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Zakaj pa ne bi
pokazali, kdo ste?

Markantni design
novega Multivana.

O tem, ali vam je nekdo všeč ali ne, se

odločite v nekaj sekundah. Zadostuje že,

da se za hip zazrete v njegov obraz. In

prav to se vam bo zgodilo pri Multivanu:

prevzel vas bo že ob prvem srečanju in

v mislih vam bo ostal še dolgo po tem,

ko se bo izgubil v daljavi. Odbijača, ki

sta lakirana v barvi vozila, sta harmoni-

čno usklajena z žarometi pod gladkim

steklom. Zunanji ogledali in mreža na

odprtini za dovod zraka so markantni

prepoznavni element novega sprednjega

dela, ozke zadnje luči pa tvorijo ubran

zaključek. Na voljo je kar dvanajst inten-

zivnih barv lakov, s katerimi je Multivan

še zapeljivejši in izstopa z vznemirljivo,

samosvojo podobo.
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1) Multivan Startline je vedno na voljo brez dekorativnih letev. 2) Pri Multivanu Comfortline z dolgo medosno razdaljo na voljo kot dodatna oprema.
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Zakaj bi vedno
rezervirali sobo
v hotelu?

Udobna prostornost
novega Multivana.

Avtocesta, magistralka, pot navzgor

in navzdol, skozi mesta in vasi, čez

mostove in skozi predore: izteka se

dolg, vznemirljiv dan. Bliža se noč,

ko se boste lahko dodobra odpočili.

Pri „paketu za lahko noč“ lahko

3-sedežno zadnjo klop in zadnji del

potniškega prostora v nekaj prepro-

stih potezah spremenite v mobilno

spalnico. Tudi čez dan je potniški

prostor Multivana lahko opremljen

v skladu z vašimi željami in potre-

bami: v vozilu lahko sedi do osem

oseb, pri čemer je sedeže in sedežno

klop s pomočjo sistema talnih vodil

mogoče brezstopenjsko premikati

v vzdolžni smeri. Tekstilne prevleke,

dekorativne letve1) in barve notra-

njosti dajejo Multivanu svež videz.

Serijska miza2) in opcijski termohla-

dilni zaboj, ki vsebino po želji ohra-

nja hladno ali toplo, sta pika na i v

vrhunski ponudbi vašega hotela na

kolesih. In kar je pri tem najboljše:

pridete in odidete lahko, kadarkoli

želite.



Zakaj bi morali
vedno misliti na
varnost?

So stvari, ki bi se jim med vožnjo najraje

izognili. To so na primer nepričakovan

naliv, poškodbe na cestah ali kolesar, ki

ga nenadoma zagledate, ko zapeljete

okrog ovinka. Prav v kritičnih situacijah

je pomembno, da se lahko popolnoma

zanesete na svoj avto. V Multivanu zato

za vašo varnost serijsko skrbijo elek-

tronski stabilizacijski program (ESP), ki

vključuje zavorno asistenco in asistenco

za speljevanje na klancu, antiblokirni

sistem (ABS) in elektronska zapora dife-

renciala (EDS). Asistenčna sistema Side

Assist in Rear Assist nadzorujeta okolico

vozila, ParkPilot pa vam pomaga pri

manevriranju in parkiranju. In to še ni

vse: bogata ponudba varnostne opreme

vključuje tudi statična smerno prilago-

dljiva žarometa, ki povečujeta varnost

v nepreglednih križiščih in pri zavijanju

v stranske ulice, sistem za nadzor tlaka

v pnevmatikah, opozorilnik za nepripete

varnostne pasove, avtomatski vklop luči

ter serijski kombinirani stranski zračni

blazini za glavo in prsni koš v vozniški

kabini.



1110



Varnost in
asistenčni sistemi
novega Multivana.

Kamera za vzvratno vožnjo Rear
Assist zagotavlja popolni pregled nad

območjem za vozilom. Na zaslonu

sistema RNS 510 so vam dodatno v po-

moč digitalne linije, ki nakazujejo op-

timalno pot vozila pri vzvratni vožnji.

Prav je, da vožnja v Multivanu ni le

udobna, temveč tudi varna. Dovršena

varnostna zasnova vključuje inovativne

sisteme, ki vam pomagajo pri vožnji,

poskrbljeno pa je tudi za optimalno

zaščito potnikov v primeru trčenja.

Tempomat od 30 km/h naprej po želji

samodejno vzdržuje nastavljeno hitrost

vožnje. Sistem Rear Assist na zaslonu

radijsko-navigacijskega sistema RNS

510 predvaja sliko kamere za vzvratno

vožnjo in na ta način zagotavlja boljši

pregled nad območjem za zadkom vo-

zila. ParkPilot s pomočjo ultrazvočnih

senzorjev pri parkiranju zaznava ovire

pred in za vozilom. Ko se stemni, funk-

cija Coming Home/Leaving Home ob

prihodu na cilj oz. ob odhodu samodejno

vključi luči in osvetli okolico vozila. Za

večje udobje in varnost pa je poskrblje-

no tudi med vleko težke prikolice, saj

posebna funkcija stabiliziranja prepre-

čuje zanašanje prikolice in s tem voz-

niku pomaga ohranjati nadzor nad

vozilom.

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih
smerno prilagodljivih žarometov
pri zavijanju s hitrostjo do 40 km/h

osvetlita rob cestišča na notranji strani

zavoja. Na ta način morebitne pešce

ali kolesarje opazite hitreje.

Asistenca za menjavo voznega
pasu Side Assist z radarskima sen-

zorjema nadzoruje promet za vašim

vozilom. Če pri menjavi voznega pasu

zazna približajoče se vozilo, vas na to

opozori z lučko v zunanjem ogledalu.
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02 Opozorilnik za nepripet varnost-
ni pas ob začetku vožnje po potrebi

vključi opozorilno lučko in aktivira

zvočni signal, s čimer voznika opo-

zori, da se mora pripeti z varnost-

nim pasom.

03 Elektronski stabilizacijski pro-
gram (ESP), vključno z elektronsko

zaporo diferenciala (EDS) in asis-

tenco za speljevanje na klancu, v

kritičnih voznih situacijah s posegi

v zavorni sistem in krmiljenje motor-

ja prepreči izgubo nadzora nad vo-

zilom. Na ta način je zagotovljena

optimalna smerna stabilnost.

04 Sistem za nadzor tlaka v pnev-
matikah pri padcu tlaka v kateri

od pnevmatik vključi opozorilno

lučko. S tem voznika pozove, naj

čim prej preveri tlak v pnevmatikah.

05 Antiblokirni sistem (ABS) pri

nenadnem sunkovitem zaviranju

prepreči blokiranje koles in ohrani

vodljivost vozila.

06 Zavorna asistenca zaznava, s

kolikšno hitrostjo voznik pritisne

na zavorni pedal. Pri nenadnem

refleksnem zaviranju zavorni sistem

tako hitreje vzpostavi maksimalni

zavorni tlak.

01 Ko se teža vozila pri zaviranju pre-

nese na sprednji kolesi, elektronska
porazdelitev zavorne moči (EBV)
prepreči blokiranje manj obreme-

njenih zadnjih koles. Tako varno

ohranite želeno smer vožnje.

01 02 03

04 05 06





Zakaj ne bi uživali
v vožnji in obenem
skrbeli za okolje?
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Imate svojo najljubšo relacijo, ki se

je vedno znova veselite? Cesto, na

kateri z nestrpnostjo pričakujete vsak

naslednji ovinek in vzpon? Potem se

naslednjič lahko brezskrbno podate

na vožnjo z Multivanom. Njegova pa-

leta motorjev je namreč kos vsakemu

izzivu in pri tem navdušuje tudi z niz-

kimi emisijami. Vsi štirje motorji TDI

so opremljeni s sodobno tehnologijo

skupnega voda, ki omogoča zelo na-

tančno vbrizgavanje in s tem aktivno

varčuje z gorivom. To dokazujejo tudi

številke: povprečna poraba osnovnega

motorja TDI znaša le 7,5 l/100 km.

Tako se boste tudi z bencinske črpalke

vedno odpeljali z nasmeškom na

obrazu.



