California

Äntligen fri.
California.

Originalet.

Uttrycksfull exteriör.

Mångsidig.

Du tar dig fram där du behöver.

California har funnits i mer än 30 år och fortsätter att
utvecklas och förbättras. Kör originalet bland
campervans i modern tappning och bli en del av den
frihetsälskande California-kulturen.

Kvalitet som man kan ta på, men även uppleva på håll.
Kraftfull grill med LED-strålkastare2) och LED-bakljus,2)
spännande färger, lättmetallfälgar upp till 18 tum1) och
olika färgval på inredningen. ”Homestyling” efter dina
egna preferenser.

En husbil på helgen och en jobbpendlarbil och
familjebil i vardagen. Precis under 5 meter i längd och
2 meter i höjd3) gör den smidig att parkera, även i
parkeringshus.

4MOTION fyrhjulsdrift1), 4) DSG automatväxellåda,1), 4)
Hill Descent Control,1), 5) Hill Start Assist och mekanisk
differentialspärr.1), 5) California kan ta dig till unika
platser som en vanlig husbil inte kan nå.

1) Tillval mot merkostnad. 2) Standard i California Ocean. Tillval mot merkostnad i California Beach. 3) Värdena är ungefärliga och måtten kan vaiera beroende på tillverkningstoleranser.
4) Ej tillgängligt för alla motoralternativ. 5) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift. 6) Inom systemets begränsningar. 7) Föraren måste hela tiden vara beredd att ta över från assistanssystemen. Föraren har alltid det fulla ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt.

Moderna förarassistanssystem.

Integrerade tillbehör.

Beprövad kvalitet.

California Beach Camper.

Nu med Sign Assist,1), 6) Side Protection,1), 6) Crosswind
Assist,6) Lane Assist,1), 6), 7) Park Assist,1), 7) Rear Traffic
Alert1), 6) och Trailer Assist.1),6)

Campingbord, campingstolar och mörkläggningsgardiner är integrerade i innerväggarna för att spara
utrymme och kan tas i bruk på några sekunder.

Mycket stabilt chassi och kaross, tåliga material
och tillverkad rakt igenom enligt Volkswagens
kvalitetskrav och med 3 års nybils- och
vagnskadegaranti.8)

Välj California Beach Camper och få upp till 7
sittplatser.1) Utrustad med ett utfällbart minikök som
standard och registreras därigenom som en
campingbil.

8) Garantier enligt Volkswagens generella villkor.

Bilden visar tillval mot merkostnad.

Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning och tillval.

Exklusiv interiör.

Uppkopplad teknik.

Instrumentbräda med svartlackerade kantlister1) och
eleganta dekorlister.1) skön och tålig sätesklädsel,
nydesignade mugghållare2) och interiörbelysning
med LED-ljus som standard.

Digital förarplats med högupplöst färgskärm3), nya
radio- och navigationssystem med upp till 23,4 cm
(9,2") pekskärm3), We Connect mobila onlinetjänster5)
och en ny digital central kontrollpanel för
campingfunktionerna.

Mycket bekvämt.
Ergonomiska säten med måttstabil premiumstoppning, mycket bra isolering mot både värme och
störande vägbuller, förbättrad sovkomfort tack vare
följsamma fjädrar i den övre sängen, sängförlängning2) och komfortmadrass3).

Goda anpassningsmöjligheter.

Maximal flexibilitet.
Snurrsäten och soffor i sällskapsdelen kan enkelt
vikas ihop, skjutas steglöst och fixeras säkert var som
helst på skenorna i golvet. Större bagageutrymme i
California Beach Camper tack vare en ny ihopvikbar
sängförlängning.

Kök med diskho, kyl och dubbla gasplattor i Califronia
Ocean.2) Utfällbart minikök, 4-74) sittplatser och en
eller dubbla4) sidoskjutdörrar i Califormia Beach
Camper.
1) Standard i California Ocean. Tillval mot merkostnad i California Beach. 2) Standard i California Ocean. 3) Tillval mot merkostnad. 4) Tillval mot merkostnad till California Beach Camper.
5) För att använda We Connect-tjänsterna, måste du ha ett användarkonto på Volkswagen ID, och måste
logga in på We Connect med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat avtal för We Connect eller We Connect Plus tecknas online med Volkswagen AG. Gällande We Connect Plus, har du 90 dagar på dig från överlämnandet av bilen att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com,

för att gratis kunna använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden.

Bilen på bilden är extrautrustad.
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Låt det roliga börja.
Att köra California Beach.
Så snart det börjar blåsa, är det dags. Säsongen för Kitesurfing
börjar, vilket också innebär letande efter de bästa surfställena.
Proffs som Alina Kornelli och Florian Gruber har med sig allt de
behöver i sin California Beach. Eftersom de får plats med all sin
utrustning och kan övernatta precis vid havet är de tidigt ute och
kan fånga de första vindarna.

Bilden visar California Beach Camper med extrautrustning.

California – Att köra California Beach
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Övning ger färdighet. Det är därför som Alina Kornelli och Florian Gruber är ute på vägen i sin California Beach
Camper så ofta som möjligt. Härlig långfärdskomfort och möjlighet till många individuella anpassningar gör
varje resa till ett nöje. Utöver många praktiska förvaringsmöjligheter, erbjuder den ergonomiska
instrumentpanelen plats för ny innovativ teknik. Exempelvis det integrerade navigationssystemet Discover
Pro1) med en 23,4 cm (9,2") pekskärm och den digitala mätartavlan.1) Båda systemen kan bekvämt hanteras
under körning med den läderklädda multifunktionsratten.2) Väl på plats omvandlas California Beach Camper till
en temporär strandstuga med minikök på bara några minuter. Där kan de koppla av och återhämta sig mellan
träningspass och efter tuffa tävlingsdagar.

Sällskapsytan omvandlas snabbt till omklädningsrum.
Navigeringskartan finns rakt framför ögonen,
centralt placerad i den digitala instrumentpanelen.1)

1) Tillval mot merkostnad.

2) Standard i California Ocean. Tillval mot merkostnad i California Beach.

Bilderna visar California Beach Camper med extrautrustning som innebär merkostnad.

Alina Kornelli, tysk slalommästare 2019,
och Florian Gruber, flerfaldig tysk racermästare.
California – Att köra California Beach
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1) Tillval mot merkostnad i California Beach. 2) Gäller ej med dubbla sidoskjutdörrar, då miniköket utgår. 3) Extrautrustning beroende på vald konfiguration med fem säten, delvis innebärande merkostnad. 4) Om multiflexskivan är beställd levereras
inte insynsskydd för bagageutrymmet.
Bilderna visar California Beach Camper med extrautrustning mot merkostnad.

Den praktiska och vikbara sängförlängningen delar
bagageutrymmet i en överdel och en underdel.

Navigationssystemet Discover Pro1) med 23,4 cm
(9,2") med hybrid-röstigenkänning.

