Caravelle 6.1

De la minivan
la shuttle VIP.
Originalul. Stabilește standardele în
domeniul transportului profesional de
pasageri de peste 30 de ani.

Versatilitate impresionantă. Opțiunea
perfectă pentru o gamă variată de
cerințe, datorită celor trei pachete de
echipare, două ampatamente, un
sistem modular de fixare a scaunelor1)
și multiplelor pachete de scaune1)
pentru până la nouă locuri.

Design distinctiv. Parte frontală
complet nouă, roți din aliaj noi1),
schemă cromatică modificată
și farurile cu leduri1), 2), blocul optic
spate cu leduri1), 2) cu o semnătură
luminoasă care atrage privirile.

Calitate dovedită. Caroserie ultrarobustă, materiale durabile și fabricație
de înaltă calitate.

Capacitate off-road optimă. Tracțiune
integrală 4MOTION1), 3), cutie de viteze
cu ambreiaj dublu DSG1), 3),
Hill Descent Assist - sistem de
asistență la coborârea în pantă1), 4), 5),
Hill Start Assist - sistem de asistență la
pornirea în rampă5) și blocare mecanică
a diferențialului1), 4).

1) Opțiuni contra cost. 2) Ca standard la modelul Caravelle Highline. 3) Nu este disponibil pentru toate motoarele. 4) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION. 5) În limitele sistemului. 6) Șoferii trebuie să fie permanent pregătiți să intervină în sensul anulării sistemelor
de asistență. Aceștia au în continuare responsabilitatea de a conduce cu maxim de prudență. Ilustrația include opțiune contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare
disponibile în țara dumneavoastră.

Cuprins

Sisteme moderne de asistență pentru șofer. Acum cu
protecție laterală 1), 5), Cross Wind Assist - asistent la
vânt lateral5), sistem de menținere a benzii de rulare1),
5), 6), Park Assist - asistent de direcție la parcare1), 5),
Rear Traffic Alert - alertă pentru traficul din spate1), 5)
și sistem de manevrare a remorcii1), 5). Sistemul
camerei pentru marșarier1) este disponibil acum
pentru prima dată în combinație cu ușile batante
spate.
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1) Ca standard la Caravelle Highline. Opțiune contra cost la Caravelle Comfortline. Nu este disponibil pentru Caravelle Trendline.
2) Opțiuni contra cost.
3) Opțiune contra cost cu sistemul radio Composition Audio. Ca standard cu toate sistemele Infotainment superioare.
4) Pentru a utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți un cont de utilizator Volkswagen ID și să vă autentificați în We Connect cu numele dumneavoastră de utilizator și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We Connect Plus. Pentru We Connect

De la calitate înaltă
la înaltă tehnologie.
Upgrade la echiparea standard.
Aplicabil pentru toate liniile de
echipare; include sistem radio cu
sistem hands-free și port USB,
iluminare interioară cu leduri, închidere
centralizată și geamuri electrice.

Relaxare la volan. Post de lucru
ergonomic pentru șofer, direcție
asistată electromecanic, panou de bord
reproiectat și vizibilitate excelentă de
jur împrejur.

Conectivitate excelentă. Cockpit digital
color de înaltă rezoluție de 26 cm
(10,25 inch)1), sisteme de radio și
navigație cu ecrane tactile de până la
23,4 cm (9,2 inch)2), online datorită
cartelei SIM integrate, servicii mobile
online We Connect3), 4) și încărcare prin
inducție2) pentru smartphone.

Confort premium la condus. Scaune
confortabile cu tapițerie rezistentă,
izolare fonică excelentă, lumini de citit
cu leduri și un sentiment plăcut de
spațiu cu loc suficient pentru cap și
picioare.

Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea autovehiculului pentru a-l înregistra la adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate. Ilustrația include opțiune
contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Caravelle – cockpit
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Luați loc
sau faceți loc.
Interiorul modelului Caravelle este pregătit pentru aproape
orice – de la excursii de weekend la utilizarea ca autovehicul
pentru navetiști sau de livrări. Munți de geamantane? Bancheta
cu 3 locuri rabatabilă fracționat oferă spațiu suplimentar pentru
bagaje în câteva clipe. Spătarele pot fi pliate în față pentru a
crea o suprafață plană. Este nevoie de o organizare diferită a
locurilor? Sistemul modular de fixare a scaunelor oferă o gamă
variată de opțiuni. Aveți de transportat numeroase obiecte?
Inelele de fixare de pe podeaua autovehiculului sunt perfecte
pentru asigurarea încărcăturii.

01

02

03

*Opțiune contra cost. Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare
disponibile în țara dumneavoastră.

• Banchetă cu două locuri pentru pasageri, blocabilă*

Creați spațiu în trei pași:
01 Rabatați spătarele în jos. Toate spătarele banchetelor și scaunelor
individuale din spațiul pentru pasageri pot fi pliate complet. Acest lucru
este de asemenea posibil cu bancheta dublă opțională pentru pasageri
de pe rândul de scaune din față.
02 Pliați scaunele de două ori. Bancheta cu 3 locuri din al doilea rând de
scaune poate fi pliată dublu. Această funcție poate fi folosită pentru a
mări dimensiunea compartimentului pentru bagaje.

• Scaunele cu funcție Easy Entry de lângă ușile glisante

03 Scoateți scaunele. Toate banchetele și scaunele individuale pot fi
scoase fără a fi necesare scule. Acest lucru înseamnă că modelul Caravelle
este pregătit pentru orice sarcini de transport într-o clipă. Inelele de fixare
de pe podeaua autovehiculului pot fi utilizate pentru a asigura
încărcătura.
Caravelle – spațiu pasageri
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De la 4 locuri
la 9 locuri.

• Pachet cu 5 locuri cu funcție Easy Entry5)

Lungime compartiment bagaje: 1.600 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.967 mm3), 4)

• Pachet cu 5 locuri
Pachete de scaune. Opțiunile versatile pentru scaune din
modelul Caravelle oferă flexibilitate maximă – o gamă
variată de posibile configurații este prezentată aici. Iar
modelul Caravelle continuă să ofere spațiu suficient,
odată ce ați ales un pachet de scaune. Un sistem
modular de fixare1) face scoaterea, amplasarea și
schimbarea scaunelor între ele extrem de simplă.
Pachetele de scaune diferă atât din punct de vedere al
numărului, cât și al tipurilor de scaune. Există banchete
cu 3 și banchete cu 2 locuri și scaune individuale.

