
Volkswagen Multivan 6.1
Informativni cenik - modelsko leto 2019

Št. 2020_03

Datum izdaje: 23.10.2019

Veljavnost cen: za vozila ML20, do izdaje novega cenika

moč menjalnik Izpust koda MPC

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

Multivan Trendline 2.0 TDI 110 (150) 6 171 SHMBF1WA 41.162
Multivan Trendline 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 165 SHMBF7WA 42.528

Multivan Comfortline 2.0 TDI 110 (150) 6 171 SHMGF1WA 43.161
Multivan Comfortline 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 165 SHMGF7WA 44.472
Multivan Comfortline 2.0 TDI 4M 110 (150) 6 np SHMGF5WA 48.799
Multivan Comfortline 2.0 TDI 4M 110 (150) 7.st. DSG 191 SHMGF9WA 50.869
Multivan Comfortline 2.0 TDI 146 (199) 7.st. DSG 167 SHMGM7WA 48.614
Multivan Comfortline 2.0 TDI 4M 146 (199) 7.st. DSG 189 SHMGM9WA 53.361

Multivan Comfortline DMR 2.0 TDI 110 (150) 6 174 SHNGF1WA 45.652
Multivan Comfortline DMR 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 168 SHNGF7WA 46.894
Multivan Comfortline DMR 2.0 TDI 4M 110 (150) 6 np SHNGF5WA 53.613
Multivan Comfortline DMR 2.0 TDI 146 (199) 7.st. DSG 168 SHNGM7WA 50.369
Multivan Comfortline DMR 2.0 TDI 4M 146 (199) 7.st. DSG 190 SHNGM9WA 55.710

Multivan Highline 2.0 TDI 110 (150) 6 171 SHMHF1WA 52.567
Multivan Highline 2.0 TDI 110 (150) 7.st. DSG 164 SHMHF7WA 53.619
Multivan Highline 2.0 TDI 4MOTION 110 (150) 6 np SHMHF5WA 57.983
Multivan Highline 2.0 TDI 4MOTION 110 (150) 7.st. DSG 190 SHMHF9WA 58.507
Multivan Highline 2.0 TDI 146 (199) 7.st. DSG 167 SHMHM7WA 57.624
Multivan Highline 2.0 TDI 4MOTION 146 (199) 7.st. DSG 189 SHMHM9WA 62.626

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

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

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

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



Serijska oprema za vse nove modele

Multivan Trendline, Comfortline in Highline

Zunanjost
– 16" podvozje s 16" zavornimi koluti

– 17" podvozje s 17" zavornimi koluti spredaj in 16" zavornimi koluti zadaj (samo pri 146 kW)

– Halogenski žarometi H7

− Odbijača v barvi vozila

− Drsna vrata na desni strani

Notranjost
− 7 sedežev

− Komfortna sedeža v 1. sedežni vrsti z nastavljivo višino, ledveno oporo

in po dvema naslonoma za roke

− 2 vrtljiva sedeža z vzdolžnim pomikom in pritrdišča ISOFIX za otroške

sedeže v potniškem prostoru

− 3 -sedežna klop s funkcijo ležišča in pritrdišči ISOFIX za namestitev

dveh otroških sedežev na zunanja sedeža ter z odprtino za prevoz daljših predmetov

− Sistem 4 vodil

− Termoizolacijska zasteklitev

− Sovoznikov predal s ključavnico

− Vstopni ročaj na voznikovi in sovoznikovi strani

Funkcionalnost
− Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

− Električni pomik stekel

− 2 zložljiva radijska ključa za centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

− Prezračevalne šobe za stranska stekla v stropni oblogi

− 12-voltna električna vtičnica

− Protiprašni filter

− Volan nastavljiv po višini in globini

− Dodatno ogrevanje za potniški prostor

– Rezervno kolo normalne velikosti

– Dvigalka z orodjem

Varnost
− Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika ter možnost deaktiviranja sovoznikove zračne blazine

− Stranski varnostni blazini in blazini za glavo za voznika in sovoznika

– Asistenca za speljevanje na klancu

– Funkcija večnaletnega zaviranja

– Asistenca za bočni veter 

− Elektronska blokada zagona motorja

− Otroška blokada na drsnih vratih v potniškem prostoru

− Varnostno notranje vzvratno ogledalo z možnostjo zasenčenja

− Dnevne luči

− Uravnavanje višine svetlobnega snopa

 -podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 120.000km

Dodatna serijska oprema za novi Dodatna serijska oprema za novi

Multivan Trendline. Multivan Comfortline.

