Multivan 4MOTION

Informationen i denna broschyr är ej uppdaterad. Multivan 6.1 erbjuds endast
i normallångt utförande med TDI 204 hk DSG 4MOTION. Övriga modeller har utgått
efter introduktionen av nya Multivan T7. (aug 2022)

Nästa nivå.
Multivan

1) Källa: auto motor und sport, kategori “Vans”, senaste utmärkelse maj 2019.
2) Källa: AUTO BILD ALLRAD, kategori “All-wheel drive Vans”, senaste utmärkelse juni 2019.
3) Källa: AUTO ZEITUNG, kategori “Vans”, senaste utmärkelse 26/2018.
4) Extrautrustning mot merkostnad.
5) Som standard i Multivan Highline. Tillval mot merkostnad för Multivan Comfortline. 6) Inom systemets begränsningar. 7) Föraren måste ständigt vara beredd att ta över från assistanssystemet, och har alltid det yttersta ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. Bilen på bilden
är extrautrustad. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för mer information om extrautrustning.

Fritidsbilen – originalet.
En legend sedan länge. Folkabussen har
funnits i 70 år och har fått många utmärkelser:
Bästa bil 16 gånger,1) Årets fyrhjulsdrivna bil 14
gånger,2) Auto Trophy 11 gånger.3)

Förfinad design.
Helt ny front, ny instrumentpanel och nya lättmetallfälgar, nya färger liksom LED-strål
kastare5) och LED-bakljus5) med elegant design.

Beprövad kvalité.
Mycket stabil kaross, tåliga material och detaljer
och finish med hög kvalitet.

Tar sig fram överallt.
4MOTION fyrhjulsdrift,DSG, automat
växellåda,Hill Descent Control,4), 6) Hill-Start Assist6) och mekanisk differentialspärr.4)

De senaste förarassistanssystemen.
Sign assist,4), 6) Side Protection,5), 6) sidovinds
assistent,6) Lane Assist,4), 6), 7) Park Assist,5), 6)
Rear Traffic Alert4), 6) och Trailer Assist.4), 6)

1) Standard i Multivan Highline. Tillval mot merkostnad för Multivan Comfortline. 2) Extrautrustning mot merkostnad. 3) 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 90 dagar 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.
4) Inom
systemets begränsningar. Bilen på bild är extrautrustad. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för mer information om extrautrustning.

Bästa körkomfort.
Ergonomiska säten med formstabil kvalitetsstoppning, utmärkt ljudisolering, perfekt
runtomsikt och en härlig känsla av rymd.

Allt är integrerat.
Digital instrumentpanel med högupplöst
färgskärm,1) nya radio- och navigationssystem
med upp till 23,4 cm (9,2") pekskärm,2) upp
koppling tack vare integrerat SIM-kort, mobila
onlinetjänster från Volkswagen We Connect3)
och induktiv laddning2) av mobiltelefoner.

Maximal flexibilitet.
Snurrsäten och tresitssoffa i passagerarutrymmet
som kan fällas ner, skjutas steglöst och säkras var
som helst på systemet med skenor. Enkelt att ta
bort bakre soffa och säten för maximal last
kapacitet.

Uppgraderad standard.
Alla utrustningslinjer som visas i broschyren har
läderklädd multifunktionsratt, instrumentpanel
med ny design, elektriskt manövrerat barnlås,
Sidovindsassistent4) och LED-belysning invändigt.

En värld av
upplevelser.
När den första Folkabussen rullade av produktionsbandet år 1950 kunde man inte
ana att bilen skulle sätta en hel värld på hjul. Först kom ”fönsterbussen” och lite
senare kom varianten ”Samba”. Steg för steg utvecklades konstruktionen till dagens
Multivan. Men en sak har inte förändrats under alla dessa år – fordonets kärnvärden,
eller själ om man så vill.
Bilen på bild är extrautrustad.
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Multivan. Multipla möjligheter.
Bilarna på bild är extrautrustade.
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Multivan ger frihet.

Med känsla för detaljer.

Finkänslig.

Dörrstopp.

Behagligt varmt.

Jämn fördelning.

Alla har nog upplevt problemet med stekande sol
som strålar in från ena sidan, samtidigt som passageraren på andra sidan huttrar. Luftkonditioneringen
”Climatronic” har en lösning.1) Specialsensorer
anpassar systemets kyleffekt automatiskt till solstrålningen.

De elektriska skjutdörrarna1) har flera små skydd
som gör att inget kommer i kläm. Detta oavsett om
dörrarna öppnas eller stängs från förarplatsen, med
fjärrkontrollen eller direkt med dörrhandtaget. De
inbyggda sensorerna reagerar direkt om exempelvis
en hand rör vid dem.

För dig som vill kunna värma upp bilen innan du kör
iväg finns nu parkeringsvärmare4) med app-start via
telefonen genom tjänsten We Connect Plus4). Och om
du till exempel vill kunna sova en hel natt i en varm
bil går det även att utrusta bilen med en extravärmare med 3000 watts effekt i upp till 48 timmar.
I en Multivan håller du alltid värmen.

I Multivan är det ingen tillfällighet att friskluftventilerna är belägna i taket mitt i passagerarutrymmet. Där är de lätt tillgängliga för alla och
fördelar luftflödet jämt i hela kupén.

Praktisk.

Rörliga säten.

Stor invändigt. Så kompakt som möjligt på utsidan.
Multivan är konsekvent formgiven för vardagslivet.
Passagerarna har gott om utrymme för benen och
även sitthöjden är väl tilltagen. Samtidigt är
fordonshöjden lägre än 2 meter,2) vilket gör att
bilen får plats i de flesta parkeringshus. Med kort
axelavstånd är också vänddiametern så liten som
11,9 m.2)

Sätena, multifunktionsbordet3) och isolerboxen4)
glider tyst och smidigt på gummifötter i längsgående
aluminiumskenor på golvet. Det finns inga bestämda
sittpositioner och det spelar ingen roll var sätena
placeras. Vilket innebär maximal frihet att på millimetern möblera bilen som du vill med säkert fäste
i golvet.

