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Najnovejša različica 
kultnega modela.
Multivan

1) Vir: auto motor und sport, kategorija "limuzinski kombiji", zadnje priznanje 05/2019.     2) Vir: AUTO BILD ALLRAD, kategorija "limuzinski kombiji s štirikolesnim pogonom", zadnje priznanje 06/2019.     3) Vir: AUTO ZEITUNG, kategorija "limuzinski kombiji", zadnje priznanje 26/2018.     4) Dodatna 
oprema za doplačilo.     5) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Trendline in Multivan Comfortline.     6) Ni na voljo za vse motorje.     7) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.     8) V okviru sistemskih omejitev.     9) 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.  

Bulli. Original.

Legenda med avtomobili. Na trgu uspešen že 

70 let in prejemnik številnih priznanj: 16x "Best 

Car"1), 14x "Allradauto des Jahres"2), 11x "Auto 

Trophy"3).

Izpiljen dizajn.

Povsem prenovljena oblika sprednjega dela, 

nova aluminijasta platišča4), spremenjena paleta 

barv ter sprednji LED-žarometi5) in zadnje  

LED-luči 5) z markantno svetlobno grafiko.

Preizkušena kakovost.

Izjemno stabilna karoserija, trpežni materiali in 

izvrstna izdelava.

Impresivna raznolikost izvedb.  

Trije paketi opreme, številne kombinacije 

motorja in menjalnika ter široka izbira dodatne 

opreme.  

Optimalne terenske lastnosti. 

Štirikolesni pogon 4MOTION4), 6), menjalnik z 

dvojno sklopko DSG4), 6), asistenca za nadzorovani 

spust4), 7), 8), asistenca za speljevanje na klancu8) in 

mehanska zapora diferenciala4), 7).   

Najsodobnejši asistenčni sistemi. 

Odslej tudi s prepoznavanjem prometnih 

znakov4), 8), bočno zaščito5), 8), asistenco za bočni 

veter8), asistenco za ohranjanje smeri4), 8) ,9), 

parkirnim sistemom s krmilno avtomatiko5), 8), 

asistenco za odparkiranje4), 8) in asistenco za 

manevriranje s prikolico4), 8).   



1) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Comfortline.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) 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.     4) Serijska oprema za Multivan Comfortline in Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Trendline.     5) V okviru sistemskih omejitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Visoko udobje pri vožnji.

Ergonomski sedeži s čvrstim oblazinjenjem višje 

kakovosti, odlična zvočna izolacija, izvrsten pregled 

nad okolico in prijeten občutek prostornosti.

Odlična povezanost.

Digitalni kombinirani instrument1), novi radijski 

in navigacijski sistemi z do 23,4 cm (9,2 palca) 

velikim zaslonom na dotik2), internetna povezava, 

ki jo omogoča integrirana SIM-kartica, mobilne 

spletne storitve Volkswagen We Connect3) in 

indukcijsko2) polnjenje pametnih telefonov.

Notranjost v znamenju 
variabilnosti. 

Vrtljiva sedeža4) in 3-sedežno klop v potniškem 

prostoru je mogoče enostavno podreti ter 

brezstopenjsko premikati v sistemu vodil in 

blokirati v poljubnem položaju. Sedeže lahko brez 

napora izgradite in vgradite.  

Nadgradnja serijske opreme. 

Vsi predstavljeni paketi opreme med drugim 

vključujejo večfunkcijski volan, novo oblikovano 

armaturno ploščo, električno otroško blokado, 

asistenco za bočni veter5) in notranjo  

LED-osvetlitev. 



Vozilo,
ki ga pozna ves svet.
Ko je leta 1950 s tekočega traku zapeljal prvi Volkswagnov Bulli, nihče ni niti slutil, 

da bo ta model nekoč zaznamoval ves avtomobilski svet. Najprej je bil na voljo kot 

minibus, pozneje tudi kot "Samba". Postopoma se je razvijal in iz njega je nastal 

Multivan, kakršnega poznamo danes. Nekaj pa se od začetka ni spremenilo – njegova 

osnova, Bullijev DNK. 
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07  Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  Multivan – Vsebina



Multivan – Bullijev DNK  

Multivan. Multifun. Prilagodljivejši. Variabilnejši. Uporabnejši. Multivan je vse to in še več.

Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  09



Skoraj vsemu kos. Multivan se prilagodi domala vsaki družini.

Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Multivan – Bullijev DNK  11



Pomaknite. Poklopite. Obrnite. V Multivanu se skriva veliko dobrih idej.  

Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  Multivan – Bullijev DNK  13



Zaradi njega postanete odvisni od neodvisnosti. 

In zaljubljeni v detajle.

Tankočutnež.

Vsak pozna to težavo: sonce s strani sveti v avto. 
Vozniku je vroče, sovoznika pa zebe. Pri tem 
pomaga Climatronic1). Posebni senzorji moč hlajenja 
avtomatsko prilagajajo glede na vpad sončnih žarkov. 
Voznik občuti prijetno sapico.

Prostornež.

Maksimalno prostorna notranjost. Karseda kompaktna 
zunanjost. Multivan je v celoti osredotočen na 
vsakodnevne potrebe. Svojim potnikom nudi veliko 
prostora za glavo in noge in ker v višino meri manj kot 
2.000 mm2), ga lahko zapeljete v skoraj vse podzemne 
garaže. Poleg tega pa ima zaradi kratke medosne 
razdalje majhen obračalni krog, le 11,9 m2)

Zaustavljalec vrat.

Električna drsna vrata1) so zasnovana tako, da ničesar 
ne priprejo – ne glede na to, ali jih odprete in zaprete 
iz vozniške kabine, od daleč z radijskim daljinskim 
ključem ali neposredno z vratno kljuko. Vgrajeni 
senzorji se odzovejo takoj, ko se jih npr. dotaknete z 
roko.

Kot na rolerjih.

V Multivanu se nič ne zatika. Sedeži, večfunkcijska 
miza3) in termohladilni zaboj4) se na gumiranih 
drsnikih po prekrivnih aluminijastih letvah sistema 
talnih vodil tiho pomikajo sem ter tja – in sicer po vsej 
dolžini, od sprednjega do zadnjega dela potniškega 
prostora. Postavitev sedežev ni definirana, zato je 
vseeno, na katerem delu vodila se sedeži zaskočijo: 
vsekakor so vedno dobro fiksirani.

Prijetno udoben.

Redno delate v avtomobilu? Bi radi v njem tudi kdaj 
prespali? S sistemom za zračno ogrevanje mirujočega 
vozila4) z močjo 3.000 W je to mogoče, saj toploto v 
notranjosti vozila ohranja do 48 h. Za vse, ki želite, 
da zjutraj pred odhodom na vetrobranskem steklu 
ni ledu, pa je tu dodatni vodni grelnik4). Ustrezno 
nastavljen ogreje steklo že pred začetkom vožnje.

Tihi spremljevalec.

V Multivanu vse poteka tiho. Za to obstaja več 
razlogov. Eden od njih je izravnalna gred na motorju, 
ki izniči nihanja motorja, še preden nastanejo. 
Rezultat: tek motorja je občutno bolj miren. Ostalo 
absorbira nosilec agregatov, ki je ločen od podvozja. 
Še tišje je s paketom izolacijskih stekel4), ki občutno 
zmanjša nivo zunanjega hrupa.

Varuh zdravja.

V Multivanu so prezračevalne šobe z razlogom 
nameščene približno na sredini potniškega prostora 
v prezračevalni stropni oblogi. Tako so zlahka 
dostopne vsem, poleg tega pa, ko so sedeži ustrezno 
nameščeni, hladnega zraka ne dovajajo od strani ali  
z zadnje strani v vratni predel.

Hitro naložen.

Dolgih predmetov, npr. smuči, vam ni treba nujno 
spravljati na streho. Enostavno jih lahko potisnete 
pod 3-sedežno klop in varno prevažate v potniškem 
prostoru.

1) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Trendline in Multivan Comfortline.     2) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     3) Serijska oprema za Multivan 
Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Comfortline.     4) Dodatna oprema za doplačilo.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Multivan – Bullijev DNK  15



Povezani za
prihodnost.  

Vozila postajajo vse pametnejša. Tudi Multivan ima že danes veliko digitalnih tehnologij, 

s katerimi je vožnja še udobnejša. Na primer visokoločljivostni digitalni kombinirani 

instrument1) z navigacijskim zemljevidom. Ali Volkswagen We Connect2): storitve, ki 

pametni telefon spremenijo v daljinski upravljalnik za vozilo. In to je šele začetek. 

1) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Comfortline.     2) 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 sliki je prikazana tudi dodatna 
oprema, ki je na voljo za doplačilo.     Nekatere storitve zahtevajo plačljiv prenos podatkov preko operaterja Cubic telecom, ki pa trenutno še ni na voljo v Sloveniji. Multivan – Digitalizacija in povezljivost 17



Nov digitalni kombinirani instrument

"Vse pomembne informacije 

na enem mestu – z možnostjo 

poljubnega konfiguriranja."

Sedaj lahko v Multivanu pobliže spoznate digitalni napredek. Najsodobnejši infotainment 
sistemi z veliko kapaciteto pomnilnika in digitalni kombinirani instrument1) nudijo 
veliko novih funkcij. Slednji takoj prepriča s svojim 26-centimetrskim (10,25-palčnim) 
zaslonom, intenzivnimi barvami ter svetlo in izjemno kontrastno sliko. Voznik lahko 
digitalni kombinirani instrument1) upravlja prek zaslona na dotik na infotainment 
sistemu in prek večfunkcijskega usnjenega volana. S tipkami se lahko povsem enostavno 
pomikate po predvajalnem seznamu v mediateki svojega pametnega telefona, s 
prikazano sliko stika lahko izberete naslednji klic ali pa ob upoštevanju zakonsko 
predpisanih okvirov nastavite varnostno razdaljo sistema za avtomatsko uravnavanje 
razdalje (ACC)2), 3). 

Še več možnosti imate, če je digitalni kombinirani instrument1) kombiniran z 
navigacijskim sistemom Discover Pro2) z diagonalo 23,4 cm (9,2 palca). V tem primeru 
lahko na veliki površini na digitalnem kombiniranem instrumentu1) spremljate dodatni 
navigacijski zemljevid. Poleg tega se prek interneta lahko prenašajo informacije o 
trenutnih zastojih in prostih parkirnih mestih. Še ena prednost: mogoči sta dve različni 
povečavi obeh prikazanih zemljevidov. Tako lahko digitalni kombinirani instrument1) 
prikazuje npr. samo bližnjo okolico, medtem ko je na navigacijskem sistemu prikazano 
širše območje.  

Pregled podatkov o vožnji  

Predvajalni seznam s pametnega telefona  

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov  

1) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Comfortline.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) V okviru sistemskih omejitev.     4) Samo v kombinaciji z navigacijskim sistemom Discover Pro.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  Multivan – Digitalizacija in povezljivost 19

Dodatni navigacijski zemljevid s 3D-videzom4)    



We Connect1): podatki o vožnji

"Prek aplikacije ali prek navigacije 

– s storitvami We Connect1) je 

Multivan tako digitaliziran kot še 

nikoli doslej. 

S storitvami Volkswagen We Connect1) je vožnja z avtomobilom še bolj digitalna, povezana in udobna. S 

storitvijo Spletna nastavitev po meri vaše vozilo avtomatsko in glede na opremo aktivira številne osebne 

nastavitve za različne voznike. Številne storitve vam omogočajo hiter dostop do Multivana – popolnoma 

enostavno prek pametnega telefona. Osnovo predstavlja aplikacija We Connect1). Vaš pametni telefon 

povezuje z vozilom, ki ima integrirano SIM-kartico. Brezplačni osnovni paket We Connect1) nudi med drugim 

različna poročila o vozilu, uporabna orodja za načrtovanje servisov in klic ob okvari. Del paketa je tudi 

funkcija iskanja parkiranega vozila, ki vas vodi neposredno do vozila. Paket We Connect Plus1), 2) dopolnjuje 

storitve osnovnega paketa in nudi več storitev. Tako boste na primer s pametnega telefona lahko zagnali ali 

programirali ogrevanje mirujočega vozila3), storitev Spletno obvestilo alarmne naprave vam pri poskusu vloma 

v vozilo takoj pošlje obvestilo na mobilni telefon, s spletnim posodabljanjem zemljevidov pa je poskrbljeno, 

da so vaši kartografski podatki vedno aktualni. Če želite uporabljati te ekskluzivne storitve, se lahko že danes 

prijavite na portal We Connect1). Ko je vaše vozilo aktivirano, lahko dostopate do celotne ponudbe mobilnih 

spletnih storitev. 

We Connect Plus1), 2): spletno obvestilo alarmne 
naprave

We Connect1): 
parkirna lokacija  We Connect1) 

in We Connect Plus1), 2)  

We Connect Plus1), 2): spletne prometne informacije Postaja za indukcijsko polnjenje4)

Volkswagen We zmore še več.
Prepričajte se sami.  
https://www.vw-gospodarska.si/multivan-61-1 

We Connect1) 

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 Plus1), 2)

Spletne prometne informacije  NOVO 

Spletni uvoz ciljev  NOVO 

Spletno posodabljanje zemljevidov  NOVO 

Spletno izračunavanje poti

Bencinski servisi in polnilne postaje

Parkirišča

Spletno glasovno upravljanje  NOVO 

Pretakanje medijev6)  NOVO 

Obveščanje o prekoračitvi območja

Spletno obvestilo alarmne naprave

Spletno upravljanje ogrevanja mirujočega vozila3)

Spletni radio6)  NOVO 

Dostopna točka za WLAN6)  NOVO 

Obveščanje o prekoračitvi hitrosti

Hupanje in utripanje

1) 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.     2) Ob aktivnem podaljšanju po preteku obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     3) Storitev 
je združljiva z večino dodatnih vodnih grelnikov. Storitev ni združljiva z vozili, ki imajo zračni grelnik za ogrevanje mirujočega vozila.     4) Dodatna oprema za doplačilo.     5) Samo v kombinaciji z napravami, ki podpirajo CarPlay, in od navigacijskega sistema Discover Media naprej.     6) Na voljo samo v 

kombinaciji s paketom Streaming & Internet. Obsegi storitev We Connect in We Connect Plus se lahko spreminjajo in so lahko na voljo pozneje. Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za 
doplačilo.     Nekatere storitve zahtevajo plačljiv prenos podatkov operaterja Cubic telecom, ki pa trenutno še ni na voljo v Sloveniji. Multivan – Digitalizacija in povezljivost 21

Wireless App-Connect2), 5)



Multivan – Asistenčni sistemi 23

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

 NOVO 

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

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

Med manevriranjem na 
prečna parkirna mesta in pri 
natančni vzvratni vožnji olajšuje 
obračanje vozila s pripeto 
prikolico.

.  

Bočna zaščita.1), 2)  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), 3)  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), 3)  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.1)  NOVO 

Ob močnih bočnih sunkih 
vetra s samodejnim zaviranjem 
stabilizira vozilo. 

Asistenca za ohranjanje 
smeri Lane Assist.1), 3), 4) 

 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), 3) 

 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), 3) 

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

Deset asistenčnih sistemov, ki vam bodo še bolj poenostavili življenje. 
Video predstavitev izbranih asistenčnih sistemov na www.vw-gospodarska.si/transporter-61-furgon-1/asistencni-sistemi

Asistenca za nadzorovani 
spust.1), 3), 5)  

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

1) V okviru sistemskih omejitev.     2) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Trendline in Multivan Comfortline.     3) Dodatna oprema za doplačilo.     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.     5) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.



Vprašanje
pogona.  
Vsak človek ima svoj način vožnje – in za vsakega obstaja ustrezni pogon.  

Športnost, udobje ali učinkovitost: z različnimi kombinacijami motorjev in menjalnikov ter 

različnimi nastavitvami podvozja Multivana vaša svoboda domala ne pozna meja.

Štirikolesni pogon 4MOTION1), 2), podvozje in menjalnik

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. 

Menjalnik z dvojno sklopko DSG.1), 2) TDI-motorje je mogoče kombinirati s 
prilagodljivim 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko. Ta menjalnik omogoča 
popolnoma samodejno, mehko menjavanje prestav brez prekinitve v prenosu moči ter 
se prilagaja voznikovemu načinu vožnje. 

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC).1), 4) Na voljo so vozni profili 
Normal, Comfort, Eco in Sport. Vozni profil izberete s pritiskom na tipko in ga lahko 
spreminjate tudi med vožnjo. Poleg tega lahko individualno ustvarite lastni vozni 
profil. 

Mehanska zapora diferenciala.1), 2), 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 Multivan med vsemi tekmeci uvršča med vozila z najbolj suverenimi terenskimi 
lastnostmi. 

