Poziome linie podkreślają szerokość 
nadwozia. Powiększone tylne okno wpuszcza dużo światła  
i zapewnia dobrą widoczność. A nowe diodowe światła tylne* 
nadają niepowtarzalny charakter. 

* Wyposażenie seryjne w Multivanie Highline, wyposażenie dodatkowe za dopłatą dla Trendline i Comfortline. Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Przyciąga spojrzenia.
   Nowy tył, od którego trudno oderwać wzrok.
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1) Osiem miejsc siedzących w Multivanie Comfortline z długim rozstawem osi. 2) Wyposażenie seryjne w Multivanie Comfortline i Highline, wyposażenie dodatkowe za dopłatą w Multivanie Trendline

Nowy Multivan oferuje więcej, niż tylko przestronność. Niespotykana 
w innych samochodach zmienność wnętrza idealnie sprawdzi się 
w życiu, w którym każdy dzień jest inny. Na siedmiu wygodnych sie-
dzeniach1) Ty i Twoi towarzysze podróży mogą cieszyć się dużą ilością 
miejsca nad głową – także w drugim i trzecim rzędzie(także w czwar-
tym rzędzie w wersji długiej). Fotele drugiego rzędu2) można dosłow-
nie jednym ruchem ustawić w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy 
(zdjęcie 01). Aby stworzyć więcej miejsca na bagaż i zakupy, można 
wyjąć pojedyncze siedzenia i kanapę a liczne zaczepy zadbają o to, 
aby bagaże nie przemieszczały się.

Przestrzeń na maksymalną 
zmienność.
   Od inteligentnego systemu szyn  
 po obrotowe fotele.

01
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Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline 1) W granicach możliwości systemu.  2) Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi.         Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Elektroniczny system stabilizacji toru jaz-
dy1). Zapobiega podsterowności i nadste-
rowności poprzez odpowiednie przyhamo-
wanie poszczególnych kół.      
| TL | CL | HL | 
 
System zapobiegający blokowaniu kół 
(ABS). Zapobiega blokowaniu się kół i za-
pewnia w ten sposób zachowanie kontroli 
nad samochodem.    | TL | CL | HL | 
 
System zapobiegający poślizgowi kół napę-
dzanych (ASR) zapobiega buksowaniu kół.     
| TL | CL | HL | 
 
Elektroniczna blokada mechanizmu różni-
cowego (EDS). Rozdziela siłę napędową na 
koła, na których nie występuje poślizg.    
| TL | CL | HL |

Poduszki powietrzne. Seryjnie zapewniają 
optymalną ochronę w przypadku zderzenia 
czołowego i bocznego. W przypadku fotelika 
na przednim prawym siedzeniu, poduszkę 
pasażera można dezaktywować przy użyciu 
kluczyka samochodowego. O bezpieczeń-
stwo w kabinie pasażerskiej dbają opcjonalne 
poduszki chroniące głowy2).      
| TL | CL | HL | 
 
Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeń-
stwa. Sygnalizuje kierowcy zapięcie pasów 
bezpieczeństwa. W przypadku niezapięcia 
pasów, po uruchomieniu silnika następuje 
sygnalizacja optyczna, po rozpoczęciu jazdy 
– sygnalizacja akustyczna.      
| TL | CL | HL |

System automatycznego hamowania po 
kolizji1). Po kolizji inicjuje proces hamowa-
nia, aby w idealnym przypadku uniknąć ko-
lejnych zderzeń. Hamulec aktywuje się, gdy 
dwa niezależne od siebie czujniki wykryją 
zderzenie. Po krótkim hamowaniu samo-
chód zostaje stopniowo przyhamowany do 
prędkości 10 km/h, przy czym kierowca 
może w każdej chwili przejąć kontrolę nad 
pojazdem.     
| TL | CL | HL |

Systemy poprawiające bezpieczeństwo,
przygotowane na prawie wszystkie sytuacje
        Wysoki poziom ochrony podczas każdej podróży.

Systemy poprawiające bezpieczeństwo wspierają kierowcę i za-
pewniają znacznie większe bezpieczeństwo i komfort dla wszyst-
kich pasażerów i innych uczestników ruchu. W razie konieczności 
ingerują w inne systemy samochodu, zmniejszając w ten sposób 
zagrożenie w ruchu drogowym.
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Kamera cofania Rear View. Ułatwia parkowanie,  
wyświetlając na ekranie systemu radiowego1)   
lub nawigacyjnego ograniczony obraz obszaru za  
samochodem. Dodatkowe linie pomocnicze 
ułatwiają manewr parkowania.     | TL | CL | HL |

ParkPilot2). Podczas parkowania ostrzega akustycznie 
przed rozpoznanymi przeszkodami za samochodem  
i pokazuje na wyświetlaczu odległość do przeszkody1).      
| TL | CL | HL |

Większy komfort dzięki  
systemom wspomagającym.
   Wsparcie w krytycznych sytuacjach.

Nowoczesne systemy wspomagające wspierają kierowcę  
w przypadku rozpoznania krytycznych sytuacji, ingerując  
w układ sterowania hamulcami i pracą silnika.

System rozpoznający zmęczenie kierowcy2). W przypadku 
stwierdzenia zachowania kierowcy mogącego być oznaką  
zmęczenia, system sygnalizacją optyczną i akustyczną sugeruje 
przerwanie jazdy w celu odpoczynku.     | TL | 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 | 
 
Asystent ruszania pod górę. Zapobiega staczaniu się  
samochodu ze wzniesienia i znacznie ułatwia ruszanie.      
| TL | CL | HL | 
 
Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach2). Ostrzega w przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości i sugeruje kierowcy możliwie 
jak najszybsze sprawdzenie ciśnienia w oponach.     | TL | CL | HL | 
 
Tempomat. W zależności od kąta pochylenia drogi, utrzymuje 
stałą, ustawioną prędkość powyżej 30 km/h.    | TL | CL | HL |

1) W zależności od wersji systemu radiowego.  2) W granicach możliwości systemu.  3) Do 30 km/h.

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist2). 
Ostrzega kierowcę sygnalizacją w lusterku 
zewnętrznym, gdy przy zmianie pasa ruchu 
czujniki wykryją inny pojazd w niewidocz-
nym dla kierowcy obszarze.      
| TL | CL | HL |

Reflektory przeciwmgielne z funkcją 
statycznego doświetlania zakrętów. 
Zapewniają optymalną widoczność przy 
złej pogodzie. Przy skręcaniu reflektor po 
stronie skrętu oświetla pobocze      
| TL | CL | HL |

System regulacji świateł drogowych Light 
Assist. W przypadku rozpoznania jadącego 
przed Multivanem lub nadjeżdżającego  
z przeciwka pojazdu automatycznie zmienia 
światła z drogowych na mijania. Po  
włączeniu systemu, przy prędkości 60 km/h  
i pełnej ciemności, automatycznie  
włączane są światła drogowe.      
| TL | CL | HL |

Automatyczna regulacja odległości – aktyw-
ny tempomat ACC2). Automatycznie dopaso-
wuje prędkość do prędkości jadącego z przodu 
pojazdu i utrzymuje wybraną przez kierowcę 
odległość, nie przekraczając ustawionej pręd-
kości maksymalnej. Obejmuje system obser-
wacji otoczenia Front Assist.      | TL | CL | HL | 
 
System obserwacji otoczenia Front Assist 
z funkcją awaryjnego hamowania w mieście2), 3). 
Przy użyciu systemu radarowego rozpoznaje 
krytyczne odległości od jadącego z przodu po-
jazdu i pomaga skrócić drogę hamowania. 
W przypadku rozpoznania zagrożenia ostrzega 
kierowcę akustycznie i optycznie oraz krótkim 
szarpnięciem hamulców.    | TL | CL | HL |

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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1) Multivan 2,0 TDI o mocy 84 KM (62 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,1 a 6,8, w cyklu pozamiejskim 
między 5,3 a 5,1, w cyklu mieszanym między 6,0 a 5,7. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 155 a 149. Klasy efek-
tywności: B do A.  2) Multivan 2,0 TDI o mocy 102 KM (75 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,4 a 6,8 
w cyklu pozamiejskim między 5,5 a 5,1, w cyklu mieszanym między 6,2 a 5,7. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 
162 a 149. Klasy efektywności: B do A. 3) Tylko w połączeniu z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus lub Premium. Opcja niedo-
stępna dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi.  4) Multivan 2,0 TDI o mocy 150 KM (110 kW), zużycie paliwa w l/100 
km: w cyklu miejskim między 7,5 a 7,2, w cyklu pozamiejskim między 5,6 a 5,2 w cyklu mieszanym między 6,3 a 5,9. Emisja CO2 
w g/km: w cyklu mieszanym między 164 a 155. Klasy efektywności: B do A.  5) Multivan 2,0 TDI o mocy 204 KM (150 kW), zuży-
cie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 8,0 a 7,6, w cyklu pozamiejskim między 6,0 a 5,6, w cyklu mieszanym między 
6,7 a 6,3. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 175 a 165. Klasa efektywności: B.

