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Osvědčená kvalita. Vysoce stabilní 

 karoserie, mate riály s dlouhou 

 život ností a velmi kvalitní zpracování.

Design s ostře definovanými liniemi. 

Kompletně nově navržená přední část 

vozu, nová kola z lehké slitiny2), modi-

fikovaná paleta laků, LED světlomety 

vpředu i vzadu1), 2) s výraznou světel-

nou signaturou.

Optimální vlastnosti pro jízdu v terénu. 

Pohon všech kol 4MOTION1), 3), dvou-

spojková pře vodovka DSG1), 3),  asistent 

pro jízdu z kopce1), 4), 5), asistent pro 

rozjezd do kopce5) a mechanická uzá-

věrka  diferenciálu1), 4).

Originál. Již více než 30 let předsta-

vuje měřítko pro přepravu osob na 

profesionální úrovni.

Rozmanitá nabídka variant. Dokonale 

přizpůsobený rozmanitým poža dav kům 

díky třem liniím výbavy, dvěma délkám 

rozvoru, modulárnímu systému upev-

nění sedadel1) a celé řadě paketů seda-

del1) až s devítimístnou verzí.
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1) Výbava na přání.     2) Sériová výbava pro Caravelle Highline.     3) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.     4) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     5) V rámci možností daných systémem.     6) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven 
 odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, které jsou součástí výbavy na přání.

Obsah

 Od minibusu  
 až po přepravu VIP osob.

Nejmodernější asistenční systémy. Nyní 

také se systémem ParkPilot s aktivní 

ochranou boků vozidla1), 5), s asistenty pro 

kompenzaci bočního  větru5), pro udržová-

ní vozu v jízdním  pruhu1), 5), 6), pro vyjíždění 

z parkovacího místa1), 5), pro couvání s pří-

věsem1), 5) a s parkovacím asistentem1), 5). 

Zpětná kamera1) je poprvé k dispozici také 

v kombinaci se zadními křídlovými dveřmi.
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 Od vysoké kvality  
 až po špičkovou technologii.

Vysoký komfort. Pohodlná sedadla 

s tvarově stabilním polstrováním, vyni-

kající odhlučnění, LED čtecí lampičky 

a příjemný pocit z prostoru s dostat-

kem místa v oblasti hlavy a nohou.

Rozsáhlejší sériová výbava. Pro 

 všechny výbavové linie,  zahrnuje 

mimo jiné rádio s hands free sadou, 

USB rozhraní, LED osvětlení interiéru 

či klimatizaci.

Pohodlné řízení. Ergonomicky uspořá-

dané místo řidiče, elektromechanický 

posilovač řízení, nově navržená palubní 

deska a vynikají přehled o situaci 

 okolo vozu.

Nejlepší připojení do sítě. Barevný digi-

tální panel s vysokým rozlišením Digital 

 Cockpit1) s úhlopříčkou 10,25 palce  

(26 cm), nová rádia a navigační systémy 

s dotykovým displejem s úhlopříčkou až 

9,2 palce (23,4 cm)2), online připojení 

díky integrované SIM kartě, mobilní 

služby online We Connect3), 4)  a možnost 

indukčního nabíjení2) kompatibilních 

chytrých mobilních telefonů.

1) Sériová výbava pro Caravelle Highline. Výbava na přání pro Caravelle Comfortline. Nedodává se pro Caravelle Trendline.     2) Výbava na přání.     3) Výbava na přání pro rádio „Composition Audio“. Sériová výbava pro všechny vyšší verze infotainment systému.     4) Pro užívání služeb We Connect je 
nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu se společností 

Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služby We Connect Plus v úplné smluvní době je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com.     
Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, které jsou součástí výbavy na přání.

Seznamte se s modelem Caravelle na 

adrese www.vw-uzitkove.cz/caravelle-61
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Od nastoupení 
až po vytvoření místa.

Ať už se jedná o víkendový výlet, kyvadlovou přepravu osob 

nebo přepravu zboží – interiér vozu Caravelle je připraven prak-

ticky na každou alternativu. Spousta kufrů? Díky sklopnému 

trojse dadlu získáte několika jednoduchými úkony v okamžiku 

další prostor pro zavazadla. Opěradla trojsedadla lze sklopit 

 dopředu a vytvořit tak zcela rovnou plochu. Změnily se poža-

davky na prostor? Modulární systém upevnění sedadel* přináší 

celou řadu možností. Přeprava velkého nákladu? Úchytná oka 

v podlaze  zavazadlového prostoru zajistí jeho bezpečné upevnění.

* Výbava na přání.     Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

• Sedadla s funkcí Easy-Entry u bočních posuvných dveří

• Uzamykatelná odkládací přihrádka v dvojsedadle spolujezdce*

Vytvoření prostoru ve třech krocích:  

 

01 Sklopení opěradel. V prostoru pro cestující lze sklopit opěradla 

všech sedadlových lavic i jednotlivých sedadel. Opěradlo lze sklopit také 

u dvojsedadla spolujezdce*. 

 

02 Překlopení sedadel. Lavici trojsedadla v první řadě prostoru pro ces-

tující je možné sklopit a překlopit. Lze tak například zvětšit  objem zava-

zadlového prostoru. 

 

03 Vyjmutí sedadel. Všechny sedadlové lavice i samostatná sedadla lze 

bez použití nářadí vyjmout. Caravelle je tak rychle připraven pro pře-

pravu nákladu. Pro jeho zajištění jsou v podlaze zavazadlového pro-

storu umístěna úchytná oka.

01 02 03
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Pakety sedadel. Díky široké nabídce variant uspořádání 

i počtu sedadel nabízí Caravelle největší možnou flexibi-

litu - zde je výběr možných konfigurací. A i po zvolení 

jednoho paketu sedadel je dostatek prostoru pro změnu. 

Systém modulárního upevnění sedadel1) umožňuje vel-

mi pohodlné vyjímání, přemisťování nebo výměnu seda-

del. Pakety sedadel se kromě jejich počtu liší také uspo-

řádáním. K dispozici jsou třímístné a dvoumístné lavice 

i samostatná sedadla.

 Od 4místné 
verze až po 
 9místnou.

1) V závislosti na výbavové linii je systém modulárního upevnění sedadel buď součástí sériové výbavy, nebo je k dispozici na přání.     2) S krátkým rozvorem.     3) Měřeno v rovině podlahy prostoru pro cestující. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu 
 výrobních tolerancí mohou lišit.     4) S dlouhým rozvorem.     5) Se dvěma bočními posuvnými dveřmi a funkcí Easy-Entry na obou stranách.     Na obrázcích jsou modely s dlouhým rozvorem.