Zunanjost Zunanjost
− 16-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi − 16-palčna aluminijasta platišča Clayton

− Ohišji zunanjih ogledal in montažni deli nelakirani − 17-palčna aluminijasta platišča Devonport (samo pri 4M oz. 146 kW)

− Zaščitna mreža hladilnika nelakirana, z dvemi kromiranimi letvami − Ohišji zunanjih ogledal in montažni deli lakirani v barvi vozila

Notranjost − Zaščitna mreža hladilnika črno lakirana, s petimi kromiranimi letvami

− Tekstilne sedežne prevleke "Quadratic" − Na voljo tudi z dolgo medosno razdaljo

− Komfortna armaturna plošča Notranjost
− Zložljiva miza (za notranjo in zunanjo uporabo) − Tekstilne sedežne prevleke "Circuit"

− Tla iz plastične mase v potniškem prostoru − Zložljiva miza, spravljena v stranici (samo za KMR)

− Zložljiva miza (za notranjo in zunanjo uporabo) − Komfortna armaturna plošča

− Večfunkcijski komfortni volan (usnjen) − Večfunkcijski prikazovalnik "Premium"

Funkcionalnost − Dekorativni vložki "Bright Brushed Gray"

− Klimatska naprava Climatic − Večfunkcijski komfortni volan (usnjen)

− Potovalni računalnik "Plus"             − Tekstilna talna obloga v potniškem prostoru

− Radio Composition Colour z vmesnikom Bluetooth za povezavo − Tekstilne aplikacije na oblogah stranic

z mobilnim telefonom Funkcionalnost
− 4 zvočniki − Klimatska naprava Climatic

− App-Connect   − Radio Composition Colour z vmesnikom Bluetooth za povezavo

− Komfortna stropna obloga v potniškem prostoru z 2 pasovoma z mobilnim telefonom

prezračevalnih šob in integriranimi, pomičnimi bralnimi lučkami − 4 zvočniki

Varnost − App-Connect   

− Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika − Komfortna stropna obloga v potniškem prostoru z 2 pasovoma

prezračevalnih šob in integriranimi, pomičnimi bralnimi lučkami

Varnost
− Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

− Avtomatski vklop/izklop luči

− Senzor za dež in varnostno notranje vzvratno ogledalo s funkcijo

avtomatskega zasenčenja

− Avtomatski vklop/izklop luči s funkcijo Coming Home/Leaving Home



Dodatna serijska oprema za novi

Multivan Highline.

Zunanjost
− 17-palčna aluminijasta platišča "Aracaju" v srebrni barvi

− Ohišji zunanjih ogledal in montažni deli v barvi vozila

− Zaščitna mreža hladilnika črno lakirana, s petimi kromiranimi letvami

− Paket kromiranih dodatkov (kromirane letve ob straneh in na zadku ter

kromirana lamela na spodnji zaščitni mreži odprtine za dovod zraka)

− Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči

− Drsna vrata na levi in desni strani

− Dinamično podvozje (spuščeno za pribl. 20 mm)

Notranjost
− Oblazinjenje Microfibra "ART Velours" 

− Komfortna armaturna plošča

− Večfunkcijski komfortni volan (usnjen)

− Tekstilna talna obloga v potniškem prostoru

− Dekorativni vložki "Pewter Wave Gray" 

− Zatemnjena stekla

− Stopnica z vstavkom iz legiranega jekla

− Zaščita spodnjega nakladalnega roba iz legiranega jekla

Funkcionalnost
− 3-conska klimatska naprava Climatronic

− Komfortna stropna obloga v potniškem prostoru z 2 pasovoma

prezračevalnih šob in integriranimi, pomičnimi bralnimi lučkami

− Tempomat z omejevalnikom hitrosti

− Aktivni informacijski zaslon (digitalni merilniki)

− Navigacijski sistem "Discover Media":