Najnowsza generacja silników  
spełniająca normę emisji spalin Euro 6.
   Wyjątkowo niskie zużycie paliwa przy zwiększonej mocy.

Dwusprzęgłowa 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. 

Nowe silniki wysokoprężne

2.0 l TDI 150 KM (110 kW)4) 
Średnie zużycie paliwa: od 5.9 l/100 km

Emisja CO2: 155 g/km

2.0 l TDI 102 KM (75 kW)2)

Średnie zużycie paliwa: od 5.7 l/100 km

Emisja CO2: 149 g/km

2.0 l TDI 204 KM (150 kW)5)

Średnie zużycie paliwa: od 6.3 l/100 km

Emisja CO2: 165 g/km

2.0 l TDI 84 KM (62 kW)1) 
Średnie zużycie paliwa: od 5.7 l/100 km CO2 

Emisja CO2: 149 g/km

Każdy silnik z najnowszej generacji spala wyjątkowo mało paliwa, 
i to bez uszczerbku dla przyjemności jazdy. Konstruktorom udało 
się uzyskać średnie spalanie na poziomie 5,7 l/100 km1), 2) i średnią 
emisję CO2 149 g/km1), 2). Naturalnie wszystkie nowe silniki TDI 
spełniają wymagania normy emisji spalin Euro 6. Wyjątkowo  
mocny a jednocześnie oszczędny jest silnik 2.0 TDI o mocy 204 KM 
(150 kW). 

W połączeniu z opcjonalnym pakietem poprawia-
jącym efektywność technologii BlueMotion, nowy 
Multivan może pochwalić się doskonałymi warto-
ściami zużycia paliwa. Pakiet opisany jest na stro-
nie 20.

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC (bez ilustracji). Opcjonal-
na regulacja zawieszenia DCC pozwala wybrać przyciskiem tryb 
NORMAL, COMFORT i SPORT3), poprawiając zachowanie się pod-
czas jazdy i komfort.
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01  System Start-Stop. Automatycznie wyłącza silnik na biegu 
jałowym i przy zwolnionym sprzęgle2), na przykład na czerwonym 
świetle. Aby uruchomić silnik, wystarczy wcisnąć pedał sprzęgła.

01

Certyfikat ekologiczny  Certyfikatem ekologicznym Volkswagen 
wyróżnia samochody i technologie, które w porównaniu ze swo-
imi poprzednikami wykazują lepsze parametry związane z ochro-
ną środowiska. 

Specjalne jednostki kontrolują spełnianie norm ISO 14040 oraz 
ISO 14044 dotyczących zarządzania środowiskowego. Sprawoz-
dania dotyczą nie tylko poziomu zużycia paliwa oraz emisji szko-
dliwych gazów, ale również cyklu życia samego produktu – 
w przypadku Caddy od jego produkcji poprzez eksploatację aż po 
ponowne wykorzystanie. Oznacza to, że w obliczeniach pod uwa-
gę bierze się nawet takie wartości, jak zużycie energii podczas 
montażu czy planowany recykling.

Technologia BlueMotion w znacznym stopniu przyczynia się do  
niskich wartości spalania i emisji nowego Multivana, który po raz 
kolejny wyznacza standardy w dziedzinie ekologicznej mobilności. 
Dla nowej generacji silników TDI spełniających normę emisji  
spalin Euro 6, BlueMotion Technology jest seryjna. Pakiet  
obejmuje rekuperację (odzyskiwanie energii hamowania),  
opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia  
i system Start-Stop.

System odzyskiwania energii hamowania (bez ilustracji). Dołado-
wywanie akumulatora podczas faz hamowania i toczenia się odcią-
ża silnik i redukuje w ten sposób zużycie paliwa.

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia (bez ilustra-
cji). Nowy Multivan porusza się na oponach zoptymalizowanych 
pod kątem oporów toczenia. Mniejszy opór toczenia redukuje zuży-
cie paliwa a tym samym emisję CO2. 

Pakiet poprawiający efektywność technologii BlueMotion (bez  
ilustracji). Opcjonalnie można zmniejszyć emisję CO2 do jeszcze  
niższego poziomu, niż przy seryjnych rozwiązaniach technologii 
BlueMotion, na przykład dzięki obniżeniu zawieszenia1).

Wzorcowa efektywność dzięki
technologii BlueMotion.
   Seryjne technologie  
   oszczędzające paliwo.

Multivan, zużycie paliwa  l/100 km: w cyklu miejskim między 8,0 a 6,8, w cyklu pozamiejskim między 6,0 a 5,1, w cyklu mieszanym między 6,7 a 5,7. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 175 a 149. Klasy efektywności  B do A.  1) Tylko w połączeniu z krótkim rozstawem osi, napędem na przednią 
oś i 16- i 17-calowymi obręczami.  2) Tylko przy manualnej skrzyni biegów.       Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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1) Dostępne w późniejszym terminie. 2) Tylko w połączeniu z silnikiem TDI 150 KM (110 kW) i TDI 204 KM (150 kW).       Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Nowy Multivan to towarzysz, który nie podda się nawet na trud-
nych trasach poza utwardzonymi drogami. Jego opcjonalny stały 
napęd na wszystkie koła 4MOTION rozdziela siłę napędową zależ-
nie od potrzeb na przednią i tylną oś. Rezultat: optymalny kontakt 
z nawierzchnią.

Przystosowany do jazdy 
w terenie jak żaden inny.
   Wyjątkowe połączenie napędu na wszystkie 
    koła 4MOTION i automatycznej, dwusprzęgłowej przekładni DSG.

Napęd na wszystkie koła 4MOTION nowej generacji1). W dostęp-
nym jako opcja napędzie na wszystkie koła 4MOTION zastosowa-
ne zostało sprzęgło Haldex5 najnowszej generacji. Jego zalety to 
mniejsza masa oraz jeszcze lepsze zachowanie się podczas jazdy 
i większa dynamika jazdy.

Napęd na wszystkie koła 4MOTION z dwusprzęgłową, automa-
tyczną przekładnią DSG1). Jako jedyny w swojej klasie, nowy  
Multivan jest dostępny z opcjonalnym napędem na wszystkie 
koła 4MOTION i z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową DSG 
(zdjęcie 01)1). Dzięki takiemu połączeniu, szczególnie w górzy-
stych okolicach, możesz cieszyć się wyjątkowym komfortem  
z w pełni automatyczną zmianą biegów. 

Asystent zjazdu. Opcjonalny nowy system poprzez obniżenie 
prędkości obrotowej silnika oraz ewentualne ingerencje w układ 
hamulcowy umożliwia kontrolowane i bezpieczne zjeżdżanie ze 
wzniesień. Bez potrzeby ingerencji ze strony kierowcy utrzymy-
wana jest stała, niewielka prędkość zjazdu.

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego. W połączeniu 
z opcjonalnym napędem na wszystkie koła 4MOTION dostępna 
jest opcjonalna mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego 
tylnej osi. Ułatwia ona ruszanie w trudnych warunkach, na przy-
kład poza utwardzonymi drogami.

01
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 T1 – rozpoczął nie mającą sobie równej historię sukcesów. Nowy Mul-
tivan szóstej generacji – T6 – z powodzeniem  ją kontynuuje. Przed po-
nad 65 laty wyjątkowa wszechstronność koncepcji T1, czyli połączenie 
busa z samochodem dostawczym stała się podstawą dla niemieckiej 
nazwy T1 – „Bulli”. Nowy Multivan prezentuje tę wszechstronność 
w  nowoczesnej formie i być może jest na najlepszej drodze, by stać 
się kolejną legendą na czterech kołach.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Nie tylko używany,
lecz także lubiany.
    Oryginał od ponad 65 lat.
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Highline.

Comfortline.
Trendline.