Easy-Entry. Pro zajištění pohodlného přístupu na sedadla 

ve druhé řadě prostoru pro cestující je samostatné seda- 

dlo u bočních posuvných dveří vždy vybaveno funkcí 

 „Easy-Entry“.  

 

Dlouhý rozvor. Díky prodloužení o 400 mm3) zajistí více 

 místa pro zavazadla nebo umožní umístění třetí řady seda-

del v prostoru pro cestující.

5 6 7 8 9

• 4sedadlový paket

Délka zavazadlového prostoru: 1 967 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 600 mm2), 3)

4 • 5sedadlový paket • 6sedadlový paket 

• 5sedadlový paket s funkcí Easy-Entry5) • 6sedadlový paket s funkcí Easy-Entry5)

• 5sedadlový paket • 6sedadlový paket

Délka zavazadlového prostoru: 1 967 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 600 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 967 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 600 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 600 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 967 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 600 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 967 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 600 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)Délka zavazadlového prostoru: 1 967 mm3), 4)

• 7sedadlový paket

• 8sedadlový paket s funkcí Easy-Entry5)

•   7sedadlový paket 

Sériová výbava pro Trendline a Comfortline

•  8sedadlový paket s funkcí Easy-Entry 

Sériová výbava pro Highline5)

• 7sedadlový paket s funkcí Easy-Entry5)

• 8sedadlový paket

• 9sedadlový paket s funkcí Easy-Entry5)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 739 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 739 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 739 mm2), 3)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 1 118 mm3), 4)

Délka zavazadlového prostoru: 298 mm3), 4)

• 9sedadlový paket

Délka zavazadlového prostoru: 739 mm2), 3)
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 Caravelle Trendline

 Od praktičnosti 
 až po zábavu.

Ať už se jedná o domácí zápas, cestu do školy nebo 

cestu do práce - odolný model Caravelle Trendline 

lze využít pro vše. Zablácené boty? Gumovou podla-

hovou krytinu lze snadno vyčistit. Špinavé ruce? 

 Obložení interiéru se dá snadno otřít. Malá pře-

stávka? Výklopné dveře zavazadlo vého prostoru 

Vás ochrání před sluncem i deštěm.

Vlastnosti modelu Caravelle Trendline (viz také obrázek)

• Mřížka chladiče se dvěma chromovanými lištami NOVINKA

• Halogenové světlomety H7 NOVINKA

• Sedm sedadel s látkovými potahy „Quadratic“ v titanově černé barvě NOVINKA

• Sedadlo řidiče s berní opěrkou s manuálním nastavením

• Elektrické ovládání oken v kabině

• Vnější zpětná zrcátka s elektrickým ovládáním a vyhříváním

•  Komfortní čalounění stropu v prostou pro cestující s LED osvětlením,  

sklopnými madly a s háčky na šaty

• Sedadlo řidiče s možností výškového nastavení

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z interiéru

• Klimatizace v kabině řidiče

Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Prostor pro cestující. Vysoce kvalitní materiály, jako 

jsou odolné potahy sedadel a kvalitní zpracování, 

 které je pro vozy Volkswagen typické, vytváří příjem-

nou atmosféru a útulné prostředí. Vynikající akustická 

izolace pak interiér účinně chrání před vnějším hlukem.

• 12voltová zásuvka v prostoru procestující

•  Nízká nákladová hrana s volitelnou ochranou

•  Velký prostor pro zavazadla

•  Palubní deska s otevřenými 

odkládacími přihrádkami 

a uzamykatelnou přihrádkou 

na straně spolujezdce• Plastové obložení interiéru a gumová podlahová krytina

• Nelakovaný nárazník a kryty vnějších zpětných zrcátek
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 Caravelle Comfortline

 Od pohodlí 
 až po nadšení.

Ať už je to rodinná dovolená, víkendový výlet nebo 

exkurze – vysoce kvalitní model Caravelle Comfort-

line je na to dobře připraven. Unavené nohy? Inte-

grovaný nástupní schůdek usnadňuje nastoupení. 

Velká rodina? Světlá výška je na všech sedadlech 

stejná. Parný den? Účinek klimatizace se projeví 

na každém sedadle.

Vlastnosti modelu Caravelle Comfortline (viz také obrázek)

• Mřížka chladiče s pěti chromovanými lištami NOVINKA

• Halogenové světlomety H7 NOVINKA

•  Palubní deska s odkládacími přihrádkami, držáky nápojů  

a uzamykatelnou odkládací přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA

•  Komfortní čalounění stropu s vnitřní cirkulací vzduchu v prostou pro cestující 

s LED osvětlením, sklopnými madly a s háčky na šaty

• Sedm sedadel s látkovými potahy „Circuit“ v titanově černé barvě NOVINKA

• Multifunkční ukazatel „Plus“

• Obložení interiéru z plastu

• LED osvětlení interiéru NOVINKA

• 12voltové zásuvky v prostoru pro cestující a v zavazadlovém prostoru

• Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce

• Koberce v kabině i v prostoru pro cestující

Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

•  Výškově nastavitelná komfortní sedadla pro místa řidiče a spolujezdce 

s manuálně nastavitelnými bederními opěrkami

• Klimatizace s elektronickou regulací

Prostor pro cestující. Díky vysoce kvalitnímu koberci na podlaze 

navodí interiér okamžitě příjemnou atmosféru. Velmi kvalitní 

 potahy sedadel pak zajistí vynikající pohodlí při sezení. Pro 

ochranu před sluncem i pohledy zvenku jsou k dispozici rolety 

na bočních oknech, které lze pohodlně vytáhnout ze spodního 

obložení a zajistit na horní části okna.

• Sluneční rolety na bočních oknech

• Strop se čtyřmi výdechy ventilace a vnitřní cirkulací vzduchu

•  Nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek a madla dveří 

lakované v barvě vozu
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Caravelle Highline

 Od zaujetí 
 až po dokonalost.

Nezáleží na tom, zda se jedná o schůzku představen-

stva, týden módy nebo ples v opeře – elegantní 

 model Caravelle Highline zajistí luxus v každé situaci. 

Zvědavé pohledy z okolí? Prosklení Privacy v prostoru 

pro cestující zajistí soukromí. Okázalý příjezd? Dvoje 

boční posuvné dveře zajistí dokonalou inscenaci. 

 Náročný den? Čalounění sedadel v kůži představuje 

pozvání k odpočinku.