1716

Učinkoviti
motorji TDI za
novi Multivan.

Paleta motorjev za Multivan sledi

preprostemu načelu: manj je več. Vsi

pogonski agregati se lahko pohvalijo

z nižjo porabo goriva in manjšimi

emisijami škodljivih snovi, zato manj

obremenjujejo okolje – obenem pa

zagotavljajo boljšo vozno dinamiko.

Seveda imajo vsi motorji TDI serijsko

vgrajen filter za trdne delce in izpol-

njujejo zahteve izpušnega normativa

EU5. Opremljeni so z učinkovito teh-

nologijo skupnega voda, katere pred-

nost je v tem, da se dizelsko gorivo v

zgorevalni prostor dovaja preko enega

samega, skupnega voda. Na ta način

se vzdržuje konstantni vbrizgalni tlak

za vse ventile, kar omogoča enakomer-

no vbrizgavanje goriva. S tlakom do

1.800 barov je zagotovljeno, da se

dizelsko gorivo ob vbrizgavanju drob-

no razprši in enakomerno porazdeli

po zgorevalnem prostoru. Zgorevanje

je posledično učinkovitejše. To pa ni

dobra novica le za okolje, pač pa tudi

za vašo denarnico, kajti kdor manj

porabi, mora manjkrat na bencinsko

črpalko.



* Informacije o porabi goriva in emisijah CO2 boste našli na strani 53.

2.0 TDI 62 kW (84 KM)*

Ta osnovni dizelski motor za Multivan

črpa moč iz 2,0-litrske gibne prostornine

in s tehnologijo TDI razvije maksimalni

navor 220 Nm. Tako kot pri vseh ostalih

motorjih TDI so emisije CO2 in poraba

goriva v primerjavi s prejšnjimi motorji

manjše – in to kljub občutnemu poveča-

nju razpoložljive moči. Osnovni motor

TDI je na voljo s 5-stopenjskim ročnim

menjalnikom.

2.0 TDI 75 kW (102 KM)*

Še večjo moč pri enaki gibni prostornini

razvije drugi od skupno štirih motorjev

TDI. Tudi pri tej izvedbi so poraba in

emisije CO2 v primerjavi s predhodnimi

agregati bistveno manjše, razpoložljiva

moč pa je hkrati bistveno večja. Za njen

prenos skrbi 5-stopenjski ročni menjal-

nik.

2.0 TDI 103 kW (140 KM)*

Ta izvedba 2,0-litrskega motorja TDI

se lahko pohvali z energično močjo

103 kW (140 KM), zato boste za volan

z veseljem sedli tudi takrat, ko vas bo

pot več ur dolgo vodila po avtocestah.

In tudi tu velja: s ciljem razbremenitve

okolja in zaradi vsesplošne želje po

zmanjšanju stroškov so emisije CO2

in poraba goriva v primerjavi s prej-

šnjimi motorji občutno manjše. Motor

je kombiniran s 6-stopenjskim ročnim

menjalnikom, po želji pa lahko naro-

čite inovativni 7-stopenjski menjalnik

z dvojno sklopko (DSG).

2.0 BiTDI 132 kW (180 KM)*

Motor BiTDI je kot najzmogljivejši po-

gonski agregat za Multivan opremljen

z inovativno tehnologijo: za izjemen

razmah moči skrbita dva turbopolnil-

nika, ki sta z maksimalnim navorom

400 Nm sinonim za popolni užitek v

vožnji. Ob tem se postavlja vprašanje,

kdo danes sploh še lahko trdi, da se

pojma družinski avto in športna vožnja

izključujeta. Pri menjalnikih lahko

izbirate med 6-stopenjskim ročnim

menjalnikom in 7-stopenjskim men-

jalnikom z dvojno sklopko (DSG).

Slednji je pri tem motorju lahko kom-

biniran tudi s štirikolesnim pogonom

4MOTION.

2.0 benc. 85 kW (115 KM)*

4-valjni bencinski motor za Multivan

razvije moč 85 kW (115 KM) in pri tem

ustvari maksimalni navor 170 Nm. Na

voljo je s 5-stopenjskim ročnim men-

jalnikom in predstavlja alternativo

dizelskim motorjem.



Zakaj bi si morali
delati skrbi zaradi
vsake podlage?

Zanesljivi štirikolesni
pogon za novi
Multivan.

1) Izmerjeno pri polni obteženosti in hitrosti do maks.

30 km/h. 2) Pri motorju 2.0 TDI s 132 kW (180 KM)

in masi vozila 3.000 kg. Informacije o porabi goriva in

emisijah CO2 ter o specifičnih motorjih za posamezne

modele boste našli na straneh 53 in 54. 3) Izmerjeno

s serijsko opremo in pri polni obteženosti.

prevozna globina vode1)

prevozni previsni kot2)

največji naklon
pri vzponu3)

prevozni kot brežine2)

300 mm

14°

37°

21°17°

Se tudi vam pot zdi pomembnejša

od cilja? Potem se lahko brezskrbno

veselite blata, dežja in neutrjenih cest,

kajti v Multivanu za vašo pustolovsko

žilico ni ovir. Stalni štirikolesni pogon

4MOTION na vsakem metru skrbi za

optimalno vlečno silo. Če eno kolo na

primer na mokrem cestišču ali na ne-

utrjenem terenu izgubi stik s podlago,

pogon 4MOTION takoj preusmeri moč

na ostala kolesa. Rezultat: kolo ne začne

zdrsavati in druga kolesa prehodno

prevzamejo njegovo nalogo. S tem je

zagotovljena večja vlečna sila – in večji

užitek v vožnji. Kjerkoli že ste.
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Zakaj bi živeli le eno življenje?
Novi Multivan.



Kdor ima otroke, ve, kaj potrebujejo:

veliko prostora. Kajti prav otroci hočejo

vedno imeti vse pri sebi: igrače vseh

velikosti za izlet k jezeru. Vse punčke

za dolgo, dolgo vožnjo do najboljše

prijateljice v sosednjem kraju. In kom-

pletno hokejsko opremo za kariero v

državni hokejski reprezentanci. Še do-

bro, da starši kot šoferji vozijo Multivan

Startline. Ta je namreč dovolj prilago-

dljiv in vzdržljiv za vse podvige in

načrte, ki se porodijo v glavah otrok.

Seveda pa je odlično poskrbljeno tudi

za mamico in očka, saj ima Multivan

Startline privlačno notranjo zasnovo

in z udobnima, po višini nastavljivima

sprednjima sedežema, ki sta opremljena

z naslonoma za roke in ledveno oporo,

predstavlja idealen kraj za sprostitev.

Novi Multivan
Startline.
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01 02

03

01 Vrtljivi sedež z integriranim
otroškim sedežem nudi dodatno

varnost za najmlajše potnike.

Obrnjen je lahko v smeri vožnje

naprej ali nazaj.

02 S serijskim sistemom štirih talnih
vodil lahko hitro in enostavno spre-

menite vzdolžni položaj 3-sedežne

klopi, enojnih sedežev ali opcijske-

ga termohladilnega zaboja.

03 Udobna 3-sedežna zadnja klop
je vzdolžno pomična, zato lahko v

hipu zagotovite dodaten prostor za

prtljago in večje nakupe. Ko je klop

podrta, lahko v vozilo enostavno

naložite tudi daljše predmete.
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– 17-colska jeklena platišča s središčnimi kolesnimi pokrovi

– 3-sedežna klop s funkcijo ležišča, tremi predali in pritrdišči

ISOFIX za namestitev dveh otroških sedežev na zunanja

sedeža

– Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

– Odprt predal na sredinskem zgornjem delu armaturne plošče

– Mrežast žep pod sovoznikovim predalom

– V celoti tapeciran potniški prostor s predali

– Varnostno notranje vzvratno ogledalo s funkcijo zasenčenja

– Kombinirani instrument z dvema okroglima merilnikoma

– Tekstilne prevleke Milan v antracitni barvi

– Stranske obloge iz plastike, ki je enostavna za čiščenje

– Halogenska žarometa z žarnicama H4

Oprema za novi
Multivan Startline.