1) Ni na voljo za vse motorje.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.     4) Ni na voljo za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  Multivan – Pogonske tehnologije 25



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

Multivan Trendline Multivan Comfortline Multivan Highline 

S t r a n

32
S t r a n

28
S t r a n

38

Kombi  
za vse primere.  

Avto veliko pove o človeku, ki ga vozi. Zato lahko 

svoj Multivan po želji opremite z vsem, kar ustreza 

vam in vašemu načinu življenja. Želite začeti takoj? 

Potem skočite na stran 54. 

Multivan – Pregled paketov opreme 27



Na poti po vsem svetu.                         
Sara je svoj hobi spremenila v svoj poklic. Z družino peš odkriva skrite stezice po vsej Evropi. 

Veselje do narave deli tudi z drugimi. Na spletu redno objavlja nasvete za pohodništvo. Do 

izhodišča za njene pohode jo zanesljivo pripelje: Multivan Trendline. 

Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Multivan – Multivan Trendline 29



Izbor  
serijske 
opreme

Mreža hladilnika z dvema kromiranima 
lamelama

Večfunkcijski usnjeni volan  NOVO 

Sedem sedežnih mest

Zložljiva miza z možnostjo izgradnje1)

(za notranjo in zunanjo uporabo)

Električna otroška blokada  NOVO 

Asistenca za bočni veter3)  NOVO 

Dodatna 
oprema

17-palčna aluminijasta platišča Aracaju  NOVO  

Navigacijski sistem Discover Media  NOVO 

Paket za lahko noč

Senčni roloji

32-litrski termohladilni zaboj vklj. z dodatnim 
akumulatorjem

Oblazinjena večnamenska plošča

Kamera za vzvratno vožnjo Rear View

Nosilec za kolesa Premium za na vlečno 
kljuko  NOVO  

Sara

"Potrebujemo avto,  

ki gre lahko  

vedno zraven.  

Kamorkoli že gremo."

Kadar svet skupaj raziskujejo odrasli in otroci – z Multivanom Trendline je to neizmerno zabavno. Z do 

sedmimi sedeži in z velikim prtljažnikom nudi dovolj prostora za vse in vsakogar. Oba komfortna sedeža 

z ledveno oporo v vozniški kabini in široka 3-sedežna klop skrbijo za sproščeno vožnjo. Ko prispete na 

cilj, se vznemirljivo popotovanje nadaljuje v potniškem prostoru. V oblogi drsnih vrat se skriva zložljiva 

miza1), ki jo je v postavitvi z dvema nogama mogoče vpeti v potniškem prostoru, v postavitvi s štirimi 

nogami pa jo je mogoče postaviti zunaj – npr. za malico. Ko postanete utrujeni, lahko iz 3-sedežne klopi 

in polico za podaljšanje ležišča2) v hipu pričarate veliko ležišče. Tako se Multivan Trendline popolnoma 

prilagaja življenju. Vsak dan znova.

3-sedežna klop s postavljeno zložljivo mizo1).

Zložljiva miza1) za uporabo v vozilu ali zunaj  

Multivan Trendline
Takšnega ima Sara.   

Kamera za vzvratno vožnjo Rear View2)  

1) Zložljivo mizo smete v notranjosti uporabljati samo, ko vozilo miruje.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) V okviru sistemskih omejitev.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Nosilec za kolesa Premium2)

Multivan – Multivan Trendline 31



Maksu in Marjani je všeč predvsem eno: mesta. Velika in majhna. Priljubljena zbirališča in takšna, 

za katera ve le malokdo. Ker jih je zelo veliko, sta pogosto na poti. Na tržnicah dostikrat najdeta 

tudi kakšen velik spominek. Dovolj prostora za to nudi: Multivan Comfortline. Mestni raziskovalci.
Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Multivan – Multivan Comfortline  33



Maks

"Ko vidiva kakšno lepo 

stvar, jo enostavno vzameva 

s seboj domov."

Z Multivanom Comfortline je vsako raziskovanje mest pravi užitek. Avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC)1), 

2) med vožnjo ohranja razdaljo do spredaj vozečega vozila, obenem pa Lane Assist1), 2), 3) z večfunkcijsko 

kamero snema označbe na cestišču. Asistenca za bočni veter2) pri rahlih sunkih vetra z leve ali desne strani 

v trenutku korigira vozilo z blagimi posegi zavornega sistema. S tem Multivan ostane na voznem pasu. Za 

krajši postanek, med katerim boste lahko popili kavo, je na voljo potniški prostor, kjer lahko postavite mizo 

in se udobno namestite na 3-sedežni klopi.

Ko prispete v ciljni kraj, lahko z Multivanom Comfortline mehko vozite tudi po tlakovanih cestah. Dinamično 

uravnavanje podvozja (DCC)1) udobno blaži neravnine. Celo parkiranje v podzemnih garažah ni noben 

problem. Vozilo meri v višino manj kot 2.000 mm4), zato uvozi v garaže zanj ne bodo problem. Če nato med 

pohajkovanjem po ulicah vidite kos pohištva, ki vam je všeč, se ne obotavljajte predolgo. Zaradi sistema 

vodil lahko prtljažni prostor prilagodite svojim željam in potrebam. Tolikšna svoboda enostavno spada 

zraven.

Prilagodljiv prtljažnik z 
dolžino do 2.532 mm4) 

Praktična zložljiva miza5),  
ki se pospravi v stranico

Pomična 3-sedežna klop

Navigacijski sistem Discover Media1)  

Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist1), 2)  

Multivan Comfortline
Takšnega imajo Maks, Marjana in Teddy.

Izbor  
serijske 
opreme

Mreža hladilnika s petimi kromiranimi 
lamelami  NOVO 

Paket Luči in vidljivost

Večfunkcijski prikazovalnik Premium  NOVO 

Sedem sedežnih mest

Zložljiva miza5), ki se pospravi v stranico

Dodatna 
oprema

17-palčna aluminijasta platišča Posada  NOVO 

Navigacijski sistem Discover Media  NOVO 

We Connect Plus6), 7)  NOVO 

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC)

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park 
Assist2)  NOVO 

Asistenca za menjavo voznega pasu Side 
Assist2)

Avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC) vklj. s 
sistemom Front Assist2)

Boks za prevoz psa

Rezervoar za gorivo s prostornino 80 l

Zaščita nakladalnega roba na zadnjem 
odbijaču

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) 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.     4) Upoštevajte, 
da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     5) Zložljivo mizo smete uporabljati samo, ko vozilo miruje. Ni na voljo za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo.     6) 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.     7) Ob aktivnem podaljšanju od drugega leta naprej za doplačilo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Multivan – Multivan Comfortline  35



9
8 56

7
Že dodatnih 40 cm* lahko ustvari razliko. Na primer, če se za izlet ob koncu 

tedna najavijo tudi sorodniki. Potem kar naenkrat ne potrebujete le pet 

ali sedem, ampak kar osem sedežev. To za Multivan Comfortline z dolgo 

medosno razdaljo ni nikakršna ovira*. 

Kratka  
medosna  
razdalja 

Za vse, ki potrebujejo še več sedišč, pa 

je na voljo Caravelle z dolgo medosno 

razdaljo. 

Spoznajte Caravelle na povezavi
www.vw-gospodarska.si/caravelle-61

Dolga medosna razdalja* Dolga medosna razdalja*

Kot nalašč za   
podaljšan vikend.

1 Helena
2 Valter 
3 Beno
4 Lana 
5 Jakob
6 Hana 
7 Sofija
8 Loti
+ Barney  

Multivan Comfortline  
z dolgo medosno razdaljo.

Caravelle  
z dolgo medosno razdaljo.

* Dolga medosna razdalja je na voljo izključno za Multivan Comfortline.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 

7 sedežev serijsko 8 sedežev opcijsko  9 sedežev opcijsko  

Multivan – Multivan Comfortline  37



Delovni prostor 6.1
Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Peter je veliko na poti. Notranji oblikovalec v mestu ves čas išče nove navdihe za svoje projekte. 

V naravi pa strastni gorski kolesar najde potrebno sprostitev.  Vedno ima ob sebi svojega 

najpomembnejšega spremljevalca: Multivan Highline.   