• Mřížka chladiče s pěti chromovanými lištami NOVINKA

•  Paket Chrom: Spodní mřížka sání vzduchu s další chromovanou lištou, 

 chromované lišty na bocích vozu a na zadní části

• LED světlomety vpředu a vzadu NOVINKA

• 17" kola z lehké slitiny „Aracaju“ lakovaná ve stříbrné barvě NOVINKA

• Potahy sedadel v kůži „Nappa“

•  Palubní deska s černě lakovanými clonami, dekoračními lištami v designu  

šedá Pewter Wave a s chromovanými prvky NOVINKA

•  Navigační systém „Discover Media“ s dotykovým displejem s úhlopříčkou 

8 palců (20,3 cm) NOVINKA

• LED osvětlení interiéru NOVINKA

• eCall NOVINKA

Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Vlastnosti modelu Caravelle Highline (viz také obrázek)

•  Výškově nastavitelná komfortní sedadla pro místa řidiče 

a spolujezdce s manuálně nastavitelnými bederními opěrkami

• Multifunkční kožený volant

•  Nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek a madla dveří 

lakované v barvě vozu

• Mlhové svtětlomety s přisvěcování do zatáček
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Prostor pro cestující. Potahy sedadel v titanově 

černé barvě se středovými plochami a vnitřními 

plochami zvýšených boků z kůže „Nappa“ předsta-

vují kombinaci exkluzivního komfortu sezení a vyni-

kající odolnosti. Mimořádně pohodlné a  bezpečné 

je také otevírání a zavírání obou bočních posuv-

ných dveří s elektrickým ovládáním. Dráhu dveří 

přitom monitorují senzory ochrany před přivřením 

a brání tak možnému zranění.

* Výbava na přání.

• Strop se čtyřmi výdechy ventilace a vnitřní cirkulací vzduchu

• Sklopná madla a háčky na šaty

• 3zónová klimatizace „Climatronic“

• Prosklení Privacy v prostoru pro cestující

•  Navigační systém „Discover Pro“ s barevným dotykovým 

displejem s úhlopříčkou 9,2 palce (23,4 cm)* NOVINKA

• Volby zobrazení pro panel Digital Cockpit NOVINKA

• Sluneční rolety na bočních oknech v prostoru pro cestující

• Osm sedadel, z toho dvě s funkcí „Easy-Entry“ NOVINKA 

• Kobercová krytina v kabině i v prostoru pro cestující
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Ať už posloucháte hudbu, telefonujete nebo jedete podle navigace – Digital 

 Cockpit1) s vysokým rozlišením s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm) ukazuje, kam smě-

řuje technický pokrok. Nový titul skladby? Řidič může listovat tituly skladeb v kni-

hovně médií chytrého mobilního telefonu, aniž by se musel dívat na stranu. Další tele-

fonní hovor? Výběr pomocí fotografií uložených u kontaktů je velmi rychlý a intui tivní. 

Neznámá krajina? Navigační mapa na panelu Digital Cockpit1) zobrazí na přání nejbližší 

okolí, zatímco navigační systém zobrazuje mapu v menším měřítku pro lepší přehled.

Digital Cockpit

 Od digitalního 
 až po geniální.

•  Druhá navigační mapa ve 3D zobrazení 

ve vysokém rozlišení2)• Přehled jízdních dat • Systém rozpoznávání dopravních značek3), 4) • Playlist z chytrého mobilního telefonu

• LED displej s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm) s vysokým rozlišením 

• Jasný a mimořádně kontrastní obraz se sytými barvami

• Ovládání pomocí multifunkčního volantu

1) Sériová výbava pro Caravelle Highline. Výbava na přání pro Caravelle Comfortline.     2) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Pro“.     3) Výbava na přání.     4) V rámci možností daných systémem.    Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání. 19Caravelle – Digitalizace a připojení do sítě



 We Connect

 Od infotainmentu 
až po online.

Volkswagen We toho umí mnohem více.  
Přesvědčte se sami na adrese:  
www.vw-uzitkove.cz/znacka-a-technologie/ 
mobilni-sluzby-a-pripojeni

We Connect1), 2)

Volání v případě poruchy NOVINKA

Volání pro získání informace

Pozice parkování

Automatické hlášení nehody NOVINKA

Stav automobilu

Dveře & světla

Zpráva o stavu vozidla

Jízdní data

Plánování termínu servisu

We Connect Plus2), 4)

Dopravní informace online NOVINKA

Vyhledávání zvláštních cílů online

Aktualizace dat navigačních map online NOVINKA

Hlasové ovládání online NOVINKA

Streamování médií6) NOVINKA

Zpráva o poloze automobilu

Alarm online

Nezávislé topení online7)

Zamčení & odemčení8)

Internetové rádio6) NOVINKA

Wifi hotspot6) NOVINKA

Upozornění na rychlost automobilu

Klakson & blinkry

Výpočet trasy jízdy online

Čerpací a nabíjecí stanice

Parkovací místa

We Connect Fleet2), 3) nabízí:

Digitální kniha čerpání paliva

Digitální kniha jízd

Správa údržby vozidla10), 11)

Analýza spotřeby10)

Poloha a trasa jízdy podle GPS12)

Efektivita jízdy

• Wireless5) App-Connect

• We Connect1), 2): Pozice parkování

•  Telefonní rozhraní „Comfort“ 

včetně funkce indukčního nabíjení.3)• We Connect Plus2), 4): Akualizace dat navigačních map online

•  We Connect Plus2), 4): Alarm online • We Connect Plus2), 4): Dopravní informace online

Více informací o paketu služeb  
We Connect Fleet2), 3) získáte na adrese 
www.we-connect-fleet.com

Efektivnější správa  
vozového parku.
We Connect Fleet2), 3) je moderní systém správy vozového parku od společnosti 

 Volkswagen Užitkové vozy, který nabízí rychlý a snadný přístup k důležitým informa- 

cím o vozidle a vozovém parku. Ať už se jedná o digitální knihu jízd nebo kontrolu 

 nákladů a spotřeby: Od teď můžete své užitkové vozy Volkswagen i automobily od  

jiných výrobců9) spravovat snadněji a efektivněji prostřednictvím přidruženého webo-

vého  portálu a aplikace. To šetří čas a usnadňuje každodenní práci.

Nezáleží na tom, zda se jedná o dopravní informace, aktualizaci 

dat navigačních map nebo varovnou zprávu alarmu – díky služ-

bám We Connect1), 2) využívá Caravelle za jízdy celou šířku 

 pásma digitálních služeb. Dopravní zácpa? Dopravní informace 

online v reálném čase dynamicky přizpůsobí trasu jízdy podmín-

kám v dopravě. Nově otevřená silnice? Díky aktualizaci navigač-

ních map online3) jsou jejich data v nejaktuálnějším stavu. Nebez-

pečná oblast? Alarm online3) pošle prostřednictvím SMS nebo 

e-mailu zprávu o pokusu o neoprávněné vniknutí do automobilu.