      - 6,5˝ barvni zaslon na dotik            

      - 2xUSB na armaturni plošči in 2xUSB na C-stebričku

      - glasovno  upravljanje

      - App-Connect

− Električna asistenca za zapiranje zadnjega dvižnega pokrova

− Ogrevanje sprednjih sedežev

− Električna drsna vrata

Varnost
− LED žarometi z LED dnevnimi lučmi       

− LED zadnje luči

− Uravnavanje višine svetlobnega snopa

− Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

− Uravnavanje višine svetlobnega snopa

− Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem

in zaščito pred odvleko vozila

− Senzor za dež in varnostno notranje vzvratno ogledalo s funkcijo

avtomatskega zasenčenja

− Avtomatski vklop/izklop luči s funkcijo Coming Home/Leaving Home
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ZUNANJA OPREMA

Bela barva o o o 285,86

Kovinski laki o o o 1.055,78

Biserni laki o o o 1.606,53

Dvobarvna zunanjost o o o 3.411,27

Krom paket ZL6 o 893,79
krom letvice na spodnjem delu odbijača in na bokih ter zadnjem delu vozila s

meglenki s funk. st. smerno prilag. ž

B stebriček v črni barvi  

Platišča iz lahke kovine "Clayton" 6 1/2J X 16 Z3E o 806,13
s 0,00

Platišča iz lahke kovine "Devonport" 7J X 17 Z3F o 2.155,39
*serijsko na nivoju Comfortline v kombinaciji z 4Motion pogonom ali 146 kW motorjem ter DMR o/s* 1.269,22

o 146,74

Platišča iz lahke kovine "Aracaju" 7J X 17 Z0B o 2.279,26
o 1.318,77

v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 123,87
s 0,00

Platišča iz lahke kovine "Aracaju" 7J X 17; črne* Z0C 0,00
*samo skupaj z "Edition" paketom o 1.471,23
v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem o 276,33

Platišča iz lahke kovine "Posada" 7J X 17 Z0D o 2.443,15
o 1.471,23

v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 276,33
o 161,99

Platišča iz lahke kovine "Woodstock" 7J X 17 Z2S o 2.443,15
o 1.471,23

v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 276,33
o 161,99

Platišča iz lahke kovine "Teresina" 8J X 18 Z0F o 3.390,30
o 2.426,00

v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 1.229,20
o 1.105,33

Platišča iz lahke kovine "Palmerston" 8J X 18 Z3M o 3.390,30
o 2.426,00

v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 1.229,20
o 1.105,33

Platišča iz lahke kovine "Springfield" 8J X 18 Z3I o 3.228,31
o 2.262,11

v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 1.065,31
o 943,34

Platišča iz lahke kovine "Springfield" 8J X 18; črne* Z0A 0,00
*samo skupaj z "Edition" paketom o 2.378,36
v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem o 1.183,46

Platišča iz lahke kovine "Valdivia" 8J X 18 Z0E o 2.426,00
v kombinaciji z 4Motion ali 146 kW motorjem ter DMR o 1.229,20

o 1.105,33

Varnostni vijak za platišča iz lahke kovine, z varovalom proti kraji 1PB o o o 55,27
*možno samo ob naročilu platišč iz lahke kovine

Rezervno kolo iz lahke kovine 1G3 o o o 373,52

Dinamično podvozje 2MH o o s 308,73
-prilagojeno vzmetenje in blažilniki, vozilo znižano za cca 20 mm

*ni možno za DMR

Znižano podvozje 2MD o o 161,99
-vozilo znižano za cca 20 mm

*ni možno za DMR

Dinamično uravnavanje podvozja DCC P7B o 1.612,25
-izbor blaženja: normal, comfort, sport o 1.627,50
- s standardnim podvozjem, *ni možno za DMR o 1.269,22

Barve

Platišča in 
pnevmatike

Podvozje

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.
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Podvozje Dinamično uravnavanje podvozja DCC P7C
-izbor blaženja: normal, comfort, sport o o 1.703,73
- z dinamičnim podvozjem, *ni možno za DMR o 1.398,81

Močnejše vzmetenje in močnejši blažilniki spredaj in zadaj 1BJ o o o 297,29
-zvišanje podvozja za približno 20 mm, *ni možno za DMR