Multivan – Multivan Highline  39



Peter 

Nobeno drugo vozilo ne združuje prostega časa in službe tako optimalno 
kot Multivan Highline. Skrbno izpopolnjeni dizajn še vedno zaznamujejo 
elementi njegovega legendarnega predhodnika. Številni kromirani deli in 
multifunkcionalnost so poklon prvemu Bulliju. Skupno šest kromiranih lamel krasi 
sprednji del vozila. Ena med njimi, spodnja, v celoti obkroža žlahtni vsestranski 
model. Podobo Multivana Highline elegantno zaokrožajo serijska 17-palčna 
aluminijasta platišča Aracaju v srebrni barvi, novi sprednji LED-žarometi, nove 
zadnje LED-luči in zatemnjena stekla.

Da pa nudi več kot samo sijajno podobo, dokazuje njegova izjemno funkcionalna 
notranjost. Od istočasnega prikaza navigacijskega zemljevida na kombiniranem 
instrumentu in zaslonu navigacijskega sistema Discover Pro1), termohladilnega 
zaboja1) za hladne pijače, ki ga je mogoče vzeti iz vozila, pa do praktične dopolnilne 
opreme, kot so robustna pritrdišča za kolesa – Multivan Highline prepriča s 
številnimi detajli za prosti čas. Tako lahko povsem brez težav kombinirate delo in 
prosti čas. 

Predal pod enojnim sedežem

18-palčna aluminijasta platišča Teresina1) in sprednji LED-žarometi

Večfunkcijski usnjeni volan in digitalni kombinirani instrument
Potniški prostor s sistemom šestih talnih vodil, dvoje 
električnih drsnih vrat

 Wireless App-Connect1), 2)

"Drugi se odločijo za 

športni avto. 

Jaz potrebujem  

avto za šport."

1) Dodatna oprema za doplačilo. 2) Samo v kombinaciji z napravami, ki podpirajo CarPlay, in od navigacijskega sistema Discover Media naprej. Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Multivan – Multivan Highline  41



Prostorna notranjost Multivana Highline je primerna tudi za službene potrebe. 
Potniški prostor je z udobno 3-sedežno klopjo, dvema enojnima vrtljivima 
sedežema ter prosto pomično in zložljivo večfunkcijsko mizo kot nalašč za kratke 
sestanke. Elektriko za prenosnike in pametne telefone zagotavljajo 230-voltna 
električna vtičnica1) na voznikovem sedežu in dve polnilni USB-vtičnici tipa C 
v oblogah stranic. S 3-consko klimatsko napravo Climatronic pa boste tudi pri 
daljših pogajanjih ohranili hladno glavo.  

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Ni na voljo za vse motorje.     3) V okviru sistemskih omejitev.     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.   

Večfunkcijska miza s predali, 3-sedežna klop s sredinskim naslonom za 
roke in osvetljena dvojna polnilna USB-vtičnica tipa C v stranski oblogi

Termohladilni zaboj1)  

Štirikolesni pogon 4MOTION1), 2)  

Multivan Highline
Takšnega ima Peter.

Izbor serijske 
opreme

Mreža hladilnika s petimi kromiranimi 
lamelami  NOVO 

Paket kromiranih dodatkov  NOVO 

ParkPilot spredaj in zadaj ter bočna 
zaščita3)  NOVO 

Navigacijski sistem Discover Media  
 NOVO  

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko 
Park Assist3)  NOVO  

Sprednji LED-žarometi in zadnje  
LED-luči  NOVO 

Dinamično podvozje, spuščeno za  
20 mm4)

Digitalni kombinirani instrument  NOVO 

3-conska klimatska naprava 
Climatronic 

Električna drsna vrata 

Zatemnjena stekla v potniškem 
prostoru 

Sedem sedežnih mest

3-sedežna klop s sredinskim naslonom 
za roke

Večfunkcijska miza s predali  NOVO  

Dvojna polnilna USB-vtičnica tipa C v 
potniškem prostoru  NOVO 

Dodatna 
oprema 

18-palčna aluminijasta platišča 
Teresina  NOVO 

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC)

Navigacijski sistem Discover Pro  NOVO 

Vmesnik za mobilni telefon Comfort 
vklj. z indukcijskim polnjenjem  NOVO 

Sedežne prevleke iz napa usnja

Električna 12-smerno nastavljiva 
sedeža

Nosilec za kolo znamke Bikefix

Multivan – Multivan Highline  43
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Serijska oprema in mere modela Multivan Trendline.

Moj Bulli.  
Moje življenje.
Odločitev za Multivan je vedno odločitev za več svobode. Za svobodo, za sledenje svojemu 

srcu in za izbiro svoje poti.  To velja tudi za opremo. Bogato serijsko opremo lahko s številnimi 

dodatki prilagodite svojim individualnim potrebam – od strani 54 naprej. 

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Zložljivo mizo smete v notranjosti uporabljati samo, ko vozilo miruje.     3) V okviru sistemskih omejitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Dizajn

16-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi

Halogenski sprednji žarometi H7  NOVO 

Sprednji in zadnji odbijač v barvi vozila

Mreža hladilnika z dvema kromiranima lamelama  
 NOVO 

Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke nelakirani

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Kromast emblem Multivan poleg stranskih smernikov  
 NOVO 

Vozniška kabina

Armaturna plošča s črno lakiranimi površinami, 
kromiranimi aplikacijami, predali in sovoznikovim 
predalom s ključavnico  NOVO 

Večfunkcijski usnjeni volan  NOVO 

Večfunkcijski prikazovalnik Plus  NOVO 

Dodatna 12-voltna električna vtičnica na armaturni 
plošči  NOVO 

Komfortna sedeža z nastavljivo višino, z ročno 
nastavljivo ledveno oporo in nasloni za roke

Tekstilne sedežne prevleke "Quadratic" v titanovo črni 
barvi  NOVO 

Tekstilna talna obloga

Vstopni ročaj za voznika in sovoznika

Senčnika s kozmetičnim ogledalom

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Colour s 16,5 cm  
(6,5 palca) velikim zaslonom na dotik in štirimi 
zvočniki  NOVO 

Potniški prostor

Drsna vrata na desni strani

Tla iz plastične mase s sistemom štirih talnih vodil

3-sedežna klop, vzdolžno pomična, z ležalno funkcijo

Dva enojna sedeža v drugi vrsti

Zložljiva miza z možnostjo izgradnje2) (za notranjo in 
zunanjo uporabo)

Notranja LED-osvetlitev  NOVO 

Osvetlitev vstopne stopnice z napisom Trendline

Prtljažnik

Šest pritrdilnih obročkov za pričvrstitev prtljage

Dve LED-lučki v prtljažniku  NOVO 

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Klimatska naprava v vozniški kabini z elektronskim 
uravnavanjem

Prezračevalna stropna obloga in dodatno ogrevanje v 
potniškem prostoru

Asistenčni in varnostni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO 

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

Asistenca za bočni veter3)  NOVO 

Elektronski stabilizacijski program z zavorno 
asistenco, ABS, ASR, EDS in asistenca za speljevanje 
na klancu

Dnevne luči

Čelni in stranski varnostni blazini ter varnostni blazini 
za glavo za voznika in sovoznika

Funkcija večnaletnega zaviranja

Elektronska blokada zagona motorja

Centralno zaklepanje z notranjimi stikali

Električna otroška blokada  NOVO 

eCall  NOVO 

Mere v mm1)

Multivan – Pregled serijske opreme  45
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Serijska oprema in mere modela Multivan Comfortline/Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo1). 

1) Dolga medosna razdalja je na voljo izključno za Multivan Comfortline.     2) Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     3) Ni na voljo za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo.     4) Zložljivo mizo smete uporabljati samo, ko vozilo miruje. Ni na voljo za Multivan Comfortline z dolgo 
medosno razdaljo.     5) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     6) V okviru sistemskih omejitev.

Serijska oprema in mere modela Multivan Highline.