Pridružite se nam: Multivan Startline ima serijsko pet sedež-

nih mest. Sedežne prevleke so izdelane iz trpežne tkanine

privlačnega videza. Kot dodatno opremo lahko za potniški

prostor naročite še dva enojna sedeža z integriranim otroškim

sedežem. Potniški prostor je v celoti tapeciran in s svežimi

barvami ustvarja prijetno vzdušje. Poleg tega se lahko pohvali

z odlično funkcionalnostjo: 3-sedežna klop je vzdolžno pomi-

čna in omogoča, da povečate bodisi prtljažni bodisi potniški

prostor. Med postanki je potnikom na voljo miza, ki jo je

možno uporabljati tudi zunaj vozila.

Kot voznik lahko za svoj Multivan Startline namesto serijskega

3-krakega volana izberete opcijski usnjeni oz. večfunkcijski

usnjeni volan. Kombinirani instrument vas pregledno sezna-

nja z vsemi pomembnimi informacijami o vožnji, za prijetno

temperaturo pa po želji skrbi polavtomatska klimatska napra-

va Climatic, ki je na voljo kot dodatna oprema.
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Novi Multivan
Comfortline.

Razstava na Dunaju? Koncert v Milanu?

Sončni zahod v Barceloni? Kam gremo

najprej? V Multivanu Comfortline je

potovanje enako velik razlog za veselje

kot prihod na cilj. Razlog za to je sedem

sedežnih mest, ki vključujejo dva vrtlji-

va enojna sedeža in vzdolžno pomično

3-sedežno klop v potniškem prostoru.

Ko boste prispeli na cilj, nikakor ne

boste imeli občutka, da ste bili na poti

več ur: v Multivanu so namreč enojni

sedeži serijsko opremljeni z naslonoma

za roke in ledveno oporo, volan pa je

nastavljiv po višini in globini. Kdor po-

tuje tako udobno, lahko v enem samem

dnevu vidi vse: razstavo, koncert in

čudovit sončni zahod.

Zunanjost Multivana Comfortline nav-

dušuje s serijskimi 16-colskimi alumini-

jastimi platišči CARTAGENA, ki imajo

7-kraki design. Kot dodatna oprema so

na voljo elegantne kromirane letve na

bokih in zadku ter kromirane obrobe

za meglenke.



01 V komfortno stropno oblogo so

poleg bralnih lučk integrirani tudi

pasovi prezračevalnih rež. Z njimi

je notranjost vedno odlično prezra-

čena, poleg tega pa preprečujejo

rošenje stranskih stekel.

02 Senčni roloji v potniškem prostoru

skrbijo za zaščito pred žgočim son-

cem – in pred radovednimi pogledi.

03 Polavtomatska klimatska napra-
va Climatic prepriča z enostavnim

nastavljanjem razvoda zraka in že-

lene temperature.

04 Stekleno dvižno-pomično strešno
okno z integriranim senčnikom

lahko udobno upravljate z vrtljivim

stikalom na stropu.

* Za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo so na voljo le tekstilne prevleke v antracitni barvi.

01 02
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– 16-colska aluminijasta platišča CARTAGENA

– Dva vzdolžno pomična vrtljiva sedeža s pritrdišči ISOFIX

za otroške sedeže

– Tekstilne prevleke Cheyenne v klasično sivi ali antracitni

barvi*

– Komfortni kombinirani instrument s štirimi okroglimi

merilniki

– Stranske obloge in armaturna plošča z aluminijastimi

dekorativnimi elementi

– Predal s pokrovom na armaturni plošči

– Žep pod sovoznikovim predalom

– Večfunkcijski prikazovalnik

– Usnjen volan

– Lakirani ohišji zunanjih ogledal, vratne kljuke in ročaj

na pokrovu prtljažnika

– Sedem sedežev

– Halogenska žarometa z žarnicama H7

Oprema za novi
Multivan Comfortline.
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Notranjost Multivana Comfortline je enako privlačna kot

njegova zunanjost. Sedeži so oblečeni v tekstilne prevleke,

ki so izjemno prijetne na otip, po želji pa lahko naročite tudi

elegantno kombinacijo usnja in alkantare ali povsem usnjene

sedežne prevleke. Vse izvedbe zagotavljajo enkratno udobje,

zato boste v Multivanu vedno z veseljem ostali dlje, kot bo

treba. Namesto serijske poklopne mize na stranski steni lahko

kot dodatno opremo naročite večfunkcijsko mizo. Multivan

Comfortline je serijsko opremljen tudi s komfortno stropno

oblogo, v kateri so pasovi prezračevalnih rež in bralne lučke,

s trpežno tekstilno talno oblogo, preglednim kombiniranim

instrumentom in polavtomatsko klimatsko napravo Climatic.

Individualnim potrebam ga lahko dodatno prilagodite še z

drugimi drsnimi vrati.



Novi Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo
in s 40 cm dodatne prilagodljivosti.

* Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo ima serijsko opremo, ki se razlikuje od serijske opreme standardnega Multivana Comfortline.



01

02

03

Vedno je prijetneje, če ne potujete sami, temveč v družbi.

Povabite s seboj znance, s katerimi skupaj igrate golf – in še

vse njihove prijatelje. V Multivanu Comfortline z dolgo med-

osno razdaljo* se lahko udobno namesti do osem potnikov,

saj lahko zadaj sedi pet ali šest oseb. Praktični sistem talnih

vodil omogoča, da poljubno prilagajate vzdolžni položaj se-

dežev – v nekaj preprostih potezah lahko njihovo nastavitev

vedno optimalno prilagodite trenutnim potrebam. Kadar

pa se boste na pot vendarle želeli odpraviti sami, izkoristite

izjemno prostornost za vso tisto prtljago, ki je doslej morala

ostati doma.

01 Notranjost s sedmimi sedeži. Veliko prostora za vas, za

prtljago in za udobje.

02 Notranjost z osmimi sedeži. Iz treh vrst lahko v hipu

nastanejo štiri, o utesnjenosti pa še vedno ne duha ne sluha.

03 Notranjost z osmimi sedeži. Šest enojnih sedežev v

potniškem prostoru zagotavlja najvišjo raven udobja.

3130



Novi Multivan
Highline.

Najboljša leta so tista, ko si ne postav-

ljate več omejitev. Ko imate končno

dovolj časa za vse podvige, o katerih

sanjate že od nekdaj. Z Multivanom

Highline vam bo pri tem stal ob strani

vrhunsko opremljen avto, ki stavi na

eleganco in udobje. In če želite, lahko

s seboj povabite še sedem prijateljev.

Zunanjost Multivana Highline že serij-

sko blesti s paketom kromiranih dodat-

kov: kromirane letve ob straneh in na

zadku ter kromirane obrobe na spred-

njih meglenkah so pravi magnet za ob-

čudujoče poglede. Enako privlačna so

17-colska aluminijasta platišča NEVA ali

opcijska 18-colska platišča CANBERRA.

Kot se lahko prepričate tudi sami:

Multivan nudi le najboljše.
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01 02

03

01 Serijski sredinski naslon za roke
v 3-sedežni klopi lahko potniki

poklopijo navzdol in si v Multivanu

Highline zagotovijo še več udobja.

02 Climatronic je avtomatska klimatska

naprava, ki se odziva na jakost son-

čnih žarkov in samodejno prilagaja

temperaturo dovajanega zraka.

Poleg tega lahko voznik, sovoznik

in potniki na zadnjih sedežih ločeno

nastavljajo želeno temperaturo.

03 Večfunkcijska sredinska miza
je zložljiva in po potrebi služi kot

dodatna odlagalna površina. Ker je

vstavljena v talna vodila, jo lahko

poljubno premikate vzdolž potni-

škega prostora.