• Pachet cu 4 locuri

Lungime compartiment bagaje: 1.600 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.967 mm3), 4)

4

Lungime compartiment bagaje: 1.600 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.967 mm3), 4)

• Pachet cu 5 locuri

Lungime compartiment bagaje: 1.600 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.967 mm3), 4)

5

• Pachet cu 6 locuri cu funcție Easy Entry
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Lungime compartiment bagaje: 1.600 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.967 mm3), 4)

• Pachet cu 6 locuri

Lungime compartiment bagaje: 1.600 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.967 mm3), 4)

• Pachet cu 6 locuri

Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)

1) Sistemul modular de fixare este fie standard, fie ca opțiune suplimentară, în funcție de pachetul de scaune. 2) La autovehiculul cu ampatament scurt. 3) Măsurat la nivelul podelei, în spațiul pentru pasageri. Vă rugăm să țineți cont că valorile sunt aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor
de producție. 4) La autovehiculul cu ampatament lung. 5) Cu două uși glisante și funcție Easy Entry pe ambele părți. Ilustrațiile prezintă autovehiculul cu ampatament lung.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea
standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

• P
 achet cu 7 locuri
Echipare standard la modelele Trendline și Comfortline

Lungime compartiment bagaje: 739 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)

• Pachet cu 7 locuri cu funcție Easy Entry

Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)

• Pachet cu 7 locuri
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• P
 achet cu 8 locuri cu funcție Easy Entry
Echipare standard la modelul Highline5)

Lungime compartiment bagaje: 739 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)

• Pachet cu 8 locuri cu funcție Easy Entry

Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)
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• Pachet cu 9 locuri cu funcție Easy Entry

Lungime compartiment bagaje: 739 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)

• Pachet cu 9 locuri

Lungime compartiment bagaje: 298 mm3), 4)

• Pachet cu 8 locuri
Funcție Easy Entry. Scaunele individuale de lângă ușile glisante
dispun întotdeauna de funcția Easy Entry pentru a asigura
accesul la al treilea rând de scaune.
Ampatament lung. 400 mm3) mai mult spațiu pentru bagaje
sau un al patrulea rând de scaune.

Lungime compartiment bagaje: 739 mm3), 4)

Lungime compartiment bagaje: 739 mm2), 3)
Lungime compartiment bagaje: 1.118 mm3), 4)

Caravelle – scaune
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Caravelle Trendline

De la accesibilitate
la acțiune.
Caravelle Trendline este nerăbdător să se implice – în
renovarea casei, în luatul copiilor de la școală sau în
naveta spre locul de muncă. Încălțăminte plină de
noroi? Acoperirea din cauciuc a podelei poate fi
curățată cu ușurință. Mâini murdare?
Capitonajul interior poate fi șters. O scurtă pauză?
Hayonul oferă protecție împotriva soarelui și ploii.

Elemente esențiale ale modelului Caravelle Trendline
(consultați și imaginile)
•
•
•
•
•
•
•

Grila radiatorului cu două benzi cromate NOU
Faruri H7 cu halogen NOU
Șapte locuri, cu tapițerie textilă „Quadratic” de culoare Negru Titanium NOU
Scaunul șoferului cu suport lombar manual
Geamuri electrice în cabină NOU
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite NOU
Capitonaj de lux în spațiul pentru pasageri, cu iluminare interioară cu leduri,
mânere de susținere pliante și cârlige pentru haine
• Reglare pe înălțime a scaunului șoferului
• Închidere centralizată cu telecomandă și blocaje NOU
• Sistem de climatizare în cabină
Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen
Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile
în țara dumneavoastră.

•	Bare de protecție și carcasele oglinzilor exterioare
nevopsite

Spațiul pentru pasageri. Materialele de înaltă calitate
precum husele rezistente ale scaunelor și fabricația
premium obișnuită pentru Volkswagen creează un
ambient plăcut. Izolarea fonică excelentă protejează
eficient interiorul autovehiculului împotriva
zgomotelor din exterior.

•	Prag de încărcare mai jos – protecție opțională
disponibilă pentru pragul de încărcare
•	Spațiu suficient pentru bagaje

•	Panouri decorative din plastic și protecție din cauciuc pentru podea

• Priză de 12 V în spațiul pentru pasageri

•	Panou de bord cu compartimente de depozitare
deschise, suporturi pentru pahare și
torpedou cu posibilitate de încuiere

Caravelle – Caravelle Trendline
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Caravelle Comfortline

De la confortabil
la plin de inspirație.
Caravelle Comfortline este pregătit pentru toată lumea
– în vacanțe cu familia, plimbări de weekend sau
excursii de lungă durată. Picioare obosite? Treapta
integrată facilitează accesul. Familie numeroasă?
Spațiul la nivelul capului este identic pentru toate
locurile. Zi caniculară? Sistemul de climatizare ajunge la
fiecare loc în parte.

Elemente esențiale ale modelului Caravelle Comfortline
(consultați și imaginile)
• Grila radiatorului cu cinci benzi cromate NOU
• Faruri H7 cu halogen NOU
• Panou de bord cu compartimente de depozitare, suporturi pentru pahare și
torpedou cu posibilitate de încuiere NOU
• Capitonaj de lux în cabină și capitonaj pentru circulația aerului în spațiul pentru
pasageri, cu iluminare interioară cu leduri, mânere de susținere pliante și cârlige
pentru haine
• Șapte locuri, cu tapițerie textilă „Circuit” de culoare Negru Titanium NOU
• Afișaj multifuncțional „Plus”
• Panouri decorative și podea din plastic
• Iluminare interioară cu leduri NOU
• Priză de 12 V în spațiul pentru pasageri și în compartimentul pentru bagaje
• Airbaguri laterale și cortină pentru șofer și pasagerii din față
• Mochetă în cabină și spațiul pentru pasageri
Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen
Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile
în țara dumneavoastră.

Spațiul pentru pasageri. Mocheta de înaltă calitate din interiorul
autovehiculului creează o atmosferă care vă face să vă simțiți bine.
Tapițeria premium pentru scaune oferă confort excelent de ședere.
Jaluzelele de la geamurile laterale pot fi scoase cu ușurință din
capitonaj și fixate de partea superioară a geamului pentru protecție
împotriva razelor soarelui și privirilor indiscrete.

•	Bare de protecție, carcasele oglinzilor
exterioare și mânerele ușilor în
culoarea caroseriei

•	Scaune confort pentru șofer și pasagerii din față, cu reglare pe
înălțime, suport lombar manual și cotiere

• Jaluzele la geamurile laterale
• Capitonaj pentru circulația aerului cu patru guri de ventilație

• Sistem de climatizare în cabină cu comenzi electronice

Caravelle – Caravelle Comfortline
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Caravelle Highline

De la convingător
la fenomenal.
Elegantul Caravelle Highline se adaptează perfect
oricărei situații – de la întâlniri de afaceri la săptămâna
modei și baluri ale Operei. Priviri curioase? Geamurile
fumurii din spațiul pentru pasageri oferă protecție.
Doriți să vă faceți o intrare grandioasă? Două uși

•	Scaune confort pentru șofer și pasagerii din față
cu reglarea înălțimii, suport lombar manual și cotiere
• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

glisante electric oferă cadrul perfect. Ați avut o zi grea?
Tapițeria din piele a scaunelor este perfectă pentru
relaxare.