Dizajn

16-palčna aluminijasta platišča Clayton2) srebrne 
barve ali 17-palčna aluminijasta platišča Devonport2) 
srebrne barve

Mreža hladilnika s petimi kromiranimi lamelami  NOVO 

Halogenski sprednji žarometi H7  NOVO 

Sprednji in zadnji odbijač, ohišji zunanjih ogledal ter 
vratne kljuke v barvi vozila

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Kromast emblem Multivan poleg stranskih smernikov  
  NOVO 

Vozniška kabina

Armaturna plošča s črno lakiranimi površinami, 
kromiranimi aplikacijami, predali in sovoznikovim 
predalom s ključavnico  NOVO 

Dekorativni elementi v izvedbi Bright Brushed Grey  
 NOVO 

Večfunkcijski usnjeni volan  NOVO 

Večfunkcijski prikazovalnik Premium  NOVO 

Dodatna 12-voltna električna vtičnica na armaturni 
plošči  NOVO 

Komfortna sedeža z nastavljivo višino, z ročno 
nastavljivo ledveno oporo in nasloni za roke

Tekstilne sedežne prevleke Circuit v titanovo črni 
barvi  NOVO 

Tekstilna talna obloga

Vstopni ročaj za voznika in sovoznika

Senčnika z osvetljenim kozmetičnim ogledalom

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Colour s 16,5 cm  
(6,5 palca) velikim zaslonom na dotik in šestimi 
zvočniki  NOVO 

Dvojna polnilna USB-vtičnica tipa C v potniškem 
prostoru3)  NOVO 

Potniški prostor

Drsna vrata na desni strani

Tekstilna talna obloga s sistemom štirih talnih vodil

Dva vrtljiva sedeža, pomična

3-sedežna klop, vzdolžno pomična, z ležalno funkcijo

Zložljiva miza4), ki se pospravi v stranico

Notranja LED-osvetlitev  NOVO 

Osvetlitev vstopne stopnice z napisom Comfortline

Prtljažnik

Šest pritrdilnih obročkov za pričvrstitev prtljage

Dve LED-lučki v prtljažniku  NOVO 

Prekrivalo prtljažnika

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Klimatska naprava v vozniški kabini z elektronskim

uravnavanjem

Prezračevalna stropna obloga in dodatno ogrevanje v 
potniškem prostoru

Senčni roloji na zadnjih stranskih steklih

Asistenčni in varnostni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO 

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

Asistenca za bočni veter6)  NOVO 

Elektronski stabilizacijski program z zavorno 
asistenco, ABS, ASR, EDS in asistenca za speljevanje 
na klancu

Paket Luči in vidljivost vklj. s senzorjem za dež, 
notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim 
zasenčenjem, avtomatski vklop/izklop luči in funkcija 
Coming Home/Leaving Home

Čelni in stranski varnostni blazini ter varnostni blazini 
za glavo za voznika in sovoznika

Funkcija večnaletnega zaviranja

Elektronska blokada zagona motorja

Centralno zaklepanje z notranjimi stikali

Električna otroška blokada  NOVO 

eCall  NOVO 

Prikaz količine tekočine za čiščenje stekel

Mere v mm5)

Dizajn

Dinamično podvozje (spuščeno za pribl. 20 mm5))

17-palčna aluminijasta platišča Aracaju srebrne barve  
 NOVO 

Mreža hladilnika s petimi kromiranimi lamelami  NOVO 

Paket kromiranih dodatkov  NOVO 

Sprednji LED-žarometi in zadnje LED-luči  NOVO 

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno 
prilagodljivih luči

Sprednji in zadnji odbijač, ohišji zunanjih ogledal

in vratne kljuke v barvi vozila

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

B-stebrička v visokosijajni črni barvi

Kromast emblem Multivan poleg

stranskih smernikov  NOVO 

Vozniška kabina

Armaturna plošča s črno lakiranimi površinami, 
kromiranimi aplikacijami, predali in sovoznikovim 
predalom s ključavnico  NOVO 

Dekorativni elementi v izvedbi Pewter Wave Grey  
 NOVO 

Večfunkcijski usnjeni volan  NOVO 

Digitalni kombinirani instrument  NOVO 

Dodatna 12-voltna električna vtičnica na armaturni 
plošči  NOVO 

Komfortna sedeža z nastavljivo višino, z ročno 
nastavljivo ledveno oporo in nasloni za roke

Sedežne prevleke iz mikrotkanine "ArtVelours", 
dvobarvne: paladijeva/titanovo črna  NOVO 

Tekstilna talna obloga in tekstilni predpražniki

Senčnika z osvetljenim kozmetičnim ogledalom

Infotainment in povezljivost

Navigacijski sistem Discover Media z 20,3 cm  
(8 palcev) velikim zaslonom na dotik in šestimi 
zvočniki  NOVO 

Dvojna polnilna USB-vtičnica tipa C v potniškem 
prostoru  NOVO 

Potniški prostor

Električna drsna vrata na levi in desni strani

Tekstilna talna obloga s sistemom šestih talnih vodil  
 NOVO 

Dva vrtljiva sedeža, pomična

3-sedežna klop, pomična, s sredinskim naslonom za 
roke

Večfunkcijska miza  NOVO 

Notranja LED-osvetlitev

Osvetlitev vstopne stopnice z napisom Highline

Prtljažnik

Šest pritrdilnih obročkov za pričvrstitev prtljage

Dve LED-lučki v prtljažniku

Prekrivalo prtljažnika

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

3-conska klimatska naprava Climatronic

Prezračevalna stropna obloga in dodatno ogrevanje v 
potniškem prostoru

Senčni roloji na zadnjih stranskih steklih

Asistenčni in varnostni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO 

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

Asistenca za bočni veter6)  NOVO 

ParkPilot spredaj in zadaj ter bočna zaščita6)  NOVO 

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist6)  
 NOVO 

Elektronski stabilizacijski program z zavorno asistenco, 
ABS, ASR, EDS in asistenca za speljevanje na klancu

Paket Luči in vidljivost vklj. s senzorjem za dež, 
notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim 
zasenčenjem, avtomatski vklop/izklop luči in funkcija 
Coming Home/Leaving Home

Čelni in stranski varnostni blazini ter varnostni blazini 
za glavo za voznika in sovoznika

Funkcija večnaletnega zaviranja

Elektronska blokada zagona motorja

Centralno zaklepanje z notranjimi stikali

Električna otroška blokada s protivlomnim varovalom  
 NOVO 

eCall  NOVO 

Alarmna naprava z nadzorom notranjosti

Prikaz količine tekočine za čiščenje stekel in ogrevane 
pralne šobe

Mere v mm5) (kratka/dolga medosna razdalja)
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EDITION
Multivan 6.1 

Multivan EDITION na edinstven način obeležuje športno 

eleganco. Skrbno izbrane barve lakov so v kontrastu s 

črnimi visokosijajnimi površinami in črnimi montažnimi 

elementi. Dinamični videz še dodatno poudarjajo nove 

dekorativne folije1) z rdečo črto. Pa tudi sicer Multivan 

EDITION prepriča z individualnimi posebnostmi, med 

drugim s črnimi 17-palčnimi aluminijastimi platišči Aracaju 

s polirano površino, ki so rezervirana posebej zanj.  

1) Na dekorativnih folijah se lahko, zlasti zaradi neposredne izpostavljenosti soncu, v roku od enega do treh let pojavijo sledovi obrabe in staranja. V zelo vročih podnebnih razmerah se to lahko zgodi že prej kot v enem letu. Če so dekorativne folije na vozilu dlje časa, se lakirana površina, ki je prekrita z 
dekorativno folijo, na pogled lahko razlikuje od površine, ki ni prekrita s folijo.     2) Dodatna oprema za doplačilo. 

Univerzalni lak navadna siva  NOVO  

Zunanjost

Sprednji LED-žarometi in zatemnjene

zadnje LED-luči  NOVO 

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno 
prilagodljivih luči

17-palčna aluminijasta platišča Aracaju v črni barvi,

s polirano površino  NOVO 

Električno poklopni zunanji ogledali

Črno lakirani ohišji zunanjih ogledal

B-stebrička v visokosijajni črni barvi

Streha v visokosijajni črni barvi

Odbijača, vratne kljuke in ročaj na zadnjih dvižnih 
vratih v

barvi vozila

Dekorativna folija1) z napisom EDITION na stranskih 
pragovih

in zadku  NOVO 

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru

Notranjost

Osvetlitev vstopne stopnice z napisom EDITION

Funkcionalnost

Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Multivan EDITION temelji na modelu Multivan 
Comfortline. Ostala serijska oprema modela Multivan 
Comfortline je navedena na strani 46.

Kovinski laki2)  

Univerzalni laki  

Zrcalno srebrna  

Indijevo siva  

Ravensko modra  NOVO 

Mojave bež  

Bakreno bronasta  NOVO   

Fortana rdeča  NOVO   

Candy bela 

Češnjevo rdeča 
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Dvobarvno lakiranje  Biserni lak 

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.

