Grand California

Grand California.

Stor frihet.
För flera generationer har California varit ett
uttryck för frihet, som gjort det möjligt för
människor att ta med sig sitt hem till några av
de vackraste platserna på jorden. I Grand
California, når friheten nya höjder. Husbilen,
som bygger på Crafter, har formgivits speciellt
för långa resor och personliga äventyr. Båda
modellerna erbjuder fantastisk komfort, elegant
inredning med fullt utrustat badrum och perfekt
belysning – så att du kan njuta av semestern var
som helst på jorden.

» Grand California
Bilen på bilderna är extrautrustad.

Ta kontakt med din lokala Volkswagen-återförsäljare för mer information och standardutrustning och tillval.
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Modellnamnen anger den totala fordonslängden i centimeter.

Kontakta din Volkswagenåterförsäljare för mer information om standardutrustning och möjliga tillval.

Grand California 680.

Fantastiska upplevelser.
Följ dina instinkter, upptäck nya platser, gör ett spontant
stopp på en vacker plats. Med Grand California 680, kan du
bestämma din resa hur du vill. Ditt hem som mäter 6,80
meter har allt du behöver ombord – och rejält med utrymme
för en oförglömlig upplevelse.

» Grand California 680
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Funktioner och utrustning i
Grand California 680.

»
»
»

Ett mobilt hem med hög kvalitet och många bekvämligheter
Stor yta för umgänge och vardagsliv
Den längsbäddade sängen baktill är 1,67 m bred och 2 m lång på höger sida
och 1,9 m lång på vänstra sidan

»
»
»

Garderob med skenor
Elva skåp, varav sex fälls uppåt och 5 fälls neråt
Upp till åtta camping-fönster med myggnät och
plisserade gardiner som tillval

»

Kök med gasspis och två plattor, diskho i rostfritt stål,
kombiskåp med kyl och frys på 70 liter, extra skåp och arbetsyta

»
»
»
»

Fullt utrustat badrum med dusch och toalett
110 liters tank för färskvatten, 90 liters tank för gråvatten
Luft- och vattenburen värme med el-, gas- eller dieselvärmning
Ett antal USB-, 12 V- and 230 V-uttag i sällskapsytan

» Grand California 680
Kontakta din Volkswagenåterförsäljare för mer information om standardutrustning och möjliga tillval.
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Grand California 600.

Lugn ledighet.
Grand California 600 har idealstorleken för en härlig
förlängd helgledighet. Med en längd på 6 meter och höjd på
2,97*, är den tillräckligt kompakt för mindre campingplatser,
men ändå tillräckligt stor för en familj med två barn. Detta
tack vare ett extra högt tak som rymmer en loftsäng för
de små.

» Grand California 600
*Fordonshöjd när takfönstren är stängda.

Modellnamnen indikerar fordonets totallängd i cm.

Kontakta din Volkswagenåterförsäljare för mer information om standardutrustning och möjliga tillval.
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Funktioner och utrustning
i Grand California 600.

»
»
»

Ett kompakt mobilt hem med hög komfortnivå
Mångfunktionell och flexibel interiör
Tvärmonterad bakre säng för två vuxna. Sängen har en längd
på 1,93 meter* och bredd på 1,36 meter

»
»
»

Loftsäng för barnen med stort panoramaglastak är standard
Fyra campingfönster med myggnät och plisserade gardiner
Kök med gasspis och två plattor, diskho i rostfritt stål, kombiskåp
med kyl och frys på 70 liter samt ett mindre underskåp

»
»
»
»

Fullt utrustat badrum med dusch och toalett
110 liters tank för färskvatten, 90 liters tank för gråvatten
Luft- och vattenburen värme med el-, gas- eller dieselvärmning
Ett antal USB-, 12 V- och 230 V-uttag i sällskapsytan

» Grand California 600
*Uppmätt längd med en tolerans på +/− 3,5 cm.
Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning och tillval.
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Mått, säten och vikter.

Rörligt rum.

2427

Sällskapsutrymmen i
Grand California 680.