Elemente esențiale ale modelului Caravelle Highline
(consultați și imaginile)
• Grila radiatorului cu cinci benzi cromate NOU
• Pachet crom: grilaj inferior de admisie a aerului cu ornament cromat
suplimentar și benzi cromate pe laterale și în spate
• Faruri cu leduri și bloc optic spate cu leduri NOU
• Jante de aliaj de 17 inch „Aracaju” de culoare argintiu NOU
• Tapițerie scaune din piele „Nappa”
• Panou de bord cu elemente vopsite negru, capitonaje decorative de culoare
Gri Pewter Wave și chenare cromate NOU
• Sistem de navigație „Discover Media” cu ecran tactil de 20,3 cm (8 inch) NOU
• Iluminare interioară cu leduri NOU
• eCall NOU

Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

•	Bare de protecție, mânerele ușilor și carcasele oglinzilor exterioare
în culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceață cu lumină statică în viraj integrată

Caravelle – Caravelle Highline
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•	Sistem de navigație „Discover Pro” cu ecran
tactil color de 23,4 cm (9,2 inch) NOU
• Poziții afișaj cockpit digital NOU

• Geamuri fumurii în spațiul pentru pasageri
*Opțiune contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire
la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

• Capitonaj pentru circulația aerului cu patru guri de ventilație
• Mânere de susținere și cârlige pentru haine
• Sistem de climatizare Climatronic cu 3 zone „Climatic”

• Parasolare în spațiul pentru pasageri

Spațiul pentru pasageri. Tapițeria scaunelor de
culoare Negru Titanium cu panourile centrale ale
pernelor și partea interioară a suporturilor din piele
„Nappa” combină confortul exclusiv de ședere cu
rezistența excelentă în timp. Deschiderea și
închiderea celor două uși glisante acționate electric
este de asemenea extrem de confortabilă și sigură.
Senzorii monitorizează traseul ușii, iar funcția de
revenire previne orice fel de rănire.

• Opt locuri, dintre care două dispun de funcția Easy Entry NOU
• Mochetă în cabină și spațiul pentru pasageri

Caravelle – Caravelle Highline
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*Acest autovehicul este la stadiul de concept și nu este încă disponibil pe piață. Nu se supune Directivei 1999/94/CE.
opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și

De la zero emisii locale
la nouă persoane.
ABT e-Caravelle.* PremiumPartner ABT e-Line vă poate echipa modelul Caravelle cu propulsie electrică pe comandă. Comandați
autovehiculul de bază fără motor de la distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale și apoi lăsați
distribuitorul autorizat să se ocupe de conversia către tracțiunea electrică realizată de ABT e-Line.
Modelul e-Caravelle cu ampatament lung dezvoltat de partenerul nostru premium ABT e-Line poate transporta până la 9 persoane.

Caravelle – ABT e-Caravelle
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1) Ca standard la Caravelle Highline. Opțiune contra cost la Caravelle Comfortline. 2) Disponibil numai în combinație cu sistemul de navigație Discover Pro.
Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

3) Opțiuni contra cost.

4) În limitele sistemului. Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local

Digital Cockpit

De la digital
la ingenios.
Cockpitul digital de înaltă rezoluție1) cu un afișaj de 26 cm (10,25 inch) este locul
unde se află viitorul – pentru ascultarea de muzică, efectuarea unui apel telefonic
sau navigație. Melodii noi? Șoferul poate naviga prin melodiile din biblioteca media
a propriului smartphone fără a arunca vreo privire în lateral. Următorul apel
telefonic? Pozele contactelor fac apelarea unui număr extrem de simplă și intuitivă.
Teritoriu necunoscut? Harta pentru navigație din cockpitul digital1) poate afișa
zona înconjurătoare în timp ce sistemul de navigație vă oferă o privire de ansamblu
mai mare.

• Vedere de ansamblu date de conducere

•	A doua hartă pentru navigație cu
afișare 3D de înaltă rezoluție2)

•	Funcție de afișare a indicatoarelor rutiere Dynamic
Road Sign Display3), 4)

• Listă de redare de pe smartphone

• Afișaj LED de înaltă rezoluție cu diagonală de 29,7 cm (11,7 inch)
• Imagine luminoasă și contrast extrem de ridicat, cu culori intense
• Operat prin intermediul volanului multifuncțional îmbrăcat în piele
Caravelle – digitalizare și conectivitate
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We Connect

De la servicii
la Infotainment.
Modelul Caravelle utilizează întreaga gamă de servicii digitale
mobile cu We Connect1), 2) – de la informații din trafic
la actualizări ale hărților și alarme antifurt. Sunteți prins într-un
ambuteiaj? Sistemul de Informații online privind traficul3)
ajustează dinamic traseul pentru a se adapta situației în timp
real din trafic. O stradă nouă? Sistemul de Actualizare hărți
online3) menține hărțile la zi. O zonă nesigură?

•	We Connect

Plus2), 4):

Alarmă antifurt online

Instalația de alarmă antifurt online3) raportează tentativele de furt
prin mesaje push sau e-mail.

1) Opțiune contra cost cu sistemul radio Composition Audio. Standard cu toate sistemele Infotainment superioare. 2) Pentru a
utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți un cont de utilizator Volkswagen ID și să vă autentificați în We Connect cu numele
dumneavoastră de utilizator și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We
Connect Plus. Pentru We Connect Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea autovehiculului pentru a-l înregistra la
adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate. 3) Opțiuni contra
cost.
4) Contra cost, în cazul reînnoirii începând cu cel de-al doilea an.
5) Numai în combinație cu un dispozitiv compatibil
CarPlay din sistemul de navigație „Discover Media”. 6) Disponibil numai în combinație cu pachetul Streaming & Internet. 7)
Disponibil numai în combinație cu încălzirea suplimentară cu apă. 8) Acest serviciu este relevant pentru siguranță și necesită o
verificare prealabilă a identității prin intermediul procedurii Volkswagen ID. Aceasta implică verificarea identității dumneavoastră
de un distribuitor autorizat Volkswagen sau prin video chat. 9) La utilizarea unui sistem TomTom LINK 610, We Connect Fleet
este compatibil cu: Crafter, începând cu modelul anului 2017, Caddy, începând cu modelul anului 2015, Transporter, începând cu
modelul anului 2015 și o gamă de alte vehicule, care nu fac parte din Grupul Volkswagen. În funcție de echipare, un număr mare
de autovehicule Volkswagen și autovehicule comerciale Volkswagen începând cu modelul anului 2008 pot fi echipate ulterior cu
un Volkswagen DataPlug.
10) Disponibil numai cu casetă telematică Volkswagen din a doua generație sau mai nouă.
11)
Programările trebuie făcute la distribuitorul autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale.
12) Disponibil numai cu caseta
telematică Volkswagen din a treia generație și Volkswagen DataPlug. Volumul serviciilor We Connect și We Connect Plus poate
să varieze și poate fi utilizat la o dată ulterioară. Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră
autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare
disponibile în țara dumneavoastră.

