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Impresivna raznolikost izvedb. Dve medosni razdalji, modularni 
sistem pritrditve sedežev1) in raznoliki sedežni paketi1) z do  
devetimi sedeži.

Izpiljen dizajn. Povsem prenovljena oblika sprednjega dela,  
nova aluminijasta platišča1), spremenjena paleta barv ter sprednji 
LED-žarometi1) in zadnje LED-luči1) z markantno svetlobno grafiko.

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

Optimalne terenske lastnosti. Štirikolesni pogon 4MOTION1), 2), 
menjalnik z dvojno sklopko DSG1), 2), asistenca za nadzorovani  
spust1), 3), 4), asistenca za speljevanje na klancu in mehanska zapora 
diferenciala1), 3).

Najsodobnejši asistenčni sistemi. Odslej tudi z bočno zaščito1), 4), 
asistenco za bočni veter4), asistenco za ohranjanje smeri1), 4), 5), 
parkirnim sistemom s krmilno avtomatiko1), 4), asistenco za 
odparkiranje1), 4) in asistenco za manevriranje s prikolico1), 4).  
Kamera za vzvratno vožnjo1) je prvič na voljo tudi v kombinaciji z 
zadnjimi krilnimi vrati.

Caravelle 6.1 
Najnovejša različica 
kultnega modela.

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Ni na voljo za vse motorje.     3) Na voljo samo v kombinaciji s pogonom 4MOTION.     4) V okviru sistemskih omejitev.     5) 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.

Model Caravelle že več kot 30 let izpolnjuje najvišje zahteve na področju vozil za prevoz oseb.  

S prostorno notranjostjo, številnimi sedežnimi paketi in neštetimi možnostmi opreme tudi 

njena najnovejša generacija postavlja merila.
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Nadgradnja serijske opreme. Vsi paketi opreme med drugim 
vključujejo radijski sistem z napravo za prostoročno telefoniranje  
in USB-vtičnico, notranjo LED-osvetlitev, centralno zaklepanje in 
električni pomik stekel.

Sproščeno šofiranje. Ergonomsko voznikovo delovno mesto, 
elektromehansko servokrmiljenje, novo oblikovana armaturna 
plošča in izvrsten pregled nad okolico.

Odlična povezanost. Digitalni kombinirani instrument1)  
z visokoločljivostnim, barvnim zaslonom z diagonalo 26 cm (10,25 
palca), novi radijski in navigacijski sistemi z do 23,4 cm (9,2 palca) 
velikim zaslonom na dotik2), mobilne spletne storitve We Connect3), 4) 
in indukcijsko5) polnjenje pametnih telefonov.

Visoko udobje pri vožnji. Udobni sedeži s čvrstim oblazinjenjem, 
odlična zvočna izolacija, bralne LED-lučke in prijeten občutek 
prostornosti z obilico prostora za glavo in noge.

Udobje,  
ki razvaja. 

1) Dodatna oprema za Caravelle 6.1 Comfortline.     2) Dodatna oprema za doplačilo za Caravelle 6.1 Comfortline.     3) Serijska oprema za Caravelle 6.1 Comfortline na voljo 
šele v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Colour.     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.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Sedežni paketi. Od 4-sedežnega do 9-sedežnega 
paketa – izberete lahko takšno konfiguracijo, ki 
najbolje ustreza najrazličnejšim potrebam. 

Prostor  
izjemne 
raznolikosti.
S številnimi sedežnimi kombinacijami ponuja 

Caravelle 6.1 izjemno veliko fleksibilnost. 

Dolga medosna razdalja zagotavlja dodaten 

prtljažni prostor, alternativno pa se lahko 

odločite za četrto sedežno vrsto.

•   4-sedežni paket •   5-sedežni paket •   6-sedežni paket

•   5-sedežni paket z Easy Entry5) •   6-sedežni paket z Easy Entry

•   5-sedežni paket •   6-sedežni paket

1) Pri kratki medosni razdalji.     2) Izmerjena na talni višini potniškega prostora.     3) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     4) Pri dolgi medosni razdalji.     5) Z dvoje drsnimi vrati in funkcijo Easy Entry na obeh straneh (za doplačilo).     Na slikah 
je prikazana dolga medosna razdalja.

Easy Entry. Da lahko potniki udobno dostopajo tudi do 
sedežev v tretji vrsti, sta enojna sedežna ob drsnih vratih 
opremljena s funkcijo Easy Entry. 