2040

1000

Antal säten: 2 (eller 4 som tillval)
Ståhöjd: 1,97 m–2,03 m
Bord: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (LxBxH)
Soffa: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (LxBxH)

4490
6836

YTTERMÅTT:
Längd: 6,80 m
Bredd: 2,04 m1)
Höjd: 2,84 m2)
Lastförmåga:
Tillåten släpvagnsvikt: 2 ton
Cykelhållare: 35 kg

Kök: 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m4)
(LxBxH)

Badrum: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)
(LxBxH)

Antal sängar: 2
Bakre säng (längsmonterad): 2 m x
1,67 m höger sida, 1,90 m x 1,67 m
vänster sida
Förvaringsutrymme: 800 liter baktill, 180 liter under sängen

1346

1) Med ytterbackspeglar är bredden 2,41 m.

2) Fordonshöjd med stängda takfönster.

3) Ståhöjd i dörrkarm.

4) Höjd på arbetsytan.

5) Längdmåtten har en tolerans på +/− 3,5 cm.

Sällskapsutrymmen i
Grand California 600.

2427
2040

1000
3640
5986

Antal säten: 4
Ståhöjd: 2,18 m–2,20 m
Bord: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (LxBxH)
Soffa: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (LxBxH)

Kök: 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m4)
(LxBxH)

Badrum: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)
(LxBxH)

1346

Antal sängar: 2+2
Bakre säng (tvärmonterad): 1,93 m5) x
1,36 m
Loftsäng:
1,60 m x 1,22 m vänster sida,
1,90 m x 1,22 m höger sida
Förvaringsutrymme: 800 liter baktill,
180 liter under sängen

Yttermått:
Längd: 5,98 m
Bredd: 2,04 m1)
Höjd: 2,97 m2)
Lastförmåga:
Tillåten släpvagnsvikt: 2 ton
Cykelhållare: 35 kg

» Grand California
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Mysiga sängplatser och praktiskt badrum.

Sov gott.

01 Lättåtkomligt förvaringsutrymme (upp till
980 l) baktill. Det finns gott om utrymme för
väskor under den bakre sängen. Utrymmet är
också tillgängligt via bakdörrarna, vilket förstås
är smidigt. Bilden visar Grand California 680.

01

02 Bladfjädrar för en skön sömn. Bladfjädrarna ger perfekt komfort oavsett
vilken sovposition du har. Bilden visar
Grand California 680.

02

03

03 Två stora takfönster (0,70 m x 0,60 m)
med myggnät och gardiner. Det finns ett takfönster ovanför bakre sängen och ett ovanför
matplatsen.

» Tvärmonterad säng i Grand California 600

04 Tvärmonterad bakre säng (1,93 m* x
1,36 m) i Grand California 600. Komfort är bara
en av finesserna med den bakre sängen. Tack
vare det tvådelade förvaringsutrymmet, kan allt
som behövs under resan stuvas in under sängen.
Längsmonterad bakre säng (2,00 m x 1,67 m
och 1,90 m x 1,67 m) i Grand California 680
(se bild på sidan 7). Den rymliga bakre sängen
ger rejält med utrymme för sömn och förvaring.
Sängen har två lägre skåp och en hög garderob.
Allt som förvaras under sängen hålls säkert på
plats med de inbyggda säkerhetsfunktionerna.

04

05

» Loftsäng som tillval i Grand California 600

05 Fullt utrustat badrum med dusch, toalett
och många förvaringsmöjligheter. Badrummet imponerar med sin genomtänkta och
funktionella design. Handfatet kan exempelvis fällas upp när du använder duschen eller
toaletten. Allt som står på hyllorna är säkrat
för att förhindra att det faller ner under körning. Den infällbara spegeln kan säkras.
Rörelsesensorn slår på belysningen. Det finns
också en fyrdubbel förvaring för handdukar.
För att skydda badrummet från översvämning
finns två avlopp med sil och vattenlås för att
förhindra lukt.
06 Praktiskt badrumsskåp under tvättställ.
Skåpdörren ger pålitligt skydd mot vattenstänk.