• We Connect Plus2), 4): Actualizare hărți online

•	We Connect Plus2), 4): Informații online privind
traficul

• App-Connect5) wireless

We Connect1), 2)
Apel în caz de pană NOU
Apel informativ
Poziție de parcare
Notificare automată accident NOU
Stare autovehicul
Uși & lumini
Raport privind starea autovehiculului
Date de conducere
Programare în service
We Connect Plus2), 4)

• We Connect1), 2): Poziție de parcare

Informații online despre traficNOU
Căutare POI online
Actualizare hărți online NOU
Comandă vocală online NOU
Streaming media6) NOU
Alertă zonală
Alarmă antifurt online
Încălzire suplimentară online 7)
Lock & Unlock - Încuiere & Descuiere8)
Radio prin internet6) NOU
Hotspot Wi-Fi6) NOU
Alertă de viteză
Claxon & semnalizatoare
Calculare online traseu
Benzinării și stații de încărcare
Locuri de parcare

•	Interfață „Confort” pentru telefonul mobil
incl. funcție de încărcare prin inducție.3)

Caravelle – digitalizare și conectivitate
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Asistență direcție la parcare
„Park Assist”.1), 2) NOU
Ajută șoferul la parcarea în
locuri de parcare
perpendiculare și paralele,
preluând independent
direcția.

Sistem de manevrare a
remorcii „Trailer Assist”.1), 2)

Protecție laterală.1), 2) NOU

NOU

Monitorizează lateralele
autovehiculului în timpul
deplasării și indică
apropierea critică de stâlpi
sau ziduri pe afișajul
sistemului Infotainment.

Simplifică direcționarea
remorcii la manevrarea în
locuri de parcare
perpendiculare și oferă
control precis la deplasarea
în marșarier.

Sistem de monitorizare
directă a presiunii în
anvelope.1), 2), 3) NOU
Notifică șoferul cu privire la
presiunea actuală în
anvelope înaintea și în
timpul călătoriei și emite o
avertizare în cazul pierderii
de presiune. Fiecare roată
este echipată cu senzori
care transmit informații cu
privire la presiunea în
anvelope.

Funcție de afișare a
indicatoarelor rutiere
Dynamic Road Sign
Display.1), 2) NOU
Detectează limitele de
viteză, indicatoarele de
depășire interzisă și
restricțiile orare și legate de
vreme prin intermediul unei
camere speciale și notifică
șoferul prin intermediul
afișajului multifuncțional.

Sisteme de asistență pentru șofer

De la practic
la pragmatic.

1) Opțiuni contra cost. 2) În limitele sistemului. 3) Nu este disponibil în combinație cu sistemul radio Composition Audio. 4) Șoferii trebuie să fie permanent pregătiți să intervină în sensul anulării sistemelor de asistență. Aceștia au în continuare responsabilitatea de a conduce cu maxim de prudență.
5) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION. Consultați paginile 37-38 cu privire la versiunile standard și speciale.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile
suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Cross Wind Assist - asistent
la vânt lateral.2) NOU
Stabilizează autovehiculul în
cazul unui vânt lateral
puternic, în rafale, prin
intervenții de frânare
automate.

Sistemul de menținere a
benzii de rulare
Lane Assist.1), 2), 4) NOU

Alert - alertă pentru traficul
din spate Rear Traffic
Alert.1), 2) NOU

Utilizează camera
multifuncțională pentru a vă
monitoriza banda de rulare
și inițiază măsuri de corecție
dacă există riscul ca
autovehiculul să treacă
peste liniile de demarcare a
benzii.

Oferă asistență la ieșirea cu
spatele dintr-un loc de
parcare. Autovehiculul aplică
o intervenție de frânare dacă
șoferul nu reacționează
la avertizarea acustică,
atunci când ajunge la o
distanță critică față de alt
autovehicul.

Adaptive Cruise Control
ACC inclusiv Front Assist
area monitoring system sistem de monitorizare zonă
cu sistem de frânare City
Emergency Braking.1), 2)
Ajustează viteza
autovehiculului
dumneavoastră la viteza
autovehiculului din față
aplicând intervenții de
frânare automate,
menținând astfel distanța
specificată de
către șofer.

Hill Descent Assist - sistem
de asistență la coborârea în
pantă.1), 2), 5)
Asigură pornirea controlată
și sigură în pantă prin
reducerea turației motorului
și aplicarea frânei în funcție
de necesitate.

Caravelle – sisteme de asistență
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De la tracțiune
la protecție.

Tracțiune integrală 4MOTION.1), 2) Tracțiunea integrală adaptează automat distribuția puterii în funcție de
respectiva situație de rulare prin intermediul unui ambreiaj multi-disc controlat electronic pe puntea spate.
Greutatea redusă a sistemului oferă manevrabilitatea optimă a autovehiculului și dinamică de rulare sporită.
Blocare mecanică a diferențialului.1), 3) O blocare mecanică a diferențialului este disponibilă pentru puntea
spate ca asistență suplimentară pentru tracțiunea integrală 4MOTION. Acest lucru facilitează plecarea de pe loc
în condiții off-road dificile și face ca modelul Caravelle să fie unul dintre cele mai capabile autovehicule din
clasa sa, pe orice teren.
Scut pentru motor.1), 4) Protecții speciale pentru motor, cutia de viteze și diferențialul punții spate oferă
protecție fiabilă pe suprafețe denivelate, în combinație cu benzile pentru pragurile exterioare.
1) Opțiuni contra cost. 2) Nu este disponibil pentru toate motoarele. 3) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION. 4) Se va introduce la o dată ulterioară. Ilustrațiile includ
opțiuni contra cost.   Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în
țara dumneavoastră.

Caravelle – tehnologii pentru condus
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De la dinamism
la confortul la
conducere.
Cutie de viteze manuală sau cutie de viteze cu ambreiaj dublu
DSG1), 2). Alegeți cutia de viteze manuală cu 5/6 trepte cu schimbări
line sau cutia de viteze automată cu 7 trepte și ambreiaj dublu.
Aceasta din urmă permite schimbarea și aproape imperceptibilă a
treptelor fără întreruperea transmisiei de putere și se adaptează de
asemenea la stilul de condus al șoferului.

1) Opțiuni contra cost. 2) Nu este disponibil pentru toate motoarele. 3) Panou central
scaune și suporturi laterale interioare din piele „Nappa”.
4) Ilustrațiile prezintă modelul
Multivan. Ilustrațiile de pe aceste pagini se pot utiliza numai ca ghid, deoarece culorile nu
pot fi reprezentate realist la tipar.
Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.
Contactați
distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru
informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara
dumneavoastră.

