
NOWY
MULTIVAN BUSINESS



Każdy, kto w życiu zawodowym 
podejmuje się wielkich wyzwań 
oczekuje, aby jego samochód był 
w stanie sprostać wyjątkowym 
wymaganiom. Nowy Multivan 
Business jest doskonałą odpowie-
dzią na wszystkie oczekiwania. 
Wyposażony w mocny i oszczędny 
silnik nowej generacji, nowoczesne 
systemy wspierające kierowcę 
i najnowsze technologie Infotain-
ment znakomicie sprawdza się w 
każdej sytuacji: jako reprezentacyj-
ny środek transportu lub mobilna 
sala konferencyjna.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 





Nowy Multivan Business prezentuje się w nowej, starannie dopraco-
wanej stylistyce. Precyzyjne linie nadają nadwoziu niepowtarzalny 
charakter podkreślony diodowymi reflektorami przednimi i przyciem-
nionymi, diodowymi światłami tylnymi. Pakiet „Chrom” wprowadza 
interesujące akcenty a opcjonalne, 18-calowe obręcze ze stopu 
metali lekkich Toluca uzupełniają atrakcyjny wygląd. Przyciemniane 
szyby w części pasażerskiej chronią przed spojrzeniami z zewnątrz 
oraz przed zbyt intensywnym nasłonecznieniem.

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  Przedstawione z prawej strony 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Palmerston będą dostępne w późniejszym terminie.

PREZENTUJE SIĘ 
DOSKONALE 
Z KAŻDEJ STRONY.





Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. 



Elektrycznie rozsuwane drzwi 
z prawej i lewej strony ułatwiają 
dostęp do Twojego mobilnego 
biura i sali konferencyjnej. We 
wnętrzu możesz cieszyć się 
doskonale wykończonymi 
materiałami i przestronnością. 
Wnętrze stanowi perfekcyjne 
połączenie funkcji reprezenta-
cyjnej z ergonomią. Wyprofilo-
wane siedzenia 2-osobowej 
tylnej kanapy są podgrzewane 
a elektryczna regulacja umożli-
wia ich dopasowanie do 
wymagań. Pojedyncze fotele 
w drugim rzędzie posiadają 
podłokietniki i można je 
z łatwością obrócić tyłem do 
kierunku jazdy. Dzięki systemo-
wi szyn dwuosobową kanapę, 
pojedyncze fotele oraz stolik 
wielofunkcyjny można płynnie 
przesuwać.

IDEALNE MIEJSCE 
NA TWOJĄ NASTĘPNĄ 

KONFERENCJĘ. 

3 m2



W nowym Multivanie Business możesz nie tracić kontaktu ze swoją 
firmą, między innymi dzięki bezprzewodowemu dostępowi do Internetu 
oraz systemowi telefonicznemu wbudowanemu w przestrzeni pasażer-
skiej. System pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne przez zestaw 
głośnomówiący z optymalną jakością odtwarzanego dźwięku lub – 
jeżeli nie chcesz, aby rozmowę słyszeli inni pasażerowie – przy użyciu 
słuchawki wbudowanej w środkowy podłokietnik. Chłodzony schowek 
zapewnia właściwą temperaturę napojów i przekąsek dla Ciebie i 
Twoich gości a odpowiednie szklanki znajdziesz w pojemniku 
wielofunkcyjnym. Stolik wielofunkcyjny, jeżeli nie jest potrzebny, 
można złożyć i wsunąć między pojedyncze fotele. 

WYPOSAŻONY 
WE WSZYSTKO, 

CO POMAGA 
W PRACY. 