07

07 Loftsäng (1,60 m–1,90 m x 1,22 m)
med panoramaglastak (0,70 m x 0,85 m),
aluminiumstege och läslampor i Grand
California 600. Sängen klarar 150 kg och har
utrymme för två barn eller en vuxen. Spjälstommen kan fällas ut med en knapptryckning,
och panoramaglastaket har persienner och ett
myggnät.
08 Campingfönster med myggnät och
plisserade gardiner Campingfönstren kan
öppnas i två olika lägen för ventailation.
06

08

» Grand California
*Uppmätt längd med en tolerans på +/− 3,5 cm.

Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning och tillval.
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Trevligt umgänge och goda måltider.

03

Härligt hem.
01

02

01 Tvådelat myggnät på skjutdörren. Till skjutdörren finns ett myggnät som täcker hela dörröppningen. Båda näten kan skjutas in i följsamma profiler. Bilden visar Grand California 680.
Campingbord med två fällbara stolar som tillval (visas ej i bild). Ett
snabbt och enkelt alternativ för att kunna sitta utomhus. Efteråt kan
bordet och stolarna förvaras i förvaringsfickorna på insidan av bakdörrarna.
110 liters tank för färskvatten och 90 liters tank för gråvatten (visas ej i
bild). Färskvattentanken är frostskyddad. Båda tankarna har sensor för
vätskenivån.
Markis som standard med vitt eller svart fodral (visas ej i bild).
Markisen är gjord av tyg och hanteras med en vev. I Grand California
600 är måtten på markisen 2,5 m x 3 m – och 2,5 m x 3,5 m i Grand
California 680. Veven har en dedikerad plats innanför bakdörrarna.

Bilen på bilderna är extrautrustad.

02 Extra arbetsyta i köket. Grand California
600 har två utfällbara skivor som kan användas för att utöka köket vid behov. En extra
fast monterad arbetsyta med inbyggt underskåp finns i Grand California 680.
03 Kök med olika lådor och 70 liters kombiskåp med kyl och frys. Köksskåpet har gott
om utrymme för husgeråd och köksredskap.
Kylen går också att komma åt från utsidan,
vilket är mycket smidigt. Bilden visar Grand
California 680.
04 Gasspis med två plattor och diskho med
gångjärn. Spisen med diskho ger flexibilitet
tack vare den tvådelade glasskivan. Bilden visar
Grand California 600.

04

05

05 Bekväm plats för att äta och umgås med stort bord och fyra sittplatser. Sittplatserna ger
flexibilitet för olika tillfällen, oavsett om det handlar om att äta, leka eller bara ta det lugnt. Bordet
kan skjutas bak mot soffans ryggstöd och kan stuvas inuti eller ovanpå sängen före resan. Bilden
visar Grand California 680.

» Grand California
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Varmt och skönt. Som hemma.

Bekvämt eldrivet.
Övrigt
Tillval med takmonterat luftkonditioneringssystem (2 200 W kyleffekt).
Det kompakta lättviktssystemet är utformat för att drivas med en
extern elanslutning.
Vatten- och luftburen gasvärmare med två gasbehållare.2) Fem luftventiler sprider värmen från systemet på 6 kW jämt i hela interiören.
Systemet ger också 10 liter varmvatten till kök och badrum.3)
Vatten- och luftburen värmare med gas och el kombinerat. Värmesystemet i bilen kan också drivas med elektricitet utöver funktionerna
genom vatten- och luftburen värme. En extern elanslutning behövs för
denna funktion.3)
Vatten- och luftburen värmare med diesel och el kombinerat (tillval)
Utöver funktionerna som erbjuds via vatten- och luftburen värme med
gas och el, är det också möjligt med diesel och eldrift i kombination.
Detta möjliggör separat värmetillgång så länge som möjligt, samtidigt
som det sparas in på vikten, då två gasbehållare inte längre behövs. En
av gasbehållarna behövs dock för matlagning.4)
01 | 02

Extra parkeringsvärmare med programmerbar extravärmare som tillval. Funktion hjälper till att värma fordonet och kan förvärma upp till
60 minuter i förväg genom programmeringsfunktionen för att snabbt
frosta av rutorna till exempel.