Nowy Multivan jest tak wszechstronny, jak potrzeby i wymagania 
osób, które nim podróżują. Jego wnętrze nie tylko oferuje dużo 
miejsca, lecz także gwarantuje przyjemną atmosferę. To sprawia, 
że łatwo podjąć decyzję o jego zakupie. Podobnie jak o wyborze 
idealnej wersji wyposażenia.

Najbardziej wszechstronny 
w swojej klasie.

Strona

Strona

Strona

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Idealny dla rodzin, w których każdy dzień jest inny. Nowy Multivan 
Trendline – tutaj z opcjonalnym lakierem metalicznym niebieskim 
Starlight – bez problemu łączy najróżniejsze potrzeby pod wspól-
nym dachem. Z jednej strony jest wystarczająco wytrzymały, aby 
bez uszczerbku znieść to, co przyjdzie do głowy małym pasaże-
rom, z drugiej strony wystarczająco wszechstronny, aby zrealizo-
wać przedsięwzięcia dorosłych pasażerów.

Optymalny dla wszystkich,  
u których zawsze dużo się dzieje.
   Nowy Multivan Trendline.

Duży bagażnik i przestrzeń ładunkowa – nawet 5,8 m3 (przy wymontowanych siedzeniach).

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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5 miejsc 
siedzących 
seryjnie.

Na pasażerów czeka pięć siedzeń pokrytych łatwą do pielęgnacji 
tkaniną Kutamo. Opcjonalnie można zamówić do przestrzeni pasa-
żerskiej jedno lub dwa pojedyncze fotele ze zintegrowanymi fote-
likami dziecięcymi. Wnętrze jest w całości wyłożone poszyciem, 
z którego można bez problemów usunąć wszelkie niepożądane 
ślady „działalności” dzieci. Klimatyzacja Climatic, nowy system ra-
diowy Composition Audio i wiele praktycznych schowków i kiesze-
ni sprawią, że każda podróż stanie się prawdziwą przyjemnością. 

01 Zestaw wskaźników. Informacje zawsze w zasięgu wzroku i do-
brze czytelne: wyświetlacz wielofunkcyjny.

02 Składany stolik*. Łatwy do montażu stolik w kabinie pasażer-
skiej można unieruchomić w szynie bocznej lub używać poza sa-
mochodem. Niepotrzebny stolik chowany jest w poszyciu drzwi 
przesuwnych.

01

02

Zestawienie wyposażenia seryjnego podane jest na stronach 40 – 41.

* Składany stolik może być używany tylko podczas postoju samochodu.

Wyposażenie nowego 
Multivana Trendline.

Idealny dla osób, które chcą się cieszyć większym komfortem pod-
czas podróży. Z nowym Multivanem Comfortline – tutaj opcjonal-
nym lakierem metalicznym brązowym Chestnut – każda podróż jest 
tak przyjemna, że cel podróży w zasadzie nie jest najważniejszy, 
niezależnie czy jest to weekendowa wycieczka, spontaniczny wy-
pad do miasta czy wizyta u przyjaciół lub rodziny.

Idealny dla wszystkich, którzy 
potrzebują więcej komfortu.
   Nowy Multivan Comfortline.

Inteligentny system szyn z fotelami obrotowymi daje nieograniczone możliwości wykorzystania.
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Powiększenie kabiny pasażerskiej o 40 centymetrów oznacza  
o wiele większą swobodę przy konfiguracji wnętrza. Na życzenie 
na wygodnych pojedynczych fotelach może podróżować nawet 
osiem osób. Nie ma za to dużego stolika mocowanego do ściany 
bocznej i schowków w poszyciu bocznych ścian. Jako opcja do-
stępny jest jednak środkowy stolik z dodatkowymi szynami.  
A jeżeli będziesz podróżować bez pasażerów, dzięki wyjątkowej 
przestronności wnętrza możesz zabrać ze sobą naprawdę dużo  
bagażu. 

Dodatkowe 40 cm  
dla jeszcze większych 
możliwości.
   Multivan Comfortline  
   z długim rozstawem osi.

Porównanie między krótkim  
a długim rozstawem osi:

pojemność większa o 0,9 m3 

(przy wymontowanych siedze-
niach w kabinie pasażerskiej) 

40
cm

7 miejsc 
siedzących 
seryjnie.

7 miejsc 
siedzących 
seryjnie.

8 miejsc 
siedzących 
opcjonalnie.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Nowy Multivan Comfortline z długim rozstawem osi.



Siedem siedzeń pokrytych jest nową tkaniną Pandu w kolorze 
czarnym Titan lub Moonrock. Dwa pojedyncze fotele w kabinie 
pasażerskiej można obracać o 360 stopni a składany stolik po 
złożeniu chowany jest w bocznej ścianie. Aplikacje dekoracyjne 
Dark Silver Brushed i wytrzymała wykładzina welurowa na podło-
dze podnoszą estetykę wnętrza. W kokpicie kierowca znajdzie 
komfortową tablicę rozdzielczą, wielofunkcyjną kierownicę, kli-
matyzację Climatic, nowy system radiowy Composition Colour 
oraz wiele praktycznych schowków, półek i kieszeni.

01 Komfortowa podsufitka. Szczeliny wylotów wentylacji w pod-
sufitce zapewniają doprowadzenie świeżego powietrza do kabiny 
pasażerskiej i ograniczają parowanie bocznych szyb. Regulowane 
lampki do czytania można dowolnie ustawić.

02 Zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus. 
Monochromatyczny wyświetlacz TFT przekazuje aktualne infor-
macje, na przykład temperaturę zewnętrzną, zasięg, średnią 
prędkość i średnie zużycie paliwa.

Zestawienie wyposażenia seryjnego podane jest na stronach 40 – 41.

01

7 miejsc 
siedzących seryjnie 

02

Wyposażenie nowego 
Multivana Comfortline.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Drzwi przesuwne można wygodnie zamykać i otwierać elektrycznie przyciskiem w konsoli 
środkowej lub pilotem.

Idealny dla osób, którzy po limuzynie wielkoprzestrzennej spodzie-
wają się tylko tego, co najlepsze. Nowy Multivan Highline – tutaj  
z nowym opcjonalnym lakierem metalicznym w kolorze beżowym 
Mojave – ze swoimi wysokiej jakości detalami, bogatym wyposaże-
niem i stylowym wyglądem wzbudzi podziw wszędzie, gdzie się  
pojawi.

Idealny dla wszystkich, którzy  
poszukują czegoś wyjątkowego.
   Nowy Multivan Highline.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Siedem siedzeń jest pokrytych seryjnie Alcantarą w kolorze czar-
nym Titan lub Moonrock. Dwa pojedyncze fotele w kabinie pasa-
żerskiej można wygodnie obracać o 360 stopni. Opcjonalny stolik 
wielofunkcyjny jest mocowany do oddzielnych szyn a po złożeniu 
daje się wsunąć między fotele. Przyciemnione szyby (Privacy) chro-
nią przed ciekawskimi spojrzeniami a autoalarm przed amatorami 
cudzej własności. Kokpit posiada nową komfortową tablicę roz-
dzielczą, kierownicę wielofunkcyjną obszytą skórą, 3-strefową kli-
matyzację Climatronic, nowy system radiowy Composition Colour 
oraz wiele praktycznych schowków i kieszeni.

01 System elektronicznego wzmacniania głosu*. System z mikro-
fonem umieszczonym nad fotelem kierowcy i głośnikami w kabinie 
pasażerskiej ułatwia komunikowanie się z pasażerami.

02 Zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Pre-
mium. Na kolorowym ekranie wyświetlane są aktualne informacje, 
na przykład temperatura zewnętrzna, zasięg, średnie zużycie pali-
wa i średnia prędkość jazdy.

Wyposażenie nowego 
Multivana Highline

Zestawienie wyposażenia seryjnego podane jest na stronach 40 – 41.