Snabblastning.
Du behöver egentligen inte en takbox om du kör
Multivan. Långa föremål, som skidor, kan enkelt
skjutas in under den bakre soffan.

Tyst maskin.
Det är tyst i Multivan. Det beror på flera saker.
Motorns balansaxel är en orsak. Den utjämnar
vibrationer innan de ens inträffar. Det gör givetvis att
motorn går mycket tyst. Resterande vibrationsljud
tas till stor del upp av bärkonstruktionen som är frikopplad från drivlinan. Ännu tystare blir det med
isoleringsglas,4) som avskärmar oljud utifrån.

1) Standardutrustning i Multivan Highline. Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Comfortline.
2) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.
Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Comfortline. 4) Extrautrustning mot merkostnad. Bilen på bilden är extrautrustad.

3) Standardutrustning i Multivan Highline.
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Förberedd för
framtiden.
Bilar blir smartare och Multivan ligger i framkant då den redan är utrustad med många digitala
hjälpmedel som gör körningen mer bekväm. Till exempel Innovation Cockpit1) med högupplöst
digital instrumentering som kan visa navigeringskartan. Eller tjänsterna från Volkswagen We
Connect2) som omvandlar din smarta telefon till en fjärrkontroll för bilen. Det här är bara början.
1) Standardutrustning i Multivan Highline. Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Comfortline. 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 tecknas 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.
Bilen på bilden är extrautrustad.
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Helt digital instrumentpanel.
1) Standardutrustning i Multivan Highline. Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Comfortline.

2) Extrautrustning mot merkostnad.

3) Inom systemets begränsningar.

4) Endast i kombination med navigationssystem ”Discover Pro”.

Bilen på bilden är extrautrustad.

En andra navigationskarta i 3D-Design4)

Allt är överskådligt och

Färddator

kan ställas in som du
själv vill ha det.

Multivan har nu ännu fler digitala hjälpmedel. Toppmoderna infotainmentsystem
med stor lagringskapacitet och digital mätartavla1) erbjuder många nya funktioner.
Den sistnämnda är iögonfallande med en skärm på 26 cm (10,25"), som har klara
färger och hög kontrast. Den digitala mätartavlan1) hanteras med infotainmentsystemets pekskärm och via den läderklädda multifunktionsratten. Använd knapparna för att enkelt bläddra igenom låtlistan i mobiltelefonen, välj nästa samtal
genom att klicka på fotot av kontaktpersonen eller ställ in avståndet till framförvarande bil med den adaptiva farthållaren, ACC.2), 3)
Ännu fler möjligheter öppnar sig när den digitala mätartavlan1) kombineras med
”Discover Pro” navigationssystem, med en bildskärm på 23,4 cm (9,2").2) En stor
andra navigeringskarta kan då placeras på den digitala mätartavlan.1) Dessutom
kan information om trafikstopp och tillgängliga parkeringsplatser importeras via
internet. Ytterligare en fördel är att båda kartorna kan zoomas in med olika förstoringsgrad. Den digitala mätartavlan1) kan exempelvis visa bara den omedelbara
miljön, medan navigationssystemet visar en översiktskarta.

Spellista från mobiltelefonen

Igenkänning vägmärken

Multivan – Digitalisiering och uppkoppling
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We Connect Plus1), 2): Lås och lås upp4)

Multivan är mer digital än
någonsin, via appen
eller navigationssystemet.

Med Volkswagen We Connect1) kommer bilkörningen nu att bli ännu mer integrerad med din mobiltelefon. Ett brett utbud av tjänster ger dig snabb åtkomst
till Multivan, bekvämt via din smarta telefon. Hjärtat i systemet är gratisappen
We Connect.1) Den ansluter din smarta telefon till bilen med ett integrerat Simkort. Det kostnadsfria alternativet We Connect1) innehåller olika fordonsrapporter, användbara verktyg för serviceplanering och samtalslista. Dessutom
kan du se din senaste parkeringsposition, som hjälper dig att hitta var du ställt
din bil. Ytterligare tjänster finns med paketet We Connect Plus.1), 2) Då kan du till
exempel använda din mobiltelefon för att programmera eller starta parkeringsvärmaren,3) omdelbart få varningar från det inkluderade stöldskyddssystemet
med ett meddelande till mobiltelefonen vid inbrottsförsök, och tack vare
kartuppdateringar online har du alltid aktuella kartor. För att dra nytta av alla
dessa tjänster kan du registrera dig idag på We Connect-portalen. När ditt fordon har aktiverats kan du få tillgång till hela utbudet av mobila onlinetjänster.

We Connect Plus1), 2): Stöldskyddsvarning

Induktiv laddning5)
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 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. 2) Kan förlängas med ett andra år mot en extrakostnad. 3) Endast i kombination med parkeringsvärmare.

We Connect1): Parkeringsposition

Trådlös App-Connect2), 6)

We Connect1)
och We Connect Plus1), 2)

We Connect1)
Samtalslista NYHET
Infosamtal
Parkeringsposition
Automatiskt olycksfallssamtal NYHET
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Hälsorapport fordon
Kördata
Bokning av service
We Connect Plus1), 2)
Trafikinformation online NYHET
POI-sökning online
Kartuppdatering online NYHET
Röststyrning online NYHET
Strömmande media7) NYHET
Area alert
Stöldskyddssystem
Online-värmare3)
Lås och lås upp4)
Webbradio7) NEU
WLAN-Hotspot7) NEU
Hastighetsvarning
Tuta och blinkers
Beräkning körsträcka online
Tankställen och laddningsplatser
Parkeringsplats

We Connect Plus1), 2): Trafikinformation i realtid
4) Tjänsten har säkerhetsaspekter och kräver en identitetskontroll med Volkswagen Ident-proceduren. Din identitet kommer att kontrolleras av en Volkswagen-partner eller via videochatt.
5) Extrautrustning mot merkostnad.
6) Endast i kombination med en CarPlay-kompatibel enhet och navigationssystemet ”Discover Media”.
7) Endast i kombination med paketet ”Streaming & Internet”.
Omfattningen av We Connect och We Connect Plus-tjänsterna kan variera. Bilarna på bild är extrautrustade.

