
Caravelle



Beprövad kvalitet. Mycket stabil 
kaross, hållbara material och hög 
kvalitet.

Självsäker design. Caravelle är en av få 
bilar som du kan ta till byggvaruhuset 
ena dagen och köra celebriteter till röda 
mattan nästa dag. 

Optimal terrängförmåga. Fyrhjulsdrift 
4MOTION,1), 2) DSG automatväxellåda,1), 2)

Hill Descent Control,1), 3), 4) Hill-start Assist4)

och mekanisk differentialspärr.1), 3)

I mer än 30 år har Caravelle varit ett 
självklart val för rymliga person-
transporter.

Imponerande bredd. Stora möjlig-
heter till anpassning genom två 
utrustningslinjer, två axelavstånd, ett 
modulärt sätesmonterings system1)

och upp till nio säten med flera sätes-
varianter.1)

1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Finns ej för alla motoralternativ.     3) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.     4) Inom systemets begränsningar.     5) Föraren måste ständigt vara redo att ta över kontrollen från assistanssystemen och har alltid ansvar att framföra fordonet på ett 
säkert sätt.     Bilarna på bilden är extrautrustade.

Från minibuss 
till VIP-Shuttle.
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Innehåll

Moderna förarassistanssystem. Med Side 
Assist,1), 4) Crosswind  Assist,4) Lane Assist,1), 4), 

5) Park Assist,1), 4)Trailer Assist1), 4) och back-
kameran1) kör du säkrare och bekvämare än 
någonsin.
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1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Extrautrustning mot merkostnad för Radiosystem ”Composition Audio”. Standard på alla infotainmentsystem med högre nivå.         Bilen på bilden är extrautrustad.



Förbättringar som både känns 
och syns.

Hög komfort. Bekväma säten med 
formstabil stoppning, utmärkt ljud-
isolering, LED-läslampor och rejält 
med utrymme för både huvud och ben. 

Uppgraderad standard. Bland mycket 
annat är alla bilar som standard 
utrustade med radio inklusive hands-
free-system och USB-gränssnitt, 
interiör belysning med LED-lampor, 
centrallås och elektriska fönsterhissar.

Avslappnad körning. Ergonomisk förar-
plats, elektromekanisk servostyrning, 
ergonomisk instrumentpanel och 
perfekt runtomsikt.

Bra uppkoppling. Digital instrument-
panel med upp till 26 cm (10,25") färg-
skärm1), radio- och navigations system 
med upp till 23,4 cm (9,2") pekskärm1), 
uppkoppling genom integrerade SIM-
kort, We Connect och induktiv 
laddning1) av mobiltelefonen.
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Vi ser till att det 
finns plats.

Oavsett om det är knattelaget som ska iväg på fotbolls-

turnering, arbetslaget som ska ut på jobb eller ett rockband 

med sina instrument som ska ut på spelning – Caravelle är 

redo för praktiskt taget alla uppdrag. Baksoffan kan fällas 

ihop till en plan extra lastyta, eller plockas ur helt och hållet. 

Och med det modulära sätessystemet kan bilen möbleras  

efter stundens behov. Surrningsöglor i lastutrymmet ser till 

att all last hålls på plats.

*Extrautrustning mot merkostnad.     Bilen på bilderna är extrautrustad.

01 02 03



• Säten med Easy Entry vid skjutdörrarna.

• Låsbart utrymme i tvåsitssoffan.*

Skapa utrymme i tre steg: 

01 Fäll ner. I kupén kan alla ryggstöd på soffor och individuella säten 
fällas ner. Detsamma gäller för tvåsitssoffan framtill.

02 Vik ihop. I den andra sätesraden kan tresitssoffan vikas två gånger. 
Därigenom kan bagagerummet utökas.

03 Ta bort säten. Caravelle är flexibel och anpassningsbar för att kunna 
fylla många olika behov. Alla soffor och säten är enkla att montera bort, 
utan att behöva använda verktyg. Och lasten sitter alltid säkert fast-
spänd med surrningsöglorna i fordonsgolvet.
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Sätesvarianter. Med en mängd olika sätesvarianter 
ger Caravelle maximal flexibilitet – här visas ett urval 
av möjliga konfigurationer. Och även oavsett sätes-
variant erbjuder Caravelle gott om utrymme för för-
ändring. Ett modulärt system för sätena1) gör det enkelt 
att ta bort eller flytta säten. Förutom antalet sittplatser 
är det skillnad på typ av säten mellan sätes varianterna. 
Det finns tresitssoffor och tvåsitssoffor samt individu-
ella säten.

Från 4-sitsig till 
9-sitsig.