1) Výbava na přání pro rádio „Composition Audio“. Sériová výbava pro všechny vyšší modely infotainment systému.     2) Pro 
užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživa-
telské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. 
We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služby We 
 Connect Plus v úplné smluvní době je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.
portal.volkswagen-we.com.     3) Výbava na přání.     4) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za poplatek.     5) Dodává 
se pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní CarPlay s navigačním systémem „Discover Media“ a vyššími modely.     
6) Dodává se pouze v kombinaci s paketem Streaming & Internet.     7) Dodává se pouze v kombinaci s nezávislým vodním topením.     
8) Z důvodu zajištění bezpečnosti je u služby Zamčení & odemčení nutné odsouhlasení osobní identifikace, které vyžaduje  ověření 
buď přes autorizovaného zástupce Volkswagen, nebo přes videohovor.     9) Prostřednictvím jednotky TomTom LINK 610 je služba 
We Connect Fleet kompatibilní s modely: Crafter od roku výroby 2017, Caddy od roku výroby 2015, Transporter od roku výroby 
2015 a mnoha dalšími automobily, které nejsou vyrobeny koncernem Volkswagen. Celou řadu modelů značky  Volkswagen 
a Volkswagen Užitkové vozy od roku výroby 2008 lze v závislosti na výbavě dodatečně vybavit také jednotkou Volkswagen 
 DataPlug.     10) K dispozici je pouze v kombinaci s jednotkou Volkswagen Telematik Box od druhé generace.     11) Termín musí 
být předem dohodnutý s prodejcem Volkswagen Užitkové vozy.     12) K dispozici je pouze v kombinaci s jednotkou Volkswagen 
Telematik Box od třetí  generace nebo s jednotkou Volkswagen DataPlug.      Nabídka paketu služeb We Connect i paketu We 
Connect Plus se může měnit a může být k dispozici později.      Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.
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Videa vybraných asistenčních systémů najdete na adrese 
www.vw-uzitkove.cz/caravelle-61/asistencni-systemy

1) Výbava na přání.     2) V rámci možností daných systémem.     3) Nedodává se v kombinaci s rádiem „Composition Audio“.     4) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     5) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     
Sériovou výbavu a výbavu na přání naleznete na stránkách 37–38.

Asistenční systémy

 Od praktického využití
 až po účinnou pomoc.

Systém rozpoznávání 

 dopravních značek.1), 2)  
NOVINKA 

 

Prostřednictvím  speciální 

kamery snímá dopravní 

značky s omezením rych-

losti a zákazem předjíždění, 

stejně jako jejich časová 

omezení a omezení podmí-

něná počasím, a informuje 

o nich na multifunkčním 

ukazateli.

Asistent pro kompenzaci 

bočního větru.2)  NOVINKA

 

Prostřednictvím automatic-

kého přibrzďování jednotli-

vých kol stabilizuje vůz při 

nárazovém bočním větru.

Parkovací asistent 

„Park Assist“.1), 2) NOVINKA 

 

Pomáhá řidiči při  parkování 

do příčných i podélných 

parkovacích míst. Přitom 

přebírá a současně optima-

lizuje ovládání volantu.

Adaptivní tempomat ACC 

včetně systému „Front 

Assist“ s funkcí nouzového 

brzdění City Brake.1), 2) 

 

Automaticky přizpů sobuje 

rychlost Vašeho automobilu 

rychlosti vpředu jedoucího 

vozu a udržuje od něj řidi-

čem před na stavený odstup.

Asistent pro udržování vozu 

v jízdním pruhu „Lane 

Assist“.1), 2), 4) NOVINKA 

 

Pomocí multifunkční 

 kamery snímá vodorovné 

dopravní značení jízdního 

pruhu a aktiv ními zásahy 

do řízení v něm vůz udržuje.

Asistent pro vyjíždění  

z parkovacího místa.1), 2) 

 NOVINKA 

 

Akusticky varuje řidiče při 

couvání z parkovacího místa 

v případě, že systém v kri-

tické vzdálenosti rozpozná 

jiné vozidlo. Jestliže řidič na 

varování nereaguje, systém 

začne automobil automa-

ticky brzdit.

Asistent pro jízdu  

z kopce.1), 2), 5) 

 

Při jízdě ze svahu zajišťuje 

kontrolovanou a bezpečnou 

jízdu.  Reguluje přitom 

 otáčky motoru a v případě 

 potřeby zasahuje do  řídicího 

systému brzd.

Asistent pro couvání  

s pří vě sem „Trailer   

Assist“.1), 2) NOVINKA  

 

Při přesném couvání i při 

 zajíždění do příčných parko-

vacích míst zjed no du šuje 

 řízení vozu s připojeným 

 přívěsem.

ParkPilot s aktivní ochra nou 

boků vozidla.1), 2) NOVINKA 

 

V průběhu jízdy monitoruje 

prostor po stranách vozu 

a pro střed nictvím displeje 

 infotainment systému  varuje 

řidiče při kritickém přiblížení 

k překážkám.

Kontrola poklesu tlaku vzdu-

chu v pneumatikách.1), 2), 3) 
NOVINKA 

 

Informuje řidiče před  jízdou 

i v jejím průběhu o aktuálním 

tlaku v jednotlivých  kolech 

a varuje při jeho  poklesu. 

V každém kole jsou senzory, 

které bezdrátově snímají 

 informaci o tlaku.
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 Od trakce  
 až po ochranu.

1) Výbava na přání.     2) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.     3) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.    Na obrázcích jsou  vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Pohon všech kol 4MOTION.1), 2) Pohon všech kol prostřednictvím elektronicky řízené lamelové  spojky na zadní 

nápravě automaticky přizpůsobí přenos síly motoru aktuální jízdní situaci. Nízká hmotnost celého systému je 

základem pro opti mální jízdní chování a vysokou jízdní dynamiku. 

 

Mechanická uzávěrka diferenciálu.1), 3) Jako další rozšíření pohonu všech kol 4MOTION je v nabídce také 

 mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, která usnadňuje rozjíždění v náročných podmínkách mimo 

zpevněné cesty. Caravelle je tak vozem s nejlepší průchodností terénem ve své třídě. 