01 Tillval ”Kathrein SAT” system för tv-mottagning. Satellitantennen
kan expanderas och skjutas in automatiskt. Systemet kan användas i
farter upp till 130 km/h.1)

Extra luftvärmare och extravärmare som tillval. Bränsledriven luftvärmare som snabbt värmer upp luften inne i bilen genom ventilationen. Fjärrkontroll finns som ytterligare tillval.

02 Tillval med solceller på fordonstaket. Systemet för Grand California
600 är på 104 W och monterat framtill på taket, medan ett system på
174 W monteras mitt på taket på Grand California 680. Båda systemen
ger ström till andrabatteriet och gör batteriet självförsörjande
(beroende på hur stark solen är).
03 Eldrivet fotsteg för enklare insteg. Fotsteget skjuts ut automatiskt
vid öppning av sjutdörren. En varning visas på färddatorn om steget
behöver dras tillbaka innan start.

Extra luftvärmare och extra parkeringsvärmare (tillval), med
programmeringsfunktion som ytterligare tillval. Den bränsledrivna
luftvärmaren värmer snabbt upp luften i bilen genom ventilationsmunstyckena. Ytterligare en varmvattenberedare hjälper värmesystemet
när motorn är igång. Förvärmning av bilen kan programmeras eller
startas med fjärrkontrollen som är ett ytterligare tillval.

03

1) När satellitsystemet är infällt, är fordonshöjden på Grand California 600 utökad till 3,09 m, eller till 2,97 m på Grand California 680.
4) Regulator för gastryck, krocksensor och gasfilter för två gasbehållare är redan inkluderat i leveransen.

2) Ej inkluderat i leverans.

3) Regulator för gastryck, krocksensor och gasfilter för två gasbehållare är redan inkluderat i leveransen.

04 Central kontrollpanel med pekplatta för
att styra värmare, vattenförsörjning och solcellsystem. Ett bekvämt sätt att justera och
styra allt som gör modern camping så bra.
05 Belysning invändigt. Huvudbelysningen
ovanför överskåpen, arbetsbelysningen ovanför
köket och ljuset ovanför matplatsen skapar en
skön hemkänsla. Bilden visar Grand California
680.

Övrigt
Sex USB-uttag för laddning av mobiltelefoner,
surfplattor och datorer. Matplatsen och sovplatsen har två USB-uttag var och ytterligare
två uttag finns tillgängliga från utsidan när
skjutdörren är öppen.
Fyra 230 V- och ett 12 V-uttag. Det finns två
230 V-uttag i köket, ett under soffan vid matplatsen och ett baktill.

06

05

Bakgrundsbelysning på överskåpen (tillval). Den multifärgade LED-belysningsremsan styrs
genom den centrala kontrollpanelen. Användaren kan justera färg, ljusstyrka och aktivering.

04

WiFi via LTE hotspot-router (tillval). Skapar ett trådlöst nätverk i bilen för användning av externa
enheter. Ett data-SIM krävs också.

» Grand California
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Ta det lugnt. Upptäck världen. Vidga vyerna.

Komfortabel körning.

01

01 “Plus” färddator. Den monokroma
TFT-skärmen visar minutaktuell information
som utomhustemperatur, aktuell räckvidd och
bränsleförbrukningen. Den kan också användas
för att hantera de olika assistanssystemen.

02

02 ”Climatronic” luftkonditionering (tillval). Systemet ger en behaglig
temperatur för både förare, framsätespassagerare och i sällskapsytan.
Nivån kan ställas individuellt i två zoner för de två framsätena, medan en
separat givare ser till att sällskapsytan automatiskt får en genomsnittligt
likvärdig temperatur som främre delen. Genom kombinationen av sensor
för luftkvalitet, återcirkulation och extravärmare som tillval är det invändiga klimatet alltid trivsamt.