01

7 miejsc 
siedzących seryjnie

02

* Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Wyposażenie zewnętrzne
 – 16- lub 17-calowe koła z 17-calowym układem hamulcowym*
 – zderzaki w kolorze nadwozia
 – drzwi przesuwne z prawej strony  
 
 
 

Wyposażenie wnętrza

 – komfortowe siedzenia w 1. rzędzie z regulacją wysokości,  
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, po 2 podłokietniki dla każdego z przednich 
siedzeń

 – 3-osobowa kanapa z funkcją łóżka, zaczepami ISOFIX do 2 fotelików dziecięcych  
na skrajnych miejscach siedzących i otworem w oparciu do przewożenia długich  
przedmiotów

 – system 4 szyn
 – wykładzina welurowa w kabinie kierowcy
 – szyby termoizolacyjne
 – zamykany schowek podręczny
 – uchwyty ułatwiające wsiadanie po stronie kierowcy i pasażera  
 

Wyposażenie funkcjonalne

 – lusterka zewnętrze elektrycznie regulowane i ogrzewane
 – elektrycznie otwierane/zamykane szyby
 – 2 składane kluczyki z pilotem do centralnego zamka
 – wyloty wentylacji dla szyb bocznych w podsufitce
 – gniazdo 12V
 – filtr kurzu i pyłków
 – kierownica z regulacją wysokości i odległości
 – dodatkowe ogrzewanie w kabinie pasażerskiej 
 
 
 

Bezpieczeństwo

 – poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z możliwością dezaktywacji
 – boczne poduszki powietrzne i poduszki chroniące głowy dla kierowcy i pasażera
 – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem  
hamulców ABS, ASR, EDS i asystentem podjazdu

 – zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci w bocznych drzwiach przesuwnych
 – bezpieczne lusterko wsteczne, przyciemniane
 – światła dzienne
 – 6 zaczepów do mocowania bagażu

Wyposażenie zewnętrzne
 – 16-calowe obręcze stalowe z kołpakami
 – reflektory halogenowe H4
 – obudowy lusterek zewnętrznych  
i elementy montowane  
do nadwozia bez powłoki lakierniczej

 – osłona chłodnicy bez powłoki lakierni-
czej, z chromowaną listwą 
 
 

Wyposażenie wnętrza

 – 5 miejsc siedzących
 – tapicerka tkaninowa Kutamo
 – składany stolik (możliwość używania  
w samochodzie i na zewnątrz)

 – tablica rozdzielcza
 – otwarty schowek w tablicy rozdzielczej
 – podłoga z tworzywa sztucznego  
w kabinie pasażerskiej 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie funkcjonalne

 – klimatyzacja Climatic
 – system radiowy Composition Audio  
z przygotowaniem do montażu telefo-
nu komórkowego z bluetooth

 – 4 głośniki
 – wspomaganie układu kierowniczego
 – komfortowa podsufitka w kabinie pa-
sażerskiej z 2 listwami wylotów wen-
tylacji i zintegrowanymi, regulowany-
mi lampkami 
 

Bezpieczeństwo

 – elektroniczny immobiliser
 – regulacja zasięgu świateł 

Wyposażenie zewnętrzne
 – 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Devonport*
 – reflektory halogenowe H7
 – obudowy lusterek zewnętrznych i elementy montowane  
do nadwozia w kolorze nadwozia

 – osłona chłodnicy w kolorze czarnym, z chromowanymi listwami
 – dostępny także z długim rozstawem osi 
 
 
 

Wyposażenie wnętrza

 – 7 miejsc siedzących
 – tapicerka tkaninowa Pandu w kolorze czarnym Titan lub  
Moonrock

 – składany stolik chowany w ścianie bocznej
 – komfortowa tablica rozdzielcza
 – wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
 – schowek z pokrywą w tablicy rozdzielczej
 – 2 obrotowe fotele w kabinie pasażerskiej z regulacją odległości  
i uchwytami ISOFIX do fotelików dziecięcych

 – kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą
 – wykładzina welurowa na podłodze w kabinie pasażerskiej
 – listwy dekoracyjne Dark Silver Brushed
 – aplikacje z tkaniny w poszyciu ścian bocznych 
 
 

Wyposażenie funkcjonalne

 – klimatyzacja Climatic
 – system radiowy Composition Colour z przygotowaniem do  
montażu telefonu komórkowego z bluetooth

 – 8 głośników
 – wspomaganie układu kierowniczego
 – komfortowa podsufitka w kabinie pasażerskiej z 2 listwami  
wylotów wentylacji i zintegrowanymi, regulowanymi lampkami

 – kierownica wielofunkcyjna 
 
 
 

Bezpieczeństwo

 – system rozpoznający zmęczenie kierowcy i regulacja zasięgu świateł
 – elektroniczny immobiliser
 – automatyczna funkcja regulacji świateł z funkcją Coming  
Home/Leaving Home

 – czujnik deszczu i bezpieczne lusterko wsteczne,  
automatycznie przyciemniane 

Wyposażenie zewnętrzne
 – 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Cascavel w kolorze srebrnym
 – diodowe światła przednie i tylne
 – obudowy lusterek zewnętrznych i elementy montowane do nadwozia w kolorze nadwozia
 – osłona chłodnicy w kolorze czarnym, z chromowanymi listwami
 – pakiet Chrom (chromowane listwy po bokach i z tyłu oraz chromowana listwa w dolnym 
wlocie powietrza)

 – eflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
 – drzwi przesuwne z prawej i lewej strony
 – dynamiczne zawieszenie (obniżone o ok. 20 mm) 

Wyposażenie wnętrza

 – 7 miejsc siedzących
 – tapicerka siedzeń z Alcantary w kolorze czarnym Titan lub Moonrock
 – komfortowa tablica rozdzielcza
 – wyświetlacz wielofunkcyjny Premium z kolorowym ekranem
 – schowek z pokrywą na tablicy rozdzielczej
 – 2 obrotowe fotele w kabinie pasażerskiej z regulacją odległości i uchwytami  
ISOFIX do fotelików dziecięcych

 – kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą
 – wykładzina welurowa na podłodze w kabinie pasażerskiej
 – listwy dekoracyjne Structural X
 – 3-osobowa kanapa z rozkładanym podłokietnikiem
 – przyciemnione szyby (Privacy)
 – rozkładany, chromowany wieszak na ubrania nad tylną pokrywą
 – stopień ze wstawkami ze stali nierdzewnej
 – listwa ochronna ze stali nierdzewnej na tylnym zderzaku  

Wyposażenie funkcjonalne

 – 3-strefowa klimatyzacja Climatronic
 – system radiowy Composition Colour z przygotowaniem do montażu telefonu komórkowego 
z bluetooth

 – 8 głośników
 – Servotronic, wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy
 – komfortowa podsufitka w kabinie pasażerskiej z 2 listwami wylotów wentylacji  
i zintegrowanymi, regulowanymi lampkami

 – kierownica wielofunkcyjna
 – elektryczne wspomag anie zamykania tylnej pokrywy
 – ogrzewanie przednich siedzeń
 – elektrycznie otwierane/zamykane drzwi przesuwne 

Bezpieczeństwo 

 – system rozpoznający zmęczenie kierowcy i automatyczna regulacja zasięgu świateł
 – autoalarm z nadzorowaniem wnętrza, niezależnym zasilaniem  
sygnału dźwiękowego i zabezpieczeniem przed odholowaniem

 – czujnik deszczu i bezpieczne lusterko wsteczne,  
automatycznie przyciemniane

strona  36strona  32strona 28

Zestawienie wyposażenia 
seryjnego

* W zależności od kombinacji silnik – skrzynia biegów.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Multivana Comfortline.
Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Multivana Trendline.
Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Multivana Highline.
Wyposażenie seryjne nowych 

wariantów modelu Multivan.
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Biały Candy
| TL | CL | HL |

czerwony Kirsch
| TL | CL | HL |

Lakiery

Lakiery metaliczne

Black Berry
| TL | CL | HL |

Niebieski Starlight
| TL | CL | HL |

Niebieski Acapulco
| TL | CL | HL |

Brązowy Chestnut
| TL | CL | HL |

Szary Indium 
| TL | CL | HL |

Beżowy Mojave
| TL | CL | HL |

Srebrny Reflex
| TL | CL | HL |

Zielony Bambus Garden
| TL | CL | HL |

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

Czarny Deep
lakier perłowy
| TL | CL | HL | 

Lakiery uniwersalne Lakiery w efektem 
perłowym

Kolory na zdjęciach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych, bowiem farba drukarska nie jest w stanie wiernie oddać barwy lakieru.Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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Obręcz kół 

17"

18"
16"

06 Obręcze stalowe1)

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

09 Obręcze ze stopu metali lekkich  
Cascavel 7 J x 17, polerowana  
powierzchnia, w kolorze srebrnym,  
opony 235/55 R 17. 
| TL | CL | HL | 
 