Funktion och utrustning i
California Beach Camper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompakt allroundbil med flexibel möblering
Registrerad som campingbil2) NYHET
Utfällbart minikök NYHET
Sittplatser för upp till sju personer1)
Tvåsitssoffa med vikbar och stuvbar sängförlängning NYHET
Tresitssoffa med tre lådor, nerfällbart ryggstöd och
multiflexskiva1), 4) med stoppning
Skjutdörr på höger sida (tillval på vänster sida)
Kontrollpanel med pekskärm för campingfunktionerna NYHET
Bekväma ”dish”-fjädrar i övre sängen (1200x2000 mm) NYHET
Elektrohydrauliskt öppningsbart tak med öppning framtill1)
NYHET

California Beach
Camper, registrerad som
campingbil, minikök fyra
säten, förvaringsutrymmen och vikbar
sängförlängning.

California – Att köra California Beach
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1) Tillval mot merkostnad.

2) Ej tillgängligt för alla motoralternativ.

Bilden visar California Beach Camper med extrautrustning som innebär merkostnad.

Resan är sin egen belöning. Vad den än innebär.
4MOTION fyrhjulsdrift.
4MOTION fyrhjulsdrift.1), 2) Via en elektroniskt
kontrollerad lamellkoppling på bakaxeln, anpassas
kraftöverföringen automatiskt till respektive kör
situation. Systemets låga vikt är grunden för
optimal väghållning och dynamisk körning.

Mekanisk differentialspärr.1), 3) Som ytterligare stöd
för 4MOTION1), 2) finns en mekanisk differentialspärr
för bakaxeln. Det gör det lättare att komma iväg,
även i riktigt besvärliga väglag.

California – Drivteknik och vardagsanvändning
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Tar dig dit du vill.
Ut på landet eller in i storstadsdjungeln.
California har varit ledande bland campingbussar
under årtionden och ger en oslagbar kombination av
husbil och personbil i ett. Tack vare de kompakta
yttermåtten och en fordonshöjd på 1990 mm1), får
den plats i de flesta parkeringsgarage. California
klarar smala passager, vindlande gränder och
kullerstensgator lika bra som motorvägen. California

är enkel och smidig att köra och mycket bekväm,
med den höga sätespositionen och upp till sju
sittplatser i bilen. Det är just den här
mångsidigheten som har gjort California så populär.

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.

2) Tillval mot merkostnad.

3) Ej tillgängligt för alla motoralternativ.

Bilden visar California Beach Camper med extrautrustning som innebär merkostnad.

Drivlina och växellåda.
DSG automatväxellåda.2), 3) TDI-motorerna kan kombineras
med en adaptiv, 7-stegad DSG-låda. Det möjliggör fullt
automatiserad och smidig växling med full dragkraft utan
någon effektförlust. DSG-lådan anpassar sig också till
förarens körstil.
Adaptiv chassikontroll DCC.2) Följande körprofiler finns tillgängliga: ”Normal”, ”Komfort”, ”Eco” och ”Sport”. Valet
görs genom en knapp och kan även göras under färd. Du
kan dessutom skapa din egen körprofil genom individuella
inställningar.

California – Drivteknik och vardagsanvändning
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Park Assist.1), 2)

Trailer Assist.1), 2)

Side Protection.1), 2)

Däcktryckskontroll.1), 2)

Sign Assist.1), 2)

Hanterar olika typer av parkeringsfickor genom att både upptäcka och
styra in bilen i dessa. När backväxeln är ilagd, tar fordonet automatiskt kontroll över styrningen.
Föraren behöver bara hantera
växelspak, gas och broms.

Systemet kan automatiskt manövrera
fordon med släp in i parkeringsfickor
(parallell parkering), och gör det också
enklare att backa rakt med större precision. Föraren behöver bara lägga i
backen, trycka på knappen för
parkeringsassistans och ange riktningen för släpet genom inställningsspaken till ytterbackspeglarna.
Bilen styr sedan sig själv i den riktning som utpekats.

Sensorer övervakar fordonets alla
sidor och varnar både med ljud och
grafik om bilen kommer för nära
stolpar, väggar, fotgängare eller
andra föremål som kommer i vägen.

Visar aktuellt lufttryck för varje däck
och varnar för avvikelser från det förinställda värdet.

Registerar viktiga vägmärken (t ex hastighet)
och visar dem på färddatorns skärm.

Alternativt finns ett system som övervakar hjulens rotation och varnar för
däck som kan ha fått minskat lufttryck.

Avslappnad på semestern.
Då behöver du de här förarassistanssystemen.

1) Inom systemets begränsningar.

2) Tillval mot merkostnad.

3) Föraren måste ständigt vara redo att ta över från assistanssystemet och har hela tiden ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt.

4) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.

Crosswind Assist.1)

Lane Assist.1), 2), 3)

Rear Traffic Alert.1), 2)

En underfunktion till det elektroniska
stabiliseringsprogrammet (ESC), som
assisterar vid starka kastvindar. Genom
att snabbt aktivera bromsen på ett individuellt hjul kan systemet rätta upp
bilen om den skulle komma ur kurs av
en kraftig kastvind från sidan.

Aktiv styrhjälp om bilen håller på att
lämna sin körbana, utan att blinkers
aktiveras. Föraren kan även varnas
med ljud och symboler.

Varnar för bakomvarande fordon
vid backning ut från parkeringsplats, eller om ett annat fordon
kommer för nära. Om föraren inte
reagerar kan systemet ta över och
bromsa automatiskt för att minimera effekten av en eventuell
kollision.

Adaptiv farthållare ACC med Front
Assist och City Emergency Braking
System.1), 2)
Anpassar automatiskt hastigheten
till fordonet framför och bibehåller
det avstånd som föraren ställt in.
Inkluderar ”Front Assist” övervakningssystem. City Emergency
Braking System hjälper till att
minska fordonets bromssträcka i
kritiska situationer.

Hill Descent Control.1), 2), 4)
Gör att du kan rulla nerför
branter på ett säkert, kontrollerat sätt genom att
styra motorns varvtal och
vid behov automatiskt
bromsa.

California – Förarassistanssystem
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Maten smakar som bäst ute i naturen.
Matlagning i California.
De fria vidderna och den klara luften lockar allt fler människor att söka sig ut i
naturen. Romantiska klippor, trolska skogar, vackra sjöar eller öppna landskap
med milsvid utsikt. Vill du förstärka upplevelsen ytterligare letar du rätt på lokala
råvaror och lagar maten i din campingbil.

Bilen på bilden är extrautrustad.

California – Att laga mat i California
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Bilen på bilden är extrautrustad.

California – Att laga mat i California
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Vid matlagning kan den flexibla arbetsbänken skjutas bakåt
och fixeras mot soffans säte. Ståhöjden inne i köket är upp
till 2300 mm när den övre sängen är uppvikt.1)
1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.

2) Tillval mot merkostnad. Bilen på bilderna är extrautrustad.