– 17-colska aluminijasta platišča NEVA

– Paket kromiranih dodatkov: kromirane letve ob straneh in

na zadku ter kromirane obrobe na sprednjih meglenkah

– Zatemnjena stekla v potniškem prostoru

– Električna drsna vrata z otroškim varovalom na levi in

desni strani potniškega prostora

– Pokrov prtljažnika z zapiralno asistenco

– Sprednji meglenki

– Sedem sedežev

– Sedežne prevleke iz alkantare in usnja

– Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim

napajanjem in funkcijo zaščite pred odvleko

– Senzor za dež

– Varnostno notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim

zasenčenjem

– Kromiran, poklopen kaveljček za oblačila v zadnjem delu

Oprema za novi
Multivan Highline.
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Notranjost Multivana Highline se dosledno zgleduje po ele-

gantni zunanjosti: merilniki v prestižni izvedbi kombiniranega

instrumenta imajo kromirane obrobe, sedežne prevleke pa

so izdelane iz usnja in alkantare ali po želji v celoti iz usnja.

Elegantno podobo markantno zaokrožajo dekorativni elementi

iz plemenitega koreninskega lesa ali po želji z aluminijastim

videzom. Dvoje drsnih vrat lahko odpirate in zapirate z radij-

skim daljinskim upravljalnikom, serijska elektronska 3-conska

klimatska naprava Climatronic pa med vožnjo ves čas skrbi

za prijetno temperaturo. Udobna sedeža v vozniški kabini sta

opremljena z ledveno oporo, ki je pri voznikovem sedežu po

želji lahko tudi električno nastavljiva.



Novi Multivan
PanAmericana.

Mnogi govorijo o tem – vi pa svoje sanje

dejansko živite! Preprosto pozabite na

stresne obveznosti, pustite enoličnost

vsakdanjika za seboj in se podate novim

pustolovščinam naproti. Po cestah, ki

so jim kos le redki – in Multivan Pan-

Americana je med njimi. To je namreč

pravo terensko vozilo s prostorom za

neverjetno veliko prtljage in za sedem

popotnikov, ki se veselijo najbolj vzne-

mirljivega potovanja v svojem življenju.

Za 20 mm dvignjena karoserija, robustna

odbijača iz plastične mase ter sprednji

usmernik zraka in stranska pragova z

aluminijastim videzom kar vabijo k

novim in novim terenskim podvigom.

Če boste kot dodatno opremo naročili

paket za terensko vožnjo, boste z mode-

lom PanAmericana pridobili še večjo

prednost na zahtevnejših terenih: od-

mik od tal bo namreč večji za dodatnih

30 mm. Paket vključuje tudi robusten

spodnji ščitnik za motor in vzdržljive

terenske pnevmatike z dimenzijo 235/65

R 17. Pogon 4MOTION in mehanska za-

pora diferenciala sta pri tem modelu

serijska. Multivan PanAmericana: pri-

dite, pustolovščina se začenja!
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03

0201 01 Dva opcijska enojna sedeža z

naslonoma za roke sta vzdolžno po-

mična. V izvlečna predala pod njima

lahko potniki odložijo svoje stvari.

02 Ekstra trpežni predpražniki so trši

od običajnih gumijastih predpra-

žnikov in ščitijo vozilo pred grobo

umazanijo.

03 Opcijski radijsko-navigacijski
sistem RNS 510 omogoča prikaz

avtokart iz ptičje perspektive, zato

je sledenje navigacijskim napotkom

enostavnejše. Upravljanje poteka

preko 6,5-colskega zaslona na dotik

z intuitivno zasnovo menijev. CD-

enota predvaja tudi MP3- in WMA-

datoteke, ne manjka pa niti reža za

SD-kartice.



– 17-colska aluminijasta platišča THUNDER s trpežnimi

celoletnimi pnevmatikami

– Serijski štirikolesni pogon 4MOTION

– Zatemnjena stekla v potniškem prostoru

– Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih

žarometov

– Usnjeno oblazinjenje Cricket v tikovi/antracitni barvi

– Robustna odbijača in sprednji usmernik zraka z

aluminijastim videzom

– Mehanska zapora diferenciala

– Potniški prostor s talnimi ploščami iz narebričene

aluminijaste pločevine

– Ekstra trpežna predpražnika v vozniški kabini

– Komfortni kombinirani instrument s štirimi okroglimi

merilniki

– 3-sedežna klop v potniškem prostoru

– Pet sedežev

Oprema za novi
Multivan PanAmericana.

3938

Kdor zapusti utrjene ceste, potrebuje vozilo, ki mu pri tem

zanesljivo stoji ob strani. Optimalno med seboj usklajene

komponente in ekstremno vzdržljivi materiali skrbijo za to,

da vam v Multivanu PanAmericana nič in nihče ne more pre-

križati načrtov. Tako je notranjost enako robustna kot zuna-

njost. Sedeži so oblečeni v trpežno usnje Cricket, tla pa so

zaščitena s trdno narebričeno pločevino. V vozniški kabini

posebej trpežna gumijasta predpražnika ščitita vozilo pred

umazanijo, z opcijsko klimatsko napravo Climatronic pa

bosta vlažna in vroča džungla ter ledenohladna tundra

preprosto ostali pred vrati.



PanAmericanaspecialna oprema1) Startline

Comfortline

serijska oprema

dodatna oprema Highline

Comfortline z DMR2)S P

C H

CDserijska oprema

dodatna oprema

serijska oprema

dodatna oprema

Zunanja oprema.

Aluminijasta platišča NEVA, 7 J x 17
17-colska aluminijasta platišča NEVA, s pnevmatikami 235/55 R 17.

Aluminijasta platišča CARTAGENA, 6,5 J x 16
16-colska aluminijasta platišča CARTAGENA, s pnevmatikami 215/65 R 16.

Aluminijasta platišča THUNDER, 7 J x 17
17-colska aluminijasta platišča THUNDER, s pnevmatikami 235/55 R 17.

Serijska za Multivan Comfortline z motorjem s 132 kW ter za Multivan

Comfortline z motorjem s 103 kW in pogonom 4MOTION.

Aluminijasta platišča L. A., 7 J x 16
16-colska aluminijasta platišča L.A., s pnevmatikami 235/60 R 16.

Aluminijasta platišča MIYATO, 6,5 J x 16
16-colska aluminijasta platišča MIYATO, s pnevmatikami 215/65 R 16 C.

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja

C HCD

C CDS

C CDS

C CDS

C HCDS P



Aluminijasta platišča AZEV, tip TS, 8,5 J x 18
Večdelna 18-colska aluminijasta platišča AZEV tipa TS v črni barvi,

s pnevmatikami 255/45 R 18. Na voljo tudi v srebrni barvi.

Polni kolesni pokrovi
Polni kolesni pokrovi za 16-colska jeklena platišča. Kot zimska kolesa so dodat-

no na voljo tudi kot 16- ali 17-colska jeklena platišča s središčnimi pokrovi.

Aluminijasta platišča AZEV, tip R, 8,5 J x 18
18-colska aluminijasta platišča AZEV tipa R v srebrni barvi, s pnevmatikami

255/45 R 18.

Aluminijasta platišča CANBERRA, 8 J x 18
18-colska aluminijasta platišča CANBERRA, s pnevmatikami 255/45 R 18.

Na voljo so kot dodatna oprema za vozila z motorjem od 103 kW naprej.

Ni možno za rezervno kolo.

Aluminijasta platišča SIENA, 7,5 J x 17
17-colska aluminijasta platišča SIENA, s pnevmatikami 235/55 R 17.

Ni možno za rezervno kolo.

4140
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1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja

PanAmericanaspecialna oprema1) Startline

Comfortline

serijska oprema

dodatna oprema Highline

Comfortline z DMR2)S P

C H

CDserijska oprema

dodatna oprema

serijska oprema

dodatna oprema

Folija za zaščito pred soncem
Črna folija za zaščito pred soncem prepušča v potniški prostor samo 39 %

sončnega sevanja; 54 % sevanja absorbira, preostalih 7 % pa odbije. Če jo

dodatno kombinirate z zatemnjenimi stekli, dobite skoraj neprosojno, črno

zasteklitev potniškega prostora.

Zatemnjena stranska stekla v potniškem prostoru
Temno tonirana stekla ščitijo potniški prostor pred radovednimi pogledi in

sončno pripeko. Tudi stransko drsno okno je lahko izdelano iz zatemnjenega

stekla.

Paket kromiranih dodatkov
Kromirani dodatki poskrbijo za elegantne poudarke na stranicah in zadku

vozila. Sprednji meglenki imata kromirane obrobe. Paket kromiranih dodatkov

je serijski za Multivan Highline, kot dodatna oprema pa je na voljo za Multi-

van Comfortline s kratko medosno razdaljo.