Volkswagen We kan mer.
Se själv på vwn.de/mod

Multivan – Digitalisiering och uppkoppling
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Park Assist.1), 2) NYHET

Trailer Assist.1), 3) NYHET

Side Protection.1), 2) NYHET

Däcktryckskontroll.1), 3) NYHET

Sign Assist.1), 3) NYHET

Hanterar flerstegsparkering
in i parkeringsfickor. 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 ytterbackspegelns styrknapp.

Sensorer övervakar fordonets
sidor och varnar både med ljud
och med meddelanden på
färddatorn om bilen kommer
för nära stolpar, väggar eller
fotgängare.

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.

Tio förarassistanssystem som gör ditt liv ännu enklare.
1) Inom systemets begränsningar. 2) Standardutrustning i Multivan Highline. Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Comfortline.
på ett säkert sätt.
5) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.

3) Extrautrustning mot merkostnad.

4) Föraren måste ständigt vara redo att ta över från assistanssystemet och har hela tiden ansvar att framföra fordonet

Sidovindsassistent.1) NYHET

Lane Assist.1), 3), 4) NYHET

Rear Traffic Alert.1), 3) NYHET

En underfunktion till det
elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESC), som
assisterar vid starka kastvindar i sidled, genom att
bromsa automatiskt om nödvändigt.

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), 3)
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), 3), 5)
Gör att du kan rulla nerför
branter på ett säkert, kontrollerat sätt genom att
styra motorns varvtal och
vid behov automatiskt
bromsa.

Multivan – Förarassistanssystem
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En fråga om
körstil.
Alla har sin egen körstil och var och en får hitta sin väg. Oavsett om du gillar sportig,
bekväm eller effektiv körning, kommer du kunna njuta av körningen i Multivan TDI 204
4MOTION DSG.

Fyrhjulsdrift 4MOTION och DSG automatlåda

Fyrhjulsdrift 4MOTION. Via en elektroniskt styrd multikoppling
på bakaxeln, fördelas kraften mellan hjulen, så att
bilen alltid får optimalt väggrepp. Kraftöverföringen anpassas
automatiskt till respektive körsituation. Systemets låga vikt
garanterar god väghållning.

DSG automatväxellåda. Den kraftfulla TDI-motorn kommer 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.

Mekanisk differentialspärr.1) Som ytterligare stöd för 4MOTION fyrhjulsdrift
finns en mekanisk differentialspärr som tillval för bakaxeln. Det gör det enklare
att starta under svåra körförhållanden och gör att Multivan kan ta sig fram nästan oavsett väglag.

DCC, adaptiv chassikontroll. 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.

1) Extrautrustning mot merkostnad.

2) Ej tillgängligt för Multivan Comfortline med långt axelavstånd.

Bilarna på bild är extrautrustade.

Multivan – Drivteknik
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Multivan Comfortline
Sidan

24

Anpassningsbar för
många behov.
Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Multivan Highline
Sidan

28

En bil säger en hel del om ägaren. Därför kan
du utrusta din Multivan som du själv vill ha den.
Vill du sätta igång direkt? Titta då på sidan 48.

Multivan – Översikt utrustningslinjer
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Det praktiska fällbordet5), kan skjutas ned i sidoväggens insida. Ej till bil med dubbla skjutdörrar.

Max

”Om vi ser något vackert,
tar vi med det hem.”

Multivan Comfortline gör varje stadsresa till ett absolut nöje. Vägen dit underlättas
dessutom av bland annat den adaptiva farthållaren, ACC1), 2) som säkerställer ett förinställt avstånd till fordonet framför. Lane Assist1), 2) bidrar till mer säkerhet genom
att läsa av vägmarkeringarna i vägbanan och styra tillbaka bilen om den håller på att
lämna sin fil. Skulle en kraftig sidovind ta bilen ur kurs går Sidovindsassistenten2) in
och med hjälp av bromsarna rättar bilens riktning. Behövs en paus kan du fälla ut
bordet och vila bekvämt i tresistssoffan.

Flexibelt bagageutrymme,
upp till 2532 mm4) långt

Skulle resan gå på kullerstensbelagda eller dåliga vägar, hjälper den aktiva chassikontrollen DCC1) till att ge en optimalt bekväm stötdämpning. Även om Multivan
kan upplevas som en stor bil, är den förvånansvärt smidig att hantera. Den är inte
längre än en stor kombibil, och med en takhöjd under 2 meter kommer du att kunna
parkera i de flesta parkeringshus. Men på en punkt sticker Multivan ut från alla
andra bilar – den rymliga och flexibla interiören. Du som vill kunna spontanköpa en
soffa på en marknad, eller skjutsa knattelaget på fotbollscup över helgen, behöver
aldrig tveka inför uppdraget med en Multivan.

1) Extrautrustning mot merkostnad. 2) Inom systemets begränsningar. 3) Föraren måste ständigt vara beredd att ta över från assistanssystemet, och har alltid det yttersta ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. 4) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser. 5) Det ihopfällbara bordet kan bara användas när bilen är parkerad. 6) 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

Navigationssystem ”Discover Media”1)

Multivan Comfortline
Skjutbar tresitssoffa

Körfältsassistent ”Side Assist”1), 2)

Kylargrill med fem kromlister NYHET
Standard- Ljus- och siktpaket
utrustning Färddator ”Premium” NYHET
Sju sittplatser
Ihopällbart bord5), kan skjutas ner
i sidodörrens insida
Extra17" lättmetallfälgar ”Posada” NYHET
utrustning Navigationssystem ”Discover Media” NYHET
We Connect Plus6), 7) NYHET
Adaptiv chassikontroll DCC
Parkeringsassistent ”Park Assist”2) NYHET
Körfältsassistent ”Side Assist”2)
Adaptiv farthållare ACC inkl. ”Front Assist”2)
Bränsletank med 80 l volym
Lastkantsskydd

eller We Connect Plus-avtal tecknas 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.
7) Kan förlängas med ett andra år mot en extrakostnad. Bilen på bilderna är extrautrustad.