Den kraftiga glasskivan kan användas som arbetsbänk.

De två campingstolarna med tillhörande bord
kan snabbt monteras.

California – Att laga mat i California
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Lika elegant som allt annat.
Det nya köket i California Ocean.
California Ocean har ett fullt fungerande kök i ny design. En mycket stabil konstruktion i aluminiumkomposit
skapar grunden. Skåpen och skivorna har en elegant skiffer-liknande yta. Grundutrustningen inkluderar en 42
l kylbox, ett stort skåp, en flexibel bänkskiva och tre förvaringsutrymmen tillsammans med diskho och spis. Så
ingenting ska hindra dig från att laga en trerätters måltid. Campinglivet levs ju minst lika mycket utanför som
inne i bilen. Allt är förberett för en måltid i det fria.

Förvaringsutrymmen. En flyttbar modul med tre
förvaringsutrymmen är integrerad i det smala
fönstret ovanför kylboxen. De är perfekta för att
förvara kryddor. Genom att förvaringsmodulen
flyttas bakåt i bilen får man mer utsikt genom
fönstret.
Köksskåp. Man kommer åt skåpinnehållet genom två
skjutdörrar som gör det möjligt att öppna skåpen
även när sängen är utbäddad. Förutom hyllor så finns
här en utdragbar besticklåda och en 30 l frostsäker
gråvattentank är placerad i det bakre utrymmet.

*Tillval mot merkostnad.

Diskho och spis. Under det tvådelade glasskyddet i
säkerhetsglas finns en gasspis med två plattor (max.
1800 W) med bekväm piezo-tändare till vänster och
en diskho i rostfritt stål med borttagbar diskbalja till
höger.

42 l kylbox. Boxen på 42 l med praktisk korg som är
lätt åtkomlig uppifrån, kyls med den integrerade
kompressorn. Tack vare mycket bra isolering och
ett extrabatteri hålls alla drycker kylda även under
resan.

Flexibel arbetsbänk. Det utfällbara matbordet som
löper i ett spår längs köksbänken kan också användas
som en extra arbetsbänk över soffan (se sid 24). På
så sätt får man arbetsytor som är nog för att klara av
avancerade 3-rätters middagar.

Bakre skåp. Det är här som alla viktiga funktioner för
elekriciteten, vatten och gas är placerade. Jordfelsbrytare, färskvattentank med urtag där en gastank*
på 2,8 kg får plats samt dräneringsspaken för
färskvatten. Det bakre skåpet nås från bagageluckan.

Vid val av dubbla sidoskjutdörrar utgår miniköket. Bilderna visar utrustning mot merkostnad.

California – Det nya köket i California Ocean
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Minikök* med ihopfällbart bord med gångjärn.
Det praktiska utfällbara bordet kan fästas i listen på
minikökets kant och stå på de två extra benen.
Under resan är bordet säkert undanstoppat i
skjutdörren.

*Standard i California Beach Camper. Bilderna visar extrautrustning mot merkostnad.

Snabbmat på kvällen.
Det nya miniköket i
California Beach.
Äggröra till frukost, en enkel pastarätt som lunch eller en varm soppa på kvällen.
Med det nya, utfällbara miniköket kan du bekvämt laga enkla måltider i California
Beach Camper. Under körning är arbetsskivan med gasplattan i säkert förvar i ett
fack i sidoväggen. När du kommer fram till din destination kan du snabbt ta fram
kokplattan och sätta igång matlagningen. Efter användning går miniköket snabbt
att göra rent och vika ihop och stuva undan, så du kan sträcka ut på natten som
vanligt.

Utfällbart minikök.* Den robusta aluminiumkonstruktionen med överdel i rostfritt stål kan
skjutas in i sidoväggen. Då kan hela bredden i
California Beach användas som liggyta.

Gasbehållare.* Under det hermetiskt tillslutna locket
kan en extra gasbehållare på 1,8 kg fästas säkert med
remmarna och anslutas till gasledningen.

Förvaringsplats.* Miniköket* har också en stor
förvaringslåda med hög kant. Köksutrustning,
ugnsvantar och flasköppnare finns alltid nära till
hands.
California – Det nya miniköket i California Beach
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Titta ut och njut.
Att bo och sova i
California Ocean.
På de vackraste platserna i världen finns det oftast inte
några hotell. Såvida du inte tar med ditt eget. Säkert
parkerad erbjuder California Ocean en inbjudande utsikt i en
vacker miljö och nätter med en himmel fylld av miljontals
stjärnor.

Bilen på bilden är extrautrustad.

California – Att bo och sova i California Ocean
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Det är trots allt skönast att vara hemma. Speciellt om du kan ta med dig ditt hem till platser långt borta.
California Ocean erbjuder familjeliv med en stor frihet. Barnen vaknar på morgonen med en fri utsikt mot
horisonten. Under eftermiddagen kan föräldrarna ta det lugnt och slappna av i sin egen ”lounge”. På kvällen
kan alla samlas i köket för att laga mat tillsammans, med behagligt nertonad LED belysning och planera för
morgondagens äventyr. Varje dag kan innebära nya möjligheter och nya upplevelser. Ändå kan alla känna sig
som hemma.

Med en dragkedja öppnar man upp hela den
främre tältduken och kan njuta av en
vidunderlig utsikt från den övre sängplatsen.

Sängförlängningen med lounge-funktion gör liggytan till en
favoritplats.

Bilen på bilderna är extrautrustad.

Den dimmningsbara LED-belysningen skapar ett
varmt och ombonat ljus inne i bilen.

California – Att bo och sova i California Ocean
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*Tillval mot merkostnad.

Bilen på bilderna är extrautrustad.

Kontrollpanelen kan också hanteras från den
övre sängen.
Tack vare ”dish”-fjädrarna är det nu ännu
bekvämare att ligga uppe i den övre sängen.

Extravärmaren kan ställas in för kontinuerlig drift under natten med
den nya kontrollpanelen.

Viktiga funktioner i
California Ocean
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegant campingbil med högkvalitativ utrustning
Sex kromlister i bilens grill för en mer exklusiv design
Dimljus inkl. kurvljus, LED-strålkastare och LED-bakljus
Läderklädd multifunktionsratt och digital instrumentpanel*
Climatronic luftkonditionering, extra luftvärmare och dubbla fönster i sällskapsutrymmet
Kontrollpanel med pekskärm för campingfunktionerna
Fullt utrustat kök med gasspis, diskho och 42 l kylbox
Ny skåpdesign med skifferutseende i Graphite Grey
Tvåsitssoffa och och snurrbara framstolar*
Koncept för stämningsbelysning och skåpbelysning med LED
Sängbotten med lounge-funktion (1140 mm x 1950 mm)
Bekväma ”dish”-fjädrar i övre sängen (1200 mm x 2000 mm)
Elektrohydrauliskt öppningsbart tak med öppning framtill
Campingstolar och campingbord som kan stuvas undan

California Ocean med minikök, inbyggda skåp, fyra säten och
sängförlängning med lounge-funktion.