KONSOLA BOCZNA 

POJEMNIK WIELOFUNKCYJNY 

KONSOLA ŚRODKOWA Z CHŁODZONYM SCHOWKIEM

APLIKACJE DEKORACYJNE Z DREWNA

WIESZAK NA ODZIEŻ 



Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

SYSTEM TELEFONICZNY 
W TYLNEJ CZĘŚCI KABINY

PODŁOKIETNIK ZE SCHOWKIEM STOLIK WIELOFUNKCYJNY





Motto w kokpicie brzmi: 
usiądź, aby panować nad 
sytuacją. Charakterystyczny 
dla Multivana Business 
układ fotela i kierownicy 
oraz nowa, komfortowa 
tablica rozdzielcza z nową, 
obszytą skórą kierownicą 
wielofunkcyjną i wspoma-
ganiem Servotronic gwaran-
tują wygodę obsługi. 
3-strefowa klimatyzacja 
Climatronic, ogrzewanie 
siedzeń i powietrzne 
ogrzewanie postojowe dbają 
o przyjemną temperaturę. 
Starannie wykończona 
tapicerka z wysokiej jakości 
skóry tworzy niepowtarzal-
ną atmosferę we wnętrzu. 

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

NADZWYCZAJNY 
KOMFORT DLA 

WSZYSTKICH 
PASAŻERÓW.



System nawigacji Discover Media Plus to główny element innowacyjnego 
wyposażenia Infotainment. System posiada kolorowy ekran dotykowy 
o przekątnej 16,5 cm (6,33 cala), napęd CD, dwa porty kart SD, złącza 
AUX-IN i USB i jest przygotowany do instalacji telefonu komórkowego 
z Bluetooth. Dzięki funkcji odbioru radia cyfrowego DAB+ i cyfrowemu 
systemowi nagłaśniającemu High-End DYNAUDIO z jedenastoma 
głośnikami można delektować się wspaniałym brzmieniem na wszystkich 
miejscach siedzących. Kierowca może obsługiwać głosowo funkcje 
telefonu, nawigacji i audio nie zdejmując rąk z kierownicy. Jeżeli chciałby 
rozmawiać z gośćmi podróżującymi w przestrzeni pasażerskiej, ma do 
dyspozycji system elektronicznego wzmacniania mowy i nie musi się 
odwracać ani podnosić głosu. Liczne mobilne usługi online Car-Net Guide 
& Inform umożliwiają pasażerom dostęp do aktualnych informacji i 
innych praktycznych funkcji.*

* Korzystanie od drugiego roku za dopłatą. Do połączenia z Internetem wymagany jest mobilny router WLAN (np. smartfon z funkcją hotspotu) lub odpowiedni modem USB (np. 
Volkswagen CarStick) w połączeniu z kartą SIM z opcją transmisji danych.      Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE 
Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYMI 
SYSTEMAMI INFOTAINMENT.

SOUNDSYSTEM „DYNAUDIO” 





1) Wyposażenie standardowe.   2) W granicach możliwości systemu. 3) Do 30 km/h.   4) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. Przedstawione 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Palmerston dostępne w późniejszym terminie.



ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ: TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
I TWÓJ KOMFORT.

Zawsze do usług: liczne systemy 
wspomagające wspierają kierowcę 
i mogą znacznie poprawić bezpie-
czeństwo i komfort wszystkich 
pasażerów i innych uczestników 
ruchu. Systemy wspomagające 
mogą w razie konieczności ingero-
wać w zachowanie się samochodu 
i w ten sposób zminimalizować 
zagrożenia.

SYSTEM ROZPOZNAJĄCY 
ZMĘCZENIE KIEROWCY 1), 2)

Sygnałami optycznymi i akustycznymi 
zaleca przerwanie jazdy, gdy rozpozna 
u kierowcy oznaki zmęczenia.

ASYSTENT HAMULCÓW1)

Rozpoznaje, z jaką prędkością wciskany 
jest pedał hamulca. W przypadku ostrego 
hamowania przyspiesza wzrost ciśnienia 
hamowania. 

KAMERA COFANIA REAR VIEW 1)

Ułatwia parkowanie wyświetlając na 
ekranie systemu nawigacji obraz 
otoczenia za samochodem będący 
w zasięgu kamery. Dodatkowe linie 
pomocnicze wspierają kierowcę przy 
parkowaniu.