Multivan – Multivan Comfortline
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Perfekt för en
lång weekend.
*Det långa axelavståndet är endast tillgängligt för Multivan Comfortline.

Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Multivan Comfortline
med långt axelavstånd.

Caravelle.

Så lite som 40 cm* kan göra stor skillnad. Multivan med långt axelavstånd

För den som behöver ännu mer plats

gör plats för ytterligare en person att följa med på färden, eller förstås ännu

finns förstås också Caravelle med långt

mer lastutrymme. Upp till 8 personer åker bekvämt i Multivan med långt

axelavstånd.

axelavstånd, och du väljer möbleringen av sittplatser själv.

7 sittplatser som standard

Kort axelavstånd
Långt axelavstånd*

8 sittplatser som tillval

9
9 sittplatser som tillval

Långt axelavstånd

Multivan – Multivan Comfortline
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Paul

”Andra köper en sportbil.
Jag behöver en bil för
sport.”

Inget annat fordon kombinerar fritid och arbete lika perfekt som Multivan
Highline. Designen är varsamt förfinad och bär fortfarande med sig känslan av
sina legendariska föregångare. De många kromdetaljerna och mångsidigheten
har en direkt koppling till den första Folkabussen. Totalt sex kromlister dekorerar fronten. Kromlisten längst ner löper runt hela fordonet. Multivan Highline
förstärker elegansen med 17-tums ”Aracaju” lättmetallfälgar i silver, de nya
LED-strålkastarna, LED-bakljusen och mörktonade fönster.
Men den funktionella interiören visar att Multivan handlar om mer än utseende.
Exempelvis funktionen att ha navigeringskarta samtidigt på både den digitala
mätartavlan och skärmen på navigationssystemet ”Discover Pro”,1) den urtagbara kylboxen1) och praktiska tillbehör som tåliga cykelfästen.2) Allt detta ger
stora möjligheter att kombinera arbete och fritid.

18" lättmetallfälgar ”Teresina”1) och LED-strålkastare

1) Extrautrustning mot merkostnad.

2) Specialutrustning mot merkostnad från Bikefix.

3) Endast i kombination med en CarPlay-kopatibel enhet och navigationssystemet ”Discover Media”.

Bilen på bilderna är extrautrustad.

Förvaring under enkelsätet

Trådlös App-Connect1), 3)

Läderklädd multifunktionsratt och digital instrumentering

Passagerarutrymme och system med 6 skenor, 2 elektriska
skjutdörrar och cykelhållare2)

Multivan – Multivan Highline
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Den rymliga interiören i Multivan Highline kommer också väl till pass i vardagens
arbetsliv. Med sin bekväma tresitssoffa, sina två individuella snurrfåtöljer och
multifunktionsbordet som kan flyttas och fällas ut, är passagerarutrymmet
perfekt förberett för korta möten. Bärbara datorer och mobiltelefoner kan
laddas i 230 V-uttaget1) på förarsätet och två USB C-uttag i innerväggen.
Luftkonditioneringen ”Climatronic” med tre individuellt inställbara zoner gör det
lättare att hålla huvudet kallt även under långa dagar.

1) Extrautrustning mot merkostnad.

2) Ej tillgängligt för alla motoralternativ.

3) Inom systemets begränsningar.

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

Bilen på bilderna är extrautrustad.

Multivan Highline
Standard- Kylargrill med fem kromlister NYHET
utrustning Krompaket NYHET
ParkPilot med bak- och sidokollisionsskydd3)
NYHET

Multifunktionsbord med förvaringsutrymme, Tresitssoffa med mittarmstöd och
två belysta USB C-uttag i innerväggen.

Navigationssystem ”Discover Media” NYHET
Parkeringsassistent ”Park Assist”3) NYHET
LED-strålkastare och LED-bakljus NYHET
Dynamisk drivlina, 20 mm4) sänkt kaross
Digital mätartavla NYHET
3-zoners luftkonditionering ”Climatronic”
Elektriska skjutdörrar
Mörktonade glas i passagerarutrymmet
Sju sittplatser
Tresitssoffa med mittarmstöd
Multifunktionsbord med förvaring NYHET
2 USB-C-uttag i passagerarutrymme NYHET
Extra18" lättmetallfälgar ”Teresina” NYHET
utrustning Adaptiv chassikontroll DCC
Navigationssystem ”Discover Pro” NYHET
Mobiltelefongränssnitt ”Comfort”
inkl. induktiv laddning NYHET
Läderklädsel ”Nappa”
Elektriskt 12-stegs inställbart förarsäte
Cykelhållare från Bikefix

Isolerbox1)

Fyrhjulsdrift 4MOTION1), 2)
Multivan – Multivan Highline
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Standardutrustning och mått för Multivan Comfortline1).
Mått i mm5) (kort/långt axelavstånd)

1904

2297

2532/2932

571/574 1320/1332

1970/1990

4904/5304

993

3000/3400

908

Design

Förarplats

Passagerautrymme

Förarassistans- och säkerhetssystem

16" lättmetallfälgar ”Clayton”2) i silver eller
17" lättmetallfälgar ”Devonport”2) i silver
Kylargrill med fem kromlister NYHET
H7-Halogenstrålkastare NYHET
Stötfångare fram och bak, ytterbackspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg
Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar
Kromfärgad skylt ”Multivan” bredvid
sidoblinkers NYHET

Instrumentpanel med svart kantlist, krominlägg,
förvaringsfack och låsbart handskfack NYHET
Dekorlister i Bright Brushed Grey NYHET
Läderklädd multifunktionsratt NYHET
Färddator ”Premium” NYHET
Extra 12 V-uttag på instrumentpanel NYHET
Höjdjusterbara komforsäten med armstöd och
manuellt inställbart svankstöd
Sätesklädsel ”Circuit” i Titansvart NYHET
Textilmatta på golvet
Instegshandtag för förare och passagerare
Solskydd med belyst makeup-spegel