California – Att bo och sova i California Ocean
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Hur mysigt som helst.
Det är bekvämt att sova i
California Ocean.
Årets bästa dagar kommer troligtvis att vara de du spenderar i din
California. Likaså nätterna. Den nya fjädringen i den övre sängen ger ännu
bättre sömn. I den nedre delen är dubbelsängen kompletterad med en
lounge-funktion. Huvudstödet kan resas i flera steg och fixeras i den position
som passar dig bäst. En perfekt plats att läsa en bok eller kolla på en film när
skymningen faller.

Förvaringsutrymme i taket. Ett nerfällbart
förvaringsutrymme är monterat ovanför ryggstödet
på soffan. Utrymmet har en volym på ungefär 45 liter
och kan öppnas både när du sitter och ligger ner.

Garderob. I den bakre sektionen finns en tvådelad
inbyggd garderob med spegel, klädstång och låsbart
säkerhetsskåp. De omdesignade dörrarna är enkla
att öppna och stänga.

Lådor under tvåsitssoffan. Alla möjliga små och
medelstora attiraljer som exempelvis kuddar och
filtar kan förvaras i lådan som rymmer ungefär 60
liter.

”Dish”-fjädrar. De följsamma ”dish”-fjädrarna
anpassar sig till den sovande personen och förbättrar
sovkomforten i den övre sängen, som är 1200 mm x
2000 mm.

Bilderna visar extrautrustning mot merkostnad.

Mörkläggningsgardiner vid förarplatsen. Vindrutan
kan mörkläggas genom två rullgardiner och
sidofönstren med magnetiska gardiner.
Mörkläggning av sällskapsutrymmena. De
integrerade rullgardinerna kan dras ner i skenor som
säkerställer att fönstren är täckta överallt. Den
reflekterande aluminiumbeläggningen på utsidan ger
extra skydd mot värme.

California – Sällskaps- och sovutrymmena i California Ocean
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1) Tillval mot merkostnad. 2) Om multiflexskivan är beställd, så levereras bilen utan insynsskydd i bagageutrymmet. Standard i California Beach Camper. Bilen på bilderna är extrautrustad.

Ditt hus vid havet.
Det nya bekväma livet
i California Beach.
Att vakna till ljudet av vågor som slår, tidig morgon vid
stranden. Störst sannolikhet för det är om du befinner
dig i en California Beach. Hela interiören är formgiven
för att spontant åka iväg på resor och veva ut markisen1)
där du tycker att det passar. Oavsett om du väljer
standardmodellen med fyra säten eller något av
alternativen med 5, 6 eller 7 säten. Alla varianter är
utrustade med den nya vikbara sängförlängningen eller
en multiflexskiva,1), 2) mörkläggningsgardiner i
sällskapsutrymmet och tygskärmar vid förarplatsen.

Tvåsitssoffa med förvaringsutrymme vid sidan.
Denna utrustningsvariant rekommenderas för par
eller små familjer som bara behöver ett fåtal säten,
men mer förvaringsutrymme. Det kan kombineras
med det utfällbara miniköket.

Manuellt öppningsbart tak. Taket kan enkelt öppnas
upp och tryckas uppåt. På begäran kan nu även
California Beach levereras med ett elektrohydrauliskt
öppning och med öppningsbar panoramyvy i
tältduken.1)
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Destinationen är tydlig.
En resa in i den digitala världen.
Bilarna blir smartare. California är redan utrustad med många digitala
hjälpmedel som gör det bekvämare både att köra och att campa. Till
exmpel den högupplösta digitala mätartavlan1) med navigations
karta. Eller den nya kontrollpanelen för alla campingfunktioner. Eller
Volkswagen We Connect,2) flera tjänster som omvandlar din smarta
mobiltelefon till en fjärrkontroll för bilen. Och det här är bara början.

1) Tillval mot merkostnad. 2) För att använda We Connect-tjänsterna, måste du ha ett användarkonto på Volkswagen ID, och måste logga in på We Connect med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat avtal för We Connect eller We Connect Plus tecknas online med Volkswagen
AG. Gällande We Connect Plus, har du 90 dagar på dig från överlämnandet av bilen att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com, för att gratis kunna använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Bilden visar extrautrustning som inneär merkostnad.
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En andra navigationskarta med högupplöst 3D-visning.1)

Den digitala förarplatsen.
Dagens digitala utveckling blir tydlig i nya California. Infotainmentsystem med den senaste tekniken, med hög
lagringskapacitet och instrumentpanelen med digital mätartavla2) erbjuder många nya funktioner. Den senare
imponerar direkt med sin skärm på 26 cm (10,25"), både de intensiva färgerna och den höga ljusstyrkan och
kontrasten. Den digitala mätartavlan2) hanteras med hjälp av pekskärmen på infotainmentsystemet samt via
den läderklädda multifunktionsratten3). Med rattens knappar kan du bekvämt scrolla genom spellistan, eller
ställa in säkerhetsavståndet på den adaptiva farthållaren ACC.2), 4) Ytterligare möjligheter öppnar sig när den
digitala mätartavlan2) kombineras med den 23,4 cm (9,2") stora bildskärmen på navigationssystemet
Discover Pro.2) En stor, andra navigeringskarta kan då visas på den digitala mätartavlan.2)

1) Erbjuds endast i kombination med Discover Pro navigationssystem. 2) Tillval mot merkostnad.
Beach. 4) Inom systemets begränsningar. Bilen på bilderna är extrautrustad.

3) Standard i California Ocean. Tillval mot merkostnad i California

Spellista från mobiltelefonen.

Igenkänning av vägmärken, ”Sign Assist”.2), 4)

Information från färddatorn.
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Kontrollpanelen för
campingfunktionerna

Styrning av det elektrohydrauliskt öppningsbara taket.1)

Hantering av värme och visning av batteri- och vattennivå.

We Connect Plus2), 3)
Visning av fordonslutning för plan parkering.

1) Standard i California Ocean. Extrautrustning i California Beach. 2) För att använda We Connect-tjänsterna, måste du ha ett användarkonto på Volkswagen ID, och måste logga in på We Connect
med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat avtal för We Connect eller We Connect Plus tecknas online med Volkswagen AG. Gällande We Connect Plus, har du 90 dagar på dig från
överlämnandet av bilen att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com, för att gratis kunna använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. 3) Mot en extra kostnad vid förnyelse från och
med det andra året och framåt. 4) Tjänsten är endast tillgänglig med ett befintligt eller separat tecknat mobiltelefonavtal och endast inom område med täckning hos den aktuella operatören.
5) Tillval mot merkostnad. 6) Endast i kombination med en Apple CarPlay-kompatibel enhet och genom infotainmentsystemet Discover Media. 7) Endast tillgängligt i kombination med paketet ”Streaming &
Internet”. 8) Tjänsten ”Lås och Lås upp” är en säkerhetsfunktion och kräver en identiteskontroll genom Volkswagen ID. Din identitet kommer att kontrolleras av en Volkswagen-återförsäljare eller genom en
videochat. Omfattningen av tjänsterna inom We Connect och We Connect Plus kan variera och kan komma att erbjudas vid en senare tidpunkt. Bilderna visar extrautrustning som innebär merkostnad.