SYSTEM OBSERWACJI OTOCZENIA 
FRONT ASSIST Z FUNKCJĄ 
AWARYJNEGO HAMOWANIA 
W MIEŚCIE 1), 2), 3)

System współpracujący z radarem pomaga 
skrócić drogę hamowania w przypadku 
stwierdzenia zbyt małej odległości do 
znajdującego się z przodu pojazdu. W razie 
zagrożenia ostrzega kierowcę sygnałem 
optycznym i akustycznym oraz szarpnię-
ciem hamulców.

CZUJNIKI PARKOWANIA PARKPILOT 1), 2)

Przy parkowaniu ostrzegają akustycznie przed 
rozpoznanymi przeszkodami przed i za 
samochodem. Na wyświetlaczu wyświetlana 
jest również odległość o przeszkody.

ŚWIATŁA DZIENNE 1)

Po włączeniu zapłonu automatycznie zapalają 
się światła poprawiając bezpieczeństwo 
podczas jazdy w dzień.

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ 
REGULACJI ODLEGŁOŚCI ACC 2), 4)

Automatycznie dostosowuje prędkość 
Multivana Business do prędkości jadącego 
przed nim pojazdu i utrzymuje wybraną przez 
kierowcę odległość, nie przekraczając przy 
tym ustawionej prędkości maksymalnej.

ASYSTENT UTRZYMANIA PASA 
RUCHU SIDE ASSIST 1), 2)

Jeżeli podczas zmiany pasa ruchu czujniki 
rozpoznają pojazd w niewidocznym dla 
kierowcy obszarze, system ostrzeże przed 
niebezpieczeństwem diodą w odpowiednim 
lusterku zewnętrznym.

TEMPOMAT 1)

Utrzymuje żądaną prędkość powyżej 30 km/h.

ASYSTENT RUSZANIA 
NA WZNIESIENIACH1)

Zapobiega starczaniu się pojazdu 
i znacznie ułatwia ruszanie na 
wzniesieniach.

SYSTEM REGULACJI ŚWIATEŁ 
DROGOWYCH LIGHT ASSIST4)

Przy prędkości powyżej 60 km/h i po 
zmroku system samoczynnie włącza 
światła drogowe. W przypadku rozpoznania 
nadjeżdżającego z przeciwka lub jadącego 
przed Multivanem pojazdu światła drogowe 
automatycznie zmieniają się na światła 
mijania.

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE 
Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA 
ZAKRĘTÓW1)

Dbają o optymalną widoczność w złych 
warunkach atmosferycznych. Przy 
skręcaniu zapala się reflektor po stronie 
skrętu oświetlając krawędź jezdni. 

WSKAŹNIK KONTROLNY CIŚNIENIA 
W OPONACH1), 2)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowe-
go ciśnienia zwraca kierowcy uwagę na 
konieczność sprawdzenia ciśnienia 
w oponach.



W nowym Multivanie Business do dyspozycji jest zawsze właściwy napęd,
 pozwalający zachować przewagę nad innymi. Naturalnie nowe silniki TDI 
spełniają wymagania normy emisji spalin Euro 6. Aby siła napędowa trafiała 
tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, opcjonalny napęd na wszystkie koła 
4MOTION w połączeniu z nowym, opcjonalnym asystentem zjazdu 
ze wzniesienia rozdziela ją na cztery koła w zależności od potrzeb – 
w niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub na trudnym podłożu.
Inne silniki będą dostępne w późniejszym terminie. 

Wartości zużycia paliwa podane są na przedostatniej stronie.

DUŻA MOC
INTELIGENTNIE

I OSZCZĘDNIE
WYKORZYSTANA

Spośród silników wysokoprężnych 
do wyboru jest jednostka 2.0 TDI 
z pojedynczym doładowaniem lub 
2.0 BiTDI z podwójnym doładowaniem. 
Oba silniki posiadają bezpośredni 
wtrysk Common Rail. Precyzyjne 
procesy wtrysku pod wysokim 
ciśnieniem i wynikające z tego 
równomierne spalanie mieszanki 
gwarantują dużą moc przy niewielkim 
zużyciu paliwa.