Zatemnjene zadnje luči
Zatemnjene zadnje luči ustvarjajo diskretno elegantno podobo.

Zunanja oprema.

Spodnji ščitnik motorja
Ščitnik tudi na ekstremnih vožnjah po najzahtevnejših terenih učinkovito

ščiti motor in menjalnik. Poleg njega je na voljo še več zaščitnih elementov

za podvozje, npr. za rezervoar za gorivo. Pri modelu Multivan PanAmericana

je spodnji ščitnik motorja vključen v opcijski paket za terensko vožnjo.

Upoštevati morate, da se zaradi povečane mase praznega vozila zmanjša

nosilnost vozila.

C H

C HCDS P

C HCDS P

C HCDS P

P



Zunanji ogledali, električno poklopni
Zunanji ogledali sta serijsko električno nastavljivi in ogrevani, po želji pa sta

lahko tudi električno poklopni.

Ostala serijska oprema
– 16-colsko podvozje

– sprednji meglenki (serijsko za Multivan Highline in

Multivan PanAmericana)

– zadnja meglenka

– termoizolacijska zasteklitev celotnega vozila

– zadnja dvižna vrata z ogrevanjem zadnjega stekla,

brisalcem in napravo za pranje/brisanje stekla

Ostala dodatna oprema
– sprednji meglenki (opcijsko za Multivan Startline,

Multivan Comfortline in Multivan Comfortline z dolgo

medosno razdaljo)

– stransko drsno okno na desni strani

4342

Sprednji usmernik zraka z aluminijastim videzom in odbijača
Markantni sprednji usmernik zraka in stranski pragovi z aluminijastim

videzom ter robustna odbijača iz plastične mase.

C HCDS P

P



1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja

PanAmericanaspecialna oprema1) Startline

Comfortline

serijska oprema

dodatna oprema Highline

Comfortline z DMR2)S P

C H

CDserijska oprema

dodatna oprema

Večnamenska klop
Kot dodatna oprema je na voljo večnamenska klop, ki vključuje tudi blazino,

pritrdi pa se v talna vodila. Služi za predelitev prtljažnega prostora, kot

dodatna odlagalna površina in kot nadgradnja “paketa za lahko noč”.

Če naročite večnamensko klop, odpade prtljažni rolo. Večnamenska klop

je na voljo samo v kombinaciji s 3-sedežno klopjo.

Notranja oprema.

Termohladilni zaboj
Kot dodatna oprema je na voljo termohladilni zaboj na električno napajanje, ki

lahko služi za ohlajanje ali ogrevanje vsebine. Njegova prostornina je 32 litrov.

Vanj lahko zložite 1,5-litrske steklenice v ležečem ali 1,0-litrske steklenice v

pokončnem položaju. Na voljo je izključno v antracitni barvi.

“Paket za lahko noč”
Paket vključuje zavese/okenska senčila za zatemnitev potniškega prostora,

spalno prevleko za 3-sedežno klop in 3 shranjevalne predale pod 3-sedežno

klopjo.

Pritrdišča ISOFIX za otroške sedeže
Pritrdišča ISOFIX za namestitev otroških sedežev so vgrajena na enojnih

sedežih v potniškem prostoru in na obeh zunanjih sedežih 3-sedežne klopi.

Z njihovo pomočjo lahko otroške sedeže čvrsto pritrdite na avtomobilsko

konstrukcijo.

Miza za potniški prostor
Miza za potniški prostor je zložena v drsnih vratih; po potrebi jo zlahka

izvlečete in postavite. Uporabljate jo lahko tudi zunaj vozila.

C HS P

C HS P

C HCDS P

C HCDS

S

P



Predali v potniškem prostoru
Praktični predali so integrirani na stranicah in so idealni za odlaganje manjših

in uporabnih stvari.

Ostala serijska oprema
– 3-sedežna klop z ležalno funkcijo

– sovoznikov predal s ključavnico

– voznikov in sovoznikov sedež z nastavljivo višino,

ledveno oporo in nasloni za roke

– lesena tla s plastično oblogo (serijsko za Multivan

Startline)

– paket za nekadilce

– tekstilna talna obloga v vozniški kabini

– trpežnejša tekstilna talna obloga v vozniški kabini

za Multivan Comfortline in Multivan Highline

– dva odmična senčnika z osvetljenim kozmetičnim

ogledalom

Ostala dodatna oprema
– shranjevalni paket

– električno nastavljiva ledvena opora za voznikov sedež

– paket za kadilce

– dva enojna sedeža z nasloni za roke v potniškem

prostoru za Multivan Startline

4544
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1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja

PanAmericanaspecialna oprema1) Startline

Comfortline

serijska oprema

dodatna oprema Highline

Comfortline z DMR2)S P

C H

CD

Varnostna oprema.

Predelna mreža
Predelno mrežo lahko vpnete v pritrdišča za B-stebričkom ali pred D-stebričkom.

Pritrdilni obročki
Za varen prevoz tovora služi skupno 6 pritrdilnih obročkov v potniškem in

prtljažnem prostoru. Multivan Startline ima dodatno še 2 pritrdilna obročka

na C-stebričku.

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem in senzor za dež
Notranje vzvratno ogledalo se samodejno zatemni, če so žarometi zadaj

vozečih vozil premočni. S tem se izboljša vidljivost pred vozilom. Dodatno je

v ogledalu vgrajen senzor za dež, ki zazna že rahle kapljice na vetrobranskem

steklu in takoj vključi brisalce.

Ostala serijska oprema
– opozorilnik za nepripet varnosti pas na voznikovem

sedežu

– pritrdišča ISOFIX za otroške sedeže

– vzglavniki, nastavljivi po višini in naklonu

– ESP (elektronski stabilizacijski program)

– ABS (antiblokirni sistem)

– ASR (regulacija zdrsa pogonskih koles)

– MSR (regulacija vlečnega momenta motorja)

– elektronska blokada zagona motorja

Ostala dodatna oprema
– integrirani otroški sedeži

– zračne blazine za glavo v potniškem prostoru

– dnevne luči z avtomatskim vklopom zasenčenih luči

ter funkcijo Coming Home/Leaving Home

– asistenca za menjavo voznega pasu (Side Assist)

– sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno

prilagodljivih žarometov

C HCDS P

C HCDS P

C HS P



Funkcionalna oprema.

Navigacijska funkcija RNS 310 (za RCD 310)
RNS 310 omogoča sočasno uporabo navigacijske funkcije in MP3-/CD-predvajal-

nika. S pomočjo kanala za prometna obvestila (TMC) vas bo pregledni barvni zas-

lon, ki je občutljiv na dotik, avtomatsko vodil mimo zastojev. V napravi so integri-

rani vmesniki za večfunkcijski volan, pripravo za mobilni telefon in MEDIA-IN

ter vhod AUX-IN in reža za SD-kartice.

Radio RCD 210
Integrirani CD-predvajalnik z MP3-funkcijo in vmesnikom AUX-IN zagotavlja

preko štirih zvočnikov z močjo 20 W optimalni zvok.

Radio RCD 310
Ta sistem ima vse funkcije radioaparata RCD 210, poleg tega pa še vmesnike

za MEDIA-IN, zunanji CD-izmenjevalnik, ojačevalnik in večfunkcijski volan.

Primerjalnik antenskega signala zagotavlja optimalni radijski sprejem. Funkcija

GALA omogoča prilagajanje glasnosti glede na hitrost vožnje. Opcijsko se lahko

v kombinaciji s ParkPilotom odločite za optični parkirni sistem. Radio za Multi-

van Startline se vizualno nekoliko razlikuje od prikazanega radia.

DVB-T
V kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom RNS 510 je na voljo spreje-

mnik DVB-T. Z njim lahko na potovanjih med postanki sprejemate analogne

in digitalne televizijske signale. Radio za Multivan Startline se vizualno nekoliko

razlikuje od prikazanega radia.