03

03 Radiosystem ”Composition Colour”. Standardsystemet har en 6,5 tum färgpekskärm med
närfältsensor och 4x20 W uteeffekt med fyra högtalare. Kopplar samman din mobiltelefon via
Bluetooth eller App-Connect. We Connect Plus online-tjänster ingår i ett år på alla radio- och
navigationssystem.1)
Radiosystem ”Ready 2 Discover” (tillval). Här ingår en 8 tums färgskärm och trådlös
App-Connect. Navigation går att köpa till i den inbyggda app-shopen.

Övrigt

Navigationssystem ”Discover Media” (tillval) 2). Samma funktioner som ”Ready 2 Discover”, men
med inbyggt navigationssystem från start.

Läderklädd multifunktionsratt med uppvärmning. Ratten är både
användarvänlig och greppvänlig. Med knapparna på ratten kan du
kontrollera både mobiltelefonen, farthållaren och radio- eller
navigationssystem.

Bluetooth ljudsystem i sällskapsytan (tillval). Sällskapsytan har sitt eget ljudsystem med fyra
högtalare och en subwoofer. För att titta på film eller spela musik styrs Bluetooth-högtalarna
via den centrala kontrollpanelen och ansluts sedan till aktuell enhet. Radio- eller navigationssystemet kan också använda Bluetooth-högtalarna.

1) 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. 2) Som tillval också tillgänglig med DAB + och mobiltelefongränssnitt ”Comfort”. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om
standardutrustning och tillval.

04

04 Kontrollpanel för extravärmaren (tillval).
Enheten är lätt åtkomlig i takpanelen. Pekskärmen gör det enkelt att styra och programmera extravärmaren.

» Grand California
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Side Protection (tillval).1) Sensorer
övervakar fordonets sidor och varnar
både med ljud och med meddelanden
på färddatorn om bilen kommer för
nära föremål som stolpar, väggar eller
fotgängare.
Elektromekanisk servostyrning.
Hastighetsberoende styrning med
aktiv återgång förbättrar väghållningen
och säkerheten och ger en precision
som inte tidigare varit möjlig i
en bil av denna typ.

Trailer Assist (tillval).1) Systemet kan automatiskt manövrera fordon med släp in i
parkeringsfickor (parallell parkering), och
gör det också enklare att backa med
större precision. Föraren behöver bara
lägga i backen, trycka på knappen för
parkeringsassistans och ange riktningen för släpet genom ytterbackspegelns styrknapp. Bilen tar sedan
hand om styrningen, medan föraren
sköter gas och broms.

Adaptive farthållare ACC (tillval).1)
Anpassar automatiskt hastigheten till
fordonet framför och bibehåller det
avstånd som föraren ställt in. Inkluderar
”Front Assist” övervakningssystem.
”Front Assist” övervakningssystem
med City Emergency Braking System.1), 2)
Hjälper till att bromsa om föraren inte
uppmärksammar ett hinder framför
bilen vid en kritisk situation.

”Lane Assist” varning vid körfältsbyte
(tillval).3) Tvingar fram styrning åt
motsatt håll om körfältet lämnas
oavsiktligt samtidigt som föraren får
en varning med ljud och meddelande
på färddatorn.
Varning för döda vinkeln (Blind Spot
Sensor) och Rear Traffic Alert (tillval).1)
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.

1) Inom systemets begränsningar. 2) Upp till 30 km/h. 3) Föraren måste hela tiden vara beredd att återta kontrollen från systemet då denne har ansvar för att framföra fordonet på ett säkert sätt. 4) Beroende på version av radio- eller navigationssystem. Tillgänglig med ”Composition Media” radiosystem
och högre. 5) Endast tillgänglig i kombination med ”Discover Media” navigationssystem. 6) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift. Kontakta din Volkswagenåterförsäljare för mer information om standardutrustning och möjliga tillval.