BLUEMOTION TECHNOLOGY
Wyraźne obniżenie zużycia paliwa 
i emisji substancji szkodliwych bez 
konieczności rezygnacji z przyjemności 
jazdy. Seryjne wyposażenie BlueMotion 
Technology obejmuje funkcję odzyskiwania 
energii hamowania, system Start-Stop 
oraz opony zoptymalizowane pod kątem 
oporów toczenia.

NOWE SILNIKI TDI



PRZEKŁADNIA DWUSPRZĘGŁOWA 
DSG
Na życzenie dostępna jest 7-biegowa 
przekładnia dwusprzęgłowa DSG, 
zmieniająca biegi bez spadku siły ciągu 
w sposób prawie niezauważalny, znacznie 
podnosząca komfort jazdy Multivanem 
Business.

ADAPTACYJNA REGULACJA 
ZAWIESZENIA DCC
Komfort jazdy to kwestia ustawień: 
z adaptacyjną regulacją zawieszenia 
DCC można wybrać przyciskiem jeden 
z trybów jazdy NORMAL, SPORT 
lub COMFORT.



NAJWAŻNIEJSZE 
ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA 
STANDARDOWEGO

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

–  17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich  
 Cascavel w kolorze srebrnym, polerowane

– obudowy lusterek zewnętrznych, zderzaki,  
 klamki w drzwiach i w tylnej pokrywie 
 w kolorze nadwozia 

Elektrycznie rozsuwane drzwi 
z prawej i lewej strony 

–  emblemat „Business” na pokrywie 
 bagażnika
– osłona chłodnicy w kolorze czarnym 
 z chromowanymi listwami
–  pakiet Chrom (chromowane listwy 
 na bokach i z tyłu nadwozia oraz 
 chromowana listwa w dolnej osłonie   
 wlotów powietrza)

Reflektory diodowe i przyciemniane, 
diodowe światła tylne

–  reflektory przeciwmgielne z funkcją 
 doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

– łącznie 6 miejsc siedzących
– komfortowe fotele w 1. rzędzie 
 z regulacją wysokości i podparcia  
 odcinka lędźwiowego kręgosłupa
– 2 obrotowe fotele z regulacją 
 odległości oraz uchwytami ISOFIX 
 i Top-Tether dla fotelików dziecięcych  
 w przestrzeni  pasażerskiej
– 2-osobowa komfortowa kanapa 
 z elektryczną regulacją i ogrzewaniem  
 siedzeń, podłokietniki ze zintegrowa- 
 nym  schowkiem
– tapicerka skórzana Nappa
– konsola środkowa między siedzeniami  
 trzeciego rzędu z aplikacjami dekora- 
 cyjnymi z drewna Bird’s Eye Maple  
 Violet Black, schowek, pojemnik na  
 szklanki i zintegrowany chłodzony  
 schowek 
 

pakiet wyposażenia „Business”
z komfortową, 2-osobową kanapą 
(elektryczna regulacja, ogrzewanie, 
skórzana tapicerka), pojemnik wielofunk-
cyjny, router WLAN, system umożliwiają-
cy prowadzenie rozmów telefonicznych

– system szyn umożliwiających 
 przesuwanie siedzeń
– stolik wielofunkcyjny zamocowany 
 w oddzielnych szynach
– zaczepy do mocowania bagażu
– wzmocniona wykładzina dywanowa 
 w przestrzeni pasażerskiej 

– wysokiej jakości wykładzina 
 welurowa
– komfortowa tablica rozdzielcza 
 z wyświetlaczem wielofunkcyjnym
– komputer pokładowy Premium 
 z kolorowym wyświetlaczem
– kierownica wielofunkcyjna oraz   
 gałka dźwigni zmiany biegów   
 obszyte skórą
– schowek z pokrywą na tablicy   
 rozdzielczej
– podświetlane stopnie z emblema- 
 tem „Business”

aplikacje dekoracyjne z drewna
w kabinie pasażerskiej w poszyciu 
bocznym oraz na konsolach komforto-
wej kanapy