4746

C HCDS P

C HCDS P

Radijsko-navigacijski sistem RNS 510
RNS 510 ima vse funkcije naprave RNS 310, dodatno pa še večji barvni zaslon

na dotik in 30 GB trdi disk. Poleg tega ima integriran DVD-predvajalnik, ki lahko

služi tudi za predvajanje filmov. Sistem Rear Assist na zaslonu predvaja sliko

območja za zadkom vozila, ParkPilot pa dodatno prikazuje oddaljenost od ovir

pred oz. za vozilom. Radio za Multivan Startline se vizualno nekoliko razlikuje

od prikazanega radia.

C HCDS
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Funkcionalna oprema.

Rear Assist
Sistem Rear Assist deluje s pomočjo kamere za vzvratno vožnjo. Slika se

predvaja na zaslonu radijsko-navigacijskega sistema. Ta parkirni sistem

omogoča boljši pregled nad območjem za zadkom vozila. Rear Assist je na voljo

samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom RNS 510. Radio za Multi-

van Startline se vizualno nekoliko razlikuje od prikazanega radia.

Optimirani sistem komunikacije DVE (Digital Voice Enhancement)
Mikrofoni, ki so vgrajeni v stropni oblogi vozniškega in potniškega prostora,

olajšujejo pogovore med voznikom, sovoznikom in potniki. Sistem DVE, ki je

na voljo samo skupaj z radiom RCD 310 ali radijsko-navigacijskima sistemoma

RNS 310 in RNS 510, omogoča, da se s sogovornikom po telefonu lahko pogovar-

jajo tudi sopotniki v vozilu. Priprava za mobilni telefon je brez težav združljiva

z DVE.

Vmesnik MEDIA-IN za priklop zunanjih predvajalnikov
Vtičnica za priklop zunanjih audio naprav, kot so denimo prenosni CD-pred-

vajalniki. Opremljena je z USB-vhodom, ki omogoča predvajanje audio dato-

tek, posnetih na pomnilniških ključih in MP3-predvajalnikih. Posnetke lahko

izbirate preko vgrajenega radia ali radijsko-navigacijskega sistema. Z adapters-

kim kablom lahko na vmesnik MEDIA-IN priključite tudi Applove predvajalnike

iPod od 4. generacije naprej. Ni na voljo za radio RCD 210.

Climatronic
Klimatska naprava Climatronic omogoča 3-consko uravnavanje temperature,

in sicer ločeno za voznika, sovoznika in potnike v potniškem prostoru. Naprava

zaznava jakost sončnih žarkov in zunanjo temperaturo ter glede na to v kabino

dovaja več ali manj ohlajenega zraka. Za vrhunsko udobje skrbita tudi avtomatski

preklop na zaprto kroženje zraka in senzor kakovosti zraka.

Ogrevanje mirujočega vozila/dodatni vodni grelnik
Ogrevanje mirujočega vozila deluje neodvisno od ogrevalno-prezračevalnega

sistema; po želji ga lahko naročite z radijskim daljinskim upravljalnikom ali brez

njega. Alternativno je možno naročiti tudi dodatni vodni grelnik.

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja
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Dvižno-pomično strešno okno
Dvižno-pomično strešno okno lahko enostavno upravljate z vrtljivim stikalom

na stropu. Predizbirna avtomatika omogoča, da že vnaprej natančno nastavite,

za koliko naj se strešno okno odpre ali privzdigne. Če okno pri pomikanju naleti

na odpor, visokoobčutljiva elektronika takoj prekine postopek in prepreči ukle-

ščenje.

HCDCS P

Senčni roloji
Senčni roloji so nameščeni na stranskih oknih potniškega prostora. Preprečujejo

prekomerno segrevanje notranjosti in potnike ščitijo pred bleščanjem.

HCDCS P

Notranji nosilec za kolesa
Modularni notranji nosilec za štiri kolesa lahko vpnete v zunanji vodili

v prtljažnem prostoru. Tudi z vgrajenim notranjim nosilcem za kolesa je

3-sedežna klop v celoti funkcionalna.

Naprava za čiščenje žarometov
Naprava deluje, kadar so vključene zasenčene ali dolge luči. Priključena je na

napravo za čiščenje stekel: pri vsakem petem ciklu pranja stekel se očistijo tudi

stekla žarometov.

Snemljiva vlečna kljuka
Po zaslugi serijskega sistema ESP so vsi modeli Multivan s tovarniško vgrajeno

vlečno kljuko opremljeni tudi s funkcijo stabiliziranja prikolice (naknadna

vgradnja te funkcije ni možna). Priklopna obremenitev za modele z 2,0-litrskim

bencinskim motorjem znaša največ 2,0 t, za modele z 2,0-litrskim motorjem TDI

pa največ 2,5 t.

C HS P

HCDCS P

HCDCS P



1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja
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Funkcionalna oprema.

Ostala serijska oprema
– električni pomik stekel v vratih vozniške kabine

– centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima

upravljalnikoma

Ostala dodatna oprema
– alarmna naprava, nadzor notranjosti, hupa z lastnim

napajanjem in funkcija zaščite pred odvleko vozila

(serijsko za Multivan Highline)

– parkirni sistem s senzorji spredaj in zadaj

(za Multivan PanAmericana na voljo samo zadaj)

– priprava za mobilni telefon z napravo za prostoročno

telefoniranje

– zapiralna asistenca za leva in desna drsna vrata

(serijsko za Multivan Highline)

– zapiralna asistenca za zadnja dvižna vrata

(serijsko za Multivan Highline)

– električna drsna vrata (serijsko za Multivan Highline)



Originalna dopolnilna oprema Volkswagen.

Nosilec za kolesa za na pokrov prtljažnika
Omogoča prevoz do štirih koles. Ker je že sestavljen, je njegova namestitev

še preprostejša. Izdelan je iz eloksiranega aluminijastega profila in opremljen

z zaklepom, ki varuje pred krajo. Nameščeni nosilec za kolo (brez koles) ne

ovira odpiranja pokrova prtljažnika. Masa nosilca: 13 kg. Največja obreme-

nitev: 60 kg.

Osnovna strešna nosilca z nosilcem za smuči in snežne deske
Ta sistem omogoča enostaven prevoz do šestih parov smuči ali do štirih

snežnih desk. Nosilec za smuči in snežne deske se zlahka montira na osnov-

na strešna nosilca. Opremljen je s ključavnico. Zaradi velikih tipk lahko

zaklepa brez težav odprete tudi z debelimi zimskimi rokavicami. Praktična

izvlečna funkcija olajšuje natovarjanje in raztovarjanje smuči in snežnih

desk.

Osnovna strešna nosilca
Oprema za udobna potovanja – Volkswagnovi sistemski nosilci. Osnovna streš-

na nosilca, ki sta opremljena s ključavnico, sta osnova za najrazličnejše nad-

gradnje, kot so npr. za nosilec za smuči in snežne deske, nosilec za kajak ali

praktični strešni kovčki.

Otroški sedež Bobsy G0-1 ISOFIX
Bobsy G0-1 ISOFIX je varen sedežni sistem za otroke od 0 do 18 kg (do 4 let).

Po višini nastavljiva naramna varnostna pasova in sedežna školjka, ki jo lahko

nastavite v šest položajev z različnim naklonom, dajejo otroku odlično oporo.

Pritrdišča ISOFIX omogočajo čvrsto pritrditev sedežnega podnožja na avto-

mobilsko karoserijo. Če otroški sedež namestite v smeri vožnje, velja homo-

logacija za skupino od 9 kg do 18 kg. Podnožje za pritrditev otroškega sedeža

v vozilo je treba naročiti ločeno.

Osnovna strešna nosilca s strešnim kovčkom
Strešni kovčki s prostornino 310 l, 340 l in 460 l vas bodo prepričali z eno-

stavno in udobno uporabo: opremljeni so s praktičnimi hitrimi spojkami,

zato je montaža na osnovna strešna nosilca zelo preprosta. Za dodatno

udobje pri natovarjanju in raztovarjanju skrbi inovativni sistem DuoLift, ki

omogoča odpiranje kovčka z obeh strani. 3-točkovno centralno zaklepanje

skrbi za učinkovito zaščito pred krajo .