Tapițerie scaune, culori interior și capitonaje decorative
Echipare

Trendline

Comfortline

Highline

01 Material textil „Quadratic” de culoare Negru Titanium NOU

●

—

—

02 Material textil „Circuit” de culoare Negru Titanium NOU
03 Țesătură imitație de piele de culoare Palladium NOU
04 Piele „Nappa”3) , în două nuanțe, culorile Palladium/Negru
Titanium NOU

—

●

●

●

—
—

—

●

●

Tapițerie scaune

Culori interior
Negru Titanium/Palladium (fără imagine) NOU

●

●

—

05 N
 egru Titanium/Negru Titanium cu aplicații cu aspect
cromat și elemente vopsite negru4) NOU

—

—

●

06 N
 egru Titanium/Palladium cu aplicații cu
aspect cromat și elemente vopsite negru NOU

—

—

●

—
—

—
—

●

Capitonaje decorative
07 de culoare Gri Pewter Wave4) NOU
08 de culoare Gri Woodgrain NOU

●

01

03

05| 07

02

04

06| 08

•

Echipare standard

•

Echipare opțională

– Indisponibil

Caravelle – tapițerie scaune, culori interior și capitonaje decorative
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Finisaje vopsea
01

Finisaje cu vopsea în două nuanțe*

Finisaj vopsea efect perlat

02

03

04

05

06

07

*Nu este disponibil în combinație cu ușile spate batante duble. Ilustrațiile de pe aceste pagini se pot utiliza numai ca ghid, deoarece culorile nu pot fi reprezentate realist la tipar.
Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Ilustrațiile includ opțiuni contra cost.

08

Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule

Finisaje cu vopsea metalizată

Finisaje vopsea

09

12

10

13

11

Finisaje cu vopsea în două culori*

14

01
02
03
04
05
06
07

Argintiu Reflex/Gri Indium NOU
Argintiu Reflex/Albastru Starlight NOU
Argintiu Reflex/Fortana Roșu NOU
Alb Candy/Bronz Copper NOU
Alb Candy/Verde Bay Leaf NOU
Alb Candy/Gri Ascot NOU
Bej Mojave/Negru Deep NOU

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

Finisaj vopsea efect perlat
08 Negru Deep
Finisaje cu vopsea metalizată
15

09
10
11
12
13
14
15
16

16

Argintiu Reflex
Gri Indium
Albastru Starlight
Albastru Ravenna NOU
Bej Mojave
Bronz Copper NOU
Roșu Fortana NOU
Verde Bay Leaf NOU

Finisaje cu vopsea uni
Finisaje cu vopsea uni
17

20

•

Echipare standard

•

Echipare opțională

– Indisponibil

18

19

17
18
19
20
21

Alb Candy
Gri Ascot NOU
Cherry Red
Portocaliu Bright
Gri Pure

21

Caravelle – finisaje vopsele
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16

"

Roți

04

05

06

18

"

10

01

07

08

11

12

1) În funcție de combinația motor/cutie de viteze. 2) Disponibil numai în combinație cu pachetul EDITION. Autovehiculele noastre sunt echipate cu anvelope de vară ca standard. Distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale vă va consilia cu plăcere.   Contactați
distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Roți

Trendline

Comfortline

Highline

●

●1)

—

●

●1)

—

●

●

—

●1)

●1)

—

●

●

●

●

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Jante de 16 inch
01 J antă de oțel cu capac central 6 ½ J x 16.
Cu anvelope 215/65 R 16.
02	
Jantă de oțel cu capac NOU 6 ½ J x 16.
Cu anvelope 215/65 R 16.
03 Jantă de aliaj Clayton 6 ½ J x 16. Culoarea argintiu.
Cu anvelope 215/65 R 16.
02

03

17

"

09

13

•

Echipare standard

Jante de 17 inch
04	
Jantă din oțel cu capac central 7 J x 17.
Cu anvelope 235/55 R 17.
05	
Jantă de aliaj „Aracaju” NOU 7 J x 17. Culoarea argintiu.
Cu anvelope 235/55 R 17.
06	
Jantă de aliaj „Aracaju” NOU 7 J x 17. Culoare negru,
finisaj brunat la suprafață. Cu anvelope 235/55 R 17.
07	Jantă de aliaj „Devonport” 7 J x 17. Culoarea argintiu.
Cu anvelope 235/55 R 17.
08	
Jantă de aliaj „Woodstock” 7 J x 17. Culoare negru,
finisaj brunat la suprafață. Cu anvelope 235/55 R 17.
09	Jantă de aliaj „Posada” NOU 7 J x 17. Culoare negru,
finisaj brunat la suprafață. Cu anvelope 235/55 R 17.
Jante de 18 inch
10	
Jantă de aliaj „Springfield” 8 J x 18. Culoarea argintiu.
Cu anvelope 255/45 R 18.
11	
Jantă de aliaj „Springfield” 8 J x 18. Culoare negru.
Cu anvelope 255/45 R 18.
12	Jantă de aliaj „Palmerston” 8 J x 18. Culoare negru,
finisaj brunat la suprafață. Cu anvelope 255/45 R 18.
13	Jantă de aliaj „Teresina” NOU 8 J x 18. Culoare negru,
finisaj brunat la suprafață. Cu anvelope 255/45 R 18.
14	
Jantă de aliaj „Valdivia” 8 J x 18. Culoare negru,
finisaj brunat la suprafață. Cu anvelope 255/45 R 18.

14

•

Echipare opțională

– Indisponibil

Caravelle – jante

33

Echipare

01

Dimensiuni în mm (ampatament scurt/lung)1), 2)

02

739/1.118

1.335/1.332

1.219

1.600/1.967
01 Pachet EDITION. Include jante de aliaj de 17 inch
„Aracaju” de culoare neagră cu suprafață brunată,
proiectoare de ceață cu lumină în viraj integrată,
stopuri fumurii cu leduri3), capitonaj al pragurilor în
spațiul pentru pasageri cu inscripție EDITION, geamuri
fumurii în spațiul pentru pasageri și plafon cu vopsea
predominant neagră.
02 Pachet crom.4) Benzi cromate suplimentare pe
grilajul inferior de admisie aer, pe laterale și în spate
oferă o notă de eleganță.