We Connect2) och
We Connect Plus2), 3)
Nu har du en digital centralenhet som gör att du bekvämt kan styra flera funktioner i California. Du
styr allt enkelt och intuitivt genom pekskärmen i kombination med vridknappen. Du kan till och
med starta en del av systemen i bilen med hjälp av din mobiltelefon. Ladda bara ner appen We
Connect till din mobiltelefon, skapa ett abbonnemang hos We Connect Plus2), 3) och anslut din bil.
Din California är online tack vare det integrerade SIM-kortet4). We Connect Plus2), 3) innehåller
givetvis många andra tjänster som gör din semester både mer njutbar och avslappnad, till exempel
ett stöldskyddslarm online som gör dig tryggare när du är utomlands, eller realtidsinformation om
trafikflödena så att ditt navigationssystem alltid är uppdaterat och aktuellt. Men även
gratisversionen We Connect2) erbjuder en hel del användbara verktyg, till exempel samtalslistor
och hjälp att hitta din parkerade bil. Registrera dig nu på We Connect2) och dra fördel av alla våra
tjänster.

We Connect2)
Samtal vid fordonshaveri
Informationssamtal
Parkeringsposition
Automatisk olycksfallsrapportering
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Rapport om fordonsstatus
Kördata
Bokning av service
We Connect Plus2), 3)

Induktiv laddning av mobiltelefoner.5)

We Connect Plus2), 3 stöldskyddsystem.

We Connect2) parkeringsposition.

Trådlös App-Connect.5), 6)

Trafikinformation online
POI-sökning online
Kartuppdatering online
Röststyrning online
Strömmane media7)
Meddelanden
Stöldskyddslarm online
Lås och lås upp8)
Webbradio7)
WLAN-Hotspot7)
Hastighetsvarning
Tuta och blinka
Beräkning av körsträcka online
Tankställen och laddningsstationer
Parkeringsplatser
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Vilken passar dig?
Utrustningsvarianterna i
jämförelse.

Bilarna på bilden är extrautrustade.

För den kräsne.
California Ocean.

När vardag möter campinglivet.
California Beach Camper.

California Ocean erbjuder det bästa som en campingbil
kan erbjuda: Maximal avslappning. Eleganta material i
sällskapsutrymmet, omgivningsbelysning som skapar
atmosfär, ett fullt utrustat kök och ett elektrohydrauliskt
öppningsbart tak med balkongöppning framtill gör resan
till en drömsemester. Elegansen fortätter exteriört med
ljusstarka och behagliga LED-strålkastare och LED-bakljus.

Det spelar ingen roll om du vill tälta i bergen, hålla på med
vattensport eller bara skjutsa barnen på sin träning. California
Beach Camper är en allround-bil som rymmer allt du behöver på
semestern och upp till 7 sittplatser. Miniköket, förvaringsutrymmena och de dubbla sängplatserna gör detta till ett
praktiskt och prisvärt alternativ som nu också kan registreras
som campingbil.
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Lacker

05

Tvåfärgslacker

Pärleffektlack
01

Bilderna på dessa sidor ska endast ses som vägledande eftersom färgerna i tryck inte kan återges på ett fullständigt färgtroget sätt.

02

Bilarna på bild är extrautrustade.

Metalliclacker

Lacker
03

04

05

Beach
Tour

Beach
Camper

Coast

Ocean

Tvåfärgslacker
01 Reflexsilver/Starlight Blå

●
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●

●

●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pärleffektlack
02 Djupsvart
06

07

Metalliclacker
03
04
05
06
07

Reflexsilver
Indiumgrå
Starlight Blå
Mojave Beige
Fortanaröd

Standardlacker
08 Candyvit
09 Ascotgrå
10 Körsbärsröd
Speciallackering

Standardlacker
08

•

Standard

•

Tillval

– Ej tillgängligt

09

10

På begäran kan California också
levereras i många andra färger.
Kontakta din lokala Volkswagenåterförsäljare för mer information
om speciallackering.
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16

"

Däck och fälgar

03

04

18

"

1) Beroende på kombination av motor och växellåda.

Våra fordon levereras med sommardäck som standard. Enligt lag måste du ha vinterdäck mellan 1 december och 31 mars vid vinterväglag.

01

05

06

08

09

Däck och fälgar

02

Beach
Tour

Beach
Camper

Ocean

16" fälgar
01 Stålfälg med hjulsida1) 6 ½ J x 16.
Med 215/65 R 16 däck.
02 Lättmetallfälg ”Clayton” 6 ½ J x 16.
Silver. Med 215/65 R 16 däck.

●

●

●

●

●

●1)

●

●

●

●

●

●1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

08 Lättmetallfälg ”Springfield” 8 J x 18.
Silver. Med 255/45 R 18 däck.
09 Lättmetallfälg ”Palmerston” 8 J x 18.
Svart med glanssvarvad yta. Med 255/45 R 18 däck.
10 Lättmetallfälg ”Teresina” 8 J x 18.
Svart med borstad yta. Med 255/45 R 18 däck.
11 Lättmetallfälg ”Valdivia” 8 J x 18.
Svart med borstad yta. Med 255/45 R 18 däck.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vinterdäck som extra hjulset

●

●

●

17" fälgar

07

10

•

Standard

•

Tillval

– Ej tillgängligt

17

"

11

03 Stålfälg med navkapsel1) 7 J x 17.
Med 235/55 R 17 däck.
04 Lättmetallfälg ”Devonport” 7 J x 17.
Silver. Med 235/55 R 17 däck.
05 Lättmetallfälg ”Aracaju” 7 J x 17.
Silver. Med 235/55 R 17 däck.
06 Lättmetallfälg ”Woodstock” 7 J x 17.
Svart med borstad yta. Med 235/55 R 17 däck.
07 Lättmetallfälg ”Posada” 7 J x 17.
Svart med borstad yta. With 235/55 R 17 däck.
18" fälgar
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Sätesklädsel, interiörfärger och bälgar
01

02

03

05

07 | 09

06

08 | 10

04

1) Endast i kombination med tresitssoffa.

2) Ej tillgänglig för alla lackfärger.

Bilderna på dessa sidor ska endast ses som vägledande eftersom färgerna i tryck inte kan återges på ett fullständigt färgtroget sätt.

Bild nr 08 visar Multivan. Bild nr 09 visar Caravelle.