5150Originalno dopolnilno opremo Volkswagen lahko kupite samo pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.
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1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja

Originalno dopolnilno opremo Volkswagen lahko kupite samo pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.
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Originalna dopolnilna oprema Volkswagen.

Otroški sedež Bobsy G2-3 Pro
Otroški sedežni sistem Bobsy G2-3 Pro je bil razvit posebej za otroke v starosti od

3 do 12 let (15 do 36 kg). Sedež se pritrdi z avtomobilskim 3-točkovnim varnostnim

pasom. Globok vzglavni del s širokimi stranicami in v celoti zaščiten ramenski del

skrbita za optimalno zaščito v primeru bočnega trčenja. Sedež je nastavljiv po

višini in naklonu.

Prtljažna mreža
Prtljažna mreža skrbi, da je vse na svojem mestu in da lahki predmeti med

vožnjo ne drsijo po prtljažniku. Trpežno mrežo lahko s kaveljčki vpnete v

pritrdilne obročke, s katerimi je serijsko opremljen prtljažni prostor.

Podloga za zaščito prtljažnika
Lahka in upogljiva podloga je natančno prilagojena dimenzijam Multivana.

Sklenjeni, pribl. 5 cm visoki rob ščiti tla prtljažnika pred mokroto in umaza-

nijo. Podloga ima strukturirano površino, ki preprečuje zdrsavanje. Kadar

podloge ne potrebujete, jo lahko preprosto zvijete in vzamete iz vozila.

HCDCS P

HCDCS P

HCDCS P



Navedene vrednosti so bile izmerjene v skladu s predpisanimi merilnimi postopki (trenutno veljavna različica direktive

715/2007/ES). Podatki se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj

primerjavi med različnimi tipi vozil.

Opomba v skladu z direktivo 1999/94/ES:
Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoriščanja goriva, temveč nanje vplivajo tudi vozni slog

voznika in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. CO2 je toplogredni plin, ki najbolj vpliva na globalno segrevanje.

1) Predhodne vrednosti. 5352

Poraba goriva/emisije CO2.

Motor/
model

2.0 TDI
(103 kW)
pogon spredaj

2.0 BiTDI
(132 kW)
pogon spredaj

2.0 BiTDI
(132 kW)
4MOTION1)

Multivan Startline

mestna vožnja 10,2

izvenmestna v. 6,7

kombinirana v. 8,0

emisije CO2,

kombinirana v. 211

Multivan Comfortline (s kratko ali dolgo medosno razdaljo), Multivan Highline, Multivan PanAmericana

mestna vožnja 10,4 10,2 11,1

izvenmestna v. 6,9 6,9 7,5

kombinirana v. 8,2 8,1 8,8

emisije CO2,
kombinirana v. 216 214 233

Motor/
model

2.0 bencinski
(85 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(62 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(75 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(103 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(103 kW)
4MOTION

2.0 BiTDI
(132 kW)
pogon spredaj

Multivan Startline

mestna vožnja 13,6 9,5 9,5 9,6 10,4

izvenmestna v. 8,6 6,1 6,1 6,3 7,1

kombinirana v. 10,4 7,3 7,3 7,5 8,3

emisije CO2,

kombinirana v. 243 193 193 198 219

mestna vožnja 13,8 9,7 9,7 9,8 10,4 9,8

izvenmestna v. 8,8 6,3 6,3 6,5 7,1 6,7

kombinirana v. 10,6 7,5 7,5 7,7 8,3 7,8

emisije CO2,
kombinirana v. 247 198 198 203 219 205

Multivan Comfortline (s kratko ali dolgo medosno razdaljo), Multivan Highline, Multivan PanAmericana

Menjalnik z dvojno sklopko (DSG), poraba goriva (l/100 km) in komb. emisije CO2 (g/km), prostor. rezervoarja za gorivo pribl. 80 l

Ročni menjalnik, poraba goriva (l/100 km) in kombinirane emisije CO2 (g/km), prostornina rezervoarja za gorivo pribl. 80 l

Volkswagnova vozila so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Podrobnejše informacije o ponudbi pnevmatik dobite pri pooblaščenih Volkswagnovih

partnerjih.

Vračilo in recikliranje izrabljenih vozil:

Volkswagen si prizadeva reševati izzive sodobne družbe in to tudi upošteva pri vseh novih proizvodih blagovne znamke Volkswagen. To seveda velja tudi

za varovanje okolja in naravnih bogastev. Zato je vsa nova vozila Volkswagen možno reciklirati na okolju prijazen način.
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1) Informacije o porabi goriva in emisijah CO2 boste našli na strani 53.

2) Ne velja za Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo.

Bencinski motor 2.0 (85 kW)1)

(za modela Startline, Comfortline2))

Priprava zmesi/postopek vbrizgavanja Bosch-Motronic ME 7.5

Število valjev 4

Gibna prostornina, cm3 1.984

Moč, kW/štev. vrtljajev, min-1 85/5.200

Največji navor, Nm/štev. vrtljajev, min-1 170/2.700 – 4.700

Emisijski normativ EU v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5

5-stopenjski ročni menjalnik serijsko

Pogon spredaj serijsko

Vrsta goriva neosvinčeni super bencin, DIN EN 228, ROŠ 95

Dizelski motorji 2.0 TDI (62 kW)1)

(za model Startline)
2.0 TDI (75 kW)1)

(razen za modela Highline, PanAmericana)

Priprava zmesi/postopek vbrizgavanja direktno vbrizgavanje preko skupnega voda direktno vbrizgavanje preko skupnega voda

Število valjev 4 4

Gibna prostornina, cm3 1.968 1.968

Moč, kW/štev. vrtljajev, min-1 62/3.500 75/3.500

Največji navor, Nm/štev. vrtljajev, min-1 220/1.250 – 2.500 250/1.500 – 2.500

Emisijski normativ EU v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5 v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5

Filter za trdne delce (DPF) serijsko serijsko

5-stopenjski ročni menjalnik serijsko serijsko

Pogon spredaj serijsko serijsko

Vrsta goriva dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590 dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590

Dizelski motorji 2.0 TDI (103 kW)1) 2.0 BiTDI (132 kW)1)

(razen za model Startline)

Priprava zmesi/postopek vbrizgavanja direktno vbrizgavanje preko skupnega voda direkt. vbrizg. preko skup. voda, dvojni turbopolnilnik

Število valjev 4 4

Gibna prostornina, cm3 1.968 1.968

Moč, kW/štev. vrtljajev, min-1 103/3.500 132/4.000

Največji navor, Nm/štev. vrtljajev, min-1 340/1.750 – 2.500 400/1.500 – 2.000

Emisijski normativ EU v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5 v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5

Filter za trdne delce (DPF) serijsko serijsko

6-stopenjski ročni menjalnik serijsko serijsko

7-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko (DSG) možna kombinacija možna kombinacija

Pogon spredaj/4MOTION s 6-st. ročnim menjalnikom serijsko/možna kombinacija serijsko/–

Pogon spredaj/4MOTION z DSG serijsko/– serijsko/možna kombinacija

Vrsta goriva dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590 dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590

Tehnični podatki.
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Vozne zmogljivosti in mase.

1) Dosežena v 5. prestavi.

2) Dosežena v 6. prestavi.

3) Dodatna oprema lahko vpliva na maso praznega vozila, zaradi česar se spremeni tudi nosilnost. Pozanimajte se pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

4) Ne velja za Multivan Highline.

Navedene vozne zmogljivosti se navezujejo na vozila brez dodatne opreme.

Dovoljena obremenitev strehe: 100 kg (pri 2 strešnih nosilcih) oz. 150 kg (pri najmanj 4 strešnih nosilcih). Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke: 100 kg.