556/
574

1.970/1.990

1.691

2.938
2.572

993

3.000/3.400
4.904
5.304

908

1) Aplicabil pentru Caravelle Highline. 2) Vă rugăm să aveți în vedere că acestea sunt valori aproximative și dimensiunile pot varia ca urmare a toleranțelor de producție. 3) Nu este disponibil în combinație cu ușile spate batante duble. 4) Ilustrația prezintă modelul Multivan Highline.
versiunea motorului/cutiei de viteze. Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

5) Depinde de

Echipare

Trendline

Comfortline

Highline

●

—

—

●

●

●

03

06

Design
 are de protecție, carcasele oglinzilor exterioare, mânerele ușilor și
B
hayonului nevopsite
Bare de protecție, carcasele oglinzilor exterioare și mânerele ușilor
în culoarea caroseriei

●

—

—

—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

—
—

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Panou de bord cu compartimente de depozitare deschise, suporturi
pentru pahare și torpedou cu posibilitate de încuiere NOU

●

●

—

Panou de bord cu elemente vopsite negru, capitonaj decorativ de
culoare Gri Pewter Wave și chenare cromate NOU

—

—

●

Panou de bord cu capitonaj decorativ de culoare
Gri Woodgrain NOU

—

—

●

Scaunul șoferului reglabil în înălțime, cu suport lombar NOU

●

—

—

Scaune confort pentru șofer și pasagerii din față, cu reglare pe
înălțime, suport lombar manual și cotiere

—

●

●

Grila radiatorului cu două benzi cromate NOU
Grila radiatorului cu cinci benzi cromate NOU
Pachet crom
Pachet EDITION
Jante din oțel de 16 inch sau 17 inch5)
Jante de aliaj de 17 inch „Aracaju” de culoare argintiu NOU
Faruri H7
Faruri cu leduri NOU
Bloc optic spate cu leduri NOU
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite NOU
Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și rabatabile
electric NOU
Emblemă Caravelle
Emblemă „Bulli”

04

05

Cockpit

Suport lombar electric cu reglare pe 4 direcții
Scaunul șoferului cu reglare pe 12 direcții
Banchetă dublă pentru pasageri, cu zonă de depozitare cu
posibilitate de încuiere (a se vedea imaginea de la p. 07) NOU
Compartiment de depozitare pentru bancheta față dublă
pentru pasageri NOU
Înălțimea și reglarea longitudinală a volanului pot fi ajustate
Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

•

Echipare standard

•

Echipare opțională

– Indisponibil

●

●

●

—

●

●

●

●

—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

03 Faruri cu leduri.4) Oferă autovehiculului o
semnătură luminoasă atrăgătoare cu lumini cu rază
lungă de acțiune și iluminare puternică.

06 Cotiere pentru scaunul șoferului. Cotierele
sunt ajustabile continuu și pot fi reglate pentru a se
adapta cerințelor dumneavoastră.

04 Bloc optic spate cu leduri.4) Tehnologie LED
durabilă și cu economie de energie pentru
autovehiculele cu hayon.

Banchetă dublă pentru pasageri cu zonă de
depozitare cu posibilitate de încuiere. Zona de
depozitare dispune de propria cheie pentru acces
exclusiv.

05 Emblemă „Bulli”.4) Logoul cu aspect cromat este
amplasat lângă semnalizarea laterală.
Scaun reglabil electric pe 12 direcții. Suportul lombar,
unghiul spătarului, înălțimea scaunului, unghiul
pernei scaunului și reglarea longitudinală pot fi
ajustate individual și memorate.

Compartiment de depozitare pentru bancheta față
dublă pentru pasageri. Compartimentul de depozitare
este integrat în spătar și poate fi pliat în funcție de
necesitate.

Caravelle – echipare
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Echipare

Trendline

Comfortline

●

●

●

●

Highline

01

03

Cockpit (continuare)
Afișaj multifuncțional „Plus”
Afișaj multifuncțional „Premium”
Cockpit digital (a se vedea imaginea de la p. 20) NOU
Geamuri electrice
Acoperitoare din cauciuc pentru podea1)
Mochetă
Covorașe din cauciuc
Covorașe din mochetă
Iluminare interioară cu leduri
Priză de 230 V (pe cadrul scaunului șoferului) NOU
Priză de 12 V
A doua priză de 12 V
Capitonaj confort pentru plafon NOU
Pachet geamuri izolante

—
—

—

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

02

Infotainment și conectivitate
Sistem radio „Composition Audio” NOU
Sistem radio „Composition Colour” NOU
Sistem de navigație „Discover Media” NOU
Sistem de navigație „Discover Pro” NOU
Comanda vocală
Set hands-free Bluetooth
Interfață Confort pentru telefonul
mobil incl. funcție de încărcare prin inducție NOU
Spațiul pentru pasageri
Ușă glisantă, partea dreaptă
Ușă glisantă, partea stângă
Închidere electrică pentru ușile glisante
Uși glisante electrice incl. funcție de revenire
Sistem modular de fixare a scaunelor
Cinci scaune pliabile și detașabile

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

01 Sistem radio „Composition Audio” Sistemul cu
afișaj monocrom, putere de ieșire de 2x 20 W și
două2) sau patru3) difuzoare dispune de un slot pentru
card SD, un port USB și o interfață Bluetooth.
02 Sistem radio „Composition Colour”.4) Sistemul cu
un afișaj tactil color de 16,5 cm (6.5 inch), putere de
ieșire de 4x 20 W și șase difuzoare dispune de un slot
pentru card SD, două porturi USB externe, o interfață
Bluetooth și suportă serviciile de bază We Connect5),
6) și servicii selectate We Connect Plus5), 7).
Comandă vocală. Folosiți-vă vocea pentru a controla
o gamă de funcții legate de telefon, navigație și
audio.

03 Sistem de navigație „Discover Media”.4) Sistemul
cu un afișaj tactil color de 20,3 cm (8 inch) incl.
senzori de proximitate, putere de ieșire de 4x 20 W și
șase difuzoare pentru navigație hibrid, o selecție de
opțiuni pentru hărți, actualizare gratuită online a
hărților, 32 GB spațiu de stocare media, două porturi
USB externe și o interfață Bluetooth, comandă vocală
hibrid și radio prin internet. Sistemul suportă 8) AppConnect wireless, We Connect5), 6) și We Connect
Plus5), 7).
Sistem de navigație „Discover Pro”.9) Pe lângă
funcțiile sistemului de navigație „Discover Media”,
acest sistem are un afișaj tactil color de 23,4 cm
(9,2) inclusiv senzori de proximitate, afișare
simultană a hărții pentru navigație pe cockpitul
digital și ecranul sistemului de navigație, 64 GB
capacitate de stocare media și DAB+.
Interfață Confort pentru telefonul mobil inclusiv
funcție de încărcare prin inducție. Îmbunătățește
recepția și se poate utiliza pentru încărcarea fără fir a
dispozitivelor compatibile.
Afișaj multifuncțional „Plus”. Afișează informații
actuale, inclusiv temperatura exterioară, autonomia,
viteza medie și consumul.
Afișaj multifuncțional „Premium”. Afișează informații
importante pentru conducere și informații despre
autovehicul în 3D și color.