Sidovindsassistent.1) En underfunktion
till det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESC), som assisterar vid
starka kastvindar i sidled, genom att
bromsa automatiskt om nödvändigt.
”Park Assist” parkeringsassistent
(tillval).1) Hanterar flerstegsparkering in
i parkeringsfickor. När backen är ilagd,
tar fordonet automatiskt kontroll över
styrningen. Föraren behöver bara hantera gas och broms.

Helljusassistent (tillval). Systemet
förhindrar att mötande vägtrafikanter
blir bländade. Helljuset bländas av
automatiskt vid en hastighet på 60
km/h och högre, vid körning i fullständigt mörker.
Varning för döda vinkeln (Blind Spot
Sensor, tillval).1) Använder en skärm i
den yttre backspegeln för att varna
när sensorerna registrerar ett fordon i
döda vinkeln.

Automatisk hjälp för säker körning.

Trygg tillvaro.
ParkPilot (standard). Varnar med ljud om
hinder upptäcks framför eller bakom bilen vid
parkering, och visar även avståndet till
hindren visuellt på färddatorns skärm. 7x2
p-sensorer fram och bak är standard.
”Rear View” backkamera (standard).1) Förenklar parkering genom att visa en begränsad
vy av området bakom fordonet på färddatorns
skärm4). Extra hjälplinjer på skärmen underlättar parkeringen.
Farthållare (standard). Håller den förinställda
hastigheten från 30 km/h och uppåt, både i
nerförslut och uppförsbackar.
Däckkontroll (tillval).1) Visar aktuellt lufttryck
för varje däck och varnar för avvikelser från det
förinställda värdet.

Dimljus med inbyggda statiska kurvljus (tillval). Dimljusen säkerställer optimal synlighet
vid besvärligt väder. Strålkastaren närmast
kurvan lyser upp vägen vid sväng.
Ljus- och siktpaket (tillval). Paketet består
av helljusassistent med automatisk avbländning och funktionerna ”Coming Home” och
”Leaving Home” som tänder och släcker belysning i fordonet automatiskt, samt regnsensor.
Sluttningsassistent (tillval).6) Gör att du kan
rulla nerför branter på ett säkert, kontrollerat
sätt genom att styra motorns varvtal och vid
behov automatiskt bromsa.
Start i backe (Hill Start Assist, tillval). Förhindrar att fordonet rullar bakåt vid start i
backe.

Trötthetsvarning (tillval).1) Systemet varnar
föraren med ett ljud och ett meddelande på
färddatorns skärm, om körbeteendet avviker
från det normala.
Sign Assist (tillval).5) Registrerar vägmärken
och visar dessa på färdatorns skärm.

» Grand California
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God räckvidd. Säkert väggrepp.

Stabil teknik.

Kraftfull dieselmotor med framhjulsdrift. Motorn har utvecklats speciellt
för transportbilar och kan köras länge mellan serviceinspektionerna och
har mycket bra prestanda. Du kan vara säker på att du kan köra långa
sträckor med hög effektivitet, även med full last. Den låga bränsleförbrukningen ökar din flexibilitet vid planering av körsträcka, samtidigt som den standardmonterade automatlådan med 8 växlar gör
körningen smidig och bekväm.

2,0 TDI (130 kW, 410 Nm)
i Grand California 680
2,0 TDI (130 kW, 410 Nm)
i Grand California 600
8-stegad automatlåda. Det starka vridmomentet i Grand California
överförs till hjulen nästan helt utan någon kraftförlust i drivningen.
Detta ger bekväm och bränsleeffektiv körning, även i stadstrafik.
4MOTION fyrhjulsdrift. 4MOTION permanent fyrhjulsdrift finns som
tillval till Grand California 680 där systemet fördelar kraften jämnt
mellan fram- och bakaxel till alla fyra hjulen. Det gör att bilen alltid
har perfekt väggrepp och stabil väghållning.
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Lackfärger, fälgar
och sätesklädsel.
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Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning och tillval.