1) Beroende på sätesvariant är det modulära monteringssystemet en del av standardutrustningen eller finns som tillval.     2) Gäller kort axelavstånd.     3) Uppmätt på golvnivå. Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.     4) Gäller långt axelavstånd.     
5) Två skjutdörrar gör det enkelt att stiga in och ur bilen på båda sidor.     Bilderna visar långt axelavstånd.

5 6

4 säten

Lastrumslängd: 1967 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1600 mm2), 3)

4 5 säten 6 säten

5 säten med Easy Entry-säten vid skjutdörr5) 6 säten med Easy Entry vid skjutdörr

5 säten 6 säten

Lastrumslängd: 1967 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1600 mm2), 3)

Lastrumslängd: 1967 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1600 mm2), 3)

Lastrumslängd: 1600 mm2), 3)

Lastrumslängd: 1967 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1600 mm2), 3)

Lastrumslängd: 1967 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1600 mm2), 3)

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)Lastrumslängd: 1967 mm3), 4)



Easy Entry. För att underlätta in- och urstigning till den 
tredje sätesraden har yttersäten vid skjutdörrarna alltid en 
”Easy Entry”-funktion. 

Långt axelavstånd. 400 mm3) mer plats för bagage eller för 
en fjärde sätesrad.

7 8 9

7 säten

8 säten med Easy Entry-säten vid skjutdörr

7 säten
Standard på Trendline och Comfortline

 8 säten med Easy Entry-säten vid skjutdörr

7 säten med Easy Entry-säten vid skjutdörr

8 säten

9 säten med Easy Entry vid skjutdörr

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)

Lastrumslängd: 739 mm2), 3)

Lastrumslängd: 739 mm2), 3)

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)

Lastrumslängd: 739 mm2), 3)

Lastrumslängd: 739 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)

Lastrumslängd: 1118 mm3), 4)

Lastrumslängd: 298 mm3), 4)

9 säten

Lastrumslängd: 739 mm2), 3)
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 Caravelle Trendline

 Användbar  
i vardagen.

Caravelle Trendline är praktisk, oöm och fullt foku-

serad på sitt uppdrag – att bekvämt och säkert 

transportera människor och deras bagage. Gummi-

golvet är lätt att rengöra om passagerarna skulle ha 

smutsiga skor. Innerväggarna och kantlisterna är 

dessutom avtorkbara. Bakluckan håller inte bara  

lasten på plats, utan kan också fungera som sol- och 

regnskydd.

Funktioner Caravelle Trendline

• Kylargrill med två kromlister
• H7-Halogenstrålkastare
• Sju sittplatser, sätesklädsel ”Quadratic” i Titansvart
• Förarsäte med manuellt svankstöd
• Elektriska fönsterhissar vid förarplats
• Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar
•  Komfortinnertak i passagerarutrymme med LED-belysning,  

infällbara kurvhandtag och klädkrokar
• Höjdinställning på förarsäte
• Centrallås med fjärrkontroll och invändig manövrering
• Luftkonditionering vid förarplats

Bilen på bilderna är extrautrustad.



Passagerarutrymme. Hög kvalitet på material och 
tålig sätesklädsel ger en trivsam och mysig känsla. 
God ljudisolering skyddar effektivt mot vägbuller.

• 12 V-uttag i passagerarutrymmet
•  Låg lasttröskelhöjd, som tillval med lastkantsskydd
•  Stort bagageutrymme

• Instrumentpanel med öppet för-
varingsfack, mugghållare och 
låsbart handskfack• Väggbeklädnad i plast och tåligt gummigolv.

• Olackerade ytterbackspeglar och stötfångare
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 Caravelle Comfortline

En bekväm 
långfärdsbil.

Caravelle Comfortline ger en bekväm och avslapp-

nad åkupplevelse som alla, ung som gammal, kom-

mer att uppskatta. Både i vardagen och på långa 

semester resor. Sätena med ”Easy Entry”-funktion 

underlättar in- och urstigning. Det finns gott om 

plats för alla att sitta. Luft konditioneringen gör att 

det är lagom varmt inne i kupén oavsett om det är 

sommar eller vinter.

Funktioner Caravelle Comfortline (se även bilder intill)

• Kylargrill med fem kromlister
• H7-Halogenstrålkastare
•  Instrumentpanel med förvaringsfack, mugghållare och 

låsbart handskfack
•  Kontrollpanel i innertaket vid förarplats, ventilationsöppningar i passagerar-

utrymmets tak, LED-innerbelysning, infällbara kurvhandtag samt klädkrokar
• Sju sittplatser med sätesklädsel ”Circuit” i Titansvart
• Färddator ”Plus”
• Väggbeklädnad i plast och textilmatta på golvet
• LED-innerbelysning
• 12 V-uttag i passagerarutrymmet och i lastutrymmet
• Sido- och huvudairbags för förare och framsätespassagerare
• Textilmatta på förarplatsen och i passagerarutrymmet

Bilen på bilderna är extrautrustad.