1) Echipare opțională fără cost suplimentar la Caravelle Comfortline. 2) Ca standard la Caravelle Trendline. 3) Ca standard la Caravelle Comfortline. 4) Disponibil și împreună cu sistemul DAB+ și pregătirea confort pentru telefon, la cerere. 5) Pentru a utiliza serviciile We Connect, trebuie să aveți
un cont de utilizator Volkswagen ID și să vă autentificați în We Connect cu numele dumneavoastră de utilizator și parola. În plus, trebuie încheiat online cu Volkswagen AG un contract separat We Connect sau We Connect Plus. Pentru We Connect Plus, aveți la dispoziție 90 de zile de la recepționarea
autovehiculului pentru a-l înregistra la adresa portal.volkswagen-we.com, și a utiliza serviciile pe întreaga durată a perioadei de gratuitate agreate. 6) Opțiune contra cost cu sistemul radio Composition Audio. Ca standard cu toate sistemele Infotainment superioare. 7) Contra cost, în cazul reînnoirii
începând cu cel de-al doilea an. 8) Numai în combinație cu un dispozitiv compatibil CarPlay din sistemul de navigație „Discover Media”. 9) Disponibil cu sistem de telefonie confortabil și sistem Voice Enhancer la cerere. 10) Se va introduce la o dată ulterioară. 11) Greutatea maximă a remorcii
variază în funcție de motorizare. 12) În limitele sistemului. 13) Șoferii trebuie să fie permanent pregătiți să intervină în sensul anulării sistemelor de asistență. Aceștia au în continuare responsabilitatea de a conduce cu maxim de prudență. 14) Ilustrația prezintă modelul Multivan.   Contactați
distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Echipare

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

04

Spațiul pentru pasageri (continuare)
 ase scaune, pliabile și detașabile, dintre care două dispun de
Ș
funcția Easy Entry
Acoperitoare din cauciuc pentru podea1)
Mochetă
Capitonaje din plastic
Capitonaj confort pentru plafon
Mânere de susținere pliante și cârlige pentru haine10)
Geamuri fumurii
Priză de 12 V
Iluminare interioară cu leduri NOU

05

Compartiment bagaje
Hayon vitrat cu încălzire lunetă și ștergător lunetă
Închidere electrică pentru hayon
Hayon electric
Uși batante spate vitrate cu unghi
de deschidere de până la 250° la versiunea cu ampatament lung
Priză de 12 V
Iluminare cu leduri NOU
Șase inele de fixare, pliabile
Protecție din plastic pentru pragul de încărcare
Capitonaj în compartimentul pentru bagaje
Pregătire pentru dispozitiv de remorcare
Dispozitiv de remorcare, fix, greutate maximă remorcă 2,5 tone11)
Dispozitiv de remorcare, detașabil, greutate maximă remorcă 2,5
tone, inclusiv stabilizare remorcă11)
Sisteme de asistență a șoferului
Direcție asistată electromecanic NOU

●

●

●

Adaptive Cruise Control inclusiv frânare de urgență autonomă
„Front Assist” cu sistem de frânare City Emergency Braking12)
Frânare de urgență autonomă Front Assist cu sistem de frânare
City Emergency Braking12)
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Dynamic Road Sign Display - funcție de afișare a indicatoarelor
rutiere12) NOU
Sistem de menținere automată a vitezei inclusiv limitator de viteză
Asistență la schimbarea benzii de rulare „Side Assist”12)
„Lane Assist” - sistem de menținere a benzii de rulare12), 13) NOU
Cross Wind Assist - asistent la vânt lateral12) NOU

•

Echipare standard

•

Echipare opțională

– Indisponibil

04 Capitonaj în compartimentul pentru bagaje.
Capitonajul ușor și antiderapant cu o margine de
aproximativ 5 cm protejează compartimentul pentru
bagaje împotriva umezelii și murdăriei.

Capitonaj confort pentru plafon. Adaptat
preferințelor individuale, cu iluminare interioară cu
leduri, mânere de susținere pliante și cârlige pentru
haine

05 Protecție prag de încărcare pentru bara de
protecție spate.14) Protejează bara de protecție spate
vopsită împotriva zgârieturilor la încărcare și
descărcare. Banda din plastic este disponibilă în
culorile argintiu sau negru.

Dispozitiv de remorcare, fix, greutate maximă
remorcă 2,5 tone.11) Echipat cu o funcție de
stabilizare a remorcii ca parte a programului
electronic de stabilitate.

Hayon electric. Se poate acționa de la cheia
autovehiculului pentru manipulare comodă și sigură
Senzorii detectează dacă hayonul are spațiu suficient
pentru a se deschide și funcția de revenire împiedică
hayonul să se închidă, în cazul în care întâlnește un
obstacol.
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01

Sisteme de asistență a șoferului (continuare)
Sistem de stabilizare remorcă1)
Sistem de asistență la frânare
ParkPilot1) față și spate
Sistem cameră marșarier „Rear View”
Asistent direcție la parcare „Park Assist”1) NOU
Protecție laterală1) NOU
Rear Traffic Alert - alertă pentru traficul din spate1) NOU
Sistem de manevrare a remorcii „Trailer Assist”1) NOU
Lumini de zi
Pachet Light & Sight
Proiectoare de ceață cu lumină statică în viraj integrată
Asistent pentru faza lungă Light Assist
Sistem de alertare șofer1)
Indicator de pierdere a presiunii în anvelope1)
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope1) NOU
Hill Start Assist - sistem de asistență la pornirea în rampă1)
Hill Descent Assist - sistem de asistență la coborârea în pantă1), 2)
Sisteme de siguranță și asigurare
Siguranță cu blocare electrică pentru copii NOU
eCall NOU
Sistem de frânare automat post-coliziune1)
Program electronic de stabilitate1)
Sistem anti-blocare frâne
Sistem de control al tracțiunii (ASR)
Blocare electronică a diferențialului (EDL)
Airbaguri pentru șofer și pasagerul față
Airbaguri laterale și cortină pentru șofer și pasagerii din față
Airbaguri cortină în spațiul pentru pasageri
Avertizare centură de siguranță pentru scaunul șoferului
ISOFIX și top tether
Sistem de avertizare antifurt cu monitorizare interior
Imobilizator electronic
Închidere centralizată cu telecomandă și mâner interior al ușii
Semnalizatoare pe plafon
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1) În limitele sistemului. 2) Disponibil numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION. 3) Se va introduce la o dată ulterioară.
Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

01 Închidere centralizată cu telecomandă și mâner
interior al ușii. Apăsați telecomanda pentru a
deschide toate ușile sau numai ușa șoferului.
02 eCall. În cazul unui accident, sistemul transmite
automat ora, poziția autovehiculului și numărul de
ocupanți către centrul pentru apeluri de urgență și
furnizează o conexiune de voce. Sistemul este activat
de un senzor de impact sau manual, prin intermediul
butonului pentru apel de urgență. Disponibil cu
sistemul radio Composition Colour și altele
superioare.
03 Capitonaj pentru circulația aerului cu guri de
ventilație. Direcționează aerul proaspăt în spațiu
pentru pasageri și împiedică aburirea geamurilor
laterale.
Banchetă și scaune pentru spațiul pentru pasageri
incl. ISOFIX și top tether. Facilitează instalarea
scaunelor pentru copii.