Močnejše vzmetenje in še močnejši blažilniki - podvozje za slabe ceste 1BB o o o 617,46
-zvišanje podvozja za približno 20 mm, ni za DMR

Močnejši blažilniki in stabilizatorji spredaj in zadaj 2MG o o 592,68
o 607,93

Multivan Edition                  Z6A o 2.746,16
-B stebriček v črni barvi               

-stranska ogledala el.poklopna          

-LED sprednje luči                      

-tempomat in omejevalnik hitrosti       

-zadnje LED luči, zatemnjene            

-sprednji meglenki + 

za vozila z 4motion pogonom ali 146 kW motorjem o 2.807,15

Vrata Leva drsna vrata 5Q2 o s 729,90
-odpade stranska mizica

Leva drsna vrata zapiralno avtomatiko 5Q7 o 910,94
-odpade stranska mizica, samo v kombinaciji z 5R7

Zapiralna avtomatika za desna stranska drsna vrata 5R7 o o 181,04

Električno pomična desna drsna vrata, z zapiralno avtomatiko 5R4 o o 703,22
na Comfortline samo v kombinaciji s 5R7

Električno pomična desna in leva drsna vrata, z zapiralno avtomatiko PT4 o s 2.136,33
-odpade stranska mizica

Brez električnega pomika desnih in levih vrat ZT9 o -798,50
-samo zapiralna avtomatika

Zapiralna avtomatika za zadnja dvižna vrata 3RJ o o s 182,95

Električno odpiranje in zapiranje zadnjih dvižnih vrat ZEH o o o 849,96

Predpriprava za vlečno kljuko 1D7 o o o 297,29
ESP s programom za vleko prikolice

Snemljiva vlečna kljuka, z možnostjo zaklepanja 1D2 o o o 1.038,63
ESP s programom za vleko prikolice

Streha C-vodila v strešnih kanalih, za vgradnjo prtljažnika 3S4 o o o 163,89

Okna Drsno okno spredaj, levo v potniškem prostoru 4FN o o o 333,50

Drsno okno spredaj, desno v potniškem prostoru 4JN o o o 333,50

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru QL5 o o s 484,06

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru in zvočna izolacija Z2A o 920,47
-stekla s povečano zvočno izolacijo o 899,51

o 522,17

Rezervoar za gorivo Rezervoar za gorivo 80l 0F5 o o o 85,76

Oznake Oznaka "Bulli" na blatniku vozila in brez oznake modela na zadnjem delu vozila PB1 o o o 108,63

NOTRANJA OPREMA

Sedeži Vrtljiv voznikov in sovoznikov sedež ZS7 o o o 304,92
-ledvena opora

-nasloni za roke

*odpade možnost nastavitve sedežev po višini

Enojna komfortna sedeža v 3. sedežni vrsti namesto 3-sedežne klopi ZJ7 o o 0,00
-sedeža sta pomična in izgradna (nista vrtljiva)

-nasloni za roke 

*odpade prtljažni rolo, ni možno za DMR

Vlečne naprave

Posebni paketi

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.
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Sedeži Brez sedežev v 2. sedežni vrsti 3UA o o -945,24
$C2 o -1.246,35

Brez sedežev v 3. sedežni vrsti ZJ6 o o -945,24
-odpade prtljažni rolo 3VA o -682,25

Trije predali pod zadnjo klopjo QE9 o o o 74,32

Otroški sedeži Integriran otroški sedež v 2. sedežni vrsti QA1 o o 529,79

Dva integrirana otroška sedeža v 2. sedežni vrsti QA6 o o 1.072,93
ZB9 o 1.011,95

Sredinska večnamenska mizica 1U3 o s 476,43

Brez sredinske večnamenske mizice 1U0 o -222,97

Oblazinjenje v Napa usnju N1A o 3.809,56
o 1.880,96

Oblazinjenje Microfibra "ART Velours" N3R o s 1.911,45

Dekorativni elementi Dekorativni vložki "Gray Woodgrain" 7TH o o 0,00

Talne obloge Plastične/gumirane talne obloge v potniškem prostoru 5BE s o o 0,00

Talne obloge iz tapisona v potniškem prostoru 5BG o s s 163,89

Talne obloge v imitaciji lesa v potniškem prostoru 5BG o o 417,36
*ni možno za DMR