•  Komfortsäten för förare och framsätespassagerare 
med höjdinställning,  manuellt svankstöd och armstöd

• Luftkonditionering i förarutrymme med elektronisk styrning

Passagerarutrymme. Med mattor av hög kvalitet ger interiören 
en inbjudande atmosfär. Komfortsätena ger perfekt sittkomfort. 
Sidofönstren har rullgardiner för att skydda mot värme och blän-
dande solljus.

• Solskyddsgardiner i sidofönstren
• Cirkulationsenhet i taket med fyra ventiler

•  Stötfångare, ytterbackspeglar 
och dörrhandtag lackerade i bilens färg
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*Extrautrustning mot merkostnad.    Bilen på bilderna är extrautrustad.

• Cirkulationsenhet i taket med fyra ventiler
• Infällbara kurvhandtag och klädkrokar i innertaket
• 3-zoners luftkonditionering ”Climatronic”• Mörktonade glas i passagerarutrymmet

•  Navigationssystem ”Discover Pro” med 
23,4 cm (9,2") färgpekskärm* 

• Inställningsbara visningsalternativ för den digitala instrumentpanelen



Passagerarutrymmet. Titansvart sätesklädsel 
med mittdel och sidostoppning i ”Nappa”-läder ger 
en exklusiv framtoning med både god sittkomfort 
och enastående hållbarhet. Skjutdörrarna med 
elektrisk öppning och stängning är inte bara 
eleganta, utan också bekväma och säkra. Sensorer 
i dörröppningen skyddar mot klämskador.

• Solskyddsgardiner i passagerarutrymmet

• Åtta sittplatser, varav två med ”Easy Entry”-funktion 
• Textilmatta på golvet i förarutrymme och passagerarutrymme
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1) Extrautrustning mot merkostnad för Caravelle Comfortline.     2) Endast i kombination med navigationssystemet ”Discover Pro”.     3) Extrautrustning mot merkostnad.     4) Inom systemets begränsningar.    Bilderna visar extrautrustning mot merkostnad.



Oavsett om du lyssnar på musik, ringer jobbkollegor eller letar efter rätt väg – den 

högupplösta digitala instrumentpanelen1) på 26 cm (10,25") ger dig allt du behöver. 

Du kan bläddra i din telefon, eller svara på samtal utan att ta blicken från vägen.  

Behöver du få mer detaljerad kartinformation kan den digitala instrumentpanelen1) 

visa ett inzoomat läge samtidigt som navigationssystemet ger en översiktsbild över 

samma område.

Digital instrumentpanel

 Från digital 
till genial.

•  En andra navigationskarta i  
högupplöst 3D-visning2)• Översikt över kördata • Sign Assist3), 4) • Spellista från mobiltelefonen

• Högupplöst 29,7 cm LED-skärm (11,7") 
• Ljusstark med extremt hög kontrast och intensiva färger
• Styrs med multifunktionsratten
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 We Connect

Från vardagshjälp 
till underhållnig.

• We Connect Plus2), 4) med onlineuppdatering av kartor

•  We Connect Plus2), 4) med stöldlarm online • We Connect Plus2), 4) med trafikinformation i realtid

Du kan få både trafikinformation, kartuppdateringar eller stöld-

skyddsvarningar med We Connect.1), 2) Caravelle ger dig hela ut-

budet av digitala tjänster under resan. En plötslig trafikstockning 

som dyker upp? Trafikinformation i realtid3) anpassar rutten auto-

matiskt till trafik förhållandena. Kartorna i navigationssystemet 

hålls alltid aktuella med uppdatering online.3) Du kan tryggt  

parkera bilen, då stöldskyddssystemet3) rapporterar stöldförsök 

via push meddelande eller e-post.

1) Extrautrustning mot merkostnad med Radiosystem ”Composition Audio”. Standard för alla infotainmentsystem på högre nivå.     
2) För att använda We Connect-tjänsterna behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in på We Connect 
med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal slutas  
online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig efter att du har tagit emot din nya bil för att registrera 
fordonet på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den avtalade fria perioden.     3) Extrautrustning 
mot mer kostnad.     4) Kan förlängas med ett andra år mot en extra kostnad.     5) Endast i kombination med en CarPlay- 
kompatibel enhet och navigations systemet ”Discover Media”.  6) Endast tillgängligt i kombination med paketet för  

”Streaming & Internet”.     7)  Endast tillgänglig i kombination med extra vattenvärmare.     8) Tjänsten har säkerhets aspekter och 
kräver en identitets kontroll med Volkswagen Ident-proceduren. Din identitet kommer att kontrolleras av en  
Volkswagen-partner eller via videochatt. Omfattningen av We Connect och We Connect Plus-tjänsterna kan variera.      
Bilderna visar extrautrustning mot merkostnad.