Skjutdörr på höger sida
Plastgolv och system med 4 skenor
Två snurrsäten, skjutbara
Tresitssoffa, skjutbar, nerfällbart ryggstöd
Fällbart bord3), 4), kan skjutas ner på insida av innervägg
LED-belysning invändigt NYHET
Instegsbelysning med text ”Comfortline”

Elektromekanisk servostyrning NYHET
Trötthetsvarning
Sidovindsassistent6) NYHET
Elektroniskt stabiliseringsprogram med bromsassistent, ABS, ASR, EDS och Hill-Start Assist
Ljus- och siktpaket inkl. regnsensor, automatiskt
avbländbar innerbackspegel, helljusassistent och
”Coming home/Leaving home”-funktion
Airbags fram, på sidorna och för huvud, för förare
och framsätespassagerare
Multikollisionsbroms
Elektronisk startspärr
Centrallås med intern manövrering
Elektriskt manövrerad barnsäkring NYHET
eCall NYHET
Visning av nivå för spolarvätska

Bagageutrymme
Sex surrningsöglor för lastsäkring
Två LED-lampor NYHET
Insynsskydd i bagageutrymmet

Infotainment och uppkoppling
Luftkonditionering och invändigt klimat
Radiosystem ”Composition Colour” med 16,5 cm (6,5")
pekskärm och sex högtalare NYHET
Två USB-C-uttag i passagerarutrymmet3) NYHET

Luftkonditionering med elektronisk reglering
Munstycke för luftcirkulation och extravärmare
i passagerarutrymmet
Solskydd på sidofönstren

1) Det långa axelavståndet är endast tillgängligt för Multivan Comfortline. 2) Beroende på kombination av motor och växellåda. 3) Ej tillgängligt för Multivan Comfortline med långt axelavstånd eller med dubbla skjutdörrar. 4) Det infällbara bordet kan endast användas när fordonet är stillastående.
5) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser. 6) Inom systemets begränsningar.

Standardutrustning och mått för Multivan Highline.
Mått i mm5)

1904

2297

2532

1320
551

1950

4904

993

3000

908

Design

Förarplats

Passagerarutrymme

Förarassistans- och säkerhetssystem

Dynamisk drivlina (karossen sänkt ca 20 mm5))
17" lättmetallfälgar ”Aracaju” i silver NYHET
Kylargrill med fem kromlister NYHET
Krompaket NYHET
LED-strålkastare och LED-bakljus NYHET
Dimljus med integrerade statiska kurvljus
Stötfångare fram och bak, ytterbackspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg
Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar
B-stolpe blanklackerad i svart
Kromfärgad skylt ”Multivan” bredvid
sidoblinkers NYHET

Instrumentpanel med svarta kantlister, krominlägg,
förvaringsfack och låsbart handskfack NYHET
Dekorlister i Pewter Wave Grey NYHET
Läderklädd multifunktionsratt NYHET
Digital visartavla NYHET
Extra 12 V-uttag på instrumentpanelen NYHET
Höjdjusterbara komfortsäten med armstöd och
manuellt inställbart svankstöd
Sätesklädsel i mikrofleece ”ArtVelours”, tvåfärgad i
Palladium/Titansvart NYHET
Textilgolv och textilmattor
Solskydd med belyst makeup-spegel

Elektriska skjutdörrar på båda sidor
Textilgolv och system med 6 skenor NYHET
Två snurrsäten, skjutbara
Tresitssoffa, skjutbar, med mittarmstöd
Multifunktionsbord NYHET
LED-belysning invändigt
Instegsbelysning med text ”Highline”

Elektromekanisk servostyrning NYHET
Trötthetsvarning
Sidovindsassistent6) NYHET
ParkPilot fram, bak samt sidokollisionsskydd6) NYHET
Parkeringsassistent ”Park Assist”6) NYHET
Elektroniskt stabiliseringsprogram med bromsassistent, ABS, ASR, EDS och Hill-Start Assist
Ljus- och siktpaket inkl. regnsensor, automatiskt
avbländbar innerbackspegel, helljusassistent och
”Coming home/Leaving home”-funktion
Airbags fram, för sidor och huvud för förare och
framsätespassagerare
Multikollisionsbroms
Elektronisk startspärr
Centrallås med intern manövrering
Elektriskt manövrerad barnsäkring, Safelock NYHET
eCall NYHET
Stöldskyddsvarning med intern övervakning
Visning av nivå för spolarvätska, samt uppvärmda
spolarmunstycken

Bagageutrymme
Sex surrningsöglor för lastsäkring
Två LED-lampor
Insynsskydd bagageutrymme

Infotainment och uppkoppling
Luftkonditionering och invändigt klimat
Navigationssystem ”Discover Media” med 20,3 cm (8")
pekskärm och sex högtalare NYHET
Två USB-C-uttag i passagerautrymmet NYHET

3-zoners luftkonditionering ”Climatronic”
Munstycke för luftcirkulation och extraväramare
i passagerarutrymmet
Solskydd på sidofönstren

Multivan – Översikt standardutrustning
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Lacker

01

Tvåfärgslacker

Pärleffektlacker

02

03

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

04

Bilarna på bild är extrautrustade.

05

Metalliclacker

Lacker

06

07

08

Comfortline

Highline

Tvåfärgslacker
01
02
03
04

Reflexsilver/Starlight Blue NYHET
Reflexsilver/Fortanaröd NYHET
Candyvit/Kopparbrons NYHET
Candyvit/Lagerbladsgrön NYHET

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pärleffektlacker
09

10

11

05 Djupsvart
Metalliclacker

12

13

06
07
08
09
10
11
12
13

Reflexsilver
Indiumgrå
Starlight Blue
Ravennablå NYHET
Mojave Beige
Kopparbrons NYHET
Fortanaröd NYHET
Lagerbladsgrön NYHET

Standardlacker
14 Candyvit
15 Körsbärsröd

Standardlacker

Speciallackering
14

15

På förfrågan kan Multivan också
levereras i många andra färger.
Kontakta din lokala Volkswagenåterförsäljare för mer information
om individuell lackering.