Kovinski laki  

Univerzalni laki  

● Serijska oprema       ● Dodatna oprema       – Ni na voljo

Barve lakov
Barve lakov Trendline Comfortline Highline

Dvobarvno lakiranje

01 Mojave bež/globoko črna  NOVO ● ● ●

02 Zrcalno srebrna/indijevo siva  
 NOVO 

● ● ●

03 Zrcalno srebrna/zvezdno modra  
 NOVO 

● ● ●

04 Zrcalno srebrna/fortana rdeča  
 NOVO 

● ● ●

05 Candy bela/bakreno bronasta  
 NOVO 

● ● ●

06 Candy bela/lovorjevo zelena  
 NOVO 

● ● ●

07 Candy bela/ascot siva  NOVO ● ● ●

Biserni lak

08 Globoko črna ● ● ●

Kovinski laki

09 Zrcalno srebrna ● ● ●

10 Indijevo siva ● ● ●

11 Zvezdno modra ● ● ●

12 Ravensko modra  NOVO ● ● ●

13 Mojave bež ● ● ●

14 Bakreno bronasta  NOVO ● ● ●

15 Fortana rdeča  NOVO ● ● ●

16 Lovorjevo zelena  NOVO ● ● ●

Univerzalni laki

17 Candy bela ● ● ●

18 Češnjevo rdeča ● ● ●

19 Navadna siva  NOVO ● ● ●
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1) Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika. 2) Na voljo samo za Multivan EDITION. Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila. ● Serijska oprema       ● Dodatna oprema       – Ni na voljo

Platišča in pnevmatike
Platišča in pnevmatike Trendline Comfortline Highline

16-palčna platišča

01 Jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi  NOVO  6 1/2 J x 
16.  
 S pnevmatikami 215/65 R 16.

● — —

02 Aluminijasta platišča Clayton 6 1/2 J x 16.  
 Srebrne barve. S pnevmatikami 215/65 R 16.

● ●1) —

17-palčna platišča

03 Jeklena platišča s središčnimi kolesnimi pokrovi 7 J x 17.  
 S pnevmatikami 235/55 R 17.

● — —

04 Aluminijasta platišča Devonport 7 J x 17.  
 Srebrne barve. S pnevmatikami 235/55 R 17. 

● ●1) ●

05 Aluminijasta platišča Aracaju  NOVO  7 J x 17.  
 Srebrne barve. S pnevmatikami 235/55 R 17.

● ● ●

06 Aluminijasta platišča Aracaju  NOVO  7 J x 17. 
 Črne barve, površina polirana. S pnevmatikami 235/55 R 17.

— ●2) —

07 Aluminijasta platišča Woodstock 7 J x 17.  
 Črne barve, površina polirana. S pnevmatikami 235/55 R 17. 

● ● ●

08 Aluminijasta platišča Posada  NOVO  7 J x 17.  
 Črne barve, površina polirana. S pnevmatikami 235/55 R 17. 

● ● ●

18-palčna platišča

09 Aluminijasta platišča Springfield 8 J x 18.  
 Srebrne barve. S pnevmatikami 255/45 R 18.

● ● ●

10 Aluminijasta platišča Springfield 8 J x 18.  
 Črne barve. S pnevmatikami 255/45 R 18.

— ●2)  —

11 Aluminijasta platišča Palmerston 8 J x 18.  
 Črne barve, površina polirana. S pnevmatikami 255/45 R 18.

● ● ●

12 Aluminijasta platišča Teresina  NOVO  8 J x 18.  
 Črne barve, površina polirana. S pnevmatikami 255/45 R 18.

● ● ●

13  Aluminijasta platišča Valdivia  NOVO  8 J x 18.  
 Črne barve, površina polirana. S pnevmatikami 255/45 R 18.

— ● ●

Zimske pnevmatike kot dodatna garnitura s platišči ● ● ●
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Barva notranjosti in dekorativni elementi

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv.   

Sedežne prevleke

● Serijska oprema       ● Dodatna oprema       – Ni na voljo

Oprema Trendline Comfortline Highline

Barva notranjosti

01 Titanovo črna/titanovo črna z aplikacijami v videzu kroma in 
črno lakiranimi površinami  NOVO 

● ● ●

Dekorativni elementi

02 Bright Brushed Grey  NOVO — ● —

03 Pewter Wave Grey  NOVO — — ●

04 Grey Woodgrain  NOVO — ● ●

Sedežne prevleke

05 Tekstilne prevleke "Quadratic", titanovo črna  NOVO ● — —

06 Tekstilne prevleke "Circuit", titanovo črna  NOVO — ● —

07 Mikrotkanina "ArtVelours", dvobarvna: paladijeva/titanovo črna  
 NOVO 

— ● ●

08 Napa usnje, titanovo črna — ● ●

09 Napa usnje, dvobarvno: mesečevo siva/titanovo črna — ● ●

10 Napa usnje, dvobarvno: marakeška/titanovo črna — ● ●

11 Napa usnje, dvobarvno: paladijeva/titanovo črna  NOVO — ● ●
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0601 Paket kromiranih dodatkov. Dodatne kromirane 
lamele na spodnji odprtini za zajemanje zraka, ob 
straneh in na zadku poskrbijo za elegantne in blesteče 
poudarke.  

01 Sprednji LED-žarometi. Vozilu dajejo privlačno 
svetlobno grafiko ter obenem zagotavljajo daljši 
svetlobni snop in veliko svetilnost.  

02 Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni 
zunanji ogledali. Ko vozilo zaklenete z radijskim 
daljinskim upravljalnikom, se ogledali avtomatsko 
poklopita.  

03 Emblem "Bulli". Kromiran napis je nameščen 
poleg stranskega smernika.

Električno 12-smerno nastavljanje sedežev. 
Ledveno oporo, naklon naslonjala, višino sedeža 
ter naklon in vzdolžni položaj sedišča je mogoče 
individualno prilagoditi in shraniti.  

04 Radijski sistem Composition Colour.1) Sistem 
s 16,5 cm (6,5 palca) velikim in na dotik občutljivim 
barvnim zaslonom, z izhodno močjo 4 x 20 W in 
štirimi2) oz. šestimi3) zvočniki vključuje režo za SD-
kartice, dva zunanja USB-vmesnika in Bluetooth 
vmesnik ter podpira osnovne storitve We Connect4) in 
izbrane storitve We Connect Plus4), 5). 

05 Navigacijski sistem Discover Media.1) 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 šestimi 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 wireless6 App-Connect, We Connect4) in We 
Connect Plus4), 5). 

06 Navigacijski sistem Discover Pro.7) Poleg 
oz. za razliko od funkcij navigacijskega sistema 
Discover Media ponuja ta sistem barvni zaslon na 
dotik z diagonalo 23,4 cm (9,2 palca) in senzorjem 
približevanja, sočasen prikaz navigacijskega 
zemljevida na digitalnem kombiniranem instrumentu8) 
in zaslonu navigacijskega sistema, medijski pomnilnik 
s kapaciteto 64 GB in DAB+. 

Glasovno upravljanje. Z govorom upravljajte številne 
telefonske, navigacijske in avdio funkcije. 

Vmesnik za mobilni telefon Comfort vklj. z 
indukcijskim polnjenjem. Izboljša sprejem in 
brezžično napolni kompatibilne naprave. 

Večfunkcijski prikazovalnik Premium. V 
3D-perspektivi in v barvah prikazuje pomembne 
informacije o vožnji in vozilu. 

Paket izolacijskih stekel. Vetrobransko steklo, 
stranska stekla9) in zadnje steklo so izolacijska stekla. 
Stekla v potniškem prostoru so dodatno zatemnjena. 