We Connect1), 2)

Samtalslistor

Samtalsinformation
Parkeringsposition
Automatisk olycksfallsrapportering
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Rapport om fordonsstatus 
Kördata
Schemaläggning service

We Connect Plus2), 4)

Trafikinformation online
POI-sökning online
Kartuppdatering online
Röststyrning online
Streaming av media6) 
Meddelanden
Billarm online
App-styrd parkeringsvärmare7)

Lås och lås upp8)

Webbradio6) 
WLAN-Hotspot6) 
Hastighetsvarning
Tuta och blinka
Beräkning av körsträcka online
Tankställen och laddningsstationer
Parkeringsplatser

• Wireless5) App-Connect

• We Connect1), 2) parekringsposition för bilen

•  Mobiltelefongränssnitt ”Comfort” inkl.  
induktiv laddning av mobiltelefoner.3)

19Caravelle – Digitalisering och uppkoppling



1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Inom systemets begränsningar.     3) Ej i kombination med radiosystem ”Composition Audio”.     4) Föraren måste ständigt vara redo att ta över från assistanssystemet och har hela tiden ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt.     
5) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.     För standard- och extrautrustning se tabell på sidorna 31–35.

Förarassistanssystem

Ta det säkra 
före det osäkra.

Sign Assist.1), 2)

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

Park Assist.1), 2)

Mäter utrymmet i parkerings-
fickor och kan hantera park-
ering i flera steg. När back-
växeln är ilagd, tar fordonet 
auto matiskt kontroll över 
styrningen. Föraren behöver 
bara hantera växelspak, gas 
och broms. 

Trailer Assist.1), 2)

Systemet kan automatiskt manöv rera 
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 parkerings assistans 
och ange riktningen för släpet 
genom ytterbackspegelns styr-
knapp.

Side Assist.1), 2)

Sensorer övervakar fordonets sidor 
och varnar både med ljud och med 
meddelanden på färd datorn om 
bilen kommer för när hinder som 
stolpar, väggar eller fotgängare. 

Däcktryckskontroll.1), 2), 3)

Visar aktuellt lufttryck för varje 
däck och varnar för avvikelser från 
det för inställda värdet. Alternativt 
finns ett enklare system som 
registre rar hjulens varvtal och vid 
avvikelser rapporterar risk för sänkt 
lufttryck.



Crosswind Assist.2)

En underfunktion till det elektroniska 
stabiliserings programmet (ESC), som 
assisterar vid starka kastvindar i sidled, 
genom att med ett snabbt bromsingrepp 
räta upp riktningen av bilen om det skulle 
behövas.

Adaptiv farthållare ACC med City 
Emergency Braking System.1), 2)

Anpassar automatiskt hastigheten 
till fordonet framför och bibehåller 
det avstånd som föraren ställt in. 
Inkluderar ”Front Assist” över-
vakningssystem. City Emergency 
Braking System hjälper till att 
minska fordonets bromssträcka i 
kritiska situationer.

Lane Assist.1), 2), 4)

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

Rear Traffic Alert.1), 2)

Varnar för bakomvarande fordon 
vid backning ut från parkerings-
plats, 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.

Hill Descent Control.1), 2), 5)

Gör att du kan rulla nerför branter 
på ett säkert, kontrollerat sätt. 
Genom att styra motorns varvtal 
och vid behov automatiskt bromsa 
hjul individuellt, hålls kursen och 
hastigheten konstant.
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Isgata eller 
traktorspår?
Inga problem!

1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Inte tillgängligt för alla motoralternativ.     3) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.     
Bilen på bilderna är extrautrustad.

4MOTION fyrhjulsdrift.1), 2) Via en elektroniskt kontrollerad lamellkoppling på bakaxeln, anpassas kraftöver-
föringen auto matiskt till respektive körsituation. 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 starta under svåra körförhållanden, vilket gör att du kan ta dig fram oavsett 
väglag.
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Körkomfort med 
precision.

Manuell växellåda eller dubbelkopplad DSG-låda.1), 2) Caravelle  
erbjuds med en 5- eller 6-växlad manuell växellåda, eller 7-stegad 
adaptiv växellåda med dubbelkoppling. DSG-lådan växlar nästan 
helt utan effektförlust och anpassar sig också till förarens körstil.

1) Extrautrustning mot merkostnad.    2) Ej tillgänglig för alla motoralternativ.      
3) Sätenas mittdel och innerstoppning i ”Nappa”-läder.   4) Bilden visar en Multivan.  
Bilderna på dessa sidor ska bara ses som vägledande eftersom färgerna och mate-
rialen inte kan återges på ett fullständigt färgtroget sätt.    Bilderna visar extra-
utrustning.     



