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1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) Ni na voljo za 
odprte izvedenke.     4) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja 
vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika 
ne odvezuje odgovornosti, da mora vozilo voziti preudarno.     Na sliki je prikazana tudi 
dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Posodobljena ikona  
Transporter  
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Original. 
Je merilo razreda, po katerem je ta dobil tudi svoje 
ime, na trgu je že več kot 70 let in je prejemnik 
številnih priznanj.   

Impresivna raznolikost izvedb.
Transporter je kot furgon, Krpan, kombi in kesonar 
na voljo v več kot 400 modelskih izvedbah. Za 
posamezne modele je na voljo več različnih višin 
strehe, medosnih razdalj, sedežnih paketov in 
kesonov.  

Preizkušena kakovost.  
Izjemno stabilna karoserija, trpežni materiali in 
izvrstna izdelava. 

Nova elektronika vozila.  
Električni krmilnik1) za specifične nadgradnje 
po meri strank in elektromehanski servo volan. 
Ta koncept servokrmiljenja omogoča aktivno 
in prilagodljivo podporo v skoraj vseh voznih 
situacijah in je osnova za vrsto novih asistenčnih 
sistemov.  

Najsodobnejši asistenčni sistemi. 
Odslej tudi z bočno zaščito1), 2), 3), asistenco za 
bočni veter2), 3), asistenco za ohranjanje smeri1), 2), 

3), 4), parkirnim sistemom s krmilno avtomatiko1), 

2), 3), asistenco za odparkiranje1), 2) in asistenco za 
manevriranje s prikolico1), 2), 3). Kamera za vzvratno 
vožnjo1) je prvič na voljo tudi v kombinaciji z 
zadnjimi krilnimi vrati.  6.1



01  Kombinirani instrument 
02  Večfunkcijski prikazovalnik Premium1) 

03  Navigacijski sistem Discover Media1)  
04  Deljeni predal 
05  12-voltna električna vtičnica 
06  Sovoznikov predal s ključavnico  
07  Predal za zložljivi meter 
08  Odprti predal 
09  Držalo za pijačo   

01  

02  
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1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Serijska oprema za Transporter kesonar z enim predalom. Dodatna oprema za doplačilo za Transporter furgon, Transporter kombi in Transporter Krpan z dvema predaloma. Ni na voljo v kombinaciji s funkcijo natovarjanja pod sedeži.     4) Za uporabo storitev We Connect 
potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na 
spletni strani portal.volkswagenwe.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
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Optimizirano, ergonomično voznikovo 
delovno mesto.  
Volan in voznikov sedež brezstopenjsko nastavljiva, 
čvrsto komfortno oblazinjenje, novo oblikovana 
armaturna plošča in izvrsten pregled nad okolico. 

Dobra prilagodljivost.  
Nova funkcija natovarjanja pod sedeži1), modularni 
sistem pritrditve sedežev1), velik izbor sedežnih 
paketov in nova dvosedežna sovoznikova klop s 
predalom s ključavnico2). 

Nadgradnja serijske opreme.  
Poleg mnogih novih elementov serijske opreme 
imajo vsa vozila zdaj radijski sistem z napravo za 
prostoročno telefoniranje in USB-vtičnico, notranjo 
LED-osvetlitev, centralno zaklepanje in električni 
pomik stekel. 

Odlična povezanost.  
Novi radijski in navigacijski sistemi1) z do 20,3 cm 
(8 palcev) velikim zaslonom na dotik, z integrirano 
SIM-kartico za internetno povezavo, asistenčni 
sistemi, digitalni sistem za upravljanje voznega 
parka We Connect Fleet1), 3) in indukcijsko1) 
polnjenje pametnih telefonov. 

Robustna notranjost. 
Nova vozniška kabina: armaturna plošča ter obloge 
vrat, stranic in sedežnih podnožij so zasnovane v 
temni, neobčutljivi antracitni barvi.   
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Maksimalna izraba prostora.  
Nobenega neizkoriščenega prostora, zato pa do 
2.975 mm1), 2) dolg in 1.940 mm1), 3) visok tovorni 
del, prostorna vozniška kabina in premišljen sistem 
odlagalnih mest. 

Inovativne transportne rešitve.  
Univerzalna tla4) za standardne vgradne regale, 
stropni zračnik4) in dodatno odzračevanje 
tovornega prostora4), obloge stranic iz lesonitnih 
plošč4) in nova funkcija natovarjanja pod sedeži4) s 
350 mm1) dodatnega prostora za tovor dolžine do 
3.325 mm1), 2). 

Optimalne terenske lastnosti.  
Štirikolesni pogon 4MOTION4), 5), menjalnik z dvojno 
sklopko DSG4), 5), asistenca za nadzorovani spust4), 6), 

7), asistenca za speljevanje na klancu7) in mehanska 
zapora diferenciala4), 6). 

Možnost individualiziranih 
prilagoditev za skoraj vse zahteve.  
Tesno sodelovanje s certificiranimi 
PremiumPartnerji in priznanimi proizvajalci 
panožno specifičnih nadgradenj. 

Odlične storitve.  
Ugodni modeli nakupa na leasing ali kredit, različne 
storitve zavarovanja, individualno prilagojene 
storitve in programi zvestobe.  

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko 
odstopajo.     2) Pri dolgi medosni razdalji. Izmerjena na talni višini dna vozila.     3) Pri 
izvedbi z visoko streho.     4) Dodatna oprema za doplačilo.     5) Ni na voljo za vse motorje.     
6) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.     7) V okviru sistemskih 
omejitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Vsebina  

08  Modelske izvedbe 
10  Transporter furgon 
18  Transporter kombi 
24  Transporter Krpan 
28  Transporter kesonar 

34  Predelave CustomizedSolution 

36  Pogonske tehnologije 
38  Asistenčni sistemi 
40  We Connect Fleet in We Connect 

42  Oprema 
47  Sedežne prevleke 
48  Barve lakov 
50  Platišča in pnevmatike 
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Tisti, ki da vse od sebe.  
Transporter kesonar. 

Kot osnovo za Bullija so v Volkswagnovi tovarni pred 
davnimi leti uporabili t. i. Plattenwagen, navadno 
vozilo s šasijo. V izvedbi s kesonom ostaja Transporter 
zvest svojim koreninam. Na voljo je z enojno ali 
dvojno kabino in različnimi izvedbami kesona.  

Transporter furgon. 

Pred več kot 70 leti je pomenil rešitev za manjše 
transportne naloge. Danes pa Transporter furgon 
zmore več kot kdajkoli doslej. Zavidanja vredno 
višino tovornega prostora združuje s sodobnimi 
asistenčnimi sistemi za podporo v cestnem prometu.  

Transporter Krpan. 

Namenjen je kombiniranemu prevozu oseb in blaga 
in je že leta pomemben član modelske družine 
Transporter. V vozilu je mogoče istočasno prevažati 
do šest oseb in do dve euro paleti.  

Transporter kombi. 

Transporter kombi že od leta 1950 prepriča s 
sedežnimi vrstami, ki jih je mogoče enostavno 
izgraditi. Zato ga lahko preprosto spremenimo iz vozila 
za profesionalni prevoz potnikov v vozilo za prevoz 
tovora. Prilagodljiva notranjost in številne sedežne 
kombinacije nudijo rešitev za domala vsako situacijo.

Transporter – Modelske izvedbe 09Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 



Prostor za vse.  

1) Pri izvedbi z dolgo medosno razdaljo in visoko streho.     2) Pri izvedbi z visoko streho. Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     3) V okviru sistemskih omejitev.     4) Ni na voljo za odprte izvedenke.     5) Dodatna oprema za doplačilo.     Na slikah 
je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Transporter
furgon  

Veliko tovora. Veliko prometa. Veliko postankov. 

Pri tem vam Transporter furgon nudi praktično 

podporo. Z zelo nizkim nakladalnim robom, 

izredno veliko višino tovornega prostora in 

premišljenimi rešitvami za pritrditev tovora 

zagotavlja idealne delovne pogoje. Poleg 

tega v kombinaciji z elektromehanskim servo 

volanom na cesto prinaša še več praktičnih 

asistenčnih sistemov.  

Posebnosti  
• Najbolj pestra izbira različnih izvedb  
• Maksimalna priklopna obremenitev 2,5 t  
• Nosilnost do 1,4 t  
• Optimalno razmerje med   
• dolžino vozila in dolžino tovornega 

prostora 
• Prostor za do tri euro palete  
• Prostornina tovornega prostora do 6,7 m3 1) 

• Višina tovornega prostora do 1.940 mm2)  
• Dve medosni razdalji in dve višini strehe  
• Velika ponudba različnih predelnih sten  
• Ergonomsko delovno mesto 
• Asistenca za bočni veter3), 4)  NOVO   

Vzvratno parkiranje.    
Novi parkirni sistem s krmilno avtomatiko3), 4), 5) s 
samodejnim optimalnim vrtenjem volana pomaga 
pri parkiranju na prečna in bočna parkirna mesta. 

Kos skrajnim obremenitvam.  
Z novim kurirskim paketom5) so načrtno ojačani še 
posebej izpostavljeni deli v dostavnih vozilih.  