•

Standardutrustning

•

Extrautrustning

– Ej tillgängligt

Multivan – Lacker
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16

"

Däck och fälgar

03

02

18

"

01

04

07

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.

05

08

Däck och fälgar

Comfortline

Highline

16" Fälgar
●1)

—

●1)

●

●

●

●

—

●

●

●

●

07 Lättmetallfälg ”Springfield” 8 J x 18.
Silver. Med däck 255/45 R 18.
08 Lättmetallfälg ”Palmerston” 8 J x 18.
Svart, med borstad yta. Med däck 255/45 R 18.
09 Lättmetallfälg ”Teresina” NYHET 8 J x 18.
Svart, med borstad yta. Med däck 255/45 R 18.

●

●

●

●

●

●

Vinterdäck som extra hjuluppsättning

●

●

01 Lättmetallfälg ”Clayton” 6 1/2 J x 16.
Silver. Med däck 215/65 R 16.
17" Fälgar

17

"

06

02 Lättmetallfälg ”Devonport” 7 J x 17.
Silver. Med däck 235/55 R 17.
03 Lättmetallfälg ”Aracaju” NYHET 7 J x 17.
Silver. Med däck 235/55 R 17.
04 Lättmetallfälg ”Aracaju” NYHET 7 J x 17.
Svart, med borstad yta. Med däck 235/55 R 17.
05 Lättmetallfälg ”Woodstock” 7 J x 17.
Svart, med borstad yta. Med däck 235/55 R 17.
06 Lättmetallfälg ”Posada” NYHET 7 J x 17.
Svart, med borstad yta. Med däck 235/55 R 17.
18" Fälgar

09

•

Standardutrustning

•

Extrautrustning

– Ej tillgängligt

Multivan – Däck och fälgar
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Interiörfärger och dekorlister

Utrustning

Comfortline

Highline

Interiörfärg
01 | 02

01 Titansvart/Titansvart med krominlägg
och svartmålade paneler NYHET

●

●

●

—

Dekorlister
02 Bright Brushed Grey NYHET
03 Pewter Wave Grey NYHET
04 Grey Woodgrain NYHET

—

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sätesklädsel

01 | 03

01 | 04

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

05
06
07
08
09
10

Klädsel ”Circuit” i Titansvart NYHET
Mikrofleece ”ArtVelours”, tvåfärgad i Palladium/Titansvart NYHET
Läder ”Nappa” i Titansvart
Läder ”Nappa”, tvåfärgad i Moonrock/Titansvart
Läder ”Nappa”, tvåfärgad i Marrakesch/Titansvart
Läder ”Nappa”, tvåfärgad i Palladium/Titansvart NYHET

Sätesklädsel
05

06

07

08

10

09

•

Standardutrustning

•

Extrautrustning

– Ej tillgängligt
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Utrustning

Comfortline

Highline

01

Design
Stötfångare lackerade i bilens färg
Ytterbackspeglar, handtag dörrar och baklucka olackerade
Ytterbackspeglar, handtag dörrar och baklucka lackerade i bilens
färg
Kylargrill med två kromlister NYHET
Kylargrill med fem kromlister NYHET
Krompaket
H7-strålkastare
LED-strålkastare NYHET
LED-bakljus NYHET
Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar
Elektriskt inställbara, uppvärmbara och infällbara ytterbackspeglar
”Multivan”-skylt på sidorna NYHET

●

●

—

—

●

●

—

—

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Förarplats
02

Instrumentpanel med många förvaringsfack, mugghållare och
låsbart handskfack NYHET
Instrumentpanel med svarta kantlister och krominlägg NYHET
Instrumentpanel med dekorlister i Bright Brushed Grey NYHET
Instrumentpanel med dekorlister i Pewter Wave Grey NYHET
Instrumentpanel med dekorlister i Grey Woodgrain NYHET
Komfortsäten med armstöd och manuellt justerbart svankstöd,
steglöst inställbart
Elektriskt justerbart svankstöd
Elektriskt justerbar 12-vägs sätesinställning

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

01 Krompaket. Ytterligare kromlister på det undre
ventilationsgallret, på sidorna och på baksidan skapar
eleganta accenter.
01 LED-strålkastare. Ger bilen ett elegant utseende
och ger en stor ljuskägla och hög ljusstyrka.
02 Elektriskt inställbara, uppvärmbara och infällbara ytterbackspeglar. Backspeglarna fälls automatiskt in när du låser bilen med fjärrkontrollen.
03 ”Multivan”-skylt. Skylten i kromutseende sitter
bredvid sidoblinkers.

03

Elektrisk 12-vägs sätesinställning. Svankstödet,
ryggstödets lutning, sitthöjden, lutningen på
sätet och position i längdled kan justeras och sparas
individuellt.

1) Också tillgänglig med DAB+ och mobiltelefongränssnitt ”Comfort”. 2) Standardutrustning i Multivan Comfortline. 3) 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 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.
4) Kan förlängas med ett andra år mot en extrakostnad. 5) Endast i kombination med en CarPlay-kompatibel enhet och navigationssystemet ”Discover Media”. 6) Också tillgänglig med mobiltelefongränssnitt ”Comfort”. 7) Standardutrustning i Multivan Highline. Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Comfortline. 8) Skjutfönster är inte tillverkade i isolerglas.