• Standardutrustning    • Extrautrustning    – Ej tillgängligt

 Sätesklädsel, interiörfärger och dekorlister
Utrustning Trendline  Comfortline

Sätesklädsel

01 Textilklädsel ”Quadratic” i Titansvart ● —
02 Textilklädsel ”Circuit” i Titansvart — ●

03 Konstläder ”Mesh” i Palladium ● ●

04 Läder ”Nappa”3), tvåfärgad i Palladium/Titansvart — ●

Interiörfärger

Titansvart/Palladium ● ●

05  Titansvart/Titansvart med krominlägg 
och svart lackerade paneler4)

— ●

01 03

02 04

05 
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Lacker

*Ej tillgängligt i kombination med bakdörrar.     Bilderna på dessa sidor ska endast ses som vägledande eftersom färgerna i tryck inte kan återges på ett fullständigt färgtroget sätt.     Bilarna på bild är extrautrustade.     

Pärleffektlacker Standardlacker

01 03

06

02

05

04

03



• Standardutrustning    • Extrautrustning    – Ej tillgängligt

Lacker Trendline  Comfortline

Pärleffektlacker

01 Djupsvart ● ●

Standardlacker

02 Candyvit ● ●

03 Ascotgrå ● ●

04 Körsbärsröd ● ●

05 Lysorange ● —
06 Pure Grey ● —

Metalliclacker

07 Reflexsilver   ● ●

08 Indiumgrå    ● ●

09 Starlight Blå    ● ●

10 Ravennablå ● ●

11 Mojave Beige   ● ●

12 Fortanaröd ● ●

Speciallackering

På begäran kan Caravelle också levereras i många andra färger. 
Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för mer information 
om speciallackering.

Metalliclacker

08

11

07

10

09

12
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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.

Däck och fälgar

01

04

09 10

05 06 07

18"

16"



• Standardutrustning    • Extrautrustning    – Ej tillgängligt

Däck Trendline  Comfortline

16"-däck

01  Stålfälg med navkapsel 6 ½ J x 16. 
Med däck 215/65 R 16.

● ●1)

02  Stålfälg med hjulsida 6 ½ J x 16.
Med däck 215/65 R 16.

● ●1)

03  Lättmetallfälg ”Clayton” 6 ½ J x 16. I silver.
Med däck 215/65 R 16.

● ●

17"-däck

04  Stålfälg med navkapsel 7 J x 17.
Med däck 235/55 R 17.

●1) ●1)

05   Lättmetallfälg ”Aracaju” 7 J x 17. I silver. 
Med däck 235/55 R 17.

● ●

06   Lättmetallfälg ”Devonport” 7 J x 17. I silver.
Med däck 235/55 R 17.

● ●

07   Lättmetallfälg ”Woodstock” 7 J x 17. I svart,
med borstad yta. Med däck 235/55 R 17. 

● ●

08   Lättmetallfälg ”Posada” 7 J x 17. I svart,  
med borstad yta. Med däck 235/55 R 17.

● ●

18"-däck

09   Lättmetallfälg ”Springfield” 8 J x 18. I silver.
Med däck 255/45 R 18.

● ●

10  Lättmetallfälg ”Palmerston” 8 J x 18. I svart,
med borstad yta. Med däck 255/45 R 18.

● ●

11   Lättmetallfälg ”Teresina” 8 J x 18. I svart,
med borstad yta. Med däck 255/45 R 18.

● ●

12    Lättmetallfälg ”Valdivia” 8 J x 18. I svart,
med borstad yta. Med däck 255/45 R 18.

● ●

Vinterdäck som extra hjulset ● ●

02 03

11 12

08 17"
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Utrustning

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.     2) Ej i kombination med bakdörrar.     3) Bilden visar Multivan Highline.     4) Beroende på kombination av motor och växellåda.
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• Standardutrustning    • Extrautrustning    – Ej tillgängligt

Utrustning Trendline  Comfortline

Design

Olackerade  stötfångare, ytterbackspeglar samt handtag på dörrar 
och baklucka

● —

Stötfångare, ytterbackspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens 
färg ● ●

Kylargrill med två kromlister ● —
Kylargrill med fem kromlister — ●

 Krompaket — ●

16" eller 17" stålfälg4) ● ●

17" Lättmetallfälg ”Aracaju” i silver ● ●

H7-Strålkastare ● ●

LED-Strålkastare ● ●

LED-Bakljus ● ●

Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar ● ●

Elektriskt inställbara-, uppvärmbara- och infällbara ytterbackspeglar ● ●

”Caravelle”-skylt ● ●

Förarplats

Instrumentpanel med öppet förvaringsfack, mugghållare 
och låsbart handskfack

● ●

Instrumentpanel med dekorlister i Grey Woodgrain — —
Förarsäte, höjdjusterbart, med svankstöd ● —
Komfortsäte för förare och framsätespassagerare med höjd-
justering,  manuellt svankstöd och armstöd