 

Ochranné kryty spodní části vozu.1) Optimální ochranu při jízdě v terénu představují speciální kryty motoru 

a převodovky.
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• Sériová výbava    • Výbava na přání    – Nedodává se

Potahy sedadel, barvy interiéru a dekory

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Potahy sedadel

01 Látkové potahy „Quadratic“, titanově černá NOVINKA ● — —

02 Látkové potahy „Circuit“, titanově černá NOVINKA — ● —

03 Umělá kůže „Mesh“, šedá Palladium NOVINKA ● ● —

04  Kůže „Nappa“3), šedá Palladium/titanově černá NOVINKA — ● ●

Barvy interiéru

 Titanově černá/titanově černá (bez vyobrazení) NOVINKA ● ● —

05  Titanově černá/titanově černá s chromovanými prvky 

a černě lakovanými clonami4) NOVINKA 

— — ●

06  Titanově černá/titanově černá s chromovanými prvky 

a černě lakovanými clonami NOVINKA — — ●

Dekory

07  Šedá Pewter Wave4) NOVINKA — — ●

08 Šedá Woodgrain NOVINKA — — ●

01 03

02 04

05 | 07

06 | 08

 Od dynamiky  
 až po jízdní 
komfort.

Manuální převodovka nebo dvouspojková převodovka DSG1), 2). 

Na výběr je k dispozici pětistupňová nebo šestistupňová manuální 

 převodovka s lehkým řazením nebo na přání sedmistupňová 

adaptivní dvouspojková převodovka DSG. Ta umožňuje plně auto-

ma tickou a jemnou změnu převodových stupňů bez přerušení pře-

nosu hnací síly. Převodovka DSG se navíc přizpůsobí stylu jízdy řidiče. 

1) Výbava na přání.     2) Není k dispozici pro všechny výkonové verze motoru.     3) Střední 
plochy sedadel a vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalouněné kůží „Nappa“.     4) Na 
 obrázku je model Multivan.     Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože 
tiskové barvy nemohou zobra zit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti     
Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.     
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• Sériová výbava    • Výbava na přání    – Nedodává se

Laky Trendline  Comfortline Highline

Dvoubarevné lakování*

01  Stříbrná Reflex/šedá Indium NOVINKA ● ● ●

02  Stříbrná Reflex/modrá Starlight 

NOVINKA 

● ● ●

03  Stříbrná Reflex/červená Fortana  

NOVINKA 

● ● ●

04  Bílá Candy/bronzová Copper Bronze 

NOVINKA

● ● ●

05  Bílá Candy/zelená Bay Leaf NOVINKA ● ● ●

06  Bílá Candy/šedá Ascot NOVINKA ● ● ●

07  Béžová Mojave/černá Deep NOVINKA ● ● ●

Lak s perleťovým efektem

08 Černá Deep ● ● ●

Metalické laky

09 Stříbrná Reflex   ● ● ●

10 Šedá Indium    ● ● ●

11 Modrá Starlight   ● ● ●

12 Modrá Ravenna NOVINKA ● ● ●

13 Béžová Mojave   ● ● ●

14 Bronzová Copper Bronze NOVINKA ● ● ●

15 Červená Fortana NOVINKA ● ● ●

16 Zelená Bay Leaf NOVINKA ● ● ●

Základní laky

17 Bílá Candy ● ● ●

18 Šedá Ascot NOVINKA ● ● ●

19 Červená Kirsch ● ● ●

20 Oranžová ● — —

21 Šedá Pure ● ● ●

Individuální lakování

Na přání může být model Caravelle 

dodán také v mnoha dalších barvách. 

Informace o rozsáhlé nabídce možností 

individuálního lakování získáte u Vaše-

ho prodejce  Volkswagen Užitkové vozy.

● ● ●

Laky

* Nedodává se v kombinaci se zadními křídlovými dveřmi.    Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.     Na obrázcích jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.     

 Dvoubarevné lakování* Lak s perleťovým efektem

Metalické laky

Základní laky
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• Sériová výbava    • Výbava na přání    – Nedodává se1) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.     2) Dodávají se pouze s paketem EDITION.     Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy.

Kola Kola Trendline  Comfortline Highline

16“ kola

01  Ocelová kola se středovými kryty 6 ½ J x 16,  

s pneumatikami 215/65 R 16.

● ●1) —

02  Ocelová kola s celoplošnými kryty NOVINKA 6 ½ J x 16, 

s pneumatikami 215/65 R 16.

● ●1) —

03  Kola z lehké slitiny „Clayton“ 6 ½ J x 16, ve stříbrné barvě, 

s pneumatikami 215/65 R 16.

● ● —

17“ kola

04  Ocelová kola se středovými kryty 7 J x 17, 

s pneumatikami 235/55 R 17.

●1) ●1) —

05  Kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA 7 J x 17, ve stříbrné barvě,  

s pneumatikami 235/55 R 17.
● ● ●

06  Kola z lehké slitiny „Aracaju“ NOVINKA 7 J x 17, v černé barvě,  

s leštěným povrchem, s pneumatikami 235/55 R 17.

● ●2) —

07  Kola z lehké slitiny „Devonport“ 7 J x 17, ve stříbrné barvě, 

s pneumatikami 235/55 R 17.

● ● ●

08  Kola z lehké slitiny „Woodstock“ 7 J x 17, v černé barvě, 

s leštěným povrchem, s pneumatikami 235/55 R 17. 

● ● ●

09  Kola z lehké slitiny „Posada“ NOVINKA 7 J x 17, v černé barvě,  

s leštěným povrchem, s pneumatikami 235/55 R 17. 

● ● ●

18“ kola

10  Kola z lehké slitiny „Springfield“ 8 J x 18, ve stříbrné barvě, 

s pneumatikami 255/45 R 18.

● ● ●

11  Kola z lehké slitiny „Springfield“ 8 J x 18, v černé barvě, 

s pneumatikami 255/45 R 18.

● ●2) —

12  Kola z lehké slitiny „Palmerston“ 8 J x 18, v černé barvě, 

s leštěným povrchem, s pneumatikami 255/45 R 18.

● ● ●

13  Kola z lehké slitiny „Teresina“ NOVINKA 8 J x 18, v černé barvě,  

s leštěným povrchem, s pneumatikami 255/45 R 18.

● ● ●

14  Kola z lehké slitiny „Valdivia“ 8 J x 18. V černé barvě, 

s leštěným povrchem, s pneumatikami 255/45 R 18.

● ● ●

02 0301

04

10 11 12 13 14

05 06 07 08 09

18"

16"

17"
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• Sériová výbava    • Výbava na přání    – Nedodává se

01 Paket EDITION. Zahrnuje mimo jiné 17“ kola 

z lehké slitiny „Aracaju“ v černé barvě s leštěným 

povrchem, mlhové světlomety s integrovaným při-

svěcování do zatáček, zatmavená zadní LED světla3), 

osvětlení nástupních schůdků prostoru pro cestující 

s nápisem „EDITION“ a prosklení oken prostoru pro 

cestující Privacy. Střecha je v rámci paketu z větší části 

lakovaná v černé barvě. 