Utrustning

Comfortline

Highline

04

Förarplats (fortsättning)
Läderklädd multifunktionsratt NYHET
Färddator ”Plus”
Färddator ”Premium”
Digital mätartavla med 26 cm (10,25") skärm NYHET
Elektriska fönsterhissar
Textilgolv
Gummimattor på golvet
Textilmattor på golvet
LED-belysning i takpanelen
LED-läslampa (12 V)
230 V-uttag i ramen på förarsätet NYHET
12 V-uttag
Extra 12 V-uttag
Isolerglaspaket
Instegshandtag för förare och framsätespassagerare

●

●

—
●

—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

05

06

Infotainment och uppkoppling
Radiosystem ”Composition Colour” NYHET
Navigationssystem ”Discover Media” NYHET
Navigationssystem ”Discover Pro” NYHET
Röststyrning
Bluetooth-handsfree
Mobiltelefongränssnitt ”Comfort” inkl. induktiv laddning NYHET

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Skjutdörr höger
Skjutdörr vänster
Elektrisk stängningshjälp för skjutdörrar
Elektriska skjutdörrar inkl. klämskydd
Instegsbelysning med text

Standardutrustning

•

Extrautrustning

05 Navigationssystem ”Discover Media”.1) Systemet
har en 20,3 cm (8") färgpekskärm med närfältssensor,
4x20 W uteffekt och sex högtalare, hybridnavigering,
ett urval kartalternativ, kostnadsfria kartuppdateringar via internet, 32 GB mediautrymme, två
USB-uttag, Bluetooth-gränssnitt, hybridröststyrning
och webbradio. Systemet stöder trådlös5) App-Connect, We Connect4) och We Connect Plus3), 4).
06 Navigationssystem ”Discover Pro”.6) Förutom
funktionerna i navigationssystemet ”Discover Media”
erbjuder systemet 23,4 cm (9,2") färgpekskärm med
närfältssensor, samtidig visning av kartor på den
digitala mätartavlan7) och skärmen på navigationssystemet samt 64 GB mediautrymme.
Röststyrning. Använd din röst för att enkelt styra
många telefon-, navigations- och ljudfunktioner.
Mobiltelefongränssnitt ”Comfort” inkl. induktiv laddning. Förbättrar mottagningen och laddar batteriet
trådlöst på kompatibla mobiltelefoner.
Färddator ”Premium”. Visar viktig körinformation i
färg och 3D.

Passagerarutrymme

•

04 Radiosystem ”Composition Colour”.1) Systemet
har en 16,5 cm (6,5") färgpekskärm, 4x20 W uteffekt
med fyra eller sex2) högtalare, en SD-kortplats, två
USB-uttag samt Bluetooth-gränssnitt och stöd för
We Connect4) bastjänster och vissa utvalda tjänster
från We Connect Plus.3), 4)

– Ej tillgängligt

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Isolerglaspaket. Vindruta, sidofönster8) och bakruta
är i isolerglas. Fönstren i passagerarutrymmet är
dessutom mörktonade.
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Utrustning

Comfortline

Highline

01

Passagerarutrymme (fortsättning)
System med skenor
Tresitssoffa, fällbar, skjutbar och borttagbar
Tresitssoffa med mittarmstöd, fällbar, skjutbar och
borttagbar
Två snurrsäten, fällbara, skjutbara och borttagbara
Snurrsäte med integrerad barnstol
Plastgolv
Textilgolv
Golv i träimitation ”Dark Wood”
Ihopfällbart bord2), förvaras på sidoväggens insida
Multifunktionsbord
12 V-uttag
Dubbla belysta USB-C-uttag3) NYHET
LED-belysning invändigt, kontrolleras från förarplats NYHET

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●1)

●1)

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

02

Snurrsäte med integrerat barnsäte. Detta multifunktionella säte kan snabbt omvandlas från säte för
vuxen till en barnsits. Det medföljande nack- och
huvudstödet är enkelt att montera.
Multiflexskiva. Den stabila skivan med stoppning
delar bagageutrymmet, skapar ett extra förvaringsområde och förstorar liggytan.4)

Bagageutrymme
Baklucka med fönster
Elektrisk stängning för baklucka
Elektrisk baklucka
12 V-uttag
LED-belysning NYHET
Sex surrningsöglor, fäll- och nersänkbara
Insynsskydd bagageutrymme
Lastförskjutningsskydd
Multiflexskiva4)
Inklädnad bagageutrymme
Lastkantsskydd för bakre stötfångare
Förberedelse för dragkrok
Avtagbar dragkrok, för upp till 2,5 ton släpvagnslast
inklusive släpvagnsstabilisering5).

01 Lastkantsskydd. Skyddar den bakre stötfångaren
från repor när du lastar och tar ut från bagageutrymmet. Plastremsan finns i silver eller svart.

Elektrisk baklucka. Luckan kan öppnas antingen via
fjärrkontrollen, knappen i förardörren6) eller på handtaget till bakluckan och stängas via knappen i bakluckans kant eller genom att dra lite i bakluckan.

02 System med skenor. Det unika systemet med
skenor möjliggör smidig förflyttning av tresitssoffa
och enkelsäten över hela passagerarutrymmet. Den
intelligenta mekanismen gör att sätena kan skjutas
på hårda gummivalsar och låser dem säkert på plats
var som helst utmed skenan. För borttagning av
sätena tas aluminiumhöljet bort med några enkla
handgrepp. Fordon med multifunktionsbord är
utrustade med ytterligare två mittskenor.

1) Extrautrustning mot merkostnad. 2) Det infällbara bordet kan endast användas när fordonet är stillastående. 3) Ej för Multivan Comfortline med långt axelavstånd. 4) Om multiflexskivan beställs behövs inte längre insynsskydd för bagageutrymmet. 5) Tillåten släpbelastning varierar
beroende på motoralternativ. 6) Endast för Multivan Comfortline och Multivan Highline. 7) Standardutrustning för Multivan Highline. Extrautrustning mot merkostnad för Multivan Trendline och Multivan Comfortline. 8) Inom systemets begränsningar. 9) Föraren måste ständigt vara beredd
att ta över från assistanssystemet, och har alltid det yttersta ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. 10) Endast i kombination med dragkrok eller med förberedelse för dragkrok. 11) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift. 12) Kommer att lanseras längre fram.

