
Caravelle - Multivan



To Caravelle είναι το ιδανικό μοντέλο για
επαγγελματικές μετακινήσεις.
Αυτό που κάνει το νέο Caravelle ξεχωριστό, είναι
η υψηλή άνεση και ποιότητα, η πολυμορφία και
η τελειότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.
Οι μεγάλοι χώροι και η δυνατότητα διαφορετικής
διαμόρφωσης του εσωτερικού, ο σχεδιασμός,
ο υψηλής ποιότητας εξοπλισμός στο εσωτερικό
και τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα 
infotainment, επιβεβαιώνουν την κυριαρχία του 
μοντέλου, ενώ οι εξαιρετικά αποδοτικοί κινητήρες 
αποτελούν άλλο ένα πλεονέκτημα του νέου Caravelle.

Caravelle.  

Θέτει τα πρότυπα μετακίνησης
         για πάνω από 30 χρόνια.



Multivan. Πρακτικό
αλλά και αγαπημένο.  

Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.      Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες, σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κλασικό
camper, το Τ1, ξεκίνησε ένα μοναδικό
success story. Τώρα, με την παρουσίαση
του Multivan – του T6 – ξεκινά ένα νέο
κεφάλαιο στην ιστορία αυτή. Tο Τ1 έγινε 
γνωστό ως “Bulli” από τον συνδυασμό 
των λέξεων bus (λεωφορείο) και delivery 
van (φορτηγό), αποδίδοντας τέλεια 
την εξαιρετική πολυμορφικότητα
του οχήματος. Το Multivan στην τελευταία 
γενιά του, ανανεώνει και αναβαθμίζει 
ακόμη περισσότερο την έννοια της 
πολυμορφικότητας και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο είναι προορισμένο να αποτελέσει
και αυτό ένα σύμβολο της εποχής μας.

Caravelle.  

Θέτει τα πρότυπα μετακίνησης
         για πάνω από 30 χρόνια.

Το κορυφαίο για πάνω από
             65 χρόνια.
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Tο Caravelle Trendline. 
        Ο συνεργάτης για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.



Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
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ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ “COMPOSITION COLOUR”

Ο εξοπλισμός του Caravelle Trendline. 
 Αξιόπιστο, ασφαλές και έξυπνα σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

1) Στην εικόνα απεικονίζεται η έκδοση των 9 καθισμάτων με λειτουργία Easy Entry. Το κάθισμα Easy Entry έχει αφαιρεθεί.   
Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέονχρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

01

ANOIXTO NTOYΛAΠAKI

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ USB

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ1) ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
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Σύστημα αποθηκευτικών χώρων. Ο χώρος του οδηγού στο Caravelle Trendline είναι
προετοιμασμένος για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει καθημερινά. Ο εργονομικός συνδυασμός
αποθηκευτικών χώρων και θηκών μετατρέπουν το εσωτερικό σε ιδανικό χώρο εργασίας.
Αντικείμενα αξίας μπορούν να αποθηκευτούν στο ντουλαπάκι με κλειδαριά, και αναψυκτικά
στις ποτηροθήκες και τις θήκες για μπουκάλια.  
 
Επιπλέον, το Caravelle Trendline διαθέτει μια υποδοχή USB και μια υποδοχή 12V για τη φόρτιση κινητών 
τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. 
 

Χώρος επιβατών. Tα υψηλής ποιότητας υλικά και η ανθεκτική επένδυση καθισμάτων, σε συνδυασμό με
την περίφημη ποιότητα και τη σημασία στη λεπτομέρεια που δίνει η Volkswagen, εξασφαλίζουν πραγματικά
κορυφαία άνεση. Τέλος, η εκπληκτική ηχομόνωση αφήνει κάθε θόρυβο έξω.

Ντουλαπάκι οροφής. Πρακτικός χώρος
για την αποθήκευση μικροαντικειμένων,
όπως π.χ. γυαλιά.