Pri navedenih razponih nosilnosti je bila upoštevana oprema, ki jo lahko po želji izpustite oz. dodatno naročite in

ki ne sodi v serijski obseg opreme in storitev. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno

maso vozila in maso praznega vozila, je možno določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Vozne zmogljivosti

Motor Moč
(kW)

Pospešek
(km/h, s)

0 – 80 0 – 100

Elastičnost
(km/h, s)
80 – 120
(4./5./6. prestava/najvišja stopnja DSG)

Največja
hitrost
(km/h)

Multivan (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 11,8 17,3 17,8/24,9/– /– 163

2.0 TDI 62 13,4 22,2 24,1/28,3/–/– 146

2.0 TDI 75 11,1 17,9 16,6/21,6/–/– 157

2.0 TDI 103 9,1 14,2 –/16,0/21,3/– 1731)

2.0 TDI 4MOTION 103 9,5 15,3 –/16,9/24,5/– 1701)

2.0 TDI z DSG 103 9,4 14,7 –/–/–/11,9 1722)

2.0 BiTDI 132 8,1 11,4 –/11,3/14,1/– 191

2.0 BiTDI z DSG 132 8,0 11,3 –/–/–/8,4 1912)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 8,3 12,1 –/–/–/9,5 1882)

Mase

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)3)

od – do

Nosilnost
(kg)3)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Multivan Startline

2.850 2.0 bencinski 85 5 – 7 1.999 – 2.396 851 – 454 1.500/1.575 2.000/750 4.500

3.000 2.0 TDI 62 5 – 7 2.032 – 2.429 968 – 571 1.500/1.575 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 5 – 7 2.032 – 2.429 968 – 571 1.500/1.575 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 5 – 7 2.067 – 2.464 933 – 536 1.550/1.575 2.500/750 5.200

2.0 TDI z DSG 103 5 – 7 2.079 – 2.476 921 – 524 1.550/1.575 2.500/750 5.300

3.080 2.0 TDI 4MOTION 103 5 – 7 2.187 – 2.586 893 – 494 1.600/1.575 2.500/750 5.300

Multivan Comfortline s kratko medosno razdaljo, Multivan Highline

2.850 2.0 bencinski 854) 5 – 7 2.064 – 2.397 786 – 453 1.500/1.575 2.000/750 4.500

3.000 2.0 TDI 754) 5 – 7 2.097 – 2.430 903 – 570 1.500/1.575 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 5 – 7 2.141 – 2.476 859 – 524 1.550/1.575 2.500/750 5.200

2.0 TDI z DSG 103 5 – 7 2.153 – 2.488 847 – 512 1.550/1.575 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 5 – 7 2.169 – 2.487 831 – 513 1.550/1.575 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 5 – 7 2.181 – 2.499 819 – 501 1.550/1.575 2.500/750 5.300

3.080 2.0 TDI 4MOTION 103 5 – 7 2.259 – 2.600 821 – 480 1.600/1.575 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 5 – 7 2.284 – 2.625 796 – 455 1.600/1.575 2.500/750 5.300

Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo

3.080 2.0 TDI 75 6 – 8 2.150 – 2.507 930 – 573 1.600/1.600 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 6 – 8 2.194 – 2.551 886 – 529 1.600/1.600 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 6 – 7 2.328 – 2.623 752 – 457 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 6 – 8 2.206 – 2.553 874 – 527 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 6 – 8 2.219 – 2.552 861 – 528 1.600/1.600 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 6 – 8 2.231 – 2.554 849 – 526 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 6 – 7 2.353 – 2.623 727 – 457 1.600/1.600 2.500/750 5.300

Multivan PanAmericana

3.080 2.0 TDI 4MOTION 103 5 – 7 2.259 – 2.600 821 – 480 1.600/1.575 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 5 – 7 2.284 – 2.625 796 – 455 1.600/1.575 2.500/750 5.300



Mere.

Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo

Potniški/prtljažni prostor, površina 5,0 m2

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.010/1.253 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.446/1.262 mm

Obračalni krog 13,2 m

Multivan Highline

Potniški/prtljažni prostor, površina 4,3 m2

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.010/1.253 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.446/1.262 mm

Obračalni krog 11,9 m

Multivan Startline

Potniški/prtljažni prostor, površina 4,3 m2

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.268 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.295 mm

Obračalni krog 11,9 m

Multivan Comfortline s kratko medosno razdaljo

Potniški/prtljažni prostor, površina 4,3 m2

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.010/1.253 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.446/1.262 mm

Obračalni krog 11,9 m

Multivan PanAmericana

Potniški/prtljažni prostor, površina 4,3 m2

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.010/1.253 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.446/1.262 mm

Obračalni krog 11,9 m

Vse mere se navezujejo na serijska vozila.

Zaradi toleranc pri izdelavi, velikosti pnevmatik ali vrste podvozja lahko dejanske mere minimalno odstopajo od navedenih podatkov.

Višina vozila je pri naročilu dodatne opreme „športno podvozje“ manjša za pribl. 20 mm.

Višina vozila je pri naročilu dodatne opreme „vzmetenje in blaženje za slabše terene“ in „ojačani blažilniki in stabilizatorji, spredaj in zadaj“ večja za pribl. 20 mm.

Skice vozil niso v merilu.
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Barve lakov.

1) Na voljo samo za Multivan Startline. 2) Na voljo za doplačilo.

candy bela

univerzalni lak

B4B4

salsa rdeča

univerzalni lak

4Y4Y

sončno rumena1)

univerzalni lak

M9M9

fresko zelena2)

kovinski lak

3P3P

olimpijsko modra2)

kovinski lak

S6S6

zrcalno srebrna2)

kovinski lak

8E8E

peščeno bež2)

kovinski lak

P8P8

nočno modra2)

kovinski lak

Z2Z2

naravno siva2)

kovinski lak

M4M4

karamelno rjava2)

kovinski lak

4Q4Q

mahagonijevo

rjava2)

biserni lak

P3P3

globoko črna2)

biserni lak

2T2T



Barve lakov za Multivan PanAmericana.

peščeno bež

kovinski lak

P8P8

naravno siva

kovinski lak

M4M4

nočno modra

kovinski lak

Z2Z2

globoko črna

biserni lak

2T2T

Barve notranjosti.

antracitna

barva notranjosti

klasično siva

barva notranjosti
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Sedežne prevleke model

klasično siva

klasično siva

klasično siva

tkanina Milan

tkanina Cheyenne

alkantara

usnje/napa

usnje/napa

usnje/Cricket

antracitna

antracitna

antracitna

antracitna

dateljnova

tikova/antracit.

tkanina Cheyenne
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usnje/napa
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1) Serijsko za Multivan Startline, Multivan Comfortline, Multivan Comfortline z dolgo medosno razdaljo in Multivan Highline.

2) Serijsko za Multivan Startline.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, ker tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskega videza lakov in sedežnih prevlek.

Serijske in dodatne opreme v tem katalogu ni možno predstaviti v polnem obsegu.

Naročilo opreme z oznako „specialna oprema“ je lahko vzrok za daljši dobavni rok vozila.
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Sedežne prevleke.

Milan

antracitna

tekstilno

oblazinjenje

ZH

Cheyenne

klasično siva

tekstilno

oblazinjenje

ZJ

CS

Cheyenne

antracitna

tekstilno

oblazinjenje

ZH

napa

klasično siva

usnjeno

oblazinjenje

ZJ

C HC CD

napa

antracitna

usnjeno

oblazinjenje

ZH

alkantara

antracitna

usnjeno

oblazinjenje

ZH

C HCD C HCD

napa

dateljnova

usnjeno

oblazinjenje

ME

Cricket

tikova/antracitna

usnjeno

oblazinjenje

PK

H P

alkantara

klasično siva

usnjeno

oblazinjenje

ZJ

napa

puščavsko bež3)

usnjeno

oblazinjenje

MD

C H H

Comfortline z DMR2) PanAmericanaspecialna oprema1) Startline

Comfortline

serijska oprema

dodatna oprema Highline

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 58. 2) DMR = dolga medosna razdalja 3) V kombinaciji s temi sedežnimi prevlekami

so aplikacije na notranjih oblogah vrat in stranic ter notranjost nad ramensko linijo v svetli puščavsko bež barvi.

S P

C H

CD

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Na slikah prikazani dekorativni izdelki niso predmet ponudbe.

Podatki o obsegu opreme, videzu, tehničnih podatkih in stroških obratovanja vozil ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede

opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Pridržujemo si pravico do sprememb. TDI® in 4MOTION® sta zaščiteni blagovni znamki

v lasti družbe Volkswagen AG ali drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah.
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