10 Obręcze ze stopu metali lekkich  
Cascavel 7 J x 17, polerowana  
powierzchna, w kolorze czarnym,  
opony 235/55 R 17.  
| TL | CL | HL | 
 
11 Obręcze ze stopu metali lekkich  
Cascavel 7 J x 17, polerowana  
powierzchnia, w kolorze antracytowym, 
opony 235/55 R 17. 
| TL | CL | HL | 

01 Obręcze stalowe z kołpakami1), 2)

6 1/2 J x 16, opony 215/65 R 16  
| TL | 

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

03 Obręcze ze stopu metali lekkich Toluca 8 J z 18, 
opony 255/45 R 18. 
| CL | HL | 
 
04 Obręcze ze stopu metali lekkich Springfield  
8 J x 18, opony 255/45 R 18. 
| TL | CL | HL | 
 
05  Obręcze ze stopu metali lekkich Springfield2)

8 J x 18, polerowana powierzchnia,  
opony 255/45 R 18. 
| TL | CL | HL | 

Ogumienie zimowe (bez ilustracji). Do 16-  
i 17-calowych obręczy stalowych oraz 16-calo-
wych 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 technologii 
BlueMotion, wszystkie koła mają ogumienie 
zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 
Niewielki opór toczenia zmniejsza zużycie pali-
wa a tym samym emisję CO2.  | TL | CL | HL |

02

07 1006 0908 11

05

1) W zależności od kombinacji silnik – skrzynia biegów.  2) Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi.

0403

01

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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*Multivan Generation Six 2,0 TDI o mocy 110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,4 a 7,2, w cyklu pozamiejskim między 5,5 a 5,2, w cyklu mieszanym między 6,2 a 5,9. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 161 a 155; Klasy efektywności: B do A. Multivan 2,0 TDI o mocy  
150 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 7,8 a 7,6, w cyklu pozamiejskim między 5,9 a 5,6, w cyklu mieszanym między 6,6 a 6,3. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 171 a 165; Klasa efektywności: B.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY  
WYPOSAŻENIA SERYJNEGO. 
 
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
– 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Devonport
– diodowe światła przednie i tylne
– reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania  
 zakrętów
– pakiet Chrom
– pakiet szyb izolacyjnych
– przyciemnione szyby (Privacy)
– plakietka „Generation Six” na słupkach B

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
–  kierownica wielofunkcyjna i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą
–  siedzenia seryjnie w kombinacji kolorystycznej i materiałowej Alcantara  
 w kolorze Moonrock i skóra ekologiczna w kolorze czarnym Titan
–  siedzenia jako wyposażenie dodatkowe za dopłatą obszyte gładką skórą  
 Nappa, w całości w kolorze czarnym Titan, lub Alcantarą i skórą   
 ekologiczną w kolorze czarnym Titan
–  dywaniki welurowe w kolorze Moonrock i czarnym Titan
–  stopnie z wstawkami ze stali nierdzewnej i podświetlonym napisem  
 „Generation Six”
–  listwa dekoracyjna Dark Silver Brushed
–  w przypadku dwukolorowego lakieru nadwozia: pas dekoracyjny  
 dostosowany kolorystycznie do lakieru nadwozia

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
–  adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC
–   automatyczna regulacja odległości – aktywny tempomat ACC  

z systemem obserwacji otoczenia Front Assist
–  system radiowy Composition Media
–  3-strefowa klimatyzacja Climatronic
– ogrzewanie siedzeń w kabinie kierowcy
–  złącze MEDIA-IN (kompatybilne z iPod/iPhone/iPad)  
 i złącze AUX-IN
–  ParkPilot z przodu i z tyłu
–  asystent zmiany pasa ruchu Side Assist
–  tempomat
–  lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i ogrzewane
–  czujnik deszczu i automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
–  automatyczna funkcja włączania świateł z funkcją Coming Home/ 
 Leaving Come.

NOWY MULTIVAN GENERATION SIX.

Multivan w swojej szóstej generacji po raz kolejny odkrywa się na nowo – i nowym Multivanem Generation 
Six optycznie jednoznacznie nawiązuje do swoich korzeni. Nowa, przyciągająca wzrok stylistyka stanowi 
wyraźne odwołanie do dwukolorowego nadwozia legendarnego „ogórka”. Do wyboru są cztery kombinacje 
kolorów. Niezwykły design znajduje swoją kontynuację we wnętrzu, m.in. dzięki dekoracyjnemu pasowi na 
kokpicie. Na życzenie można otrzymać Multivana Generation Six z zaprojektowanymi specjalnie dla niego 
18-calowymi obręczami ze stopu metali lekkich Disc, wyraziście podkreślającymi jego stylistykę. Dzięki bo-
gatemu wyposażeniu seryjnemu i najnowszym silnikom spełniającym normę emisji spalin Euro 6*, nowy 
Multivan Generation Six jest na dobrej drodze, by stać się kolejnym prawdziwym klasykiem. W późniejszym 
terminie dostępne będą inne silniki. 

SZÓSTA GENERACJA 
 IKONY 
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Wygląd zewnętrzny

07 Pakiet Chrom. Jeżeli chcesz jeździć reprezentacyjnym samochodem, możesz wybrać właśnie ten pakiet.  
Eleganckie chromowane detale zdobią dolną osłonę wlotu powietrza, boki i tył nadwozia.     | CL | HL |      

08  Diodowe światła tylne. Światła po-
stojowe i hamowania generowane są przez 
energooszczędne diody LED.   | TL | CL | HL | 
 
09 Elektrycznie składane lusterka ze-
wnętrzne. Seryjnie lusterka są elektrycznie 
regulowane i ogrzewane. Na życzenie mogą 
być także elektrycznie składane. W zależno-
ści od modelu, obudowa lusterek jest po-
kryta lakierem lub nie posiada powłoki la-
kierniczej.  | TL | CL | HL | 
 
Diodowe podświetlenie tablicy rejestracyj-
nej (bez ilustracji). Seryjne we wszystkich 
modelach.

05 Spryskiwacze reflektorów. Jeżeli włączone są światła mijania 
lub drogowe, przy co piątym zmywaniu przedniej szyby spryski-
wane są także reflektory.     | TL | CL | HL | 
 
06 Reflektory diodowe. Światła mijania i drogowe generowane są 
przez energooszczędne diody LED. Duża niezawodność pracy i dłu-
ga żywotność LED zwiększają bezpieczeństwo dzięki zmniejszone-
mu prawdopodobieństwu awarii. Reflektory diodowe emitują ja-
sne światło o barwie zbliżonej do światła dziennego, są trwałe 
i zużywają niewiele energii. Dostępne tylko w połączeniu z diodo-
wymi światłami tylnymi.     | TL | CL | HL |

03 Osłona silnika. Stabilna metalowa płyta zapewnia ochronę silnika i przekładni zarówno przed zanieczyszcze-
niem, jak i przed uszkodzeniem przy pokonywaniu przeszkód. Dostępne są także inne zabezpieczenia podłogi. 
Prosimy pamiętać, że zwiększona masa własna pojazdu powoduje zmniejszenie jego ładowności.      
| TL | CL | HL |  
  
04  Pakiet Protection1). Obejmuje różne cztery osłony podwozia z blachy aluminiowej: osłonę silnika i skrzyni 
biegów, osłonę mechanizmu różnicowego tylnej osi, osłonę głównego tłumika, osłonę progów oraz osłonę 
zbiornika paliwa, która jednocześnie chroni przed uszkodzeniem lewy próg. Pakiet Protection jest dostępny  
dla wszystkich Multivanów z napędem na wszystkie koła 4MOTION.     | TL | CL | HL | 
 
Hak holowniczy (bez ilustracji). Zdejmowany lub zamykany, z funkcją stabilizacji przyczepy.     | TL | CL | HL |

02 Czarna folia przeciwsłoneczna1). 
Wpuszcza tylko 39% promieniowania sło-
necznego do wnętrza; 54% jest pochłania-
ne, 7% odbijane. W połączeniu z przy-
ciemnianymi szybami Privacy daje prawie 
nieprzeźroczystą z zewnątrz powierzchnię.     
| TL | CL | HL | 
 
Elektrycznie otwierane/zamykane drzwi 
przesuwne (bez ilustracji). Posiadają za-
bezpieczenie przed zakleszczeniem i moż-
na je wygodnie otwierać/zamykać pilotem 
lub przyciskiem z kabiny kierowcy. Dla 
Multivana Trendline elektryczne rozsuwa-
ne drzwi dostępne są tylko po jednej stro-
nie.     | TL | CL | HL |

01 Przesuwne okna. Dzięki przesuwnym oknom w kabinie pasażer-
skiej po lewej i prawej stronie wystarczy jeden ruch ręki, by wpu-
ścić do wnętrza świeże powietrze.     | TL | CL | HL | 
 
Pakiet szyb izolacyjnych (bez ilustracji). Redukuje przedostawanie 
się do wnętrza odgłosów z zewnątrz nawet o 6 dB (A). Przednia 
szyba wykonana jest ze szkła izolacyjnego ze specjalną powłoką, 
boczne szyby są grubsze. Wszystkie szyby w kabinie pasażerskiej 
są przyciemniane (Privacy). Zamówione jako opcja przesuwne okna 
nie są wykonane ze szkła izolującego akustycznie.    | TL | CL | HL |

05

09

08

07

01

02

06

1) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy. 2) Niedostępne dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi. 