Predelna mreža za prtljažni prostor za KMR 3CX o o 213,44

Polica za podaljšanje ležišča v prtljažnem prostoru, z ležalno blazino za KMR 3U5 o o o 657,48
-za podaljšanje ležišča ob zloženi 3-sedežni klopi

*odpade prtljažni rolo

*smiselno naročiti s paketom "Za lahko noč" 

Paket "Za lahko noč" za KMR ZQ2 o o 545,04
-snemljive zavese za zatemnitev vseh oken voznikove kabine in potniškega prostora o 785,16
-tekstilna prevleka za zloženo 3-sedežno klop

-žepna svetilka (12v) 

-žepna svetilka (12v) 

-trije predali pod klopjo

VARNOSTNA OPREMA

Akustični parkirni sistem spredaj in zadaj 7X2 o o 771,82

Parkirna asistenca "Park Assist" 7X5 o o s 1.057,68
- s parkirnimi senzorji spredaj in zadaj

Kamera za vzvratno vožnjo KA1 o o o 341,13

Parkirna asistenca "Trailer Assist 1" PAR o o 682,25
- kamera za vzvratno vožnjo Rear View

- pomoč pri parkiranju prikolice

*samo v kombinaciji z vlečno kljuko

*obvezno naročilo 6XP ali Z0V ali Z0X

Parkirna asistenca "Trailer Assist 3" PAT o o 1.446,45
- kamera za vzvratno vožnjo Rear View in parkirni senzorji spredaj in zadaj

- pomoč pri parkiranju prikolice

*samo v kombinaciji z vlečno kljuko

*obvezno naročilo 6XP ali Z0V ali Z0X

Parkirna asistenca "Trailer Assist" z vključeno parkirno asistenco "Park Assist" PAU o o 1.739,94
- kamera za vzvratno vožnjo Rear View in parkirno asisteno "Park Assist" o 682,25
- pomoč pri parkiranju prikolice

*samo v kombinaciji z vlečno kljuko

*obvezno naročilo 6XP ali Z0V ali Z0X

Mizica

Oblazinjenje

Parkirni sistem

Prtljažni prostor

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.
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Sistem za nadzor prometa Front Assist 6K2 o o o 367,81
z mestno funkcijo zaviranja v sili

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov QR9 o o o 327,79

nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" Z0V 695,59
opozarjanje na vozila, ki se nahajajo v mrtvem kotu

asistenca za ohranjanje smeri "Lane Assist" Z0W o o o 937,62
v kombinaciji z radarskim tempomatom PAC o o o 560,29

nadzor menjave voznega pasu "Side Assist" in asist. za ohranjanje smeri "Lane Assist" Z0X o o o 1.633,21
v kombinaciji z radarskim tempomatom PAC o o o 1.255,88

Sistem zračnih blazin za KMR 4X8 o o o 615,55
-blazine za glavo na vseh zunanjih sedežih v potniškem prostoru(zavese)

Žarometi Meglenki v sprednjem odbijaču 8WH o o s 426,88

Naprava za čiščenje sprednjih žarometov 8W4 o o s 47,64
-ogrevane šobe za pranje žarometov in vetrobranskega st., prikazovalnik nivoja čistilne tekočine

LED žarometi z LED dnevnimi lučmi PXE o o s 1.515,06
-avtomatska regulacija dolžine sv. Snopa 8W4
-LED zadnje luči

Regulacija dolgih luči "Light Assist"   8G1 o o o 181,04

FUNKCIONALNA OPREMA

Air Care Climatronic ZZ9 o o s 449,75
- triconska avtomaska kilmatska naprava

-antialergijski filter

-komfortna obloga stropa z zračniki 

-dodatni uparjalnik

Ogrevanje sedežev v voznikovi kabini, z ločeno regulacijo 4A3 o o s 514,55

Termohladilni zaboj v prtljažnem prostoru ZK7 o o o 783,26
-za hlajenje in ohranjanje svežine hrane ter pijače (volumen 32l)