– komfortowa podsufitka w kabinie  
 kierowcy
– wyloty nawiewu szyb bocznych 
 w podsufitce
– 2 lampki do czytania w konsoli   
 dachowej z przodu
– aplikacje dekoracyjne w optyce   
 drewna na tablicy rozdzielczej 
 i w poszyciu przednich drzwi
– rolety przeciwsłoneczne na szybach  
 bocznych w kabinie pasażerskiej
– szyby termoizolacyjne z przodu 
 i z tyłu
– przyciemniane szyby w przestrzeni  
 pasażerskiej
– składany, chromowany wieszak na  
 odzież z tyłu
– wspomaganie zamykania pokrywy  
 bagażnika



Niepowtarzalny i osobisty: 
Multivan Business dostosowa-
ny do Twoich potrzeb. Dodat-
kowo do bogatego wyposaże-
nia standardowego możesz 
wybrać dla Multivana Business 
dalsze elementy wyposażenia 
dodatkowego lub zrealizować 
swoje indywidualne życzenia. 
Dział obsługi klienta samo-
chodów specjalnych chętnie 
udzieli wszelkich informacji 
i porad.

ZINDYWIDUALIZOWANY 

BEZPIECZEŃSTWO

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE

– automatyczna regulacja zasięgu   
 świateł
– asystent świateł z funkcją Coming  
 home/Leaving Home
– czujniki parkowania z kamerą cofania  
 Rear View
– asystent zmiany pasa ruchu Side Assist
– system obserwacji otoczenia Front  
 Assist z funkcją awaryjnego 
 hamowania w mieście
– bezpieczne lusterko wsteczne,   
 automatycznie przyciemniane
– autoalarm z nadzorowaniem wnętrza,  
 zabezpieczeniem Safe, niezależnym  
 zasilaniem sygnału dźwiękowego 
 i zabezpieczeniem przed 
 odholowaniem
– tempomat
– wskaźnik kontrolny ciśnienia 
 w oponach
–  czujnik deszczu
– układ zmywania reflektorów 
 z ogrzewanymi dyszami spryskiwaczy  
 przedniej szyby i wskaźnikiem poziomu  
 płynu do spryskiwaczy
– czołowe poduszki powietrzne dla  
 kierowcy i pasażera, poduszka dla  
 pasażera z możliwością dezaktywacji 

system rozpoznający zmęczenie 
kierowcy 

– boczne poduszki powietrzne i poduszki  
 chroniące głowy dla kierowcy 
 i pasażera oraz poduszki chroniące  
 głowy dla skrajnych miejsc siedzących  
 w kabinie pasażerskiej
– elektroniczny system stabilizacji toru 
 jazdy z asystentem hamulców,   
 ABS, ASR, EDS i asystentem ruszania 
 na wzniesieniach

 – 3-strefowa klimatyzacja 
 Climatronic
- system nawigacji Discover Media  
 Plus z mapami Europy na karcie SD
- radio cyfrowe (DAB+)
- Car-Net App-Connect
- Car-Net Guide & Inform
- funkcja obsługi głosowej

cyfrowy system nagłaśniający 
DYNAUDIO z 11 głośnikami 

- Servotronic
- ogrzewanie siedzeń
- lusterka zewnętrzne elektrycznie  
 składane, regulowane i ogrzewane
- elektrycznie otwierane/zamykane  
 szyby boczne
- centralny zamek z pilotem
- gniazdo 12V
- filtr kurzu i pyłków

router WLAN



18-CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH 
PALMERSTON 8 J x 181), 2)
opony 255/45 R 18.

18- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
TOLUCA 8 J x 181)

opony 255/45 R 18.

18- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
SPRINGFIELD 8 J x 18 1) 

polerowane,
opony 255/45 R 18.