12

13

11

Sätesklädsel och skåpdekor

Beach
Camper

Ocean

Sätesklädsel

Dekorlister, interiörfärger och bälgar

Beach
Camper

Ocean

Dekorlister

01 Tyg ”Mixed Dots” i Palladium
02 Tyg ”Circuit” i Palladium
03 Tyg ”Quadratic”1) i Titansvart

—

●

—

●

●

—

●

—

07 Bright Brushed Grey
08 Pewter Wave Grey

●

●

—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

Interiörfärger
04 ”ArtVelours” microfleece med sidor i konstläder

09 Titansvart/Titansvart
10 Titansvart/Palladium

Skåpdekor

Bälgar
05 Träutseende i Bright Oak
06 Skifferutseende i Graphite Grey

•

Standard

•

Tillval

– Ej tillgängligt

—
—

●
●

11 Jordgubbsröd2)
12 Glaciärblå2)
13 Basaltgrå
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01

Utrustning

Utrustning

Beach
Camper

Ocean

Design
Stötfångare lackerade i bilens färg
Ytterbackspeglar, handtag på dörrar och baklucka olackerade
Ytterbackspeglar, handtag på dörrar och baklucka i bilens färg
Kylargrill med två kromlister
Kylargrill, svartlackerad, med fem kromlister
Kromlister på nedre kylargrill
H7-strålkastare
LED-strålkastare
LED-bakljus
Elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterbackspeglar
Elektriskt justerbara, infällbara, uppvärmbara ytterbackspeglar
California-skylt

●

●

●

—

●

●

●

—

—
—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

02

04

●

03

Förarplats
Instrumentpanel med öppna förvaringsutrymmen, mugghållare
och låsbart handskfack
Instrumentpanel med detaljer i krom och svartlackerade kanter
Instrumentpanel med dekorlister i Bright Brushed Grey
Kontrollpanel för campingfunktioner
180° snurrsäten med armstöd och svankstöd
Elektrisk 12-stegs sätesjustering
Ratt justerbar i höjd- och längdled
Läderklädd multifunktionsratt, justerbar i höjd- och längdled
Elektriska fönsterhissar

●

●

●

—

●

●

●

●

01 Kromlister. Totalt sex kromlister skapar en
elegant finish på kylargrillen på California Ocean.
01 LED-strålkastare. Ger ett behagligt ljussken med
en stor ljuskägla och hög ljusstyrka.

04 Elektrisk 12-stegs sätesjustering. Svankstöd,
vinkel på ryggstöd, säteshöjd, vinkel på sittdynan och
justering i längdled kan justeras individuellt och
sparas. Ej snurrbara.

02 Elektriskt justerbara, infällbara och uppvärmbara ytterbackspeglar. Fälls automatiskt in mot
bilen när den låses med fjärrkontrollen.
03 California-skylt. Skylten i kromutseende sitter
bredvid sidoblinkers.
1) Finns också med DAB+ och mobiltelefongränssnitt Comfort på begäran. 2) Standard i California Beach. 3) Standard i California Ocean. 4) För att använda We Connect-tjänsterna, måste du ha ett användarkonto på Volkswagen ID, och måste logga in på We Connect med användarnamn och lösenord.
Dessutom måste ett separat avtal för We Connect eller We Connect Plus tecknas online med Volkswagen AG. Gällande We Connect Plus, har du 90 dagar på dig från överlämnandet av bilen att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com, för att gratis kunna använda tjänsterna under hela den
kostnadsfria perioden. 5) Mot en extra kostnad vid förnyelse från det andra året och framöver. 6) Endast i kombination med en Apple CarPlay-kompatibel enhet inkopplad på Discover Media navigationssystem. 7) Även tillgängligt med mobiltelefongränssnitt Comfort på begäran. 8) Tillval mot
merkostnad. Bild nr 02 visar Multivan.

Utrustning

Beach
Camper

Ocean

05

07

Förarplats (fortsättning)
Färddator ”Plus”
Färddator ”Premium”
Digital mätartavla
Matta i Palladium
Matta i Titansvart
Golvmattor
Innerbelysning med LED
230 V-uttag i förarplatsens sätesram
12 V-uttag
Dubbla USB C-uttag på främre passagerarsäte
Isolerglaspaket
Instegshandtag för förare och framsätespassagerare

●

—

—

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

06

07 Discover Pro navigationssystem.7) Utöver
funktionerna i ”Discover Media” navigationssystem,
har Pro-versionen en färgpekskärm på 23,4 cm (9,2")
med närfältssensor, samtidig visning av navigationskarta på den digitala instrumentpanelen8) och
skärmen på navigationssystemet, 64 GB mediautrymme och DAB+.
Färddator ”Premium”. Visar viktig fordonsinformation i
färg och 3D.

Infotainment och uppkoppling
”Composition Colour” radiosystem
”Discover Media” navigationssystem
”Discover Pro” navigationssystem
Röststyrning
Bluetooth hands-free
Comfort mobiltelefongränssnitt med induktiv laddning
Ytterligare USB-uttag på instrumentpanelen
Volkswagen Media Control

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sällskapsutrymmen/passenger compartment
Skjutdörr på höger sida
Skjutdörr på vänster sida
Elektrisk stängningsanordning för skjutdörr
Elektrisk skjutdörr inkl. automatisk tillbakagång
Instegsbelysning med text
System med skenor
Plastgolv i Palladium
Plastgolv i Titansvart
Golv med samma design som skåp i Bright Oak
(se bild på s. 37)
Golv med samma design som skåp i Graphite Grey
(se bild på s. 33)
Garderob med invändig spegel (se bild på s. 36)
LED-belysning i garderob (se bild på s. 36)
Förvaringsutrymme i innertak (se bild på s. 36)

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

—

●

—
—
—

●

05 ”Composition Colour” radiosystem.1) Systemet
har en färgpekskärm på 16,5 cm (6,5"), 4x20 W
uteffekt och fyra2) eller sex3) högtalare, en SDkortplats, 2 USB-uttag och Bluetooth-gränssnitt samt
stöd för bastjänsterna från We Connect4) och utvalda
tjänster från We Connect Plus.4), 5)

Röststyrning. Funktion som gör att du kan styra
många av systemets telefon-, navigations- och ljudfunktioner med din röst.
Mobiltelefongränssnitt ”Comfort” inkl. laddning
med induktion. Förbättrar mottagningen och laddar
batteriet på kompatibla enheter trådlöst.