— ●

Elektriskt 4-stegs svankstöd ● ●

Förarsäte med elektrisk 12-stegs inställning — ●

Tvåsitssoffa med låsbart förvaringsutrymme (se sid 7) ● ●

Förvaringsutrymme för tvåsitssoffa ● ●

Ratt justerbar i djup- och höjdled ● ●

Läderklädd multifunktionsratt ● ●

03 LED-strålkastare.3) Energieffektiva strålkastare 
som ger bilen ett elegant utseende, bättre ljusstyrka 
och en ljuskägla som täcker ett stort område. Med en 
färg temperatur nära dagsljuset blir mörkerkörningen 
mer behaglig.

04 LED-Bakljus.3) Energibesparande LED-bakljus 
med lång livslängd. För bilar med baklucka.

05 Carevelle-skylt. Monterad bredvid blinkers.

Elektrisk 12-stegs sätesinställning. Svankstödet, rygg-
stödets lutning, sitthöjden, sätets lutning och längs-
gående placering kan justeras och sparas individuellt.

06 Armstöd på förarsäte. Individuellt, steglöst 
inställbart.

Tvåsitssoffa med låsbart förvaringsutrymme.
Utrymmet låses med separat nyckel.  

Förvaringsfack i tvåsitssoffans ryggstöd. I rygg-
stödet finns ett vikbart förvaringsfack för flaskor och 
pennhållare.

03

04

05

06
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01 Radiosystem ”Composition Colour”.4) Omfattar 
16,5 cm (6,5") färgpekskärm, 4x20 W uteffekt och 
sex högtalare, en SD-kortplats, två externa USB-  
uttag, ett Bluetooth-gränssnitt och stöd för We 
Connect5), 6) bastjänster samt utvalda tjänster från 
We Connect Plus5), 7).

Röststyrning. Funktion som gör att du kan styra 
många av systemets telefon-, navigations- och ljud-
funktioner med din röst. 

 
 

02 Navigationssystem ”Discover Media”. 4) Omfattar 
20,3 cm (8") färgpekskärm med närfältssensor, 
4x20 W uteffekt, sex högtalare, hybridnavigering,  
ett urval kartalternativ, gratis kartuppdateringar via 
internet, 32 GB medialagring, två USB-uttag, Blue-
tooth-gränssnitt, hybrid-röststyrning samt internet-
radio. Systemet stöder trådlöst8) AppConnect, We 
Connect5), 6) och We Connect Plus5), 7). 
 
Navigationssystem ”Discover Pro”.9) Förutom 
funktionerna hos Navigationssystemet ”Discover 
Media” har systemet en 23,4 cm (9,2") färgpekskärm 
med närfältssensor, möjlighet att samtidigt visa en 
navigationskarta på instrumentpanelen och 
navigations systemets skärm, 64 GB lagringsmedia  
samt DAB+. 
 
Mobiltelefongränssnitt ”Comfort” inkl. laddning  
med induktion. Förbättrar mottagningen och laddar 
batteriet på kompatibla enheter trådlöst.  
 
Färddator ”Plus”. Visar aktuell information, t. ex. 
utetemperatur, räckvidd, medelhastighet och 
bränsleförbrukning. 
 
Färddator ”Premium”. Visar viktig kör information på 
färgskärmen och i 3D. 

01 02

1) Extrautrustning utan merkostnad på Caravelle Comfortline.     2) Standard på Caravelle Trendline.     3) Standard på Caravelle Comfortline.     4) Som tillval också tillgänglig med DAB + och mobiltelefongränssnitt ”Comfort”.    5) För att använda We Connect-tjänsterna behöver du ett Volkswagen  
ID-användarkonto och måste logga in på We Connect med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du efter att du mottagit din nya bil 90 dagar på dig att registrera fordonet 
på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den avtalade fria perioden.      6) Extrautrustning mot merkostnad för radiosystem ”Composition Audio”. För alla infotainmentsystem på en högre nivå är det standardutrustning.     7) Kan förlängas med ett andra år mot en extra kostnad.      
8) Endast i kombination med en CarPlay-kompatibel enhet och navigationssystemet ”Discover Media”.      9) Finns även som tillval med mobiltelefongränssnitt ”Comfort” och elektronisk röstförstärkning.     10) Kommer att lanseras längre fram.     11) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motor-
alternativ.     12) Inom systemets begränsningar.     13) Föraren måste ständigt vara redo att ta över från assistanssystemet och har hela tiden ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt.          14) Bilden visar Multivan.