Vse večja gostota prometa.  
Asistenca za menjavo voznega pasu3), 4), 5) 
nadzoruje območje, ki je izven voznikovega 
vidnega polja.  

Transporter– Transporter furgon  11 



Alternativa vedno pri roki.   
Pritrdilna vodila1) na oblogah stranic, tleh in 
predelni steni omogočajo dodatno pričvrstitev 
tovora.  

Prevažanje dolgega tovora.   
Nova funkcija natovarjanja pod sedeži1) 
omogoča varen prevoz predmetov z dolžino do 
3.325 mm2), 3).  

Natovarjanje euro palet s strani.    
Drsna vrata z efektivno širino odpiranja,  
ki znaša 1.017 mm3), 4), olajšujejo nakladanje 
tovora z viličarjem.   

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Pri dolgi medosni razdalji. Izmerjena na talni višini dna vozila.     3) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     4) Velja za mehanska drsna vrata.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za 
doplačilo.  

Zaščita pred krajo.   
Z novo ključavnico za tovorni prostor1) je tovorni prostor 
možno zaklepati ločeno od vozniške kabine.  

Natovarjanje in raztovarjanje v mestu.   
Zadnja krilna vrata1) omogočajo prilagodljivo uporabo 
1.473 mm3) široke vratne odprtine tovornega prostora.  

Pritrjevanje težkega tovora.  
Pritrdilni obročki na tleh so razporejeni tako, 
da je med njimi mogoče postaviti po eno euro 
paleto.  

Transporter– Transporter furgon  13



Ohranite pregled.    
Udobno voznikovo delovno mesto v parkirnem položaju 
odpira povsem nove prednosti. Na voljo so številne 
odlagalne površine, nova notranja LED-osvetlitev pa 
skrbi za optimalno delovno osvetlitev. 

Prostor za dolg dan.    
Dvojni predal v vratih nudi veliko prostora za 
dokumente, naprave in malico.  

Enostavna skrb za red.    
Praktični deljeni predal je idealen za shranjevanje 
dokumentov in naprav, ki morajo biti na dosegu.  

Vedno napolnjen telefon.  
Novi vmesnik za mobilni telefon Comfort s funkcijo 
indukcijskega polnjenja* polni kompatibilne naprave, ko 
so odložene v predalu.  

Transporter– Transporter furgon  15* Dodatna oprema za doplačilo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  



Tehnični podatki in serijska oprema 

Transporter furgon  

Kratka medosna razdalja Mere v mm1)  

visoka  
streha4)  

normalna  
streha  

višina  
spodnjega roba 
tovornega  
prostora 56

8 
/ 

56
6 

 

Tovorna kapaciteta modela Transporter furgon   

sedežni paketi  
z 2 ali 3 sedeži   

kratka   
medosna 

razdalja 

dolga   
medosna 

razdalja 

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     3) Pri uporabi štirih strešnih nosilcev.     4) Izvedba z visoko streho na voljo samo z zadnjimi krilnimi vrati.     5) Odvisno od kombinacije 
motorja in menjalnika.     6) Dodatna oprema za doplačilo.     7) Izmerjeno na talni višini vozila.     8) V okviru sistemskih omejitev.     9) Ni na voljo za odprte izvedenke.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

funkcija natovarjanja pod sedeži6), 7) 2.922 / 3.325  

993 / 993  

euro palete
800 x 1.200 mm

medosna razdalja 3.000 / 3.400

dolžina vozila 4.904 / 5.304  

euro-3 palete
1.000 x 1.200 mm

908 / 908  

zabojniki na kolescih
720 x 830 mm

1.904 / 1.904  

2.297 / 2.297  

1.
99

0 
 2.

47
7 

 

tovorni prostor7) brez predelne stene 2.572 / 2.975  

Zadnja krilna vrata za visoko 
streho. 
Medtem ko so pri izvedbi z normalno 
streho zadnja krilna vrata opcijska, 
so pri izvedbi z visoko streho del 
serijske opreme. Zadnja krilna vrata 
imajo lahko pločevinast okenski izrez 
ali stekleno okno, po želji so na voljo 
tudi s kotom odpiranja 250° in s 
stransko blokado.  

1.
94

0 

1.
41

0 

1.
70

0 
 

20
1 

/ 
20

2

1.
24

4 

Mere 
Normalna streha 
kratka/dolga medosna 
razdalja

Visoka streha  
dolga medosna 
razdalja  

Tovorni prostor
površina v m2 4,3 / 5,0  5,0  

Drsna vrata 
širina x višina v mm1) 1.017 x 1.282  1.017 x 1.282  

Električna drsna vrata 
širina x višina v mm1) 954 x 1.282  954 x 1.282  

Zadnja dvižna vrata  
širina x višina v mm1) 1.473 x 1.299  —  

Zadnja krilna vrata  
širina x višina v mm1) 1.473 x 1.299 1.473 x 1.694  

Obračalni krog 
v mm1) 11.900 / 13.200 13.200  

Mase (kg)  

Dov. skupna masa  3.200 / 3.200 3.200  

Maks. priklopna 
obremenitev  

do 2.5002) / 
do 2.5002)  do 2.5002)  

Maks. obremenitev strehe 1503) / 100 100  
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Dolga medosna razdalja   

Zunanjost

Odbijača, mreža hladilnika, ohišji zunanjih ogledal, 
vratne kljuke in kljuka na zadnjih dvižnih vratih v  
črni barvi

Mreža hladilnika z dvojno kromirano letvijo  NOVO 

Halogenski žarometi H7  NOVO 

16- ali 17-palčna jeklena platišča5)

Rezervno kolo normalne velikosti

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali  

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Klimatska naprava v vozniški kabini z elektronskim
uravnavanjem

Termoizolacijska stekla

Voznikovo delovno mesto

Armaturna plošča z odprtimi predali, držaloma za 
pijačo in sovoznikovim predalom s ključavnico  NOVO 

Dva enojna sedeža

Tekstilne sedežne prevleke "Double Grid" v titanovo 
črni barvi  NOVO 

Volan nastavljiv po višini in globini

Električni pomik stekel

Notranja LED-osvetlitev in dve bralni lučki v stropni 
konzoli  NOVO 

12-voltna električna vtičnica

Robustna gumijasta talna obloga v vozniški kabini

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Audio z dvema 
zvočnikoma, režo za SD-kartice, Bluetooth napravo  
za prostoročno telefoniranje in USB-vmesnikom

Digitalni radiosprejem (DAB+)

Tovorni prostor

Drsna vrata na desni strani

Zadnja krilna vrata z okni

Poklopni pritrdilni obročki

Polvisoke obloge stranic iz lesonitnih plošč

LED-osvetlitev tovornega prostora, vklop/izklop iz 
vozniške kabine  NOVO

Dvigalka in orodje

Visoka predelna stena z oknom

Asistenčni in varnostni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO 

Asistenca za bočni veter8), 9)  NOVO 

Zavorna asistenca

Dnevne luči

Asistenca za speljevanje na klancu8)

Funkcija večnaletnega zaviranja8)

Elektronski stabilizacijski program8)

Antiblokirni sistem (ABS)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Elektronska zapora diferenciala (EDS)

Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika

Elektronska blokada zagona motorja

Opozorilnik za nepripet varnosti pas za voznika

Centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima 
upravljalnikoma in notranjimi stikali



* V okviru sistemskih omejitev. Ni na voljo za odprte izvedenke.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Eden za vse.  

Transporter   
kombi 
Več voženj. Več obremenitev. Več nalog. 

Transporter kombi ima prave lastnosti za 

vse našteto. Ker ima sedežne prevleke, ki 

so še posebej neobčutljive za umazanijo, 

in v notranjosti veliko prostora za glavo, se 

boste na vseh sedežnih mestih počutili enako 

udobno. Poleg tega je zaradi sedežnih klopi 

in sedežev, ki jih je mogoče hitro odstraniti, 

pripravljen tudi na velike transportne naloge.  

Posebnosti  

• Prostor za do devet oseb  
• Prilagodljiva notranjost  
• Številne sedežne kombinacije 
• Easy Entry na obeh straneh – če ima vozilo 

dvoje drsnih vrat  
• Vsa naslonjala so vodoravno zložljiva   
• Trpežne sedežne prevleke  NOVO  
• Klimatska naprava  
• Asistenca za bočni veter*  NOVO  

Ne bojte se sesti vanj.  
Nove tekstilne sedežne prevleke so 
še posebej neobčutljive za umazanijo.

Za hitro vstopanje in izstopanje. 
Funkcija Easy Entry z enim 
samim prijemom omogoča prost 
dostop do 3. sedežne vrste.  

Transporter – Transporter kombi  19 



Transporter – Transporter kombi  21 
1) Serijska oprema za Transporter kesonar z enim predalom. Dodatna oprema za doplačilo za Transporter furgon, Transporter kombi in Transporter Krpan z dvema predaloma. Ni na voljo v kombinaciji s funkcijo natovarjanja pod sedeži.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) V okviru sistemskih omejitev. 
Ni na voljo za odprte izvedenke.     4) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Varno pospravite  
dragocene predmete. 
Novi predal s ključavnico1) 
pod sediščem ščiti pred 
nepooblaščenim dostopom.