Wybierz z ośmiu ekskluzywnych 
obręczy ze stopu metali lekkich 
te, które Tobie najbardziej 
odpowiadają. Obręcze stanowią 
stylowe uzupełnienie wyglądu 
zewnętrznego a dzięki wysokiej 
jakości materiału i obróbki 
gwarantują wysokie walory 
estetyczne i funkcjonalne przez 
wiele lat. 

WYBIERZ SWÓJ 
INDYWIDUALNY 

PROFIL.

17- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
CASCAVEL 7 J x 17 3)

polerowane, w kolorze srebrnym, 
opony 235/55 R 17.

17- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
CASCAVEL 7 J x 17 1)
polerowane, czarne,
opony 235/55 R 17.

17- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
CASCAVEL 7 J x 17 1)
polerowane, w kolorze 
antracytowym, 
opony 235/55 R 17.

17- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
DEVONPORT 7 J x 17 1)

opony 235/55 R 17.

17- CALOWE OBRĘCZE 
ZE STOPU METALI LEKKICH
TIMARU 7 J x 17 1)
opony 235/55 R 17.

1) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  2) Dostępne w późniejszym terminie.   3) Wyposażenie standardowe



granatowy 
Starlight2) 

niebieski Acapulco2) 

brązowy Chestnut2)

czerwony Kirsch1)

TAPICERKI SKÓRZANE

skóra Nappa
gładka1) czarna Titan

skóra Nappa
gładka1) brązowa 
Mokka/czarna Titan

biały Oryx2) z efektem
masy perłowej

biały Candy1) czarny Black2)

perłowy

beżowy Mojave2) srebrny Reflex2) szary Indium2)

zielony
Bambusgarden2)

Black Berry2)

NAJPIĘKNIEJSZY SPOSÓB 
WYRAŻENIA SWOJEGO STYLU. 

LAKIERY METALICZNE

LAKIERY UNIWERSALNE LAKIERY Z EFEKTEM PERŁOWYM

1) Wyposażenie standardowe    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą



1) Pojemność zbiornika: TDI ok. 70 l (standardowo) oleju napędowego, AdBlue® ok. 13 l.   2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji 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 różnego typu. Poziom zużycia 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)  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= BlueMotion Technology.

+

ZUŻYCIE PALIWA, 
EMISJA CO2,
KLASY EFEKTYWNOŚCI 
I OSIĄGI. 

Silnik Skrzynia biegów

Moc

maksymalna  

w kW (KM) Norma emisji

Zużycie paliwa1), 2)

cykl miejski/ cykl pozamiejski

cykl mieszany w l/100 km

Przyspieszenie

0 –100 km/h (s)

Prędkość

maksymalna

w km/h

2,0-l-TSI BMT 7-biegowa DSG 150 (204) Euro 6 11,6/7,5/9,0 206 D 9,5 202

2,0-l-TDI BMT 6-biegowa manualna 110 (150) Euro 6 7,4 – 7,3/5,5 – 5,4/6,2 – 6,1 161 – 159 B – A 12,9 182

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa DSG 110 (150) Euro 6 6,7 – 6,6/5,6 – 5,5/6,0 – 5,9 155 – 153 A 13,0 181

2,0-l-TDI BMT  4MOTION 7-biegowa DSG 110 (150) Euro 6 7,0/5,9/6,3 163 A 13,5 178

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 9,8 203

2,0-l-TDI BMT 7-biegowa DSG 150 (204) Euro 6 7,3/5,7/6,3 164 B 9,9 203

2,0-l-TDI BMT  4MOTION 6-biegowa manualna  150 (204) Euro 6 7,8/6,1/6,7 176 B 10,0 199

2,0-l-TDI BMT  4MOTION 7-biegowa DSG 150 (204) Euro 6 7,5/6,1/6,6 172 B 10,1 199

Emisja CO2
1),2)

cykl mieszany

Klasa 

efektywności1),2)



565.1191.48.01 · Wydrukowano w Niemczech 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian · Wydanie: czerwiec 2015
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

Partner Volkswagena 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 9
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