 

02 Paket Chrom.4) Díky dalším chromovaným lištám 

na spodní mřížce sání vzduchu, na bocích a na zadní 

části dodává vozu elegantní vzhled.

Výbava 01

1) Platí pro Caravelle Highline.     2) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry se z důvodu výrobních tolerancí mohou lišit.     3) Nedodávají se v kombinaci se zadními křídlovými dveřmi.     4) Na obrázku je model Multivan Highline.     5) V závislosti na kombinaci motoru 
a převodovky.

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Design

 Nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, madla dveří a madlo 

zadních výklopných dveří nelakované

● — —

Nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, madla dveří lakované 

v barvě vozu ● ● ●

Mřížka chladiče se dvěma chromovanými lištami NOVINKA ● — —

Mřížka chladiče se pěti chromovanými lištami NOVINKA — ● ●

 Paket Chrom — ● ●

 Paket EDITION ● ● —

16" resp. 17" ocelová kola5) ● ● —

17" kola z lehlé slitiny „Aracaju“ ve stříbrné barvě NOVINKA ● ● ●

Světlomety H7 ● ● —

LED světlomety vpředu NOVINKA ● ● ●

LED světlomety vzadu NOVINKA ● ● ●

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka NOVINKA ● ● ●

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná  

zrcátka NOVINKA

● ● ●

Plakety „Caravelle“ ● ● ●

Plakety „Bulli“ ● ● ●

Kabina

Palubní deska s otevřenými odkládacími přihrádkami, držáky 

 nápojů a s uzamykatelnou přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA

● ● —

Palubní deska s černě lakovanými clonami, dekoračními lištami 

v šedé Pewter Wave a s chromovanými prvky NOVINKA

— — ●

Palubní deska s dekoračními lištami v šedé Woodgrain NOVINKA — — ●

Sedadlo řidiče s výškovým nastavením a s bederní opěrkou NOVINKA ● — —

Komfortní sedadla pro řidiče a spolujezdce s výškovým nastave ním, 

manuálně nastavitelnou bederní opěrkou a s loketními opěrkami

— ● ●

Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve čtyřech směrech ● ● ●

Sedadlo s možností elektrického nastavení 12 parametrů — ● ●

Dvousedadlo spolujezdce s uzamykatelnou odkládací přihrádkou 

(viz obr. str. 07) NOVINKA

● ● —

Výškově a podélně nastavitelný volant ● ● ●

Multifunkční kožený volant ● ● ●
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03 LED světlomety.4) Dodávají vozu atraktivní světel-

nou signaturu. Současně zajišťují velkou délku osvět-

leného pole a mají vysokou hodnotu světel ného toku.  

 

04 LED zadní světla.4) Vyznačují se dlouhou život-

ností a nízkou spotřebou energie. Dodávají se pro 

modely se zadními výklopnými dveřmi. 

 

05 Plakety „Bulli“.4) Plakety s chromovanými prvky 

jsou umístěny vedle bočních blinkrů. 

 

Sedadlo s možností elektrického nastavení 12 para-

metrů. Podle individuálních potřeb lze  nastavit beder-

ní  opěrku, sklon opěradla, výšku  sedáku, sklon sedáku 

a jeho hloubku. Nastavení je možné uložit. 

 

06 Loketní opěrky pro sedadlo řidiče. Polohu  

loketní opěrky lze individuálně plynule nastavit. 

 

Dvousedadlo spolujezdce s uzamykatelnou odkládací 

přihrádkou. Odkládací přihrádka má vlastní klíč, 

který umožňuje přístup pouze jeho majiteli.  

 

03

04

05

06
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• Sériová výbava    • Výbava na přání    – Nedodává se

01 Rádio „Composition Audio“. Je vybaveno mono-

chromatickým displejem, slotem na SD kartu, USB 

 vstupem, rozhraním bluetooth a dvěma, resp. čtyřmi 

 reproduktory. Jeho výkon je 2x 20 wattů.

 

02 Rádio „Composition Colour“.4) Součástí jeho 

 výbavy je barevný dotykový displej s úhlopříčkou 

6,5 palce (16,5 cm), slot na SD kartu, dva externí 

USB vstupy a rozhraní bluetooth. Rádio má výkon 

4x 20 wattů a podporuje paket služeb We Connect 

Basis5), 6) a vybrané služby z paketu We Connect Plus5), 7).

Multifunkční ukazatel „Plus“. Zobrazuje aktuální 

informace, mj. vnější teplotu, dojezdovou vzdále-

nost, průměrnou rychlost a průměrnou spotřebu. 

 

Multifunkční ukazatel „Premium“. Ukazuje důležité 

 jízdní informace a informace o automobilu ve 3D 

 perspektivě a barevném zobrazení.

04 Ochrana nákladové hrany zadního nárazníku.13) 

 Chrání lakovanou plochu zadního nárazníku před 

 poškrábáním při nakládání a vykládání zavazadel. 

Ochranná plastová lišta je k dispozici ve stříbrné 

nebo černé barvě.  

 

Elektrické ovládání zadních výklopných dveří. Umož-

ňuje komfortní a bezpečné ovládání, např. pomocí 

dálkového ovládání klíčku od vozu. Senzory rozpo-

znají, zda výklopné dveře mají dostatek prostoru pro 

otevření. Ochrana proti přivření pak přeruší jejich 

 zavírání v případě, že narazí na překážku.

Komfortní obložení stropu. Díky LED osvětlení inte-

riéru, sklopným madlům a háčkům na šaty splní vět-

šinu individuálních přání.

Tažné zařízení pevné až do hmotnosti přívěsu 2,5 t.10) 

Je doplněno stabilizací jízdní soupravy, která je sou-

částí stabilizačního systému ESP.

03 Navigační systém „Discover Media“.4) Systém dis-

ponuje barevným dotykovým displejem se senzorem 

přiblížení a s úhlopříčkou 8 palců (20,3 cm). Umožňuje 

hybridní navigaci, volbu různých zobrazení map a bez-

platné aktualizace dat navigačních map z internetu. 

K jeho výbavě dále patří šest reproduktorů, vnitřní 

 paměť s kapacitou 32 GB, dva externí USB vstupy, 

 protokol bluetooth, možnost hybridního hlasového 

ovládání a internetové rádio. Jeho výkon je 4x 20 wattů. 

Systém podporuje bezdrátové  rozhraní App-Connect8) 

a služby We Connect5), 6) a We Connect Plus4), 5). 