06 ”Discover Media” navigationssystem.1) Systemet
har en färgpekskärm på 20,3 cm (8") med närfältssensor, 4x20 W uteffekt och sex högtalare för hybridnavigering, ett urval kartalternativ, fria kartuppdateringar online, 32 GB mediautrymme, två USB-portar
och Bluetooth-gränssnitt, hybridröststyrning och
webbradio. Systemet stöder trådlös App-Connect,6)
We Connect4) och We Connect Plus.4), 5)

●
●

•

Standard

•

Tillval

– Ej tillgängligt
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Utrustning

Beach
Camper

Ocean

01

03

Sällskapsyta/passagerarutrymme (fortsättning)
Tvåsitssoffa, vikbar, skjutbar och borttagbar inkl. stor låda
Sängförlängning, vikbar och stuvbar, till tvåsitssoffa
Sängförlängning med lounge-funktion till tvåsitssoffa
(bild s. 37)
Komfortmadrass till säng
Tresitssoffa, vikbar, skjutbar och borttagbar med tre lådor
(bild s. 39)
Individuellt säte, vridbart, vikbart, skjutbart och borttagbart
Två individuella säten, vridbara, vikbara, skjutbara och borttagbara
Manuellt öppningsbart tak med sidofönster (bild s. 39)
Manuellt öppningsbart tak med sidofönster, halvrunt fönster och
öppning framtill (bild s. 11)
Elektrohydrauliskt öppningsbart tak med sidofönster, halvrunt
fönster och öppning framtill (bild s. 34)
Loftsäng med madrass och ”dish”-fjädrar
(bild s. 35)
Åtkomst till loftsäng, låsbart med persienn (bild s. 35)
Nätficka i öppningen
LED-belysning, kan också hanteras med kontrollpanelen för
campingutrustningen
LED-belysning i det höjbara taket, dimningsbar (bild s. 35)
Interiörbelysning med campingkoncept, dimningsbar
Omgivningsbelysningskoncept, dimningsbar belysning (bild s. 33)
Magnetisk ficklampa
Läslampa med LED (12 V)
Minilampa LED
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04

02

Kök

Minikök1), utfällbart (bild s. 28)
Köksbänk med diskho och spis (bild s. 26)
Kylbox (bild s. 26)
Köksskåp med separat 30 l gråvattentank
LED-belysning i köksskåp, dimningsbar
Flexibel arbetsbänk (bild s. 27)
Tre förvaringsfickor i fönster (bild s. 26)
230 V-uttag
12 V-uttag
Dubbla USB C-uttag

1) Kommer att lanseras senare.

●

—

—
—
—
—
—
—

●

●

●

●

—

—

●

●
●
●

01 Öppning framtill i det elektrohydrauliskt
öppningsbara taket. Det runda fönstret kan vikas ner
inåt för att få en stor öppning.
02 Koncept för omgivningsbelysning. Den
dimningsbara LED-remsan i miniköket skapar
atmosfär med sitt indirekta ljus i sällskapsutrymmet.

●
●

2) Om multiflexskivan är beställd, levereras inte insynsskyddet för bagageutrymmet.

Loftsäng med madrass och ”dish”-fjädrar.
De flexibla ”dish”-fjädrarna anpassar sig exakt till den
sovande personen och förbättrar liggkomforten på
den 1200 mm x 2000 mm stora sängen.

3) Maximal släpvagnsvikt varierar beroende på motoralternativ.

Bild 05 visar Multivan.

03 Sängförlängning med lounge-funktion.
Huvudsektionen på den undre sängen kan höjas
stegvis och låsas i valt läge. När den är helt uppfälld
tillgängliggörs ett rejält förvaringsutrymme.
04 230 V-uttag och dubbla USB C-uttag. Ett
230 V-uttag och två USB-uttag är enkelt åtkomliga
på framsidan av köksskåpet. De senare får ström från
extrabatteriet och kan också användas under körning.
Magnetisk ficklampa. Fastnar på magnetiska ytor
och har två ljuslägen.

Utrustning

Beach
Camper

Ocean

05

07

06

08

Bagageutrymme
Multiflexskiva2) (bild s. 13)
Bakre skåp inklusive färskvattentank, gasbehållare och
jordfelsbrytare
230 V extern strömförsörjning
Extrabatteri (75 Ah)
Andra extrabatteri (75 Ah)
Påfyllningsöppning för färskvattentank
Utomhusdusch inkl. anslutning (bild s. 22)
Elektrisk stängning för baklucka
LED-belysning i baklucka, dimningsbar
Campingbord och campingstolar (bild s. 25)
Lastkantsskydd för bakre stötfångare
Förberedelse för dragkrok
Dragkrok, fast, maximal skäpvagnsvikt 2,5 ton3)
Dragkrok, avtagbar, maximal skäpvagnsvikt 2,5 ton inkl.
släpvagnsstabilisering3)
Cykelhållare för baklucka
Premium cykelhållare för dragkrok
Basic Flex cykelhållare för dragkrok
Cykelhållarförlängning för Basic Flex
Ramp för cykelhållare
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Luftkonditionering och inneklimat
Luftkonditionering i förarutrymme med elektronisk styrning
3-zons Climatronic luftkonditioneringssystem (bild s. 05)
Sätesvärme för förare och passagerare (bild s. 05)
Uppvärmning för vindruta
Uppvärmning för bakruta
Extravärmare för sällskaps- och sovutrymme
Extra luftvärmare
Extra vattenvärmare med extra värmefunktion
Skjutfönster på vänster sida (bild s. 27)
Skjutfönster på höger sida
Myggnät för skjutfönster på höger sida
Isolerglasfönster i sällskapsutrymme

•

Standard

•

Tillval

– Ej tillgängligt
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05 Cykelhållare för baklucka. Erbjuder plats för fyra
cyklar och kan lastas med en maxvikt på 60 kg. Den
lätta, anodiserade aluminiumramen är också lämplig
för den elektriska bakluckan.
06 Utomhusdusch inkl. anslutning. Slangen på ca
2 m kan enkelt kopplas till den integrerade
vattentanken med en klickanslutning. Duschen
aktiveras sedan med en omkopplare. När den inte
används kan slangen och duschhandtaget förvaras i
det bakre skåpet.

07 Cykelhållare ”Premium” för dragkrok. Hållaren
skjuts på kulkopplingen ovanifrån och möjliggör
stöldsäker transport av två cyklar med en maxvikt på
60 kg. För att öppna bakluckan fälls den helt enkelt
ner med en fotspak. När den inte används kan cykelhållaren vikas ihop och bli kompakt.
08 Multiflexskiva.2) Den stabila skivan med stoppning
delar bagageutrymmet, skapar ett extra förvaringsområde och förstorar liggytan till 1500 mm x 1830 mm
när tresitssoffan är nerfälld.
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Utrustning

Beach
Camper

Ocean

01

Luftkonditionering och inneklimat (fortsättning)
Tvåglasfönster i sällskapsutrymmet
Mörktonade fönster i sällskapsutrymmet
Svart solskyddsfilm i sällskapsutrymmet
Gardiner i sällskapsutrymmet (bild s. 33)
Gardiner i förarutrymmet (bild s. 37)
Markisskenor, vänster och höger
Markis
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B

C

Förarassistanssystem
Elektromekanisk styrning
Adaptiv farthållare ACC inkl. Front Assist med City Emergency
Braking System1)
Front Assist med City Emergency Braking System1)
Sign Assist1)
Farthållare inkl. hastighetsbegränsning1)
Side Assist1)
Lane Assist körfältskontroll1), 2)
Crosswind Assist1)
Släpvagnsstabilisering1)
Park Assist fram och bak
Rear View backkamera1)
Park Assist parkeringsassistans1)
Side Protection1)
Rear Traffic Alert1)
Varselljus
Ljus- och siktpaket1)
Dimljus med integrerade statiska kurvljus1)
Helljusassistent1)
Trötthetsvarning1)
Däcktrycksvarning1)
Däcktryckskontroll1)
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02

1) Inom systemets begränsningar. 2) Föraren måste ständigt vara beredd att ta över från assistanssystemet, och har alltid det yttersta ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt.
5) Ej tillgängligt för alla motoralternativ. 6) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser. Bild 01 och 03 visar Multivan.