1) Opcijsko na voljo tudi z DAB+ in komfortno telefonijo.     2) Serijska oprema za Multivan Trendline.     3) Serijska oprema za Multivan Comfortline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Trendline.     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.volkswagen-we.com registrirate svoje 
vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.     5) Ob aktivnem podaljšanju od drugega leta naprej za doplačilo.     6) Samo v kombinaciji z napravami, ki podpirajo CarPlay, in od navigacijskega sistema Discover Media naprej.     7) Opcijsko na voljo tudi s komfortno 
telefonijo.     8) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Comfortline.     9) Drsni okni nista izdelani iz izolacijskega stekla. ● Serijska oprema       ● Dodatna oprema       – Ni na voljo

Oprema Trendline Comfortline Highline

Dizajn

Odbijača v barvi vozila ● ● ●

Ohišji zunanjih ogledal, vratne kljuke in kljuka na zadnjih dvižnih 
vratih nelakirani 

● — —

Ohišji zunanjih ogledal, vratne kljuke in kljuka na zadnjih dvižnih 
vratih v barvi vozila

— ● ●

Mreža hladilnika z dvema kromiranima lamelama  NOVO  ● — —

Mreža hladilnika s petimi kromiranimi lamelami  NOVO  — ● ●

Paket kromiranih dodatkov — ● ●

Halogenski žarometi H7 (sl. str. 26) ● ● —

Sprednji LED-žarometi  NOVO  ● ● ●

Zadnje LED-luči  NOVO  ● ● ●

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali ● ● ●

Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali ● ● ●

Emblema "Multivan" na blatnikih  NOVO  ● ● ●

Emblema "Bulli" na blatnikih  NOVO  ● ● ●

Vozniška kabina

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

● ● ●

Armaturna plošča z aplikacijami v videzu kroma in črno lakiranimi 
površinami  NOVO 

● ●  ●

Armaturna plošča z dekorativno letvijo v izvedbi Bright Brushed 
Grey (sl. str. 58)  NOVO 

— ● —

Armaturna plošča z dekorativno letvijo v izvedbi Pewter Wave Grey 
(sl. str. 58)  NOVO  

— — ●

Armaturna plošča z dekorativno letvijo v izvedbi Grey Woodgrain 
(sl. str. 58)  NOVO  

— ● ●

Komfortna sedeža z ročno nastavljivo ledveno oporo in nasloni za 
roke, brezstopenjsko nastavljiva

● ● ●

Električna ledvena opora ● ●  ●

Električno 12-smerno nastavljanje sedežev —  ● ●

Oprema Trendline Comfortline Highline

Vozniška kabina (nadaljevanje)

Večfunkcijski usnjeni volan (sl. str. 4)  NOVO ● ● ●

Večfunkcijski prikazovalnik Plus ● — —

Večfunkcijski prikazovalnik Premium ● ● —

Digitalni kombinirani instrument8) s 26 cm (10,25 palca) velikim 
zaslonom (sl. str. 19)  NOVO  

— ● ●

Električni pomik stekel ● ● ●

Tekstilna talna obloga ● ● ●

Gumijasti predpražniki ● ● ●

Tekstilni predpražniki ● ● ●

LED-osvetlitev v stropni konzoli ● ● ●

LED-lučka z nastavljivim vratom (12 V) ● ● ●

230-voltna električna vtičnica na ogrodju voznikovega sedeža  
 NOVO  

● ● ●

12-voltna električna vtičnica ● ● ●

Druga 12-voltna električna vtičnica ● ● ●

Paket izolacijskih stekel ● ● ●

Vstopni ročaj za voznika in sovoznika ● ● ●

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Colour  NOVO  ● ● —

Navigacijski sistem Discover Media  NOVO  ● ● ●

Navigacijski sistem Discover Pro  NOVO  ● ● ●

Glasovno upravljanje ● ● ●

Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje ● ● ●

Vmesnik za mobilni telefon Comfort vklj. z indukcijskim 
polnjenjem (sl. str. 20)  NOVO ● ● ●

Potniški prostor

Drsna vrata na desni strani ● ● ●

Drsna vrata na levi strani — ● ●

Električna zapiralna asistenca za drsna vrata ● ● ●

Električna drsna vrata s funkcijo omejitve sile zapiranja ● ● ●

Osvetlitev vstopne stopnice z napisom ● ● ●
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01  Zaščita nakladalnega roba na zadnjem 
odbijaču. Ščiti lakirani zadnji odbijač pred praskami, ki bi lahko 

nastale med natovarjanjem in raztovarjanjem tovornega prostora. 

Plastična letev za zaščito je na voljo v črni ali srebrni barvi.   

02  Sistem vodil. Edinstveni sistem vodil omogoča gladko 

pomikanje 3-sedežne klopi in enojnih sedežev po celotni dolžini 

potniškega prostora. Razlog za to je pametni mehanizem, ki 

omogoča pomikanje sedežev na gumiranih drsnikih ter omogoča, 

da se na vsakem mestu varno zaskočijo. Za vgradnjo in izgradnjo 

sedežev lahko v le nekaj potezah odstranite prekrivne aluminijaste 

letve. Vozila z večfunkcijsko mizo so opremljena z dvema 

dodatnima sredinskima vodiloma.    

Vrtljivi sedež z integriranim otroškim sedežem. Ta 

večfunkcijski sedež za odraslo osebo je mogoče hitro spremeniti v 

otroški sedež. Priloženi vzglavnik se enostavno natakne.  

Večnamenska plošča. Oblazinjena plošča omogoča 

predelitev prtljažnika, služi kot dodatna odlagalna površina ali za 

povečanje ležišča.4)  

Električna zadnja dvižna vrata. Odprete jih lahko z 

radijskim daljinskim upravljalnikom, s tipko6) v voznikovih vratih ali s 

kljuko na zadnjih dvižnih vratih, zaprete pa s tipko na notranji strani 

zadnjih dvižnih vrat oz. s kratkim potegom zadnjih dvižnih vrat.  

1) Dodatna oprema brez doplačila.     2) Zložljivo mizo smete v notranjosti uporabljati samo, ko vozilo miruje.     3) Ni na voljo za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo.     4) Če naročite večnamensko ploščo, prekrivalo prtljažnika ni vgrajeno.     5) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna 
od motorja.     6) Na voljo samo za Multivan Comfortline in Multivan Highline.     7) Serijska oprema za Multivan Highline. Dodatna oprema za doplačilo za Multivan Trendline in Multivan Comfortline.     8) V okviru sistemskih omejitev.     9) 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.     10) Na voljo samo v kombinaciji z vlečno kljuko ali predpripravo za vlečno kljuko.     11) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.     
12) Na voljo samo za vozila s homologacijo za avtodom.

03  Nosilec za kolesa Premium za na vlečno kljuko. 
Nosilec z zgornje strani potisnete na vlečno kljuko. 
Omogoča transport dveh koles z največ 60 kg in ima 
zaščito proti kraji. Za odpiranje zadnjih dvižnih vrat 
nosilec z nožnim vzvodom enostavno odmaknete. Kadar 
nosilca ne potrebujete, ga lahko ekonomično poklopite.  

04 Nosilec za kolesa Basic Flex za na vlečno kljuko. 
Na fleksibilnem in razširljivem nosilcu za kolesa je mogoče prevažati 

dve kolesi. Ko želite odpreti zadnja dvižna vrata, nosilec z nožnim 

vzvodom odmaknete.  

Razširitev za nosilec Basic Flex. Omogoča transport do treh 

koles na nosilcu Basic Flex.  

05  Nosilec za kolesa za na zadnja dvižna vrata.12) 

Primeren je za prevoz štirih koles, obremenite pa ga lahko z največ 60 

kg. Lahki nosilec, izdelan iz eloksiranega aluminija, je primeren tudi za 

električna zadnja dvižna vrata. 

● Serijska oprema       ● Dodatna oprema       – Ni na voljo

Oprema Trendline Comfortline Highline

Potniški prostor (nadaljevanje)

Sistem vodil ● ● ●

3-sedežna klop, poklopna, pomična in z možnostjo izgradnje (sl. 
str. 30) 

● ● —

3-sedežna klop s sredinskim naslonom za roke, poklopna, pomična 
in z možnostjo izgradnje (sl. str. 43)

— — ●

Dva vrtljiva sedeža, poklopna, pomična in z možnostjo izgradnje 
(sl. str. 13) 

● ● ●

Vrtljivi sedež z integriranim otroškim sedežem ● ● ●

Tla iz plastične mase ● ●1) ●1)

Tekstilna talna obloga ● ● ●

Tla z videzom lesa v izvedbi Dark Wood — ● ●

Postavljiva zložljiva miza2), v drsnih vratih (sl. str. 30) ● — —

Izvlečna zložljiva miza2), 3), integrirana v stranski steni  
(sl. str. 34) 

— ● —

Večfunkcijska miza (sl. str. 43) — ● ●

12-voltna električna vtičnica ● ● ●

Osvetljena dvojna polnilna USB-vtičnica tipa C3) (sl. str. 43)  NOVO  — ● ●

LED-osvetlitev, vklop/izklop tudi iz vozniškega prostora  NOVO  ● ● ●

Prtljažnik

Zastekljena zadnja dvižna vrata ● ● ●

Električna asistenca za zapiranje dvižnih vrat ● ● ●

Električna zadnja dvižna vrata ● ● ●

12-voltna električna vtičnica ● ● ●

LED-osvetlitev  NOVO  ● ● ●

Šest pritrdilnih obročkov, poklopni ● ● ●

Prekrivalo prtljažnika ● ● ●

Predelna mreža ● ● ●

Večnamenska plošča4) (sl. str. 10) ● ● ●

Prtljažna podloga ● ● ●

Zaščita nakladalnega roba na zadnjem odbijaču ● ● ●

Priprava za vlečno kljuko ● ● ●

Vlečna kljuka, fiksna, za vlečno obremenitev do 2,5 t5) ● — —

Vlečna kljuka, snemljiva, za vlečno obremenitev do 2,5 t, vklj. s 
funkcijo stabiliziranja prikolice5).