Κορυφαία επίπεδα άνεσης. 
Τέσσερα φώτα ανάγνωσης,
αναδιπλούμενες χειρολαβές
και άγκιστρα για ενδύματα
καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Caravelle Trendline.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 – Μάσκα σε μαύρο χρώμα με επιχρωμιωμένη διακοσμητική 
λωρίδα

 – Δεξιά και αριστερή συρόμενη πόρτα
 – Ατσάλινες ζάντες 16’’ με τάσια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 – Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και μέση κάθισμα οδηγού με 
πλευρική στήριξη

 – Καθ’ ύψος και απόσταση ρυθμιζόμενο τιμόνι
 – Πλήρως επενδυμένος χώρος επιβατών
 – 8 καθίσματα
 – Υποδοχές ISOFIX παιδικών καθισμάτων στη 2η και 3η σειρά
 – Πλήρως αναδιπλούμενη 3η σειρά καθισμάτων
 – 3 ανεξάρτητα καθίσματα με λειτουργία easy entry στη 2η 
σειρά καθισμάτων

 – Ενσωματωμένος φωτισμός στο κατώφλι εισόδου
 – Πρακτικός φωτισμός στον χώρο αποσκευών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 
εξωτερικοί καθρέφτες

 – Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο και πίσω υαλοκαθαριστήρας
 – Ηχοσύστημα "Composition Colour" με έγχρωμη οθόνη αφής 5''
 – Bluetooth
 – Αυτόματο σύστημα κλιματισμού 3 ζωνών “Air Care  
Climatronic”

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 – Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού με δυνατότητα 
απενεργοποίησης και πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής και 
θώρακα για τον οδηγό και τον συνοδηγό

 – ESP με Brake assist, ABS, ASR, EDS και Hill Start Assist 
 – Multi Collision Brake

0402
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Tο Caravelle Comfortline.
          Ο συνεργάτης για υψηλής ποιότητας άνεση.
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Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.



 Ο εξοπλισμός του Caravelle Comfortline. 
 Πλήρης, ελκυστικός, υψηλής ποιότητας εξοπλισμός που σας καλύπτει σε κάθε διαδρομή.

Χώρος επιβατών. Το νέο εσωτερικό
σας υποδέχεται με μια ατμόσφαιρα
θαλπωρής ενώ η υψηλής ποιότητας
επένδυση καθισμάτων εξασφαλίζει
κορυφαία άνεση.

Σκιάδια στα πλευρικά παράθυρα του
χώρου επιβατών. Βρίσκονται
αποθηκευμένα κάτω από τα παράθυρα,
στο εσωτερικό της επένδυσης των θυρών
και στερεώνονται εύκολα στο πάνω μέρος 
των παραθύρων, εξασφαλίζοντας
προστασία από τον ήλιο και τα αδιάκριτα
βλέμματα.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen 
για περισσότερες λεπτομέρειες, σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
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Κορυφαία άνεση. Αεραγωγοί στην οροφή ανανεώνουν τον αέρα στο εσωτερικό και αποτρέπουν το
θάμπωμα των πλευρικών παραθύρων. Τα περιστρεφόμενα φώτα ανάγνωσης διαθέτουν δυνατότητα
εξατομικευμένης ρύθμισης. 

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες. Οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες είναι και ηλεκτρικά
θερμαινόμενοι.

Καμπίνα οδηγού με σύστημα αποθηκευτικών χώρων. Αποκλειστικές λεπτομέρειες, όπως το
επιχρωμιωμένο κατώφλι εισόδου και ο πίνακας οργάνων με την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών “Plus”,
ολοκληρώνουν τη λειτουργικότητα τού έξυπνα σχεδιασμένου συστήματος αποθηκευτικών χώρων,
στο Caravelle Comfortline.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Caravelle Comfortline.
Επιπλέον της έκδοσης Caravelle Trendline.

EΞΩΤΕΡΙΚΟ
 – Μάσκα σε μαύρο χρώμα με 3 επιχρωμιωμένες 
διακοσμητικές λωρίδες

 – Προφυλακτήρες, θυρολαβές και εξωτερικοί καθρέφτες  
στο χρώμα του αμαξώματος

 – Zάντες αλουμινίου 16” (ή 17'' για τον 2.0 l TDI 204 PS)
 – Φιμέ τζάμια στον χώρο επιβατών 

EΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 – Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού με υποβραχιόνια
 – Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος κάθισμα συνοδηγού με στήριξη 
μέσης 

 – Επιχρωμιωμένοι διακοσμητικοί δακτύλιοι στον πίνακα 
οργάνων και στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών “Plus”

 – Σκιάδια οδηγού/συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρεφτάκι
 – Σκιάδια στα πλευρικά παράθυρα του χώρου επιβατών

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

 – Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 – Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού
 – Cruise control
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1) Οι μετρήσεις έγιναν στο ύψος του δαπέδου του χώρου επιβατών. Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα νούμερα είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν.         
Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες, σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