Dolga medosna razdalja. 400 mm3) dodatnega prostora 
za prtljago ali četrto sedežno vrsto.

•   7-sedežni paket

•   8-sedežni paket z Easy Entry

•    7-sedežni paket
•    8-sedežni paket z Easy Entry 

Serijska oprema Comfortline5)

•   7-sedežni paket z Easy Entry

•   8-sedežni paket

•   9-sedežni paket z Easy Entry

•   9-sedežni paket

dolžina prtljažnega prostora: 1.967 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.600 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.967 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.600 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.600 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.967 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.600 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.967 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.600 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)dolžina prtljažnega prostora: 1.967 mm2), 3), 4)dolžina prtljažnega prostora: 1.967 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.600 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 739 mm1), 2), 3) dolžina prtljažnega prostora: 739 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 739 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 739 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 739 mm1), 2), 3)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 1.118 mm2), 3), 4)

dolžina prtljažnega prostora: 298 mm2), 3), 4)

5 6

4

7 8 9
Caravelle 6.1 06 | 07



V Caravelli 6.1 lahko računate na podporo najsodobnejših

asistenčnih sistemov. Na primer na Park Assist1), 2) pri parkiranju,  

na Lane Assist1), 2), 3) pri ohranjanju smeri na voznem pasu ali na 

prepoznavanje prometnih znakov1), 2) pri spremljanju cestnih oznak.
Video predstavitev vseh asistenčnih sistemov 

na vw.gospodarska.si

Asistenčni sistemi 
iz prvega izbora.

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) Ni na voljo v kombinaciji z 
radijskim sistemom Composition Audio.     5) Na voljo samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom 4MOTION.    6) Ni na voljo za vse motorje. 

Vrhunski atributi 
za vse vrste terenov.

Štirikolesni pogon 4MOTION.1), 6) 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), 6) 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.

Mehanska zapora diferenciala.1), 5)  Kot dodatna podpora za štirikolesni pogon 
4MOTION1), 6) je za zadnjo premo na voljo mehanska zapora diferenciala, ki olajšuje 
speljevanje v težkih pogojih izven urejenih cest. Zato se Caravelle 6.1 med vsemi 
tekmeci uvršča med vozila z najbolj suverenimi terenskimi lastnostmi.

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.

Nadzor tlaka v
pnevmatikah.1), 2), 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 in temperaturo.

Asistenca za
nadzorovani  
spust.1), 2), 5) 

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

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

Hitrost prilagaja spredaj 
vozečemu vozilu in pri  
tem z aktivnimi posegi 
vzdržuje razdaljo, ki jo je 
predhodno nastavil voznik.

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  
ohranjanje smeri  
Lane Assist.1), 2), 3) NOVO

Z večfunkcijsko 
kamero zaznava vozni 
pas, po katerem vozi 
vozilo, in s posegi v 
krmiljenje ohranja 
smer vožnje.

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

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

Bočna zaščita.1), 2) NOVO 

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

Asistenca za  
bočni veter.2) NOVO

S samodejnim zaviranjem 
ob močnih bočnih sunkih 
vetra stabilizira vozilo.

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

Med manevriranjem na 
prečna parkirna mesta in 
pri natančni vzvratni vožnji 
olajšuje obračanje vozila s 
pripeto prikolico.
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Serijska oprema (izbor)

Caravelle 6.1 
Comfortline
•  Odbijača, ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila
•  Mreža hladilnika s petimi kromiranimi lamelami NOVO

• Halogenski žarometi H7 NOVO

• 16-palčna oz. 17-palčna jeklena platišča2)

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

• Večfunkcijski prikazovalnik Plus
•  Radijski sistem Composition Colour s šestimi zvočniki, 

Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in  
USB-vmesnikoma tipa C, APP-Connect NOVO

•  Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem in 
notranjimi stikali

• Električni pomik stekel v vozniški kabini
•  Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali NOVO

• 3-conska klimatska naprava Climatronic
•  Komfortna sedeža za voznika in sovoznika z ročno nastavljivo 

ledveno oporo in nasloni za roke, nastavljiva po višini
• Osem sedežev in veliko prostora za prtljago
• Tekstilne sedežne prevleke "Circuit" NOVO

• Plastične obloge in tekstilna talna obloga
•  Prezračevalna stropna obloga v potniškem prostoru z zračnimi 

šobami, notranjo LED-osvetlitvijo, poklopnimi stropnimi ročaji 
in kaveljčki za oblačila