 

Navigační systém „Discover Pro“.9) Kromě funkcí 

navigačního systému „Discover Media“ je systém 

„Discover Pro“ vybaven barevným dotykovým 

 displejem se senzorem přiblížení a s úhlopříčkou 

9,2 palce (23,4 cm), vnitřní pamětí s kapacitou 

64 GB a příjmem digitálního signálu DAB+. Umož-

ňuje paralelní zobra zení navigační mapy na panelu 

Digital Cockpit a displeji navigačního systému. 

 

Telefonní rozhraní „Comfort“ vč. funkce indukčního 

nabíjení. Zlepšuje kvalitu přijímaného signálu 

a umož ňuje nabíjení chytrého mobil ního telefonu  

bez použití kabelu.  

 

Hlasové ovládání. Prostřednictvím hlasových pokynů 

můžete ovládat celou řadu funkcí telefonu, navigač-

ního systému a audiosystému.

0401

02

03

1) Výbava na přání bez příplatku pro Caravelle Comfortline.     2) Sériová výbava pro Caravelle Trendline.     3) Sériová výbava pro Caravelle Comfortline.     4) Na přání se dodává také s příjmem digitálního signálu DAB+ a komfortním telefonním rozhraním.     5) Pro užívání služeb We Connect je nutné, 
aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu se společností Volkswagen 
AG. Pro bezplatné využívání služby We Connect Plus v úplné smluvní době je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com.     6) Výbava na přání pro rádio „Composition Audio“. Sériová výbava pro všechny vyšší modely infotanment 
systému.     7) Při aktivním prodloužení jsou od druhého roku za poplatek.     8) Dodává se pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní CarPlay s navigačním systémem „Discover Media“ a vyššími modely.     9) Na přání také s komfortním telefonní rozhraním a elektronickým zesílením 
hlasitosti.     10) Maximální přípustná hmotnost přívěsu závisí na výkonu motoru.     11) V rámci možností daných systémem.     12) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     13) Na obrázku je model Multivan.

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Kabina (pokračování)

Multifunkční ukazatel „Plus“ ● ● —

Multifunkční ukazatel „Premium“ ● ● —

Digital Cockpit (viz obr. str. 20) NOVINKA — ● ●

Gumová podlahová krytina1) ● ● —

Kobercová podlahová krytina ● ● ●

Gumové koberce ● ● ●

Textilní koberce ● ● ●

LED osvětlení interiéru ● ● ●

Zásuvka 230 V (v základně sedadla řidiče) NOVINKA ● ● ●

Zásuvka 12 V ● ● ●

Druhá zásuvka 12 V ● ● ●

Paket komfort NOVINKA ● — —

Akustický paket ● ● ●

Infotainment a konektivita

Rádio „Composition Audio“ NOVINKA ● ● —

Rádio „Composition Colour“ NOVINKA ● ● —

Navigační systém „Discover Media“ NOVINKA ● ● ●

Navigační systém „Discover Pro“ NOVINKA ● ● ●

Hlasové ovládání ● ● ●

Bluetooth hands free sada ● ● ●

Telefonní rozhraní „Comfort“ včetně funkce indukčního  

nabíjení NOVINKA

● ● ●

Prostor pro cestující

Boční posuvné dveře vpravo ● ● ●

Boční posuvné dveře vlevo ● ● ●

Elektrické dovírání bočních posuvných dveří ● ● ●

Elektrické ovládání bočních posuvných dveří s ochranou 

proti přivření

● ● ●

Modulární systém upevnění sedadel ● ● ●

Pět sedadel s možností sklopení a vyjmutí ● ● —

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Prostor pro cestující (pokračování)

 Šest sedadel s možností sklopení nebo vyjmutí, z toho dvě  

s funkcí Easy-Entry

● ● ●

Gumová podlahová krytina1) ● ● —

Kobercová podlahová krytina ● ● ●

Plastové obložení interiéru ● ● ●

Komfortní obložení stropu ● ● ●

Sklopná madla a háčky na šaty ● ● ●

Prosklení Privacy ● ● ●

Zásuvka 12 V ● ● ●

LED osvětlení interiéru NOVINKA ● ● ●

Zavazadlový prostor

Okno zadních výklopných dveří vyhřívané, se stěračem ● ● ●

Elektrické dovírání zadních výklopných dveří ● ● ●

Zadní výklopné dveře s elektrickým ovládáním ● ● ●

 Zadní křídlové dveře prosklené s úhlem otevření až 250° pro  

modely s dlouhým rozvorem

● ● ●

Zásuvka 12 V ● ● ●

LED osvětlení NOVINKA ● ● ●

Šest sklopných úchytných ok ● ● ●

Ochrana nákladové hrany z plastu ● ● ●

Příprava pro instalaci tažného zařízení ● ● ●

Tažné zařízení pevné až do hmotnosti přívěsu 2,5 t10) ● ● ●

Tažné zařízení odnímatelné až do hmotnosti přívěsu 2,5 t včetně 

stabilizace jízdní soupravy10)

● ● ●

Asistenční systémy

Elektromechanický posilovač řízení NOVINKA ● ● ●

Adaptivní tempomat ACC včetně systému „Front Assist“ s funkcí 

nouzového brzdění City Brake11)

● ● ●

Systém „Front Assist“ s funkcí nouzového brzdění City Brake11) ● ● ●

Systém rozpoznávání dopravních značek11) NOVINKA ● ● ●

Tempomat včetně omezovače ● ● ●

Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“11) ● ● ●

Asistent pro udržování vozu v jízdního pruhu  

„Lane Assist“11), 12) NOVINKA

● ● ●

Asistent pro kompenzaci bočního větru11) NOVINKA ● ● ●
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• Sériová výbava    • Výbava na přání    – Nedodává se

01 Centrální zamykání se dvěma sklopnými klíčky 

dálkového ovládání a ovládáním z interiéru. Po stisku 

tlačítka dálkového ovládání otevře buď všechny  dveře, 

nebo pouze dveře řidiče.

02 eCall. Po nehodě automaticky vysílá informaci 

o čase, poloze vozu a počtu cestujících do centra 

tísňového volání a naváže hlasové spojení. Systém 

je aktivován crash-senzorem nebo manuálně pomocí 

tlačítka tísňového volání. Je součástí sériové výbavy 

pro rádio „Composition Colour“ a vyšší modely.

03 Strop s výdechy ventilace a vnitřní cirkulací 

 vzduchu. Přivádí čerstvý vzduch do prostoru pro ces-

tující a brání zamlžení bočních oken.