Potrebujete povsem ravno površino? 
Vsa naslonjala klopi in enojnih sedežev v 
potniškem prostoru je mogoče vodoravno 
poklopiti na sedišča.  

Nepregledno mesto.    
Nova bočna zaščita2), 3) pomaga pri 
hitrem manevriranju. 

Zaščita na licu mesta. 
Z maks. 2.200 mm4) višino odpiranja je zadnja 
dvižna vrata mogoče uporabiti tudi kot 
nadstrešek. 



Tehnični podatki in serijska oprema

Transporter kombi  

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     3) Pri uporabi štirih strešnih nosilcev.     4) Skupno je za Transporter kombi s kratko medosno razdaljo na voljo 13 sedežnih paketov, 
za Transporter kombi z dolgo medosno razdaljo pa je na voljo 20 sedežnih paketov.     5) Izmerjena na talni višini dna vozila.     6) Na strani drsnih vrat, pri dvoje drsnih vratih na obeh straneh.     7) Velja za vozila z enimi drsnimi vrati.     8) Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     9) V okviru 
sistemskih omejitev.     10) Ni na voljo za odprte izvedenke.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Sedežni paketi za model Transporter kombi, kratka in dolga medosna razdalja4)   

dolžina prtljažnika5)

v mm   

kratka  
medosna 

razdalja  

dolga 
medosna 

razdalja  

prtljažnik5) 298

prtljažnik5) 1.600 / 1.967  

Za mere, ki tukaj niso navedene, gl. Transporter furgon na str. 16–17.   

4 sedežna mesta  

1.600  

1.967  

4. sedežna 
vrsta  

3. sedežna 
vrsta  

5 sedežnih mest  

2. sedežna 
vrsta  

1.
62

77)
  

prtljažnik5) 2.572 / 2.938  

1.
24

4 
 

1.600  

1.967  

 Easy Entry6)  

1. sedežna 
vrsta  

1.600  

1.967  

1.600  

1.967  

visoka 
streha  

normalna 
streha  

višina  
spodnjega  
roba  
tovornega 
prostora 

1.
92

4 

1.
39

7 
/ 

1.
39

4 
 

57
6 

/ 
57

4 
 

6 sedežnih mest  

1.600  

1.967  

 Easy Entry6)  

Mere v mm1)  

1.600  

1.967  

1.118  

7 sedežnih mest  

739  

1.118  

1.118  1.118  

8 sedežnih mest  

739  

1.118  

 Easy Entry6)  

739  

1.118  

 Easy Entry6)  

1.118  

9 sedežnih mest  

 Easy Entry6)  

739  

1.118  

298  
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Mere 
Normalna streha 
kratka/dolga medosna 
razdalja

Visoka streha  
dolga medosna 
razdalja  

Potniški/prtljažni prostor 
površina v m2 4,3 / 5,0  5,0  

Drsna vrata  
širina x višina v mm1) 1.017 x 1.264 1.017 x 1.264 

Električna drsna vrata
širina x višina v mm1) 954 x 1.282  954 x 1.282  

Zadnja dvižna vrata  
širina x višina v mm1) 1.473 x 1.290 —  

Zadnja krilna vrata  
širina x višina v mm1) 1.473 x 1.290 1.473 x 1.694  

Obračalni krog
v mm1) 11.900 / 13.200 13.200  

Mase (kg)

Dov. skupna masa do 3.200 / do 3.200 do 3.200 

Maks. priklopna 
obremenitev

do 2.5002) / 
do 2.5002)  do 2.5002)  

Maks. obremenitev strehe 1503) / 100 100  

Zunanjost

Odbijača, mreža hladilnika, ohišji zunanjih ogledal, 
vratne kljuke in kljuka na zadnjih dvižnih vratih v črni 
barvi

Mreža hladilnika z dvojno kromirano letvijo  NOVO 

Halogenski žarometi H7  NOVO 

16-palčna ali 17-palčna jeklena platišča8)

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Klimatska naprava z elektronskim uravnavanjem 
Climatic 3

Termoizolacijska stekla

Dodatni grelec

Voznikovo delovno mesto

Armaturna plošča z odprtimi predali, držaloma za 
pijačo in osvetljenim sovoznikovim predalom s 
ključavnico  NOVO 

Dva enojna sedeža

Tekstilne sedežne prevleke "Double Grid" v titanovo 
črni barvi  NOVO 

Volan nastavljiv po višini in globini

Električni pomik stekel

Varnostno notranje vzvratno ogledalo z možnostjo 
zasenčenja

Notranja LED-osvetlitev in dve bralni lučki v stropni 
konzoli  NOVO 

12-voltna električna vtičnica

Robustna gumijasta talna obloga v vozniški kabini

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Audio z dvema 
zvočnikoma, režo za SD-kartice, Bluetooth napravo  
za prostoročno telefoniranje in USB-vmesnikom

Potniški prostor

Stranska okna

Drsna vrata na desni strani

Zadnja dvižna vrata z oknom

Poklopni pritrdilni obročki

Plastična zaščita spodnjega nakladalnega roba

Plastična stopnica

Obloge stranic iz lesonitnih plošč

LED-osvetlitev, vklop/izklop iz vozniške kabine  NOVO 

Dvosedežna klop in sedež s funkcijo Easy Entry (2+1)

Trosedežna klop v tretji sedežni vrsti

Gumijasta talna obloga

Asistenčni in varnostni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO 

Asistenca za bočni veter9), 10)  NOVO 

Zavorna asistenca

Dnevne luči

Asistenca za speljevanje na klancu9)

Funkcija večnaletnega zaviranja9)

Elektronski stabilizacijski program9)

Antiblokirni sistem (ABS)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Elektronska zapora diferenciala (EDS)

Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika

Elektronska blokada zagona motorja

Opozorilnik za nepripet varnosti pas za voznika

Centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima 
upravljalnikoma in notranjimi stikali

Kratka medosna razdalja Dolga medosna razdalja   

prtljažnik5) 739 / 298



1) Serijska oprema za Transporter Krpan Comfortline.     2) Pri dolgi medosni razdalji.     3) Izmerjena na talni višini dna vozila. Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.      Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Transporter   
Krpan 
Različne naloge. Različne ekipe. 

Različni delovni pripomočki. Transporter  

Krpan zagotavlja potrebno fleksibilnost za 

vse to. S premišljeno enoto, ki jo sestavljata 

3-sedežna klop in visoka predelna stena, 

združuje funkcionalnost furgona in kombija.  

Za zadovoljevanje različnih želja glede udobja 

sta na voljo paketa opreme Krpan in Krpan plus.

Posebnosti  

Prostor za vse. 
Tovorni prostor je kot nalašč za razne 
potrebe, za katere se uporablja furgon.

Vsi sedijo varno. 
3-sedežna klop z integrirano predelno 
steno potniški prostor v celoti ločuje od 
tovornega prostora.4) 

• 5–6 sedežnih mest
• Prostornina tovornega prostora do 4,4 m3 2)

• 3-sedežna klop z visoko predelno steno in 
oknom iz varnostnega stekla

• Dolžina tovornega prostora do 1.994 mm2),3)

• Prostor za do 2 euro paleti
• Bralni LED-lučki v potniškem prostoru  NOVO 

• Dvojna polnilna USB-vtičnica  NOVO 

• Homologiran kot tovorno vozilo
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Vse v enem.  



Tehnični podatki in serijska oprema  

Transporter Krpan  

normalna  
streha  

višina  
spodnjega roba 
tovornega 
prostora  

993 / 993  

Tovorna kapaciteta modela Transporter Krpan  

euro palete  
800 x 1.200 mm    

medosna razdalja 3.000 / 3.400  

dolžina vozila 4.904 / 5.304  

euro-3 palete  
1.000 x 1.200 mm    

 Mere v mm1)  

908 / 908  

zabojniki na kolescih  
720 x 830 mm    

20
1/

  
20

2 
  

sedežni 
paketi 
z 2 ali  

3 sedeži   

kratka  
medosna 

razdalja  

dolga  
medosna 

razdalja  

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     3) Izmerjeno na talni višini vozila.     4) Velja za Krpan Plus.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

1.904 / 1.904  

2.297 / 2.297   

1.
90

0 
 

tovorni prostor3) 1.594 / 1.994

Transporter – Transporter Krpan  27

Mere Normalna streha 
kratka/dolga medosna razdalja

Potniški/prtljažni prostor 
površina v m2 4,3 / 5,0

Drsna vrata  
širina x višina v mm1) 1.017 x 1.264

Zadnja dvižna vrata  
širina x višina v mm1) 1.473 x 1.290

Zadnja krilna vrata  
širina x višina v mm1) 1.473 x 1.290

Obračalni krog 
v mm1) 11.900 / 13.200

Mase (kg)

Dov. skupna masa do 3.200 / do 3.200

Maks. priklopna 
obremenitev do 2.5002) / do 2.5002)

Maks. obremenitev strehe 100 / 100

Dva paketa opreme

Transporter Krpan je zasnovan na osnovi modela 
Transporter kombi, Krpan Plus pa na osnovi 
Transporter furgona. Pregled serijske opreme najdete 
na straneh 16–17. 