● ● ●

Oprema Trendline Comfortline Highline

Prtljažnik (nadaljevanje)

Nosilec za kolesa za na zadnja dvižna vrata12) ● ● ●

Nosilec za kolesa Premium za na vlečno kljuko  NOVO  ● ● ●

Nosilec za kolesa Basic Flex za na vlečno kljuko ● ● ●

Razširitev za nosilec Basic Flex ● ● ●

Dovozno vodilo za nosilec za kolesa ● ● ●

Asistenčni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje  NOVO  ● ● ●

Avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC), vklj. s sistemom za nadzor 
prometa Front Assist in mestno funkcijo zaviranja v sili8) 

● ● ●

Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja 
v sili8) 

● ● ●

Prepoznavanje prometnih znakov8)  NOVO  ● ● ●

Tempomat z omejevalnikom hitrosti8) ● ● ●

Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist8) ● ● ●

Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist8), 9)  NOVO  ● ● ●

Asistenca za bočni veter8)  NOVO  ● ● ●

Funkcija stabiliziranja prikolice8), 10) ● ● ●

Zavorna asistenca8) ● ● ●

ParkPilot8) spredaj in zadaj ● ● ●

Kamera za vzvratno vožnjo Rear View8) ● ● ●

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist8)  NOVO  ● ● ●

Bočna zaščita7), 8)  NOVO  ● ● ●

Asistenca za odparkiranje8)  NOVO  ● ● ●

Asistenca za manevriranje s prikolico Trailer Assist8)  NOVO  ● ● ●

Dnevne luči ● ● ●

Paket Luči in vidljivost8) ● ● ●

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči8) ● ● ●

Uravnavanje dolgih luči Light Assist8) ● ● ●

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika8) ● ● ●

Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik8) ● ● ●

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah8)  NOVO  ● ● ●

Asistenca za speljevanje na klancu8) ● ● ●

Asistenca za nadzorovani spust8), 11) ● ● ●
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01  Centralno zaklepanje z dvema radijskima 
daljinskima upravljalnikoma in notranjimi stikali. 
Pri vozilih z ustrezno opremo se tudi električna dvižna 
vrata in dvoje električnih drsnih vrat lahko neodvisno 
odpirajo in zapirajo z ločenimi tipkami. 

02  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. 

Električna otroška blokada. S tipkami je mogoče iz 
vozniške kabine ločeno zakleniti drsna vrata.  

03  Klimatska naprava v vozniški kabini 
z elektronskim uravnavanjem. Omogoča 
brezstopenjsko nastavljanje želene temperature. 

04  3-conska klimatska naprava Climatronic. 
Avtomatska klimatska naprava s protialergenskim 
filtrom ima več senzorjev in ohranja nastavljeno 
temperaturo za voznika, sovoznika in potnike. V 
potniškem prostoru za prijetno ozračje skrbijo dodatni 
grelnik, dodatni uparjalnik in več prezračevalnih šob v 
prezračevalni stropni oblogi. 

Alarmna naprava z nadzorom notranjosti.  
Ob poskusu vloma v vozilo oz. ob poskusu odklopa 
prikolice sproži zvočne in optične opozorilne signale. 
Protivlomna funkcija onemogoča odpiranje vrat tudi z 
notranje strani, npr. ob razbitju stekla.    

1) Ni na voljo za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo.     2) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     3) Ni na voljo za vse motorje.     4) Samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION. 

A B C  

05  Zračno ogrevanje mirujočega vozila. Deluje 
neodvisno od sistema ogrevanja in prezračevanja. 
Upravljate ga lahko preko osrednje upravljalne 
enote ali tudi z radijskim daljinskim upravljalnikom. 
Alternativno je mogoče naročiti tudi dodatni vodni 
grelnik.  

06  Termoizolacijska stekla (A). Občutno 
zmanjšujejo segrevanje notranjosti. Zatemnjena 
stekla (B). Zatemnjena stekla v potniškem prostoru 
skrbijo za visoko raven diskretnosti. Črna folija 
za zaščito pred soncem (C).  V kombinaciji z 
zatemnjenimi stekli ustvari skoraj neprosojno 
zasteklitev. 

Senčni roloji. Temna mrežasta struktura varuje pred 
sončno pripeko in radovednimi pogledi.   

07  Drsni okni. Nova prijemala omogočajo še lažje 
odpiranje in zapiranje stranskih drsnih oken.  

Termohladilni zaboj. Napaja ga električna energija 
iz dodatne baterije, uporablja pa se lahko tako za 
hlajenje kot tudi za gretje. 32-litrski zaboj lahko 
brez osnovne plošče vzamete iz vozila in ga v kuhinji 
napolnite z 1,5-litrskimi steklenicami (leže) ali 
1,0-litrskimi steklenicami (pokončno).  

Paket za lahko noč. V kombinaciji z večnamensko 
ploščo je na voljo paket za lahko noč. Vključuje temne 
tekstilne zastore za okna, mini bralno lučko, pralno 
prevleko za ležišče in tri predale pod 3-sedežno 
klopjo.   

Oprema Trendline Comfortline Highline

Varnostni in varovalni sistemi

Električna otroška blokada  NOVO  
● ● ●

eCall  NOVO  ● ● ●

Funkcija večnaletnega zaviranja ● ● ●

Elektronski stabilizacijski program ● ● ●

Antiblokirni sistem (ABS) ● ● ●

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) ● ● ●

Elektronska zapora diferenciala (EDS) ● ● ●

Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika ● ● ●

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

● ● ●

Varnostne blazine za glavo za zunanje sedeže v potniškem 
prostoru1) 

● ● ●

Opozorilnik za nepripet varnosti pas na voznikovem sedežu ● ● ●

ISOFIX in Top Tether ● ● ●

Elektronska blokada zagona motorja ● ● —

Alarmna naprava s protivlomno funkcijo, nadzorom notranjosti in 
zaščito pred odvleko vozila

● ● ●

Centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima 
upravljalnikoma in notranjimi stikali

● ● ●

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Klimatska naprava v vozniški kabini z elektronskim uravnavanjem ● ● —

3-conska klimatska naprava Climatronic ● ● ●

Ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža ● ● ●

Dodatno ogrevanje (za potniški prostor) ● ● ●

Prezračevalna stropna obloga z dvema linijama prezračevalnih šob 
v potniškem prostoru 

● ● ●

Oprema Trendline Comfortline Highline

Klimatiziranje in zaščita pred soncem (nadaljevanje)

Ogrevanje vetrobranskega stekla ● ● ●

Ogrevanje zadnjega stekla ● ● ●

Zračno ogrevanje mirujočega vozila ● ● ●

Dodatni vodni grelnik s funkcijo ogrevanja mirujočega vozila ● ● ●

Dodatni vodni grelnik s funkcijo ogrevanja mirujočega vozila in 
radijskim daljinskim upravljalnikom 

● ● ●

Drsno okno na levi strani ● ● ●

Drsno okno na desni strani ● ● ●

Termoizolacijska stekla ● ● ●

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru ● ● ●

Črna folija za zaščito pred soncem v potniškem prostoru ● ● ●

Senčni roloji v potniškem prostoru (sl. str. 9) ● ● ●

Paket za lahko noč ● ● ●

Termohladilni zaboj (sl. str. 43) ● ● ●

Podvozje in terenske zmogljivosti

Dinamično podvozje, spuščeno za pribl. 20 mm2) ● ● ●

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC)1) ● ● ●

17-palčno podvozje s 17-palčnimi kolutnimi zavorami spredaj in 
16-palčnimi kolutnimi zavorami zadaj

● ● ●

Štirikolesni pogon 4MOTION3) ● ● ●

Mehanska zapora diferenciala na zadnji premi4) ● ● ●

Ščitnik podvozja za motor in menjalnik ● ● ●

Ščitnik za diferencial na zadnji premi4) ● ● ●

Letve na pragovih na levi in desni strani ● ● ●

● Serijska oprema       ● Dodatna oprema       – Ni na voljo Multivan – Oprema 61
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Multivan 6.1
065.1191.11.68. 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.  

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

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.  

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

Vaš partner Volkswagen  