03

04

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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05 System nagłaśniający DYNAUDIO8). Jedenaście precyzyjnie dostrojonych głośników 
wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej oraz 11-kanałowy wzmacniacz 
i moc 600 W dbają o doskonałe, głębokie brzmienie.      | CL | HL | 
 
06 System nawigacji Discover Media. Dodatkowo do funkcji systemu radiowego Compo-
sition 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 |  
 
System nawigacji Discover Media Plus (bez ilustracji). Dodatkowo do funkcji systemu nawi-
gacji Discover Media z ośmioma głośnikami, 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 |

07  System radiowy Composition Media. 
System obejmuje kolorowy wyświetlacz 
TFT o przekątnej 16,5 cm (6,33 cala), ekran 
dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, na-
pęd CD czytający format MP3 i WMA, 
osiem głośników o mocy 4 x 20W, podwój-
ny tuner z podwójną anteną dbający 
o optymalną jakość odbioru radiowego, 
port kart SD, złącze AUX-IN i złącze USB 
w schowku podręcznym oraz złącze Blu-
etooth do telefonów komórkowych.  
| TL | CL | HL |

09  System radiowy Composition Audio. 
System obejmuje monochromatyczny wy-
świetlacz TFT, cztery głośniki o mocy  
4 x 20W, port kart SD, złącze AUX-IN i USB 
oraz złącze Bluetooth do telefonów ko-
mórkowych.     | TL |

08  System radiowy Composition Colour. 
System obejmuje kolorowy wyświetlacz 
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 USB, złącze Blueto-
oth do telefonów komórkowych oraz po-
dwójny tuner z podwójną anteną dbający 
o optymalną jakość odbioru radiowego.     
| TL | CL | HL |

1) 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.   2) Tylko w połączeniu z systemami radiowymi Composition Colour i Composition Media oraz z systemem nawigacji Discover Media. 3) Tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media. 4) Opcjonalny system nawigacji Discover Media Plus obe-
jmuje już Car-Net App-Connect. 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. 5) Tylko w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media i Discover Media Plus. 6) Przepisy zabraniają kierowcy korzystania z funkcji Volkswagen Media Control podczas jazdy. 7) Tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Colour 
i Composition Media oraz systemem nawigacji Discover Media. 8) Tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Colour i Composition Media oraz systemem nawigacji Discover Media. Niedostępny dla Multivana Comfortline z długim rozstawem osi. 

06

07

08

09

05

Infotainment.

Bezprzewodowy dostęp do Internetu (bez 
ilustracji). Dzięki niemu będziesz miał wy-
godny dostęp do skrzynki pocztowej i In-
ternetu także podczas jazdy.     | CL | HL | 
 
Volkswagen Media Control (bez ilustracji)5) 
Umożliwia pasażerom siedzącym kabinie pa-
sażerskiej wykorzystanie smartfonu lub ta-
bletu jako pilota6) dla systemu nawigacji, 
wygodne sterowanie systemem audio przez 
połączenie WLAN lub przeniesienie do sys-
temu nawigacji trasy wyszukanej na table-
cie.    | TL | CL | HL |

02 Car-Net App-Connect3), 4). Funkcja Car-
-Net App-Connect pozwala na przeniesie-
nie przez złącze USB wybranych aplikacji 
ze smartfona na ekran dotykowy systemu 
radiowego lub nawigacyjnego. Dzięki temu 
możesz wygodnie sterować podczas jazdy 
wybranymi aplikacjami oraz specjalnymi 
aplikacjami Volkswagena używając do tego 
ekranu dotykowego.  | TL | CL | HL |
 
Funkcja elektronicznego wzmacniania głosu 
(ilustracja str. 39)3) dba, aby kierowca nie mu-
siał podnosić głosu, by porozumieć się z pasa-
żerami w kabinie pasażerskiej. Sygnały dźwię-
kowe są rejestrowane przez mikrofon zestawu 
głośnomówiącego, wzmacniane i emitowane 
przez tylne głośniki.     | TL | CL | HL |

02

01

04

03

03  Złącze telefoniczne Comfort7). Spe-
cjalna wnęka na telefon komórkowy dysponu-
je bezprzewodowym połączeniem z anteną 
zewnętrzną w celu optymalizacji jakości nada-
wania i odbioru sieci komórkowej. Również 
ładowanie jest bardzo łatwe: wystarczy połą-
czyć telefon z gniazdem USB, znajdującym się 
również we wnęce.       | TL | CL | HL | 
 
04  Funkcja obsługi głosowej3). Większy 
komfort i bezpieczeństwo dzięki funkcji ob-
sługi 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 radiowe-
go lub nawigacyjnego.   | TL | CL | HL |

01  Car-Net Guide & Inform1). Wyjątkowy komfort oferują liczne mobilne usługi online 
Car-Net Guide & Inform. Jako konsekwentne rozszerzenie systemu nawigacji samochodu, 
Car-Net Guide & Inform uzupełnia opcjonalny system nawigacyjny o aktualne informacje 
pobierane na bieżąco z Internetu. Na przykład informacje 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 miejs-
cach parkingowych.    | TL | CL | HL |
 
Złącze MEDIA-IN, kompatybilne z iPod/iPhone/iPad (bez ilustracji)2). Zewnętrzne źródła 
audio, na przykład odtwarzacz CD lub MP3, mogą być podłączone przewodem USB.    
| TL | CL | HL |

Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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Wnętrze i komfort.

A A

B

C

G

F

E D

1) Tylko w połączeniu ze skórą Nappa i Alcantarą.  2) Zdjęcie przedstawia opcjonalny system nagłaśniający DYNAUDIO

09  Komfortowa tablica rozdzielcza. Poziomy przebieg linii w kabinie kierowcy i pasa-
żerskiej znajduje swoją kontynuację w nowej tablicy rozdzielczej. Dopasowana do sie-
bie kolorystyka pasa dekoracyjnego, listwy dekoracyjnej i tapicerki wnętrza tworzy 
przytulną atmosferę. Liczne schowki podnoszą walory użytkowe.     | CL | HL | 

A Górny schowek w drzwiach kierowcy i pasażera
B  Środkowy schowek z pokrywą2)
C Schowek podręczny z pokrywą, złączem Media-IN i AUX-IN
D Zamykany na kluczyk dolny schowek podręczny
E Schowek z pokrywą, gniazdem 12V i złączem do telefonu komórkowego  
 Comfort (opcja)
F 2 uchwyty na kubki
G Zamknięty schowek na 1-litrową butelkę.