Paket opreme Krpan

Dva enojna sedeža spredaj, 3-sedežna klop zadaj

Pritrdišča ISOFIX in Top-Tether za otroške sedeže na 
zunanjih sedežih 3-sedežne klopi  NOVO 

Tekstilne sedežne prevleke "Bricks" v titanovo črni 
barvi  NOVO

Stranska okna v potniškem prostoru

Gumijasta talna obloga potniškem in tovornem 
prostoru

Visoka kovinska predelna stena z oknom iz 
varnostnega stekla

Zadnja dvižna vrata z ogrevanim oknom

Paket opreme Krpan Plus

Serijska oprema modela Transporter furgon

Dva enojna sedeža spredaj, 3-sedežna klop s 
predalom zadaj

Pritrdišča ISOFIX in Top-Tether za otroške sedeže na 
zunanjih sedežih 3-sedežne klopi  NOVO 

Tekstilne sedežne prevleke "Bricks" v titanovo črni 
barvi  NOVO 

12-voltna električna vtičnica in dvojna polnilna  
USB-vtičnica v potniškem prostoru  NOVO 

Stranska okna v potniškem prostoru

Tla iz plastične mase (TPO) v potniškem prostoru

Visoka predelna stena z oknom iz varnostnega stekla

Visoke obloge stranic v tovornem prostoru  NOVO 

Zadnja dvižna vrata z ogrevanim oknom

pr
ed

el
na

 s
te

na
  

1.
70

0

1.
24

4

Kratka medosna razdalja Dolga medosna razdalja   



Za vse vrste tovora.  
* Pri izvedbi z dolgo medosno razdaljo in enojno kabino.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Transporter   
kesonar 
Težek stroj. Težek tovor. Težek teren. 

Transporter kesonar ima neizmeren potencial 

za to. Ker premaguje strme vzpone do naklona 

37°, njegova nosilnost pa znaša do 1.243 kg, 

ga domala noben vaš cilj ne odvrne. Različne 

tovorne površine, opreme in sedežni paketi 

omogočajo odlično prilagoditev glede na delo.  

Posebnosti  
• Izjemno robustna kakovost
• Največja izbira kesonov v segmentu
• Za 2 do 6 oseb in opremo
• Tudi kot nizki kesonar z enojno kabino  
• Premišljene rešitve za varen prevoz tovora
• Čvrsti varnostni zapahi
• Tovorna površina do 5,7 m2*

Pričvrstitev nepraktičnega tovora. 
Pritrdilni obročki za pritrjevanje materiala in strojev so 
vdelani v dno kesona.  

Za več udobja na dolgih vožnjah.  
Sedeži iz oblikovno stabilne penaste mase imajo tudi po 
več letih prijetno mehko oblazinjenje.  
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Hitro pri roki.  
V zabojnikih* s ključavnico je dovolj 
prostora za razno orodje, verige, pritrdilne 
pasove in mreže za zavarovanje tovora.  

Privarčuje veliko moči.  
Stopnica iz nerjaveče in nedrseče aluminijaste 
rebričaste pločevine omogoča lažji dostop do 
tovorne površine.  

* Dodatna oprema za doplačilo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Vzemite s seboj celotno ekipo.  
V dvojni kabini je dovolj prostora za 
do šest oseb.  

Priročno raztovarjanje.  
Čvrsti varnostni zapahi za stranice 
tudi po dolgem času še vedno delujejo 
brezhibno.  
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Tovorna kapaciteta modela Transporter kesonar 

kratka  
medosna 

razdalja  

dolga  
medosna 

razdalja  

euro-3 palete  
1.000 x 1.200 mm    

normalna 
streha  

39
2 

/  
 

39
2 

/  
 

39
2 

 
90

8 
/ 

90
4 

/ 
90

4 
 

1.189 / 1.189 / 1.189  

Dvojna kabina, dolga medosna razdalja   

medosna razdalja 3.000 / 3.400 / 3.400  

dolžina vozila 5.100 / 5.500 / 5.500  

20
1/

 
20

2/
  

20
2 

 

908 / 908 / 908  

 Mere v mm1)  

1.994 / 1.994 / 1.994  

1.
94

8 
/ 

1.
94

8 
/ 

1.
94

8 
 

1.
94

0 
 

tovorna površina3) 2.169  

2.300 / 2.300 / 2.300 

Nizki kesonar.  
Transporter je na voljo tudi z 
nizkim kesonom in enojno kabino. 
Z nizkim nakladalnim robom 
dopolnjuje raznolike transportne 
rešitve Transporterja.  

Tehnični podatki in serijska oprema  

Transporter kesonar  

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     3) Izmerjena na višini dna kesona.     4) Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     5) Ni na voljo v kombinaciji s funkcijo natovarjanja 
pod sedeži.     6) V okviru sistemskih omejitev.     7) Programiranje mogoče prek opcijskega večfunkcijskega prikazovalnika.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  Transporter – Transporter kesonar  33

Kratka medosna razdalja Dolga medosna razdalja   

Mere 
Enojna kabina 
kratka/dolga medosna 
razdalja

Dvojna kabina 
dolga medosna 
razdalja  

Tovorna površina 
površina v m2 4,9 / 5,7  5,0  

Obračalni krog
v mm1) 11.900 / 13.200 13.200  

Mase (kg)

Dov. skupna masa
do 3.000 /  
do 3.000 do 3.000 

Maks. priklopna 
obremenitev

do 2.5002) / 
do 2.5002)  do 2.5002)  

Zunanjost

Odbijača, mreža hladilnika, ohišji zunanjih ogledal, 
vratne kljuke in kljuka na zadnjih dvižnih vratih v črni 
barvi

Mreža hladilnika z dvojno kromirano letvijo  NOVO 

Halogenski žarometi H7  NOVO 

16-palčna ali 17-palčna jeklena platišča4)

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Klimatska naprava v vozniški kabini z elektronskim 
uravnavanjem

Termoizolacijska stekla

Voznikovo delovno mesto

Armaturna plošča z odprtimi predali, držali za pijačo 
in sovoznikovim predalom s ključavnico  NOVO 

Dvosedežna sovoznikova klop s predalom s 
ključavnico5)

Tekstilne sedežne prevleke "Double Grid" v titanovo 
črni barvi  NOVO 

Volan nastavljiv po višini in globini

Električni pomik stekel

Varnostno notranje vzvratno ogledalo z možnostjo 
zasenčenja

Notranja LED-osvetlitev in dve bralni lučki v stropni 
konzoli  NOVO 

12-voltna električna vtičnica

Robustna gumijasta talna obloga v vozniški kabini

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Audio z dvema
zvočnikoma, režo za SD-kartice, Bluetooth
napravo za prostoročno telefoniranje in USB-
vmesnikom

Potniški prostor (dvojna kabina)

Stranska in zadnje okno

Dvoje vrat

3-sedežna klop

Polvisoke obloge stranic iz lesonitnih plošč v zadnjem 
delu

Asistenčni in varnostni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO 

Zavorna asistenca

Dnevne luči

Asistenca za speljevanje na klancu6)

Funkcija večnaletnega zaviranja6)

Elektronski stabilizacijski program6)

Antiblokirni sistem (ABS)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Elektronska zapora diferenciala (EDS)

Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika

Elektronska blokada zagona motorja

Opozorilnik za nepripet varnosti pas za voznika

Centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima 
upravljalnikoma in notranjimi stikali7)

euro palete  
800 x 1.200 mm    

sedežni 
paketi 
z 2 ali  

3 sedeži   

tovorna površina3) 2.539 / 2.939  



Prilagojen po 
meri.  

Idealni predpogoji za predelave po meri. 

Transporter ima to, kar je ključno za predelave: edinstveno 
prilagodljivo zasnovo. Začne se pri izbiri med dvema medosnima 
razdaljama in med dvema višinama strehe. Nato je mogoče izbirati 
med petimi razredi dovoljene skupne mase (od 2,6 t do 3,2 t). 
Nenazadnje pa je tudi podvozje s prilagodljivimi vzmetmi, blažilniki 
in stabilizatorji individualno nastavljeno za vsako vozilo. 
Vsem izvedbam je skupna zavidanja vredna notranja višina 
tovornega prostora, ki je idealna za vgradnjo regalov.  

1) Na sliki so prikazane individualne nadgradnje in predelave.     2) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Potujoča delavnica.1)  

Vse, kar potrebujete. Oprema 
vključuje paket za pritrditev tovora, 
modularni blok z delovno mizo in 
regalni blok. 

Vozilo s hladilnikom.1)  

Privarčuje veliko energije. 
Aerodinamični hladilni agregat 
pri nastavljeni temperaturi 0 °C in 
zunanji temperaturi 30 °C porabi  
1 kW moči.  

Reševalno vozilo.1)  

Nudi največjo možno zaščito. Reševalno vozilo izpolnjuje več kot pa 
le zahteve veljavnega standarda. Za prilagoditev ustreznemu namenu 
uporabe je reševalno vozilo na voljo v različnih modelskih izvedbah.   