01 Tvåglasfönster i sällskapsutrymmet (A). Isolerar
interiören betydligt. Mörktonade glas (B). De
mörktonade fönstren i passagerarutrymmet ger
skydd mot insyn. Svart solskyddsfilm (C). I kombination med mörktonat glas blir fönstren nästan
helt ogenomskinliga.
02 Markis. Den stabila aluminiumkonstruktionen med
tåligt markistyg skapar en liten solskyddad plats
direkt framför skjutdörren. Den permanent
monterade markishållaren finns i svart eller silver,
veven förvaras i bakluckan för att spara utrymme.
Gardiner vid förarplatsen. I California Ocean, kan
vindrutan mörkläggas helt genom två rullgardiner och
med magnetiska gardiner för sidofönstren. I California
Beach har tyg-gardiner samma funktion.
Gardiner i sällskaps- och sovutrymme. Rullgardiner
som kan dras ut från takramen ligger tätt mot
fönsterkanterna för att säkerställa fullständig
mörkläggning.

3) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.

4) Beroende på kombination av motor och växellåda.

Utrustning

Beach
Camper

Ocean

03

04

Trygghets- och säkerhetssystem
●
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03 eCall. Efter en olycka skickar systemet automatiskt tiden, positionen och antalet passagerare till
larmcentralen och upprättar en röstanslutning.
Systemet aktiveras av en krocksensor eller manuellt via nödanropsknappen.
Sidotröskelskydd på vänster och höger sida. Minskar
risken för skador på karossen.

Drivlina och offroad-prestanda
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●

●

●

●
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1990

1904

Upp till 2300 mm

●

●

1050

●

●

Mått i mm6)

2297

Mått i mm6)

●

ISOFIX och Top Tether. Möjliggör snabb och säker
montering av standardiserade bilbarnstolar.

1330

Dynamisk drivlina
Adaptiv chassikontroll DCC
17" drivlina med 17" skivbromsar fram och 16" skivbromsar
bak4)
4MOTION fyrhjulsdrift5)
Mekanisk differentialspärr på bakaxeln3)
Sidotröskelskydd vänster och höger

04 Centrallås med två fjärrkontroller och intern
manövrering. Beroende på fordonets utrustning kan
den elektriska bakluckan och de två elektriska skjutdörrarna också öppnas och stängas oberoende av
varandra med separata knappar. Fjärrkontrollerna
kan programmeras med färddatorn.

invändig ståhöjd

Elektriskt manövrerad barnsäkring
eCall
Multikollisionsbroms1)
Elektroniskt stabiliseringsprogram1)
ABS-bromsar
Antispinnreglering (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDS)
Airbags för förare och framsätespassagerare
Sido- och huvudairbags för förare och framsätespassagerare
Bältespåminnare för föraren
ISOFIX- och Top Tether-fästen
Elektronisk startspärr
Stöldskyddsvarning med Safefunktion, invändig övervakning
och bogserskydd
Centrallås med två fjärrkontroller och intern manövrering

993

•

Standard

•

Tillval

– Ej tillgängligt

3000
4904

908
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California
BRO 472 61020. Tryckt i Sverige på svenskt papper.
Utgåva: Oktober 2022.
Rätt till ändringar förbehålles.
www.volkswagen-transportbilar.se

Vissa av bilarna som visas i denna broschyr har extrautrustning som innebär merkostnad.
Alla specifikationer för utrustning och tekniska data är baserade på den svenska marknaden
och är giltig vid tidpunkten för tryckning. Din Volkswagen-återförsäljare ger gärna mer
information om tillgänglig extrautrustning och andra tillval. Ändringar kan göras utan
föregående meddelande. DSG® och 4MOTION® är registrerade varumärken som tillhör
Volkswagen AG och andra företag i Volkswagen Group i Tyskland och andra länder. Om ett
varumärke i denna broschyr inte är märkt med ® ska det inte tolkas som att detta märke inte
är ett registrerat varumärke och/eller att detta märke skulle kunna användas utan i förväg
inhämtat skriftligt medgivande från Volkswagen AG. Volkswagen hanterar retur av och
ombesörjer återvinning av uttjänta fordon. Således kan alla fungerande Volkswagenbilar
returneras till Volkswagen utan kostnad. För ytterligare information, vänligen kontakta din
Volkswagen-återförsäljare.
Användningen av We Connect mobila onlinetjänster möjliggörs via en integrerad internetanslutning. Kostnad för mobildata som uppstår inom Europa står Volkswagen AG för i
samband med nätverkstäckning, med undantag för tjänsterna ”Streaming & Internet”. För
användning av tjänsterna ”Streaming & Internet” och WLAN-hotspot kan kunder teckna
abbonemang med datapaket via vår externa partner inom mobilkommunikation, Cubic
Telecom och kan användas i många europeiska länder. Besök vw.cubictelecom.com för
priser och information om vilka länder som stöds. Alternativt är det möjligt att använda
webbradio, hybridradio och mediaströmning via en mobil enhet (t.ex. smartphone) med
möjligheten att fungera som en mobil Wi-Fi-hotspot. I det här fallet är de relaterade
tjänsterna endast tillgängliga med ett befintligt eller separat avtalat mobiltelefonavtal
mellan dig och din mobilleverantör och endast inom det område som täcks av ditt mobilnät. Genom att ta emot datapaket från Internet kan ytterligare kostnader (t. ex. roamingavgifter) uppstå, beroende på ditt specifika mobiltelefonavtal och särskilt när du arbetar
utomlands. För att använda gratis-appen We Connect, behöver du en smart telefon med
lämpligt operativsystem (iOS eller Android) och ett SIM-kort för mobildata samt ett
befintligt eller separat mobiltelefonavtal mellan dig och din mobiltelefonleverantör.
Tillgången på de enskilda tjänsterna för We Connect och We Connect Plus som beskrivs i
paketen kan variera från land till land. Tjänsterna är tillgängliga under respektive avtalad
avtalsperiod och kan bli föremål för ändringar i innehållet under avtalsperioden. Mer
information finns på www.volkswagen-transportbilar.se och hos din Volkswagenåterförsäljare. Kontakta din mobiltelefonoperatör för information om mobilpriser.