-dodatni akumulator brez vzdrževanja, z odklopnim relejem

v kombinaciji z PW3/PW5 o o o 465,00

Vodni grelnik s stikalno uro in daljinskim upravljanjem 7VE o o o 1.387,37

Vodni grelnik s stikalno uro in daljinskim upravljanjem 7VL o o o 1.732,31

Ogrevanje mirujočega vozila (zračni in vodni grelec) 3 PW3 o o o 2.309,75
-stikalna ura

-2. akumulator, brez vzdrževanja

Ogrevanje mirujočega vozila (zračni in vodni grelec) 4 PW5 o o o 2.660,41
-stikalna ura

-zračni grelnik z daljinskim upravljanjem

-2. akumulator, brez vzdrževanja

Ogrevanje mirujočega vozila (zračni in vodni grelec) 5 ZW7 o o o 3.260,71
-stikalna ura

-zračni in vodni grelnik z daljinskim upravljanjem

-2. akumulator, brez vzdrževanja

Zapora diferenciala - mehanska 1Y4 o o o 1.038,63
*možno za vozila s pogonom 4Motion

Asistenca za spust "Hill Descent Assist" UG5 o o o 116,25
*možno za vozila s pogonom 4Motion

Električni vmesnik za zunanje porabnike IS1 o o o 108,63
*nameščen pod voznikovim sedežem

Multifunkcijska naprava za zunanje porabnike IS2 o o o 586,97
*z multifunkcijsko napravo (kodiranje), za posebna vozila (predelave) 

Multifunkcijska naprava za zunanje porabnike IS4 o o o 415,45
*z multifunkcijsko napravo (kodiranje), za posebna vozila (predelave) 

Zračne blazine

Asistenčni sistemi

Elektrika

Zapora diferenciala

Zračenje, 
ogrevanje in 
hlajenje

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



Volkswagen Multivan 6.1
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2020_03

Datum izdaje: 23.10.2019

Veljavnost cen: za vozila ML20, do izdaje novega cenika
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Alarmna naprava 7AL o o s 369,71
-hupa z lastnim napajanjem

-nadzor notranjosti

-zaščita pred odvleko vozila

Ogledala Zunanji ogledali električno poklopni 6XP o o o 192,48

Rezervni ključ Štirje ključi za daljinsko centralno zaklepanje 8QM o o o 85,76

Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik "Premium" ZEO o s 177,23

Aktivni informacijski zaslon  ZEQ o s 552,66
digitalni merilniki; samo v kombinaciji z navigacijskim sistemom

Tempomat z omejevalnikom hitrosti 8T6 o o s 381,15

Radarski tempomat ACC do 210 km/h PAC o o 1.004,32
- Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili o 623,18

Paket luči ni vidljivost Z4A o s s 308,73
-senzor za dež, avtomatsko prižiganje luči, avtomatska zatrmnitev notranjega ogledala,

Vetrobransko steklo - električno ogrevano 4GR o o o 268,71

Radio Digitalni radiosprejem (DAB+) QV3 o o o 264,90
v kombinaciji z ZI8 o o 213,44

Navigacijski sistem "Discover Media"    ZIE o 1.314,96
-8  ̋barvni zaslon na dotik              o 1.252,07
-navigacija s 0,00
-2XUSB na armaturni plošči

-glasovno  upravljanje

-App-Connect (možnost brezžične povezave-odvisno od vrste telefona)

-6 zvočnikov

Navigacijski sistem "Discover Media Pro" ZI8 o 2.052,48
-9,2  ̋barvni zaslon na dotik o 958,58
-navigacija

-2XUSB na armaturni plošči

-glasovno  upravljanje

-App-Connect (možnost brezžične povezave-odvisno od vrste telefona)

-6 zvočnikov

Prostoročna telefonija Comfort z induktivnim polnenjem mobilnih aparatov 9IJ o o o 451,66

JAMSTVO

Podaljšano jamstvo za obdobje 5 leta oz. do. 160.000 km * $P5 o o o 414,80
* kar nastopi prej

Podaljšano jamstvo za obdobje 5. in 6. leta oz. do 200.000 km $P6 o o o 829,60
* kar nastopi prej

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju

kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam

prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi

goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.vw-gospodarska.si

Podaljšano jamstvo

Alarmna naprava

Vetrobransko steklo

Ostala funkcionalna 
oprema

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