Avtodom.1)  

Prinaša veliko svobode. Koncept 
visoke strehe znamke Westfalia 
vključuje stojno višino v celotnem 
bivalnem delu in 1.300 mm2) široko 
dvojno posteljo.

Vozilo urgentnega zdravnika.1)  

Olajšuje zdravniško pomoč. 
Kakovostno predelavo, ki izpolnjuje 
vse kriterije standarda DIN 
75079, je mogoče individualno 
konfigurirati.  
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Obremenitve in 4MOTION.  

Štirikolesni pogon 4MOTION.1), 2) Z elektronsko krmiljeno lamelno 
sklopko na zadnji premi prenos moči samodejno prilagaja posameznim 
voznim situacijam.  Nizka teža sistema je osnova za optimalne vozne 
lastnosti in visoko vozno dinamiko. 

Mehanska zapora diferenciala.1), 3) Kot dodatna podpora za 
štirikolesni pogon 4MOTION1), 2) je za zadnjo premo na voljo mehanska 
zapora diferenciala, ki olajšuje speljevanje v težkih pogojih izven 
urejenih cest. Zato se Transporter med vsemi tekmeci uvršča med 
vozila z najbolj suverenimi terenskimi lastnostmi.  

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Ni na voljo za vse motorje.     3) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.     4) V okviru sistemskih omejitev.     5) Na voljo samo v kombinaciji z vlečno kljuko ali predpripravo za vlečno kljuko.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je 
na voljo za doplačilo.  

Maksimalna priklopna obremenitev 2,5 t. V kombinaciji s 6- in 
7-stopenjskim menjalnikom je mogoča priklopna obremenitev do 2,5 
t.  

Vlečna naprava.1) Glede na potrebe se lahko odločite za togo ali za 
snemljivo vlečno kljuko, ki omogoča večjo fleksibilnost.  

Funkcija stabiliziranja prikolice.1), 4), 5) Samodejno umiri prikolico, če 
jo na cesti začne zanašati. Načrtno zaviranje stabilizira prikolico.  

17-palčne zavore.1) Za visoke obremenitve zasnovano 17-palčno 
podvozje s 17-palčnimi kolutnimi zavorami spredaj in 16-palčnimi 
kolutnimi zavorami zadaj je na voljo za vse motorje. Za določene motorje 
so 17-palčne zavore serijske.  

Zaščita dna vozila. 1) Za zanesljivo zaščito na neutrjenih terenih skrbijo 
posebni ščitniki za motor, menjalnik in diferencial na zadnji premi ter letve 
pragov za zunanje spodnje nosilce.  S prikolico po strmini navzgor. 

Menjalnik z dvojno sklopko DSG1), 

2) prestavlja brez prekinitve vlečne 
sile in se prilagaja voznikovemu 
načinu vožnje.  

Polno natovorjen po klancu navzdol.   
Asistenca za nadzorovani spust1), 3), 4) z 
zmanjšanjem števila motornih vrtljajev 
in po potrebi s posegom v zavorni sistem 
zagotavlja nadzorovano in udobno vožnjo 
po klancu navzdol.  
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Za velike premike.



Video predstavitev izbranih asistenčnih 
sistemov na vwn.de/fas 

Parkirni sistem s krmilno 
avtomatiko Park Assist.1), 2), 3)  
 NOVO  

S samodejnim optimalnim vrtenjem 
volana pomaga pri parkiranju na 
prečna in bočna parkirna mesta.   

Asistenca za manevriranje s 
prikolico Trailer Assist.1), 2), 3)  NOVO    

Med manevriranjem na prečna 
parkirna mesta in pri natančni 
vzvratni vožnji do nakladalne 
klančine ali drugih ciljev olajšuje 
obračanje vozila s pripeto prikolico.  

Bočna zaščita.1), 2), 3)  NOVO  

Med vožnjo nadzira bočni strani 
vozila in na zaslonu infotainment 
sistema opozori, če se vozilo 
kritično bliža stebru ali steni.  

Sistem za nadzor tlaka v 
pnevmatikah.1), 2), 3), 4)  NOVO  

Pred in med vožnjo voznika 
seznanja s trenutnim tlakom 
v pnevmatikah in ga opozarja 
na morebiten padec tlaka. V 
vseh kolesih so senzorji, ki prek 
radijskega signala javljajo tlak v 
pnevmatikah. 

Prepoznavanje prometnih 
znakov.1), 2)  NOVO  

S posebno kamero zaznava 
hitrostne omejitve, prepovedi 
prehitevanja ter časovno in 
vremensko pogojene omejitve ter 
voznika obvešča na večfunkcijskem 
prikazovalniku.  

Asistenca za bočni veter.2), 3) 

 NOVO 

S samodejnim zaviranjem ob 
močnih bočnih sunkih vetra 
stabilizira vozilo.  

Asistenca za ohranjanje smeri 
Lane Assist.1), 2), 3), 5)  NOVO  

Z večfunkcijsko kamero snema 
vozni pas, po katerem vozi vozilo, 
in ob nevarnosti, da bo vozilo 
prevozilo omejevalno črto voznega 
pasu, poseže v krmiljenje.  

Asistenca za odparkiranje.1), 2) 

 NOVO  

Pomaga pri vzvratnem 
odparkiranju. Če se voznik ob 
kritičnem približevanju drugega 
vozila ne odzove na zvočno 
opozorilo, sledi poseg zavornega 
sistema.  

Sistem za avtomatsko 
uravnavanje razdalje ACC, vklj. 
s sistemom za nadzor prometa 
Front Assist z mestno funkcijo 
zaviranja v sili.1), 2)  

Hitrost vašega vozila prilagaja 
hitrosti spredaj vozečega vozila in 
pri tem z aktivnimi posegi vzdržuje 
razdaljo, ki jo je predhodno nastavil 
voznik.  

Asistenca za nadzorovani  
spust.1), 2), 6)  

Z zmanjšanjem števila motornih 
vrtljajev in po potrebi s posegom 
v zavorni sistem zagotavlja 
nadzorovano, udobno vožnjo po 
klancu navzdol.  

Transporter – Asistenčni sistemi  39
1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) Ni na voljo za odprte nadgradnje.     4) Ni na voljo v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Audio.     5) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba 
asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.     6) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.  

Sodobni asistenčni sistemi.

Lažje do cilja.



1) Za uporabo storitev We Connect Fleet potrebujete poslovni Volkswagnov uporabniški račun in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti na strani connectfleet.io. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za Connect Fleet. Informacije o 
individualnih rokih aktiviranja po prevzemu vozila, da lahko izkoristite celotno dogovorjeno obdobje uporabe storitev, najdete na connectfleet.io. Ob aktivnem podaljšanju od drugega leta naprej za doplačilo. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     2) Dodatna oprema 
za doplačilo.     3) Brezplačna telefonska številka. Na voljo 24 ur na dan. Alternativno: e-sporočilo na connectfleet@volkswagen.de     4) Z napravo LINK 610 je We Connect Fleet združljiv z vozili: Crafter od leta proizvodnje 2017 naprej, Caddy 4 od leta proizvodnje 2015 naprej, Transporter 6 od leta 
proizvodnje 2015 naprej in številnimi drugimi vozili, ki niso bila izdelana v koncernu Volkswagen.     5) Na voljo samo s Volkswagnovim modulom za telematiko od druge generacije naprej.     6) Za termine se je treba dogovoriti s partnerjem za Volkswagen Gospodarska vozila.     7) Potek poti na voljo 
samo s Volkswagnovim modulom za telematiko tretje generacije in napravo LINK 610.     8) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen 
AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev. Na voljo samo v kombinaciji z 

Za učinkovito upravljanje 
voznega parka. 
We Connect Fleet1), 2) je Volkswagnov sodobni sistem za upravljanje voznega parka, ki 
omogoča hiter in enostaven dostop do pomembnih informacij o vozilih in voznem parku. 
Naj gre za digitalno vodenje dnevnika voženj ali preverjanje stroškov in porabe: sedaj 
lahko svoja gospodarska vozila znamke Volkswagen in številna vozila drugih avtomobilskih 
proizvajalcev4) še enostavneje in učinkoviteje upravljate prek pripadajočega spletnega 
portala in aplikacije. Tako boste prihranili čas, poleg tega pa poskrbeli za razbremenitev pri 
delovnih nalogah.   

Hitro shranjevanje računov. 
Fotografirane račune enostavno 
shranite v digitalni dnevnik točenja 
goriva.  

Podrobnejše informacije o  
We Connect Fleet1), 2) najdete na:  
we-connect-fleet.de  

Udobje in infotainment z We 
Connect8), 9). 
Infotainment sistemi od modela Composition Colour naprej omogočajo dostop do brezplačnih 
storitev osnovnega paketa in do nadstandardnih storitev We Connect Plus8), 10).   

Volkswagen We zmore še več. 
Prepričajte se sami na  
vwn.de/mod  

Pametno skozi promet. S spletnim 
spremljanjem prometa ima vaš 
Transporter vedno dostop do prometnih 
informacij v realnem času. 
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združljivim infotainment sistemom.     9) Dodatna oprema za doplačilo pri radijskem sistemu Composition Audio. Serijska oprema za vse ostale višje 
infotainment sisteme.     10) Ob aktivnem podaljšanju od drugega leta naprej za doplačilo.     11) Na voljo samo v kombinaciji s paketom Streaming & 
Internet.     12) Storitev je združljiva z večino dodatnih vodnih grelnikov. Storitev ni združljiva z vozili, ki imajo zračni grelnik za ogrevanje mirujočega 
vozila.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Sistem za upravljanje voznega parka We Connect Fleet1), 2).