08  Elektryczna, 12-kierunkowa regulacja fotela1). Fotele 
przednie posiadają elektryczną regulację podparcia odcinka lę-
dźwiowego kręgosłupa, pochylenia oparcia, wysokości siedzenia 
oraz pochylenia i długości siedziska, pozwalającą na indywidual-
ne dopasowanie do wymagań użytkownika. Fotel kierowcy po-
siada pamięć trzech ustawień. Fotele z elektryczną 12-kierunko-
wą regulacją są ogrzewane.     | CL | HL | 
 
Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej (bez ilu-
stracji). Odporna na zerwanie siatka mocowana za słupkami B lub 
przed słupkami D poprawia poziom bezpieczeństwa biernego.      
| TL | CL | HL |

Komfortowa podsufitka (zdjęcie str. 34). Listwy z wylotami wen-
tylacji w podsufitce dostarczają świeże powietrze do kabiny pasa-
żerskiej i ograniczają parowanie szyb bocznych. Regulowane 
lampki do czytania można indywidualnie ustawiać.    | TL | CL | HL | 
 
Stolik wielofunkcyjny (zdjęcie str. 38). Stolik posiada okrągły blat 
oraz liczne schowki na małe i większe przedmioty. Jeżeli nie jest 
używany, można obrócić blat o 90 stopni, złożyć i schować w nogę 
stolika a następnie wsunąć na dodatkowych szynach między poje-
dyncze fotele.     | CL | HL |

04  Komfortowe fotele z podparciem odcinka lędźwiowego kręgo-
słupa. Ergonomiczne fotele przednie z regulacją wysokości posiada-
ją podłokietniki i regulowane (na życzenie elektrycznie) podparcie 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa.     | TL | CL | HL | 
 
05  Zestaw wielofunkcyjny ułatwiający przewóz bagażu. W po-
łączeniu z 3-osobową kanapą dostępny jest stabilny zestaw wie-
lofunkcyjny z materacem. Mocowany do szyn w podłodze zestaw 
dzieli bagażnik, tworzy dodatkową półkę na bagaż i powiększa łóż-
ko. Zestaw wielofunkcyjny wyklucza roletę przesłaniającą bagażnik.    
| TL | CL | HL |

06  3-osobowa kanapa obszyta skórą. W połączeniu z tapicerką 
siedzeń ze skóry Nappa i Alcantary, siedziska mają wyprofilowane 
boki     | TL | CL | HL | 
 
Środkowy podłokietnik (bez ilustracji). Podnosi komfort 3-oso-
bowej kanapy, można go łatwo rozłożyć. W przypadku tapicerki 
ze skóry Nappa i Alcantary 3-osobowa kanapa jest seryjnie wy-
posażona w podłokietnik. | CL | HL | 
 
07  Pakiet Dobranoc. W połączeniu z zestawem wielofunkcyj-
nym ułatwiającym przewóz bagażu dostępny jest pakiet Dobra-
noc. Obejmuje on osłony zaciemniające z tkaniny na okna, małą 
lampkę do czytania, nadające się do prania poszycie łóżka i trzy 
szuflady pod 3-osobową kanapą.     | TL | CL | HL |

03  Obrotowy fotel ze zintegrowanym 
fotelikiem dziecięcym. Pojedynczy fotel  
z podłokietnikami można szybko i wygod-
nie zmienić z pełnowartościowego sie-
dzenia dla dorosłych w stabilny fotelik 
dziecięcy z trójpunktowym pasem bezpie-
czeństwa.    | TL | CL | HL |

01  System szyn. Przedział pasażerski 
i bagażowy o powierzchni 5,8 m2 (krótki 
rozstaw osi) lub 6,7 m2 (długi rozstaw 
osi) można skonfigurować według swoich 
potrzeb, bowiem system szyn umożliwia 
wygodne i prawie bezstopniowe przesu-
wanie 3-osobowej kanapy i pojedynczych 
foteli. Łatwe usuwanie osłony szyn uła-
twia montaż i demontaż kanapy i foteli.      
| TL | CL | HL | 
 
02  Oświetlenie stopni. Oświetlony napis 
ułatwia wsiadanie i wysiadanie i stanowi 
atrakcyjny element wizualny.      
| TL | CL | HL |
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09  Pojemnik termo izolujący. Zasilany 
elektrycznie, chłodzi lub ogrzewa zawar-
tość. 32-litrowy pojemnik w kolorze antra-
cytowym mieści butelki 1,5-litrowe na le-
żąco lub 1-litrowe na stojąco.      
| TL | CL | HL | 
 
10  Zaczepy do mocowania bagażu.  
W przestrzeni pasażerskiej i bagażowej 
znajduje się łącznie sześć zaczepów do 
mocowania bagażu.    | TL | CL | HL |

11  Gumowe dywaniki. Chronią kabinę kie-
rowcy przed wilgocią i mocnym zabrudze-
niem. Można je z łatwością wyjąć i umyć.  
| TL | CL | HL | 
 
12  Dywaniki welurowe. Tworzą przytulną 
atmosferę w kabinie kierowcy.    | TL | CL | HL |

1) W Multivanie Trendline tylko w połączeniu z pakietem Light & Sight.  2) Czujnik deszczu i automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne należą do wyposażenia seryjnego Multivana Highline i Comfortline. 

02  Tempomat. Utrzymuje ustawioną 
prędkość powyżej 30 km/h, kierowca może 
więc wygodnie zdjąć nogę z pedału przy-
spieszenia. Ponadto podczas jazdy ze stałą 
prędkością zmniejsza się zużycie paliwa.      
| TL | CL | HL |

03  Klimatyzacja Climatic. Wykorzystując 
czujnik we wnętrzu samochodu, półauto-
matyczna klimatyzacja w sposób ciągły do-
stosowuje temperaturę w kabinie kierowcy 
do wybranego poziomu. Dodatkowo powie-
trze w kabinie pasażerskiej jest optymalnie 
rozdzielane.      | TL | CL |

0403

05

06

0201

01  Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą. Kierownica z regulacją wysokości i odle-
głości wyjątkowo dobrze leży w dłoniach i oferuje wysoki komfort obsługi. Posiada przy-
ciski pozwalające obsługiwać np. system radiowy lub nawigacyjny, telefon komórkowy 
lub tempomat. Z opcjonalnym Servotronic, zależnym od prędkości wspomaganiem ukła-
du kierowniczego, manewrowanie i parkowanie są o wiele łatwiejsze a komfort jazdy 
z dużą prędkością większy.  | TL | CL | HL |

Autoalarm (bez ilustracji). System sygnalizuje akustycznie i optycznie włamanie do samo-
chodu. Posiada także funkcję monitorowania wnętrza, którą można wyłączyć oddzielnym 
przyciskiem.     | TL | CL | HL |

04  Klimatyzacja Climatronic. 3-strefowa 
regulacja temperatury dla kierowcy, pasa-
żera siedzącego z przodu oraz pasażerów 
w kabinie pasażerskiej. System rozpoznaje 
intensywność nasłonecznienie i tempera-
turę zewnętrzną i odpowiednio doprowa-
dza większą lub mniejszą ilość schłodzone-
go powietrza. Automatyczne przełączanie 
na obieg zamknięty na podstawie danych 
z czujnika jakości powietrza.   | TL | CL | HL |

Ogrzewanie przedniej szyby (bez ilustra-
cji)1). Zapewnia dobrą widoczność do 
przodu także przy niskich temperaturach  
i dużej wilgotności powietrza.      
| TL | CL | HL | 

Ogrzewanie tylnej szyby (bez ilustracji). 
Dobra widoczność do tyłu także przy ni-
skich temperaturach i dużej wilgotności.     
| TL | CL | HL | 
 
Ogrzewanie siedzeń (bez ilustracji). Dla  
fotela kierowcy i pasażera, z oddzielną  
regulacją.     | TL | CL | HL |

07

08

09 11

12

10

05  Ogrzewanie postojowe. Pracuje niezależnie od układu ogrzewania i wentylacji  
i można nim sterować zarówno z centralnego panelu obsługowego, jak i pilotem.  
Na życzenie dostępne jest wodne ogrzewanie postojowe.    | TL | CL | HL | 
 
06  Rolety przeciwsłoneczne. Dla ochrony przed słońcem i spojrzeniami z zewnątrz,  
rolety na można wygodnie wysunąć z poszycia ścian poniżej bocznych szyb  
i unieruchomić przy górnej krawędzi okien.     | TL | CL | HL |  
 
07  Rozsuwany/uchylany dach. Przy użyciu automatycznej funkcji lub pokrętła w pod-
sufitce dach można otworzyć, uchylić lub zamknąć. W przypadku napotkania na opór, 
elektroniczne zabezpieczenie przed zakleszczeniem natychmiast zatrzymuje proces  
zamykania.    | TL | CL | HL |

08  Pakiet Light & Sight. Poprawiający 
widoczność pakiet obejmuje automatycz-
nie przyciemniane lusterko wsteczne, 
chroniące przed oślepianiem przez świa-
tła jadących z tyłu pojazdów, oraz czujnik 
deszczu, automatycznie włączający wy-
cieraczki szyb2). Funkcja Coming Home/
Leaving Home oświetla otoczenie samo-
chodu i poprawia bezpieczeństwo i kom-
fort.   | TL | CL | HL |