• Senčni roloji v potniškem prostoru
• Drsna vrata na desni strani
•  12-voltne električne vtičnice v potniškem in prtljažnem 

prostoru
•  Akustični parkirni sistem spredaj in zadaj
•  Rezervno kolo z običajno pnevmatiko
•  Večfunkcijski komfortni volan (usnjen)
•  Temponmat z omejevalnikom hitrosti
•  e-Call varnostni sistem
•  We Conect plus, 1-letna naročnina

Paketi opreme

1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Serijska oprema   Dodatna oprema | CL | Comfortline

Biserni lakDvobarvno lakiranje*

Barve lakov

05 06 07

0802 03 04

09

12

17

15

10

13

18

20

16

11

14

19

01 Dvobarvno lakiranje*  
01 Zrcalno srebrna/indijevo siva NOVO     | CL |
02 Zrcalno srebrna/zvezdno modra NOVO     | CL |
03 Zrcalno srebrna/fortana rdeča NOVO     | CL |
04 Candy bela/bakreno bronasta NOVO     | CL |
05 Candy bela/lovorjevo zelena NOVO     | CL |
06 Candy bela/ascot siva NOVO     | CL |
07 Mojave bež/globoko črna NOVO     | CL |

Biserni lak 
08 Globoko črna     | CL |

Kovinski laki  
09 Zrcalno srebrna     | CL |
10 Indijevo siva     | CL |
11 Zvezdno modra     | CL |
12 Ravensko modra NOVO     | CL |
13 Mojave bež     | CL |
14 Bakreno bronasta NOVO     | CL |
15 Fortana rdeča NOVO     | CL |
16 Lovorjevo zelena NOVO     | CL |

Univerzalni laki 
17 Candy bela     | CL |
18 Ascot siva NOVO     | CL |
19 Češnjevo rdeča     | CL |
20 Navadna siva     | CL |

Individualne barve laka
Opcijsko je Caravelle 6.1 na voljo tudi v mnogih  
drugih barvnih odtenkih. Za več informacij o  
različnih možnostih individualnih barv laka se  
obrnite na izbranega partnerja za Volkswagen 
Gospodarska vozila.

Univerzalni laki

* Ni na voljo v kombinaciji z zadnjimi krilnimi vrati.     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
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Serijska oprema   Dodatna oprema | CL | Comfortline

Barve notranjosti, dekorativni elementi in  
sedežne prevleke

Barve notranjosti 
 Titanovo črna/paladijeva (brez slike) NOVO     | CL | 

Sedežne prevleke
01 Tekstilne prevleke »Circuit«, titanovo črna NOVO      
 | CL |  
02 Prevleke iz umetnega usnja »Mesh«, paladijeva  
 NOVO     | CL | 
03  Prevleke iz napa usnja, paladijeva/titanovo črna 

NOVO     | CL | 

03

01  Jeklena platišča s središčnimi kolesnimi pokrovi 
6 ½  J x 16. S pnevmatikami 215/65 R 16.      
| CL1) |

02  Jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi NOVO  
6 ½ J x 16. S pnevmatikami 215/65 R 16.      
| CL1) |

03  Aluminijasta platišča Clayton  
6 ½ J x 16. Srebrne barve.  
S pnevmatikami 215/65 R 16.     | CL |

04  Jeklena platišča s središčnimi kolesnimi pokrovi1) 
7 J x 17. S pnevmatikami 235/55 R 17.     | CL | 

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

06  Aluminijasta platišča Aracaju NOVO  
7 J x 17. Črne barve, površina polirana2).  
S pnevmatikami 235/55 R 17.     | CL |

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

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

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

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

11  Aluminijasta platišča Springfield  
8 J x 18. Črne barve2).  
S pnevmatikami 255/45 R 18.     | CL |

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

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

14  Aluminijasta platišča Valdivia  
8 J x 18. Črne barve, površina polirana.  
S pnevmatikami 255/45 R 18.     | CL |

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

Platišča in pnevmatike
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Caravelle 6.1
965.1191.57.68 · Tiskano v Sloveniji.
Pridržujemo si pravico do sprememb. · Izdaja: julij 2019.
vw-gospodarska.si

Vaš partner Volkswagen

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 za Volkswagen Gospodarska vozila. 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. Ob izpolnjevanju zakonsko določenih 
pogojev je prevzem izrabljenega vozila brezplačen. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih 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 v posameznih državah 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  
vw-gospodarska.si/mod ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen Gospodarska vozila. Za informacije o tarifnih 
pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.