11

Reflexsilver. Metalliclack (tillval)
Indiumgrå Metalliclack (tillval)
Candyvit. Standardlack.
Reflexsilver/Indiumgrå. Tvåfärgslack (tillval).
Candyvit/Körsbärsröd. Tvåfärgslack (tillval).
Candyvit/Mojave Beige Metallic. Tvåfärgslack (tillval).
Candyvit/Deep Ocean Blue. Tvåfärgslack (tillval).
Sätesklädsel i tyg i färgen Palladium/Pärlgrå.
Stålfälgar 6 ½ J x 16 i Silver med navkapsel.
Med 205/75 R 16 C-däck.
10 Stålfälgar 6 ½ J x 16 i Svart med hjulsida.
Med 205/75 R 16 C-däck.
11 Aluminiumfälg ”Lismore” (tillval) 6 ½ J x 17.
Med 235/65 R 17 C-däck.

Ytterligare standardutrustning.

Exteriör
» 16" stålfälgar i silver med navkapsel
» LED-strålkastare och LED-varselljus
» Mattsvart kylargrill med kromlist upptill
» Främre stötfångare i grått med kant
lackerad i bilens färg

» Mattsvarta sidoskyddslister
» Värmeskyddsglas

Funktion
» BlueMotion Technology med start och
»
»
»
»
»

stoppsystem samt bromskraftåtervinning
Två 12 V-uttag vid förarplatsen
Elektriska fönsterhissar
Centrallås med fjärrkontroll
AC ”Climatic”
Farthållare

Interiör
» Tygklädsel i Palladium/Pärlgrå
» Två individuella säten fram
» Ratt justerbar i höjd- och djupled
» Smart förvaringssystem
» Fyra mugghållare på förarplatsen
» Gummimatta i förarutrymmet
» Läderklädd multifunktionsratt, uppvärmningsbar

Säkerhet
» Multikollisionsbroms
» Start-i-backe-hjälp
» Varselljus
» Airbag förare och framsätespassagerare
» Elekroniskt stabilitetsprogram
» ABS, TCS, EDL
» Bältesvarnare för föraren
» Elektronisk startspärr
» Elektromekanisk servostyrning
» Backkamera
» Parkeringssensorer fram och bak

Allmän information.
DSG®, TDI® och 4MOTION® är av Volkswagen AG samt andra Volkswagen-bolag registrerade
varumärken. Att motsvarande varumärke används i denna broschyr utan att markera detta med
symbolen för registrerat varumärke kan inte tas som intäkt för att kunna använda detta varumärke utan föregående godkännande från Volkswagen AG.
Vissa fordon som visas i denna broschyr är utrustade med tillval som innebär en merkostnad.
Dekorativa element på bilarna är inte en del av standardspecifikationen.
Alla utrustningsalternativ kan inte visas i denna broschyr, kontakta därför din lokala Volkswagenåterförsäljare för att få mer information om tillgängliga tillval. Vissa tillval kan innebära längre
leveranstid.
All information som anges i denna broschyr gällande tekniska specifikationer, utrustning och
utseende gäller för den svenska marknaden.
Garantier.
Förutom den lagstadgade garantin, gäller en ytterligare 2-årig Volkswagen-garanti för alla
nya Volkswagen-fordon, en 3-årig garanti för fordonslack och en 12-årig garanti mot genomrostning. Volkswagens garanti och lackgaranti gäller endast fordon med Volkswagens
varumärke i det aktuella utbudet, och som har en servicebok från Volkswagen AG.
Kylmedlet R134a används i fordonsklasserna N1, N2 och M2. Crafter med fordonsklass M1
använder kylmedlet R1234yf i kombination med luftkonditioneringsystemet. GWP-värdet för
kylmedlet är 1,430 (kylmedel R134a) och 4 (kylmedel R1234yf). Påfyllningsvärdena beror på
kompressorn i luftkonditioneringssystemet och ligger mellan 560 g och 590 g.

För ytterligare utrustning besök
www.volkswagen-transportbilar.se.
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Grand California
BRO 472 005 22.
Utgåva: Oktober 2022.
Rätt till ändringar förbehålles.
Denna broschyr är tryckt i Sverige på svenskt papper.
www.volkswagen-transportbilar.se

