
Nu lanserar vi helt nya Multivan. Den nya folkabussen 

är från grunden byggd precis som en modern person-

bil i premiumsegmentet. Nya Multivan innebär flexibel  

mobilitet med utrymme för möten under arbetstid och 

plats för hela familjen på fritiden.

För dig som älskar bilkörning kommer nya Multivan 

att överraska stort. Oavsett om det handlar om aktiv 

körning på kurviga landsvägar eller cruising i hög fart 

på motorvägen. Upplev 100% precision, dynamik och 

komfort bakom ratten i nya Multivan.

För dig som behöver flexibla utrymmen för familj, hob-

bies och arbete finns troligtvis ingen smartare bil. Här 

finns plats för upp till sju personer där alla alla sitter i en 

egen, säker stol med gott om utrymme och bra sikt ut. 

Med nya Multivan blir vardagen så mycket enklare.

Det bästa av allt är att är att du får plats med mer även-

tyr. Flytta, fäll eller ta ut de stolar du inte behöver och 

packa in cyklar, husdjur, kitesurfutrustning eller skidor 

och utforska äventyren. Och för ännu mer flexibel mo-

bilitet finns nya Multivan också som laddhybrid. Med 

den kan den mesta av din vardagskörning ske helt på el.

Helt nya Multivan 
Mer flexibel än någonsin



Nya Multivan har generösa utrymmen för upp till sju 

personer. Med tillvalet vändbara stolar på andra raden 

och multifunktionsbordet kan passagerarutrymmet enkelt 

möbleras om till en plats för fyra att umgås och äta 

lunch tillsammans. Multifunktionsbordet kan till och med 

skjutas fram mellan framstolarna. De individuella stolarna 

i bak kan alla fällas eller lyftas ut helt. Perfekt om du till 

exempel vill få in en cykel eller hundbur på en av sidorna.

Här finns en modern förarplats i högkvalitativt detaljutförande. 

Bakom digitala displayer ryms tekniska innovationer som gör 

körningen säker och underhållande. Ambiente stämningsbelysning 

bidrar till den trivsamma atmosfären. DSG automatlådan som är 

standard i alla versioner sköts enkelt med en vippbrytare mellan 

de digitala diplayerna på instrumentbrädan. Precis som i alla 

tidigare generationer av Multivan kan man kliva bak i bilen mellan 

framstolarna, utan att gå ur bilen. I nya Multivan är detta enklare 

än någonsin då handbromsspaken har ersatts med en knapp på 

instrumentbrädan.

Nya Multivan är byggd med omtanke för alla som färdas 

i den. Säkerhetssystem som kan upptäcka andra bilar, 

fotgängare eller cyklister och bromsa om föraren inte gör 

det är standard, precis som filhållningssystem som hjälper 

till att hålla bilen i sin körbana. I nya Multivan sitter man högt 

och har bra uppsikt över omgivningen, vilket ger en känsla 

av trygghet och kontroll. Den passiva säkerhetsutrustningen 

är också omfattande med krockgardiner för alla åkande och 

krockkudde mellan framsätespassagerarna.

Välkommen till en grönare värld där vi minskar användandet 

av fossila drivmedel och kör tyst på el. Nya Multivan eHybrid 

har sitt batteri säkert placerat i golvet framför bakaxeln, där det 

inte heller påverkar lastutrymmet. Kan du ladda bilen hemma 

eller på jobbet kommer huvuddelen av dina resor kunna ske 

på el. Och när du behöver åka långt finns en bensinmotor som 

hjälper till med drivningen. En annan fördel med laddhybriden 

är förstås lägre vägtrafikskatt och klimatbonus.



Två motoralternativ - Laddhybrid eller Diesel

FAKTA

eHybrid TSI 218 hk
Bensin 1,4 TSI 110 kW + elmotor 85 kW, total systemeffekt 160 kW/218 
hk. Vridmoment 350 Nm. Toppfart 192 km/h, 0-100 km/h 11,6 sek. 
Batterikapacitet (netto) 10,4 kWh. Laddning max 3,6 kW AC (0-100% 3,6 
tim). Dragvikt 1 600 kg. Tankvolym 45 l. WLTP: Räckvidd el: upp till 49 km. 
Blandad förbrukning 1,6-2,0l/100 km. CO₂-utsläpp 36-45g.

TDI 150 hk*
Diesel 2,0 TDI 110 kW. Vridmoment 360 Nm. 
Toppfart 190 km/h, 0-100 km/h N/A. 
Dragvikt 2 000 kg. Tankvolym 58 l. WLTP: 
Blandad förbrukning 6,2-6,4 l/100 km. 
CO₂-utsläpp 165-170g. *lanseras sommar 2022

Tre utrustningsnivåer – Multivan, Life och Style

Multivan

- DSG automat

- Parkeringsvärmare 

- Strålkastare och bakljus i LED

- Digital instrumenttavla 

- 10’’ infotainment med 
DAB-radio och App-Connect 

- Lackerade stötfångare 

- Stålfälgar 16’’ 
(eHybrid lättmetallfälgar 17’’)

- Keyless Go 

- Parkeringssensorer

- Front och Lane Assist

Extra tillval (exempel)

- Area View 360° kamera 
- Panoramasoltak
- Tvåtonslackering

- Head-up Display
- Multifunktionsbord
- Vändbara stolar i andra raden

Ny multivan finns i en 497 centimeter och i en 517 cm lång 
version. Den är lägre (190 cm) och något smalare utvändigt 
än tidigare, vilket gör den smidig i trafiken. På insidan är dock 
bredd och takhöjd lika generös som förr, alltså riktigt gott 
om utrymmen för passagerare och bagage.

Behöver du 4MOTION? Vi fortsätter erbjuda 
Multivan, generation 6.1, i fyrhjulsdrivet utförande.

Två längder – samma axelavstånd

Life (adderar)

- Ljus- och siktpaket 

- Elektriskt svankstöd fram 

- Armstöd

- USB-uttag bak 

- Extra design-, komfort- 
och förvaringsdetaljer

- Igenstängningshjälp sidodörrar 

- Lättmetallfälgar 16’’ (TDI)

Style (adderar)

- LED Matrix strålkastare 

med ljuslist i grillen 

- Ambinent interiörljus 

- ArtVelours stolklädsel 

- 3-zons klimatanläggning 

- Elektriska sidodörrar 

- Röststyrning

- Backkamera

- Krompaket

Exempel på innehåll i de tre utrustningsnivåerna

- Elektriskt utfällbar dragkrok
- Travel Assist
- Harman/Kardon sound system

Med sju säten lastar Multivan 469 liter (lång 763 liter) upp 
till taket. Maximal lastvolym är 4053 liter i långa versionen 
med panoramasoltak när stolarna på andra och tredje 
raden plockats ur.

Volkswagen Group Sverige, november 2021
Uppgifter i denna broschyr är preliminära och kan komma att ändras.