Pametno povezani.

We Connect Fleet1), 2) vključuje: 

Digitalni dnevnik voženj

Digitalni dnevnik točenja goriva

Upravljanje vzdrževanja5), 6)

Analiza porabe

GPS-lociranje in potek poti7)

Učinkovitost vožnje

We Connect8), 9) vključuje:

Klic ob okvari  NOVO 

Parkirna lokacija

Avtomatsko javljanje nezgod  NOVO 

Status vozila

Vrata in luči

Poročilo o stanju vozila

Podatki o vožnji

Načrtovanje servisnih terminov

We Connect Plus8), 10) vključuje:

Spletne prometne informacije  NOVO 

Spletno posodabljanje zemljevidov  NOVO 

Spletno izračunavanje poti

Bencinski servisi in polnilne postaje

Parkirišča

Spletno glasovno upravljanje  NOVO 

Spletni uvoz ciljev  NOVO 

Pretakanje medijev11)  NOVO 

Obveščanje o prekoračitvi območja

Spletno obvestilo alarmne naprave

Spletno upravljanje ogrevanja mirujočega 
vozila12)

Spletni radio11)  NOVO 

Dostopna točka za WLAN11)  NOVO 

Obveščanje o prekoračitvi hitrosti

Hupanje in utripanje



Zunanjost  

01  Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni 
zunanji ogledali.  NOVO  Ko vozilo zaklenete z 
radijskim daljinskim upravljalnikom, se ogledali 
avtomatsko poklopita.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

02  Emblem "Bulli". Kromiran napis je nameščen 
poleg stranskega smernika.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |

1) Ni na voljo v kombinaciji s funkcijo natovarjanja pod sedeži.     2) Ni na voljo v kombinaciji z dvosedežno sovoznikovo klopjo in dodatnim akumulatorjem.     3) Opcijsko na voljo tudi z DAB+ in komfortno telefonijo.     4) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se 
morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagenwe.com registrirate 
svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.     5) Dodatna oprema za doplačilo pri radijskem sistemu Composition Audio. Serijska oprema za vse ostale višje infotainment sisteme.     6) Ob aktivnem podaljšanju od drugega leta naprej za doplačilo.     7) Samo v 
kombinaciji z napravami, ki podpirajo CarPlay, in od navigacijskega sistema Discover Media naprej.     8) Na voljo samo v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Colour in navigacijskim sistemom Discover Media.     9) Samo v kombinaciji z navigacijskim sistemom Discover Media.     Na slikah je 
prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 

01  

02  

03  

04  

03  Zadnje LED-luči. Varčna LED-tehnologija z dolgo 
življenjsko dobo za vozila z zadnjimi dvižnimi vrati.      
| FU | KO | KR | KR+ |  

04  Sprednji LED-žarometi. Vozilu dajejo privlačno 
svetlobno grafiko ter obenem zagotavljajo daljši 
svetlobni snop in veliko svetilnost.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Halogenski žarometi H7.  NOVO  Z velikim dosegom 
in zelo dobro bočno osvetlitvijo poskrbijo za optimalno 
vidljivost v temi.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

05  Paket Exterieur. Pravi magnet za oči so v barvi vozila lakirani zunanji ogledali, vratne kljuke in odbijača.      
| FU | KO | KR | KR+ | 

05  Voznikovo delovno 
mesto  

06  

07  

06  Notranja LED-osvetlitev in dve bralni lučki v 
stropni konzoli.  NOVO  Zagotavljajo prijetno svetlobo 
za delo.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

07  Električna ledvena opora. Z brezstopenjskim 
nastavljanjem v štiri smeri zagotavlja optimalno 
sedežno udobje.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Dvosedežna sovoznikova klop s predalom s 
ključavnico.1)  NOVO  Z ločenim ključem za odklepanje 
in zaklepanje.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Predal za dvosedežno sovoznikovo klop.  
V naslonjalo je integriran poklopni predal z držalom za 
pijačo in držalom za pisalo.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Serijska oprema   Dodatna oprema   | FU |   furgon   | KO |   kombi   | KR |   Krpan   | KR+ |   Krpan Plus   | KE |   kesonar  

Večfunkcijski prikazovalnik Plus. Prikazuje aktualne 
podatke, med drugim zunanjo temperaturo, akcijski 
radij, povprečno hitrost in povprečno porabo goriva.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Večfunkcijski prikazovalnik Premium.  NOVO   
V 3D-perspektivi in v barvah prikazuje pomembne 
informacije o vožnji in vozilu.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Digitalni tahograf.  NOVO  Izpolnjuje evropsko 
direktivo za motorna vozila, ki velja od junija 2019.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Večfunkcijski usnjeni volan. Omogoča lažje 
upravljanje različnih sistemov med vožnjo.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Elektromehansko servokrmiljenje.  NOVO  Volan 
s servopodporo, ki deluje v odvisnosti od hitrosti 
vožnje, izboljšuje občutek in varnost pri vožnji.     
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

230-voltna električna vtičnica (na ogrodju 
voznikovega sedeža).2)  NOVO  Za polnjenje 
akumulatorskih orodij in prenosnih računalnikov z 
izmeničnim tokom z napetostjo 230 V.     
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

12-voltna električna vtičnica v sredinskem 
predalu. Pametne telefone in druge električne 
naprave oskrbuje z enosmernim tokom z napetostjo 
12 V.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Infotainment in 
povezljivost  

08  

 09  

Navigacijski sistem Discover Media.3) Sistem z 
20,3 cm (8 palcev) velikim in na dotik občutljivim 
barvnim zaslonom vklj. s senzorjem približevanja, z 
izhodno močjo 4 x 20 W in štirimi zvočniki vključuje 
hibridno navigacijo, izbor najrazličnejših možnih 
zemljevidov, brezplačno posodabljanje zemljevidov 
prek interneta, medijski pomnilnik s kapaciteto 32 
GB, dva zunanja USB-vmesnika in Bluetooth vmesnik, 
hibridno glasovno upravljanje in spletni radio. Sistem 
podpira wireless7) App Connect, We Connect4), 5) in We 
Connect Plus4), 6).     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Vmesnik za mobilni telefon Comfort s funkcijo 
indukcijskega polnjenja.8) Izboljša sprejem in 
brezžično napolni kompatibilne naprave.     
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Glasovno upravljanje.9) Z govorom upravljajte 
številne telefonske, navigacijske in avdio funkcije.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Dodatni USB-vmesnik. V kombinaciji z navigacijskim 
sistemom Discover Media razširja sredinski predal z 
možnostjo polnjenja za pametne telefone in druge 
naprave.     | FU | KO | KR | KR+ | KE |  

08  Radijski sistem Composition Audio.  NOVO  
Sistem z monokromatskim zaslonom, izhodno močjo 
2 x 20 W in dvema zvočnikoma vključuje režo za SD-
kartice, USB-vmesnik in Bluetooth vmesnik.      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

09  Radijski sistem Composition Colour.3)  NOVO  
Sistem s 16,5 cm (6,5 palca) velikim in na dotik 
občutljivim barvnim zaslonom, z izhodno močjo 4 x 
20 W in štirimi zvočniki vključuje režo za SD-kartice, 
dva zunanja USB-vmesnika in Bluetooth vmesnik ter 
podpira osnovne storitve We Connect4), 5) in izbrane 
storitve We Connect Plus4), 6).      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |   
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Tovorni prostor, 
potniški prostor in 
tovorna površina  

01  Visoke obloge stranic (lesonit).1) Ščitijo stranice 
neprekinjeno od tal do stropnega okvira.      
| FU | KO | KR | KR+ |

Obloge za stranice kesona (lesonit). Preprečujejo 
poškodbe stranic, ki bi lahko nastale zaradi 
nepritrjenega tovora.  Obloge za stranice kesona niso 
na voljo za nizki kesonar.     | KE | 

02  Pritrdilna vodila (tla, stranice). Zagotavljajo 
veliko nosilnost za pritrdilne pasove.     | FU |  

1) Lahko se podaljša dobavni rok.     2) Za pravilno in varno vgradnjo sistemskih omar, ki jih je treba pritrditi na univerzalna tla, poskrbi proizvajalec nadgradnje.     3) Ni zajeto v naročilo.     4) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     5) Na voljo samo v kombinaciji z vlečno kljuko ali 
predpripravo za vlečno kljuko. V okviru sistemskih omejitev.     6 ) Na sliki je prikazan Multivan Highline.     7) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     8) Na voljo samo v kombinaciji s centralnim zaklepanjem, ogrevanjem zadnjega stekla, 
zadnjimi brisalci in sistemom ParkPilot.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 