Lavice sedadel i samostatná sedadla v prostoru pro 

cestující se systémy ISOFIX a Top Tether. Usnadňují 

ukotvení dětských sedaček. 

 

Paket Světla & výhled. Pro zajištění lepšího výhledu 

v noci zahrnuje tento paket vnitřní zpětné zrcátko 

s automatickou clonou a dešťový senzor, který auto-

maticky  aktivuje stěrače. Světla vozu osvětlují cestu 

k automobilu při nastupování.

Vyhřívání skla čelního okna. Zajistí dobrý výhled při 

vlhkém a chladném počasí. Topné prvky jsou inte-

grovány ve skle okna.

02 Klimatizace kabiny s elektronickou regulací. 

Umožňuje plynulé nastavení požadované teploty.

03 Třízónová klimatizace „Climatronic“. Plně auto-

matická klimatizace s antialergenním filtrem je vyba-

vena několika různými senzory a udržuje nastavenou 

teplotu v prostoru řidiče, spolujezdce a cestujících. 

Příjemné klima v prostoru pro cestující pak zajistí 

druhé topení, přídavný výparník a několik výdechů 

ventilace ve stropě.

04 Determální prosklení (A). Citelně snižuje zahří-

vání interiéru. Prosklení Privacy (B). Zatmavená skla 

oken v prostoru pro cestující poskytují vysokou míru 

soukromí. Černá protisluneční fólie (C)3). V kombinaci 

s prosklením Privacy vytvoří při pohledu zvenku téměř 

 neprůhledná skla.4) 

 

05 Nezávislé horkovzdušné topení. Pracuje nezávisle 

na systému vytápění a větrání a lze jej ovládat pro-

střednictvím centrálního ovládacího panelu i pomocí 

dálkového ovládání. Alternativně je na přání k dispo-

zici také nezávislé vodní topení.

A B C

1) V rámci možností daných systémem.     2) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     3) Není v nabídce pro Českou republiku.     4) Na obrázku je model Multivan.     5) Pouze pro vozy s krátkým rozvorem.

05

02 0301

04

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Klimatizace a ochrana proti slunci

Klimatizace kabiny s elektronickou regulací ● ● —

3zónová klimatizace „Climatronic“ ● ● ●

Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce ● ● ●

Nezávislé topení (prostoru pro cestující) ● ● ●

Strop s výdechy ventilace a vnitřní cirkulací vzduchu v prostoru 

pro cestující

— ● ●

Vyhřívání skla čelního okna ● ● ●

Vyhřívání skla zadního okna ● ● ●

Nezávislé horkovzdušné topení ● ● ●

Nezávislé vodní topení s funkcí programování ● ● ●

Posuvné okno na levé straně ● ● ●

Posuvné okno na pravé straně ● ● ●

 Determální prosklení ● ● ●

Prosklení Privacy v prostoru pro cestující ● ● ●

Sluneční rolety v prostoru pro cestující ● ● ●

Výbava pro jízdu v terénu

Ochranný kryt motoru ● ● ●

Výbava Trendline  Comfortline Highline

Asistenční systémy (pokračování)

Stabilizace jízdní soupravy1) ● ● ●

Brzdový asistent ● ● ●

ParkPilot1) vpředu i vzadu ● ● ●

Zpětná kamera ● ● ●

Parkovací asistent „Park Assist“1) NOVINKA ● ● ●

ParkPilot s aktivní ochranou boků vozidla1) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro vyjíždění z parkovacího místa1) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro couvání s přívěsem „Trailer Assist“1) NOVINKA ● ● ●

Světla pro denní svícení ● ● ●

Paket Světla & výhled ● ● ●

Mlhové světlomety s integrovaným přisvěcováním do zatáčky ● ● ●

Regulace dálkových světel „Light Assist“ ● ● ●

Asistent rozpoznání únavy1) ● ● ●

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách1) ● ● ●

Přímá kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách1) NOVINKA ● ● ●

Asistent pro rozjezd do kopce1) ● ● ●

Asistent pro jízdu z kopce1), 2) ● ● ●

Bezpečnostní a zabezpečovací systémy

Elektrická dětská pojistka NOVINKA ● ● ●

eCall NOVINKA ● ● ●

Multikolizní brzda1) ● ● ●

Elektronický stabilizační systém1) ● ● ●

Protiblokovací systém (ABS) ● ● ●

Systém regulace prokluzu kol (ASR) ● ● ●

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS) ● ● ●

Airbagy pro řidiče a spolujezdce ● ● ●

Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce ● ● ●

Hlavové airbagy v prostoru pro cestující5) ● ● ●

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu pro sedadlo řidiče ● ● ●

ISOFIX a Top Tether ● ● ●

 Alarm s ostrahou interiéru ● ● ●

Elektronický imobilizér ● ● ●

Centrální zamykání se dvěma sklopnými klíčky dálkového ovládání 

a ovládáním z interiéru
● ● ●

02

03
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965.1191.10.15, tištěno v České republice. 

Vydání: květen 2020. 

Změny a chyby vyhrazeny.

www.vw-uzitkove.cz

Váš prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy

 Caravelle 6.1

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje 
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době  
tisku tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte 
u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a 4MOTION® – 
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu 
 Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skuteč-
nost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrova-
nou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové 
společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny 
vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných 
 předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte  
u svého prodejce automobilů značky Volkswagen nebo na adrese www.vw-uzitkove.cz/ 
mam-volkswagen/recyklace/recyklace-vozu-s-ukoncenou-zivotnosti.

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného 
připojení k internetu. S ním jsou na území Evropy spojené náklady za datové přenosy, 
které s výjimkou služby „Streaming & Internet“ hradí společnost Volkswagen AG. Pro 
 využívání služeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi hotspotu, mohou být placená 
data zajišťována externím mobilním poskytovatelem Cubic Telecom a využívána v rámci 
pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských zemích. Informace o cenách a podpoře 
v jednotlivých zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com. O podmínkách pro 
Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alter-
nativně je možné využívat internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií pro-
střednictvím mobilního zařízení (například chytrého mobilního telefonu), které podporuje 
funkci wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné pouze na základě 
stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci 
pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním 
 operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné 
náklady (např. za roaming). Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý 
mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM karta 
umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobil-
ním operátorem. Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus se může v jednotli-
vých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah 
služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, resp. může být jinak nastaven. Bližší 
informace získáte na internetové adrese www.vw-uzitkove.cz/konektivita-a-technologie/ 
mobilni-sluzby-a-pripojeni a/nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace 
o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Výhodná mobilita a komplexní 

pojištění s Volkswagen 

 Financial Services.

Více informací najdete na adrese:  
www.vwfs.cz