Wnętrze i komfort
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Pandu 
Moonrock
| CL |

Kutamo 
Czarna Titanium / 
Moonrock 
| TL |

Pandu  
Czarna Titanium 
| CL |

Czarna Titanium / 
beżowa Desert 
| HL |

Szara Moonrock 
| CL | HL |

Czarna Titanium 
| TL | CL | HL |

Alcantara 
Czarna Moonrock
| CL | HL |

Nappa gładka 
Czarna Titanium 
| CL | HL |

Nappa gładka 
Beżowa Desert 
| HL |

Nappa gładka
Brązowa Mokka / 
Czarna Titanium  
| CL | HL |

Nappa gładka  
Szara Moonrock / 
Czarna Titanium 
| CL | HL |

Nappa gładka  
Beżowa Desert / 
Czarna Titanium 
| HL |

Antracyt metalik 
| CL |

Black Glossy  
| HL |

Dark Silver Brushed 
| CL |

Structural X
| HL |

Linearus 
| CL | HL |

Tapicerki.
Kolorystyka 
wnętrza.01

02

03

01  Kolorystyka wnętrza
02  Pas dekoracyjny 
03  Listwa dekoracyjna 

Kolory na zdjęciach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych, bowiem farba drukarska nie jest w stanie wiernie oddać barwy lakieru i tapicerki.

Tapicerki 
tkaninowe

Tapicerki 
skórzane

Alcantara 
Czarna Titanium 
| CL | HL |

Nappa gładka
Szara Moonrock 
| CL | HL |

Kolorystyka 
wnętrza

Listwy 
dekoracyjne

Pasy dekoracyjne
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Oryginalne akcesoria 
Volkswagen

01

02
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05

06

0908

07

03

10

01  Listwa ochronna na tylny zderzak. Łatwa do przyklejenia li-
stwa ochronna z tworzywa sztucznego w kolorze stali nierdzewnej 
chroni zderzak przed uszkodzeniami podczas wkładania i wyjmo-
wania bagażu. Nie tylko stanowi atrakcyjny element stylistyczny, 
lecz także przyczynia się do dłuższego zachowania wartości Multi-
vana.     | TL | CL | HL |

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

03  Belki bagażnika dachowego. Dla Multivana 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 |
 
04  Uchwyt na narty i snowboard. Zamykany na zamek uchwyt na sześć par nart, cztery 
deski snowboardowe lub deskę wakeboardową można z łatwością zamontować do belek 
bagażnika dachowego. Duże przyciski do otwierania oraz wygodna funkcja wysuwania uła-
twiają wkładanie i zdejmowanie nart lub desek także w grubych rękawicach     | TL | CL | HL | 
 
05  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 |

09  Fotelik dziecięcy G1 ISOFIX DUO plus 
Top Tether. Komfortowy fotelik dla dzieci 
między ósmym miesiącem a czwartym ro-
kiem życia (9 do 18 kg) gwarantuje stabil-
ną pozycję. Posiada indywidualną regula-
cja położenia fotelika oraz wysokości 
pasów bezpieczeństwa. Fotelik mocowa-
ny jest do zaczepów ISOFIX oraz do do-
datkowych uchwytów na tylnej kanapie 
(Top Tether).     
| TL | CL | HL |

08  Fotelik dla niemowląt G0 plus ISOFIX. 
Fotelik zapewnia niemowlętom i małym 
dzieciom do 15 miesięcy (lub do 13 kg) wy-
soki komfort i optymalną ochronę. Pod-
stawka mocowana jest na stałe do samo-
chodu za pomocą punktów do mocowania 
ISOFIX. Dzięki indywidualnym możliwo-
ściom ustawienia oraz 5-punktowym pa-
som z regulacją wysokości, fotelik gwaran-
tuje stabilną pozycję dziecka. Zdejmowany 
daszek chroni przed słońcem a regulowany 
uchwyt umożliwia noszenie fotelika poza 
samochodem. Poszycie można zdejmować 
i prać.     | TL | CL | HL |

10  Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT. Komfor-
towy fotelik zapewnia dzieciom w wieku 
3-12 lat (15 do 36 kg) idealną pozycję sie-
dzącą. Specjalna konstrukcja boków gwaran-
tuje maksymalną ochronę. Fotelik mocowany 
jest do punktów ISOFIX. Dzięki indywidualnej 
regulacji dziecko jest optymalnie chronione 
3-punktowym pasem bezpieczeństwa. Po-
szycie można z łatwością zdjąć i wyprać.      
| TL | CL | HL |

06  Siatka do mocowania bagażu. Mocna, elastyczna siatka mocowana do zaczepów  
w podłodze bagażnika skutecznie zapobiega przemieszczaniu się małych przedmiotów.      
| TL | CL | HL | 
 
07  Mata bagażnika. Idealnie dopasowana do wymiarów bagażnika, lekka i elastyczna 
mata z krawędzią o wysokości 5 cm chroni podłogę bagażnika przed zabrudzeniem i wil-
gocią a specjalna faktura powierzchni ogranicza przemieszczanie się przedmiotów. Jeżeli 
nie jest potrzebna, można ją zrolować i schować.    | TL | CL | HL |

Nowy Multivan jest komfortową limuzyną wielkoprzestrzenną ce-
chującą się wielką różnorodnością konfiguracji wnętrza, która jest 
w stanie spełnić wszystkie wymagania. Oryginalne akcesoria  
Volkswagen pozwalają uzupełnić funkcje i możliwości Twojego sa-
mochodu i dostosować go do Twoich indywidualnych potrzeb. 
Opcje wyposażenia powstają we współpracy naszych działów roz-
woju i stylistyki, wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dopa-
sowane do danego modelu samochodu i dostępne wyłącznie 
u Partnerów Volkswagena.

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.Wyposażenie seryjne   Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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Informacje ogólne

Przyjmowanie i utylizacja starych pojazdów. 
 
Volkswagen odpowiada na wymagania współczesnego społeczeństwa i uwzględnia je we wszystkich nowych produktach marki  
Volkswagen. 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 informacji 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 Vol-
kswagen 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.

Zużycie paliwa, emisja CO2, klasy efektywności i osiągi

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 technologii BlueMotion. 4) Klasy efek-
tywności 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 przypisywa-
ne są do klasy E, F lub G.  BMT oznacza technologię BlueMotion.

Multivan (z krótkim rozstawem osi)

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna 

w  kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/ pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO2 2)

w cyklu mieszanym

w g/km

Klasa 
efektywności4)

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia 

manualna

62 (84) Euro 6 7.1 – 7.0/5.3 – 5.2/6.0 – 5.9

6.9 – 6.8/5.2 – 5.1/5.8 – 5.73)

155 – 153

151 – 1493)

B

A3)

22.2 146

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia 

manualna

75 (102) Euro 6 7.1 – 7.0/5.3 – 5.2/6.0 – 5.9

6.9 – 6.8/5.2 – 5.1/5.8 – 5.73)

155 – 153

151 – 1493)

B

A3)

17.9 157

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia 

manualna

110 (150) Euro 6 7.4 – 7.3/5.5 – 5.4/6.2 – 6.1     

7.2/5.3 – 5.2/6.0 – 5.93)

161 – 159

157 – 1553)

B – A

A3)

12.9 182

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia 

manualna

150 (204) Euro 6 7.8 – 7.7/5.9 – 5.8/6.6 – 6.5

7.7 – 7.6/5.7 – 5.6/6.4 – 6.33)

171 – 169

167 – 1653)

B

B3)

9.8 203

Multivan (z długim rozstawem osi) 

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna 

w  kW (KM)

Norma emisji
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/ pozamiejskim/

mieszanym, w l/100 km

Emisja CO2 2)

w cyklu mieszanym

w g/km

Klasa 
efektywności4)

Przyspieszenie
0 –100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia 
manualna

75 (102) Euro 6 7.4/5.5/6.2 162 B 17.9 157

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia 
manualna

110 (150) Euro 6 7.5/5.6/6.3 164 B 12.9 182

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia 
manualna

150 (204) Euro 6 8.0/6.0/6.7 175 B 9.8 203
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Usługi mobilne online

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 informa-
cje drogowe podawane w czasie rzeczywistym pozwalają ominąć tworzący się korek. Usługa Car-Net Guide & Inform udostępnia także informa-
cje 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.

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) Korzy-
stanie 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 komór-
kowej 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 poszcze-
gólnych 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.
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