01 | 02  03  

03  Univerzalna tla (za predelave). So idealna 
podlaga za naknadno vgradnjo sistemskih omar 
različnih proizvajalcev.2) Posebni vmesniki3) v 
izrezkanih vdolbinah v talni oblogi omogočajo 
poljubno pogosto vgradnjo in izgradnjo omar brez 
lepljenja ali vrtanja. Po izgradnji so na tleh vidne le 
minimalne sledi.     | FU |  

04  Nedrseča, pralna gumijasta talna obloga. 
Povečuje varnost z nedrsečo površino, ki sega prek 
nakladalnega roba; kombinirana je z osvetlitvijo 
stopnice.     | FU | KO | KR | KR+ |

05  Pritrdilni obročki (poklopni). Omogočajo 
optimalno pritrditev na tla. Maksimalno potezno silo, 
ki znaša 250 daN, je opcijsko mogoče povečati na 470 
daN.     | FU | KO | KR | KR+ | KE | 

06  Vlečna kljuka, fiksna, za vlečno obremenitev 
do 2,5 t.4) Elektronski stabilizacijski program vključuje 
funkcijo stabiliziranja prikolice5).      
| FU | KO | KR | KR+ | KE |   

06  

07  

04 | 05  

07  

07  Vlečna kljuka, snemljiva, za vlečno 
obremenitev do 2,5 t, vklj. s funkcijo stabiliziranja 
prikolice.4), 5) Omogoča montažo in demontažo v le 
nekaj potezah.     | FU | KO | KR | KR+ |

Predelna stena s 3-sedežno klopjo ter pritrdišči 
ISOFIX in Top Tether za zunanja sedeža.  NOVO   
Zagotavlja najvišjo možno zaščito in udobje, tudi za 
otroške sedeže najmlajših potnikov.     | KR | KR+ |

Modularni sistem pritrditve sedežev. Omogoča 
prestavljanje 3-sedežne klopi v katerokoli sedežno 
vrsto. Za vse sedeže so na voljo pritrdilne točke in 
varnostni pasovi.     | KO | 

12-voltna električna vtičnica. Med drugim omogoča 
polnjenje pametnih telefonov v potniškem prostoru.      
| KO | KR | KR+ |

Sedežne klopi in sedeži vklj. s pritrdišči ISOFIX in 
Top Tether. Omogočajo enostavnejše pritrjevanje 
otroških sedežev.     | KO |  

Drsna vrata na levi strani. Omogočajo hitrejše 
natovarjanje in raztovarjanje oz. večje udobje pri 
vstopanju in izstopanju.     | FU | KO | KR | KR+ |

Zapiralna avtomatika za drsna vrata. Olajšuje 
zapiranje drsnih vrat.     | FU | KO | KR | KR+ |

Električna drsna vrata. Zanesljivo delujejo tudi, ko 
se ustavite na klancu; opremljena so s funkcijo za 
omejitev sile zapiranja.     | FU | KO | KR | KR+ |

08  

09  

08  Zaščita nakladalnega roba (zadnji odbijač).6) 
Ščiti lakirani zadnji odbijač pred praskami, ki bi 
lahko nastale med natovarjanjem in raztovarjanjem 
tovornega prostora. Plastična zaščitna letev je na 
voljo v črni ali srebrni barvi.     | FU | KO | KR | KR+ |

09  Visoka zaprta predelna stena. V celoti ločuje 
tovorni prostor od vozniške kabine.     | FU | KO | 

Kovinska mreža nad 3-sedežno klopjo zadaj.  NOVO  
Preprečuje zdrs tovora v predelu glave.     | KO | 

Mrežasta/perforirana predelna stena (C-stebriček). 
  NOVO  Poleg kovinske mreže pred zdrsom tovora 
dodatno ščiti tudi predel hrbta in nog v potniškem 
prostoru.     | KO |  

Serijska oprema   Dodatna oprema   | FU |   furgon   | KO |   kombi   | KR |   Krpan   | KR+ |   Krpan Plus   | KE |   kesonar  

10  

 11  

12  

13  

10  Visoka predelna stena z oknom. Okno je iz 
varnostnega stekla.     | FU | KO | 

11  Visoka predelna stena z drsnim oknom. 
Je prilagodljiva odprtina med vozniško kabino in 
tovornim prostorom.     | FU | KO | 

 14  

 15  

12  Zadnja dvižna vrata brez okna. Z veliko 
višino odpiranja do maks. 2.200 mm7) omogočajo 
enostavnejše natovarjanje in raztovarjanje.      
| FU | KR | KR+ |

13  Zadnja dvižna vrata z oknom. S posebej velikim 
oknom omogočajo boljšo vzvratno preglednost.      
| FU | KO | KR | KR+ |

Električna zadnja dvižna vrata.8) Omogočajo 
enostavno in varno upravljanje, npr. prek radijskega 
ključa.  Senzorji zaznajo, ali imajo zadnja dvižna vrata 
dovolj prostora, da se dvignejo, funkcija omejitve sile 
zapiranja pa v primeru ovir ustavi postopek zapiranja.      
| FU | KO | KR | KR+ |

14  Zadnja krilna vrata. Pri modelih z visoko streho 
so zadnja krilna vrata serijska.     | FU | KR | KR+ | 

15  Zadnja krilna vrata z oknom. Razširjajo vidno 
polje; imajo ozek sredinski stebriček in zelo široka 
stekla. Pri kombiju z visoko streho so serijska.      
| FU | KO | KR | KR+ |
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Klimatiziranje in   
zaščita pred 
soncem

01  

01  Stropni zračnik. Omogoča prezračevanje in 
odzračevanje tovornega oz. potniškega prostora.      
| FU | KO | KR | KR+ |

02  Dodatni zračnik za tovorni prostor (režasti zrač- 
nik).  Omogoča odzračevanje tovornega prostora in 
preprečuje rošenje zadnjega stekla.     | FU | KR | KR+ |

Ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža. 
Ogreva sedišče in naslonjalo sedežev; temperaturo je 
mogoče ločeno nastaviti. Na voljo tudi za dvosedežno 
sovoznikovo klop.     | FU | KO | KR | KR+ |KE |  

1) V okviru sistemskih omejitev.     2) Na voljo samo za prvo sedežno vrsto.     Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv in materialov.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

02  

Ogrevanje vetrobranskega stekla. V vlažnem 
in hladnem vremenu pripomore k hitrejšemu 
izboljšanju vidljivosti. Grelni elementi so integrirani v 
vetrobransko steklo.     | FU | KO | KR | KR+ |KE |   

Ogrevanje zadnjega stekla. Hitro poskrbi za boljšo 
vidljivost v vzvratni smeri.     | FU | KO | KR | KR+ |

Dodatno ogrevanje (potniški/tovorni prostor). 
Dodatni prenosnik toplote proizvaja dodatno toploto, 
ki se v notranjost dovaja prek prezračevalne šobe na 
C-stebričku.     | FU | KO | KR | KR+ |KE | 

Zračno ogrevanje mirujočega vozila. Programirate 
ga prek osrednje upravljalne enote ali prek radijskega 
daljinskega upravljalnika. Z močjo 2.500 W pri 
neprekinjenem delovanju ohranja prijetno toploto v 
notranjosti do 48 h.     | FU | KO | KR | KR+ |KE |   

Dodatni vodni grelnik (ogrevanje mirujočega 
vozila). Pripomore k ogrevanju notranjosti; mogoče 
ga je programirati za predgretje vozila. Topli zrak 
se v notranjost dovaja prek prezračevalnih šob na 
armaturni plošči.     | FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Klimatska naprava v vozniški kabini z elektronskim 
uravnavanjem. Omogoča brezstopenjsko nastavljanje 
želene temperature.     | FU | KR | KR+ |KE |  

Akumulator in alternator s povečano kapaciteto.  
Zmogljivost alternatorja se poveča na do 250 Ah, 
kapaciteta akumulatorja pa na do 92 Ah.      
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Drsno steklo (v drsnih vratih). Nova prijemala 
omogočajo še lažje odpiranje in zapiranje stranskih 
drsnih oken.     | FU | KO | KR | KR+ |

Zatemnjena stekla. Zatemnjena stekla v potniškem 
prostoru poskrbijo za več zasebnosti.     | FU | KO | 

Črna folija za zaščito pred soncem. V potniški 
prostor prepušča samo 37 % sončnega sevanja.     
| KO | KR | KR+ | 

Varnostni 
sistemi  

03  eCall. Po nezgodi ta sistem centru za klice v sili 
samodejno posreduje čas nezgode, lokacijo vozila 
in število potnikov ter vzpostavi govorno povezavo.  
Sistem se aktivira prek senzorjev trka ali ročno prek 
tipke za klic v sili. Serijsko na voljo od radijskega 
sistema Composition Colour naprej.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE | 

Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Funkcija večnaletnega zaviranja.1) Če pride do 
naleta, sproži postopek zaviranja.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Elektronski stabilizacijski program.1) V nevarnih 
situacijah prepreči izgubo nadzora nad vozilom.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

03  

Antiblokirni sistem (ABS). Prepreči blokiranje koles 
in ohrani vodljivost vozila.     | FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR). Preprečuje, 
da bi katero od koles izgubilo stik s podlago.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Elektronska zapora diferenciala (EDS). Zavira kolo, 
ki se vrti v prazno, s čimer izboljša vlečno silo.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Centralno zaklepanje z dvema radijskima 
daljinskima upravljalnikoma in notranjimi stikali.
S pritiskom na radijski daljinski upravljalnik se 
odklenejo vsa vrata ali po želji samo voznikova.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |  