Utrustning Trendline  Comfortline

Förarplats (fortsättning)

Färddator ”Plus” ● ●

Färddator ”Premium” ● ●

Digital instrumentpanel (se sid 20) — ●

Elektriska fönsterhissar ● ●

Gummigolv1) ● ●

Textilmatta på golv ● ●

Gummifotmatta ● ●

Textilfotmatta ● ●

LED-innerbelysning ● ●

230 V-uttag (under förarsätet) ● ●

12 V-uttag ● ●

Två 12 V-uttag ● ●

Komfortpaket ● —
Värmeskyddsglas ● ●

Infotainment och uppkoppling

Radiosystem ”Composition Audio” ● ●

Radiosystem ”Composition Colour” ● ●

Navigationssystem ”Discover Media” ● ●

Navigationssystem ”Discover Pro” ● ●

Röststyrning ● ●

Bluetooth Handsfree ● ●

Mobiltelefongränssnitt ”Comfort”  
inkl. induktiv laddning

● ●

Passagerarutrymme

Skjutdörr på höger sida ● ●

Skjutdörr på vänster sida ● ●

Elektrisk öppning och stängning av skjutdörr ● ●

Elektrisk manövrering av skjutdörr inklusive klämskydd ● ●

Modulärt sätessystem ● ●

Fem säten, inhopfällbara och borttagbara ● ●



• Standardutrustning    • Extrautrustning    – Ej tillgängligt

03 Lastkantskydd (bakre stötfångare).14) Skyddar 
den bakre stötfångaren från repor när du lastar och 
lossar i lastutrymmet. Plastremsan finns i silver eller 
svart.  
 
Elektriskt manövrerad baklucka. Tillåter en bekväm 
och säker hantering genom fjärrkontrollen. Sensorer 
upptäcker om bakluckan har tillräckligt med utrymme 
ovanför och klämskyddet stoppar stängningen vid ett 
eventuellt hinder.

Innertak komfort. LED-interiörbelysning, infällbara 
kurvhandtag och klädkrokar.

Fast dragkrok för upp till 2,5 ton släpvagnslast.11)  
Med släpvagnsstabilisator i kombination med det 
elektroniska stabiliseringsprogrammet.

03Utrustning Trendline  Comfortline

Passagerarutrymme (fortsättning)

 Sex säten, ihopfällbara och borttagbara, varav  
två säten med ”Easy Entry”-funktion

● ●

Gummigolvmatta1) ● ●

Textilgolvmatta ● ●

Väggbeklädnad i plast ● ●

Innertak Komfort ● —
Infällbara kurvhandtag och klädkrokar10) ● ●

Mörktonade fönster ● ●

12 V-uttag ● ●

LED-innerbelysning ● ●

Bagageutrymme

Baklucka med uppvärmt fönster och bakrutetorkare ● ●

Elektrisk stängning baklucka ● ●

Elektrisk baklucka ● ● 

Bakdörrar med fönster, med upp till  
250° öppningsvinkel (vid långt axelavstånd)

● ●

12 V-uttag ● ●

LED-belysning ● ●

Sex surrningsöglor, nerfällbara ● ●

Lastkantsskydd i plast ● ●

Beklädnad bagageutrymme ● ●

Förberedelse för dragkrok ● ●

Fast dragkrok, upp till 2,5 ton släpvagnslast11) ● ●

Avtagbar dragkrok, upp till 2,5 ton släpvagnslast inklusive 
släpvagnsstabilisering11)

● ●

Förarassistanssystem

Elektromekanisk servostyrning ● ●

Adaptiv farthållare ACC inkl. ”Front Assist” med City Emergency 
Braking System12)

● ●

”Front Assist” med City Emergency Braking System12) ● ●

Sign Assist12) ● ●

Farthållare med hastighetsbegränsning ● ●

”Side Assist”12) ● ●

”Lane Assist”12), 13) ● ●

Crosswind Assist12) ● ●
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01 Centrallås med fjärrkontroll och intern man-
övrering. Öppna alla dörrarna eller bara förardörren.

02 eCall. Sänder automatiskt tiden, positionen  
och antalet passagerare till larmcentralen efter en  
olycka samt upprättar en röstförbindelse. Systemet 
aktiveras av en krocksensor eller manuellt via  
nödknappen.

03 Cirkulationsenhet i taket. Ger frisk luft i passa-
gerarutrymmet och minskar imma på sidofönstren.

Tresitssoffa och säten i passagerarutrymme med 
ISOFIX- och Top Tether-fästen. Förenklar montering 
av barnstolar. 
 