Utrustning

Comfortline

Highline

03

Bagageutrymme (fortsättning)
Cykelhållare för baklucka
Cykelhållare ”Premium” för dragkrok NYHET
Cykelhållare ”Basic Flex” för dragkrok
Cykelhållarförlängning för ”Basic Flex”
Ramp för cykelhållare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Förarassistanssystem
Elektromekanisk servostyrning NYHET
Adaptiv farthållare ACC inkl. ”Front Assist” med City Emergency
Breaking8)
”Front Assist” med City Emergency Breaking8)
Sign Assist8) NYHET
Farthållare med hastighetsbegränsning8)
Körfältsassistent ”Side Assist”8)
”Lane Assist”8), 9) NYHET
Sidovindsassistent8) NYHET
Släpvagnsstabilisering8), 10)
Bromsassistent8)
ParkPilot8) fram och bak
Backkamera ”Rear View”8)
Parkeringsassistent ”Park Assist”8) NYHET
Side Assist7), 8) NYHET
Rear Traffic Alert8) NYHET
Trailer Assist8) NYHET
Varselljus
Ljus- och siktpaket8)
Dimljus med integrerade statiska kurvljus8)
Helljusassistent8)
Trötthetsvarning8)
Däcktrycksvarning8)
Däcktryckskontroll8) NYHET
Hill-Start Assist8)
Hill Descent control8), 11)

03 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.

04

04 Cykelhållare ”Basic Flex” för dragkrok. Den
flexibla och utbyggbara cykelhållaren kan lastas med
två cyklar och fällas ner via en fotspak för att öppna
bakluckan.
Förlängning av cykelhållare ”Basic Flex”. Förlängning
som tillåter att upp till tre cyklar transporteras på
cykelhållaren ”Basic Flex”.

05

05 Cykelhållare för baklucka.12) 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.

•

Standardutrustning

•

Extrautrustning

– Ej tillgängligt
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Utrustning

Comfortline

Highline

01

03

02

04

Säkerhetssystem
Elektriskt manövrerad barnsäkring NYHET
eCall NYHET
Multikollisionsbroms
Elektroniskt stabiliseringsprogram
ABS-bromsar
Antispinnreglering (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDS)
Airbags för förare och framsätespassagerare
Sido- och huvudairbags för förare och framsätespassagerare
Huvudairbags för de yttre sätena i passagerarutrymmet1)
Bältespåminnare för föraren
ISOFIX- och Top Tether-fästen
Elektronisk startspärr
Stöldskyddsvarning med Safefunktion, invändig övervakning och
bogserskydd
Centrallås med två fjärrkontroller och intern manövrering
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Luftkonditionering och invändigt klimat
Luftkonditionering på förarplats med elektronisk styrning
3-zoners luftkonditionering ”Climatronic”
Sätesuppvärmning för förare och framsätespassagerare
Extravärmare (för passagerarutrymme)
Munstycke för luftcirkulation med två ventilationsöppningar
i passagerarutrymmet
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01 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.
02 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.
Elektriskt manövrerad barnsäkring. Skjutdörrarna kan
låsas separat med en knapp på förarplatsen.

1) Ej för Multivan Comfortline med långt axelavstånd.

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

3) Ej tillgängligt för alla motoralternativ.

03 Luftkonditionering på förarplatsen med
elektronisk styrning. Temperaturen kan ställas in
steglöst.
04 3-zoners luftkonditionering ”Climatronic”. Det
helautomatiska luftkonditioneringssystemet med
allergenfilter har olika sensorer och håller den inställda temperaturen konstant för föraren, främre passageraren och övriga passagerare. I passagerarutrymmet säkerställs ett trevligt klimat av en andra värmare,
ytterligare en förångare samt flera ventiler i munstycket för luftcirkulation.
Stöldskyddssystem med inre övervakning.
Aktiverar akustiska och visuella varningssignaler
vid obehörigt inträde i fordonet eller otillåten frånkoppling av släp. Safe-funktionen hindrar dörrarna
från att öppnas från insidan, t.ex. genom att krossa
fönstren.

4) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.

Utrustning

Comfortline

Highline

05

07

Luftkonditionering och invändigt klimat (fortsättning)
Uppvärmd vindruta
Uppvärmd bakruta
Extravärmare
Extra vattenvärmare med extra värmarfunktion
Extra vattenvärmare med extra värmarfunktion och fjärrkontroll
Skjutfönster på vänster sida
Skjutfönster på höger sida
Värmeskyddsglas
Mörktonade glas i passagerarutrymmet
Svart solskyddsfilm i passagerarutrymmet
Soljalusier i passagerarutrymmet
Isolerbox
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Drivlina och offroad-prestanda

06

A

sänkt kaross
Dynamisk drivlina, ca. 20
Adaptiv chassikontroll DCC1)
17" drivlina med 17" skivbromsar fram och 16" skivbromsar bak
4MOTION fyrhjulsdrift3)
Mekanisk differentialspärr på bakaxeln4)
Underredsskydd för motor och växellåda
Underredsskydd för bakaxeldifferential4)
Sidotröskelskydd vänster och höger
mm2)
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05 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.
06 Värmeskyddsglas (A). Minskar värmen avsevärt
inne i bilen. Mörtonade glas (B). De mörka fönstren i
passagerarutrymmet ger bra insynsskydd. Svart solskyddsfilm (C). I kombination med mörktonade glas
skapar det ett nästan ogenomskinligt fönster.

B

C

07 Skjutfönster. Nya handtag gör det ännu enklare
att öppna och stänga sidofönstren.
Isolerbox. Boxen drivs av det andra batteriet och är
lämpligt för både kylning och uppvärmning. 32-litersboxen kan tas bort utan basplattan och kan fyllas
med 1,5-liters flaskor liggande eller 1,0-liters flaskor
stående.

Solskydd. De mörka solskyddsgardinerna skyddar
mot solljus och nyfikna blickar.

•

Standardutrustning

•

Extrautrustning

– Ej tillgängligt
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Den har tagit plats på gator
och i hjärtan sedan 1950.
Folkabussen.

Multivan 4MOTION
BRO 472 002 42. Tryckt i Sverige på svenskt papper.
Utgåva: Oktober 2021.
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.