Opozorilna označevalna folija. Zvišuje opaznost 
vozila.     | FU | KO | KR | KR+ |KE |    

Električna otroška blokada. S tipkami je mogoče iz 
vozniške kabine ločeno zakleniti drsna vrata.     
| FU | KO | KR | KR+ |KE |   

Drsna vrata s funkcijo omejitve sile zapiranja. 
Zagotavljajo zaščito pred možnimi poškodbami.     
| FU | KO | KR | KR+ |

Serijska oprema   Dodatna oprema   | FU |   furgon   | KO |   kombi   | KR |   Krpan   | KR+ |   Krpan Plus   | KE |   kesonar  

Sedežne prevleke  

01  Tekstilne prevleke "Double Grid", titanovo 
črna  NOVO      | FU | KO | KR | KR+ |KE |  

02  Tekstilne prevleke "Bricks", titanovo črna  
 NOVO      | FU | KO | KR | KR+ |KE |   

01  

02  

03  Robustne tekstilne prevleke "Robusta", 
paladijeva2)  NOVO      | FU | KO | KE | KR | KR+ | 

04  Prevleke iz umetnega usnja "Mesh", 
paladijeva     | FU | KO | KR | KR+ |KE |   

03  

04  
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Barve lakov    

Candy bela/ascot siva1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

Mojave bež/globoko črna1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

Zrcalno srebrna/fortana rdeča1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

1) Ni na voljo v kombinaciji z zadnjimi krilnimi vrati, visoko streho in za Transporter kesonar.     2) Ta lak je kot dodatna oprema za doplačilo na voljo tudi v kombinaciji z visoko streho.     Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv.     Na 
slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Zrcalno srebrna/indijevo siva1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

Candy bela/bakreno bronasta1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

Dvobarvno lakiranje in biserni laki  

Candy bela/lovorjevo zelena1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

Zrcalno srebrna/zvezdno modra1)  NOVO       
| FU | KO | KR | KR+ | 

Globoko črna      
| FU | KO | KR | KR+ | 

Serijska oprema   Dodatna oprema   | FU |   furgon   | KO |   kombi   | KR |   Krpan   | KR+ |   Krpan Plus   | KE |   kesonar  

Kovinski laki  

Zrcalno srebrna2)     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Univerzalni laki  

Češnjevo rdeča2)     | FU | KO | KR | KR+ | KE |    

Mojave bež     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Indijevo siva2)     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Bakreno bronasta  NOVO      | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Candy bela     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Svetleče oranžna2)     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Zvezdno modra2)     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Fortana rdeča  NOVO      | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Ascot siva2)  NOVO      | FU | KO | KR | KR+ | KE |    

Navadna siva     | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Ravensko modra  NOVO      | FU | KO | KR | KR+ | KE |   

Lovorjevo zelena  NOVO      | FU | KO | KR | KR+ | KE |   
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Platišča in pnevmatike

Jeklena platišča s središčnimi 
kolesnimi pokrovi1)   
7 J x 17. S pnevmatikami 235/55 R 17.     
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

1) Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     2) Na voljo samo v kombinaciji s paketom EDITION.     Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila. 

Aluminijasta platišča Aracaju  
 NOVO   
7 J x 17. Srebrne barve.   
S pnevmatikami 235/55 R 17.   
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Aluminijasta platišča Aracaju2)  
 NOVO   
7 J x 17. Črne barve, površina polirana. 
S pnevmatikami 235/55 R 17.   
| FU | KO | KR | KR+ |   

Aluminijasta platišča Devonport   
7 J x 17. Srebrne barve.  
S pnevmatikami 235/55 R 17.    
| FU | KO | KR | KR+ | KE |   

18"  

Aluminijasta platišča Woodstock   
7 J x 17. Črne barve, površina polirana.    
S pnevmatikami 235/55 R 17.      
| FU | KO | KR | KR+ |   

Serijska oprema   Dodatna oprema   | FU |   furgon   | KO |   kombi   | KR |   Krpan   | KR+ |   Krpan Plus   | KE |   kesonar  

Aluminijasta platišča Springfield    
8 J x 18. Srebrne barve. 
S pnevmatikami 255/45 R 18.   
| FU | KO | KR | KR+ |    

Aluminijasta platišča Posada  
 NOVO   
7 J x 17. Črne barve, površina polirana.   
S pnevmatikami 235/55 R 17.  
| FU | KO | KR | KR+ | 

Aluminijasta platišča Springfield2)   
8 J x 18. Črne barve.   
S pnevmatikami 255/45 R 18.    
| FU | KO | KR | KR+ |    

Aluminijasta platišča Palmerston    
8 J x 18. Črne barve, površina polirana. 
S pnevmatikami 255/45 R 18.  
| FU | KO | KR | KR+ |    

16"  

Jeklena platišča s središčnimi kolesnimi 
pokrovi1)   
6 1/ 2 J x 16. S pnevmatikami 215/65 R 16. 
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Aluminijasta platišča Teresina  NOVO    
8 J x 18. Črne barve, površina polirana.    
S pnevmatikami 255/45 R 18.   
| FU | KO | KR | KR+ |  

Jeklena platišča s polnimi kolesnimi 
pokrovi  NOVO   
6 1/2 J x 16. S pnevmatikami 215/65 R 16.   
| FU | KO | KR | KR+ | KE |  

Aluminijasta platišča Clayton   
6 1/2 J x 16. Srebrne barve.  
S pnevmatikami 215/65 R 16.  
| FU | KO | KR | KR+ | KE |   
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Zimske pnevmatike. Za 16-palčna in 17-palčna jeklena 
platišča ter za 16-palčna aluminijasta platišča Clayton in 
17-palčna aluminijasta platišča Devonport so na voljo zimske 
pnevmatike.     | FU | KO | KR | KE |   

17"   



Transporter 6.1  
065.1191.07.68. Tiskano v Sloveniji.
Izdaja: julij 2020
Pridržujemo si pravico do sprememb in 
napak.

VOLKSWAGEN AG
Gospodarska vozila
Mecklenheidestr. 74
30419 Hannover

vw-gospodarska.si Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi 
merilnimi postopki. Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski 
postopek že opravljen skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka 
vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši 
prikaz porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek 
WLTP postopoma nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel 
(NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, 
izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku 
NEVC. Podrobnejše informacije o razlikah med WLTP in NEVC lahko najdete na spletni 
strani https://www.volkswagen.si/wltp-1/nevc-in-wltp. 

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih 
vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, 
pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka 
WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, 
se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč 
so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema 
(montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre 
vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, 
prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo 
električne energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. 

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o 
varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko 
brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.volkswagen.si. 

Vozila so v razrede učinkovitosti uvrščena glede na emisijo CO₂, upoštevajoč maso 
praznega vozila. Vozila, ki ustrezajo povprečju, so uvrščena v razred D. Vozila, ki so boljša od 
današnjega povprečja, so uvrščena v razrede A+, A, B ali C. Vozila, ki so  slabša od povprečja, 
so uvrščena v razrede E, F ali G. 

V avtomobilskem razredu N1 se uporablja hladilna tekočina R134a. Za T6.1 z avtomobilskim 
razredom M1 se v kombinaciji s klimatsko napravo uporablja hladilna tekočina R1234yf. 
Vrednost GWP uporabljene hladilne tekočine znaša 1.430 (hladilna tekočina R134a) in 4 
(hladilna tekočina R1234yf). Količina znaša od 585 do 615 g.  

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. 
Vse informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg 
ter ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko 
dobite pri partnerjih znamke Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb. DSG® in 
4MOTION® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij 
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni 
označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova 
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila 
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko 
dobite pri partnerjih znamke Volkswagen. 

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna 
povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti 
z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet. Za 
uporabo storitev Streaming & Internet in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti 
plačljive podatkovne pakete prek zunanjega mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih 
na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije 
o cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete 
na vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba spletnega in hibridnega radia ter 
pretakanje medijev mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko 
postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo 
samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim 
operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri 
prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi 
v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo 
brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim 
sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora 
uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. 
Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe 
We Connect in We Connect Plus, se med posameznimi državami lahko razlikuje. Storitve so 
na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe 
pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. 

Podrobnejše informacije lahko dobite na vwn.de/mod ali pri izbranem partnerju znamke 
Volkswagen Gospodarska vozila. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na 
svojega mobilnega operaterja.  Vaš partner Volkswagen Gospodarska vozila

Ugodna mobilnost in obsežno 
zavarovanje s Porsche Finance Group 
Slovenia.
Več informacij najdete na www.porscheleasing.si

Zavarovani do štiri leta –  
s podaljšanim jamstvom. 
Več informacij najdete na https://www.vw-gospodarska.si/servis-
in-dopolnilna-oprema/servisne-storitve/jamstvo-mobilnosti/
asistenca-porsche-slovenija-volkswagen 
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