Ljus- och siktpaket. Bekvämare körning på kvällen 
med en automatiskt avbländbar innerbackspegel och 
regnsensor som aktiverar vindrutetorkarna. ”Leaving 
Home”-funktionen visar vägen till bilen.

Uppvärmd vindruta. Tar snabbt bort imma eller frost i 
fuktigt och kallt väder. Värmeslingorna är integrerade i 
rutan.

1) Inom systemets begränsningar.     2) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.     3) Kommer att lanseras senare.     4) Bilden visar Multivan.

01Utrustning Trendline  Comfortline

Förarassistanssystem (fortsättning)

Släpvagnsstabilisering1) ● ●

Bromsassistent ● ●

ParkPilot1) fram och bak ● ●

Backkamera ”Rear View” ● ●

Park Assist1) ● ●

Side Assist1) ● ●

Varselljus ● ●

Ljus- och siktpaket ● ●

Dimljus med integrerade kurvljus ● ●

Helljusassistent ● ●

Trötthetsvarning1) ● ●

Däcktryckskontroll1) ● ●

Däcktrycksindikator1) ● ●

Hill-Start Assist1) ● ●

Hill Descent Control1), 2) ● ●

Säkerhetssystem

Elektrisk barnsäkring ● ●

eCall ● ●

Multikollisionsbroms1) ● ●

Elektronisk stabiliseringskontroll1) ● ●

ABS-bromsar ● ●

Antispinnreglering (ASR) ● ●

Elektronisk differentialspärr (EDS) ● ●

Airbags för förare och framsätespassagerare ● ●

Sido- och huvudairbags för förare och framsätespassagerare ● ●

Huvudairbags i passagerarutrymmet ● ●

Bältespåminnare på förarplatsen ● ●

ISOFIX och Top Tether-fästen ● ●

Stöldskyddslarm med invändig övervakning ● ●

Elektronisk startspärr ● ●

Centrallås med fjärrkontroll och intern manövrering ● ●

Rotationsljus på taket ● ●

02

03



• Standardutrustning    • Extrautrustning    – Ej tillgängligt

01 Luftkonditionering på förarplatsen med  
elektronisk styrning. Temperaturen kan ställas in 
steglöst.

02 3-zoners luftkonditionering ”Climatronic”. Det 
helautomatiska luftkonditioneringssystemet med  
allergenfilter har olika sensorer och håller den inställ-
da temperaturen konstant för föraren, främre passa-
geraren och övriga passagerare. I passagerarutrym-
met säkerställs ett trevligt klimat av en andra värmare, 
ytterligare en förångare samt flera ventiler i mun-
stycket för luftcirkulation.

03 Värmeskyddsglas (A). Minskar värmen avsevärt
inne i bilen. Mörktonade glas (B). De mörka fönstren 
i passagerarutrymmet ger bra insynsskydd. Svart 
solskyddsfilm (C). I kombination med mörktonade 
glas skapar det ett nästan ogenomskinligt fönster.4) 
 
04 Extra luftvärmare. Den fungerar oberoende av 
värmaren och friskluftsventilationssystemet och kan 
styras både via den centrala kontrollpanelen och med 
fjärrkontroll. Som ytterligare extrautrustning finns 
även extravattenvärmare. 

A B C

04

01 02

03

Utrustning Trendline  Comfortline

Luftkonditionering och innerklimat

Manuell uppvärmning ● —
Luftkonditionering i förarutrymme med elektronisk styrning ● ●

3-zoners luftkonditionering ”Climatronic” ● ●

Sätesvärme för förare och framsätespassagerare ● ●

Extravärmare (för passagerarutrymmet) ● ●

Cirkulationsenhet i taket med fyra ventiler — ●

Uppvärmd vindruta ● ●

Uppvärmd bakruta ● ●

Luftvärmare ● ●

Extra vattenvärmare med extra värmarfunktion ● ●

Skjutfönster vänster sida ● ●

Skjutfönster höger sida ● ●

Värmeskyddsglas ● ●

Mörktonade glas i passagerarutrymmet ● ●

Svart solskyddsfilm i passagerarutrymmet ● ●

Solskyddsgardiner i passagerarutrymmet ● ●

Offroad-prestanda

Sidotröskelskydd vänster och höger ● ●
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Caravelle

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  
om besörjer 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 internet-
anslutning. 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 mobil-
nät. Genom att ta emot datapaket från Internet kan ytterligare kostnader (t. ex. roaming-
avgifter) 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 Volkswagen- 
återförsäljare. Kontakta din mobiltelefonoperatör för information om mobilpriser.

BRO 472 41020.  
Utgåva: Oktober 2022. 
Rätt till ändringar förbehålles.
Denna broschyr är tryckt i Sverige, på svenskt papper.

www.volkswagen-transportbilar.se