02

03

Parbriz încălzit. Asigură vizibilitate bună pe vreme
rece și umedă. Elementele de încălzire sunt integrate
în geam.

Pachet Light & Sight. Îmbunătățește vizibilitatea pe
timp de noapte cu o oglindă interioară cu sistem
automat anti-orbire și un senzor de ploaie care
activează ștergătoarele de parbriz. Sistemul automat
de comandă a farurilor luminează drumul spre
autovehicul.

4) Ilustrațiile prezintă modelul Multivan.

5) Nu este disponibil în România.

Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat local Volkswagen Autovehicule
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03

Sistem de climatizare și protecție solară
Încălzire manuală
Sistem de climatizare în cabină cu comenzi electronice
Sistem de climatizare „Climatronic” cu 3 zone
Încălzire în scaune pentru șofer și pasagerul din dreapta
Sistem suplimentar de încălzire (pentru spațiul pentru pasageri)
Capitonaj pentru recircularea aerului cu guri de ventilație în spațiul
pentru pasageri
Parbriz încălzit
Încălzire lunetă
Încălzire suplimentară cu aer
Încălzire suplimentară cu apă cu funcție programabilă de încălzire
auxiliară
Geam glisant, partea stângă
Geam glisant, partea dreaptă
Geamuri termoizolante
Geamuri fumurii în spațiul pentru pasageri
Folie de protecție solară neagră în spațiul pentru pasageri5)
Jaluzele în spațiul pentru pasageri

04

A

Performanță offroad
05

motor3)

Scut pentru
Benzi praguri, pe partea din stânga și cea din dreapta

●

●

●

●

●

●

02 Sistem de climatizare în cabină cu comenzi
electronice. Puteți utiliza sistemul de comandă cu
reglare continuă pentru a vă seta temperatura
confortabilă preferată.

B

C

04 Geamuri termoizolante (A). Reduc semnificativ
căldura în interiorul autovehiculului. Geamuri fumurii
(B). Geamurile cu nuanță întunecată în spațiul pentru
pasageri asigură un grad ridicat de discreție. Folie de
protecție solară neagră (C)5). În combinație cu
geamurile fumurii, aceasta creează geamuri aproape
opace.4)
05 Încălzire suplimentară cu aer. Funcționează
independent de sistemul de încălzire și ventilare cu
aer proaspăt și poate fi controlat atât de la panoul de
comandă central, cât și prin telecomandă. La cerere,
este disponibil de asemenea un sistem suplimentar
de încălzire cu apă.

03 Sistem de climatizare „Climatronic” cu 3 zone.
Sistemul de climatizare complet automat cu filtru de
alergeni dispune de mai mulți senzori și menține
temperatura presetată pentru șofer, pasagerul din
dreapta și ceilalți ocupanți. Un al doilea sistem de
încălzire și aer proaspăt, un evaporator suplimentar și
multiple guri de ventilație din capitonajul de luxe
asigură un climat plăcut în spațiul pentru pasageri.

•

Echipare standard

•

Echipare opțională

– Indisponibil
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Caravelle 6.1
965.1192.10.18. Tipărit în România
Ediția: Septembrie 2019
Poate fi supus modificărilor; fără asumarea răspunderii pentru erori și omisiuni.
www.vw-vehicule-comerciale.ro
Autovehiculele prezentate în acest catalog pot fi dotate cu echipări opționale, disponibile
contra cost. Toate informațiile cu privire la echipări și date tehnice sunt bazate pe
caracteristicile pentru piața germană și corespund cunoștințelor disponibile la
data tipăririi. Distribuitorul autorizat local Volkswagen vă va oferi cu plăcere detalii cu
privire la produsele disponibile în țara dumneavoastră. Poate face obiectul modificărilor
fără notificare prealabilă.
DSG® și 4MOTION® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor companii din
Grupul Volkswagen din Germania și din alte țări. Faptul că o marcă nu este însoțită de
semnul ® în prezentul document nu poate fi interpretat ca însemnând că această marcă
nu este o marcă înregistrată și/sau că această marcă poate fi utilizată fără aprobarea scrisă
prealabilă a Volkswagen AG. Volkswagen oferă returnarea și reciclarea autovehiculelor
ajunse la finalul duratei de viață. Drept urmare, toate autovehiculele Volkswagen pot fi
reciclate. Mai multe informații sunt disponibile la distribuitorul autorizat Volkswagen
Autovehicule Comerciale.

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen Autovehicule Comerciale

Utilizarea de servicii mobile online de la We Connect este posibilă prin intermediul unei
conexiuni la internet integrate. Acolo unde există acoperire în rețea, costul pentru traficul
de date apărut în acest context pe teritoriul Europei sunt suportate de Volkswagen AG, cu
excepția serviciilor de streaming & internet. Pentru a utiliza serviciile de streaming &
internet și hotspotul de internet wireless, se pot achiziționa pachete de date de la un
partener extern de telecomunicații mobile, Cubic Telecom, acestea putând fi utilizate în
numeroase țări europene unde există acoperire a rețelei. Informații cu privire la prețuri și
țările suportate sunt disponibile la adresa vw.cubictelecom.com. Alternativ, este posibilă
utilizarea de radio prin internet, radio hibrid și streaming media prin intermediul unui
terminal mobil (de exemplu, un smartphone) activate pentru a funcționa ca hotspot mobil
pentru internet wireless. În acest caz, serviciile aferente sunt disponibile numai în
combinație cu un contract de telefonie mobilă existent sau încheiat separat între
dumneavoastră și furnizorul dumneavoastră de servicii mobile și numai acolo unde este
disponibilă acoperirea rețelei mobile aferente. În funcție de tarifele dumneavoastră de
telefonie mobilă, primirea de date prin internet poate implica costuri suplimentare, în
special dacă utilizați telefonul în afara țării (de ex. taxe de roaming). Pentru a putea utiliza
aplicația gratuită We Connect aveți nevoie de un smartphone cu un sistem de operare iOS
sau Android adecvat și o cartelă SIM cu pachet de date, ca parte a unui contract de
telefonie mobilă existent între dumneavoastră și compania dumneavoastră de telefonie
mobilă sau de un contract încheiat separat în acest scop. Disponibilitatea serviciilor
individuale We Connect și We Connect Plus descrise în pachet poate varia de la țară la
țară. Serviciile sunt disponibile pe durata contractuală agreată și pot fi supuse unor
modificări sau reziliate oricând pe durata de derulare a contractului. Pentru mai multe
informații vizitați vwn.de/mod sau contactați distribuitorul autorizat Volkswagen
Autovehicule Comerciale. Pentru informații cu privire la tarifele dumneavoastră de
telefonie mobilă, vă rugăm contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