400 
MM



Δύο μεταξόνια και εναλλακτικοί συνδυασμοί καθισμάτων. Το Caravelle παρέχει υψηλά
επίπεδα άνεσης και χώρου. Χάρη στους εναλλακτικούς συνδυασμούς από 4 έως 9
καθίσματα, μπορείτε να βρείτε αυτόν που ταιριάζει στις δικές σας μεταφορικές ανάγκες.
Το Caravelle με 40 cm μακρύτερο μεταξόνιο προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο
ή τη δυνατότητα τοποθέτησης 4ης σειράς καθισμάτων.

Easy Entry στην πλευρά της συρόμενης πόρτας. Tα καθίσματα Easy Entry
αναδιπλώνονται πλήρως στο λεπτό, επιτρέποντας στους επιβάτες της 3ης σειράς
καθισμάτων να εισέλθουν και να εξέλθουν από το όχημα άνετα και γρήγορα. Επιπλέον,
και για τα οχήματα με δύο συρόμενες πόρτες, διατίθενται καθίσματα Easy Entry και
στις δύο πλευρές. Tο Caravelle μπορεί να μεταφέρει επίσης ογκώδη αντικείμενα χωρίς
να χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία εκ των προτέρων. Οι πλάτες όλων των
καθισμάτων αναδιπλώνονται πλήρως, ακόμη και των καθισμάτων με λειτουργία 
Easy Entry. 

Συνδυασμοί καθισμάτων. 
Ποικιλία επιλογών και λειτουργικότητα, 
με έως 9 καθίσματα.

1,967 mm 1,118 mm 1,118 mm

1,967 mm

298 mm

6θέσιο 7θέσιο
με Easy Entry

8θέσιο
με Easy Entry

5θέσιο

9θέσιο

1,600 mm – –

1,600 mm

–

1,118 mm 1,118 mm 1,118 mm

1,967 mm1,967 mm

– – 739 mm

1,600 mm1,600 mm

6θέσιο 7θέσιο 8θέσιο
με Easy Entry
στον βασικό
εξοπλισμό

5θέσιο
με Easy Entry

4θέσιο

1,967 mm 1,118 mm 1,118 mm

1,967 mm

1,118 mm

6θέσιο
με Easy Entry

7θέσιο 8θέσιο

5θέσιο

9θέσιο
με Easy Entry 

1,600 mm 739 mm 739 mm

1,600 mm

739 mm

Μήκος χώρου αποσκευών
με μακρύ μεταξόνιο1)

Μήκος χώρου αποσκευών
με κοντό μεταξόνιο1)
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Ιδανικό για όσους αναζητούν το εξαιρετικό.
          Το Multivan Highline.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.



Και οι δύο συρόμενες πόρτες μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν ηλεκτρικά είτε από τον διακόπτη 
στην κεντρική κονσόλα είτε με τηλεχειρισμό.

Για όσους θέλουν μόνο το καλύτερο από ένα πολυμορφικό
όχημα, το Multivan Highline περιλαμβάνει υψηλής
ποιότητας εξοπλισμό και ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση
που εντυπωσιάζει σε κάθε διαδρομή.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Multivan Highline.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 – Ζάντες αλουμινίου 17’’ “Cascavel” σε ασημί απόχρωση
 – Μάσκα σε μαύρο χρώμα με διακοσμητικά χρωμίου
 – Πακέτο Χρωμίου (διακοσμητικές λωρίδες χρωμίου στα πλαϊνά, πίσω καθώς και στη μάσκα)
 – Προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφών
 – Ηλεκτρικά συρόμενες πόρτες και στις δύο πλεύρες
 – Σπορ αναρτήσεις (χαμηλωμένες έως περίπου 20 mm)
 – Φιμέ τζάμια στον χώρο επιβατών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 – 7 καθίσματα
 – Επένδυση καθισμάτων σε Alcantara
 – Πολυτελές κεντρικό ταμπλό με επένδυση σε μαύρη λάκα και διακοσμητικά στοιχεία   
“Structural X” 

 – Έγχρωμη πολυλειτουργική οθόνη “Premium”
 – Πακέτο Εσωτερικού Φωτισμού “Comfort Plus”
 – Δύο περιστρεφόμενα καθίσματα στον χώρο επιβατών στη 2η σειρά καθισμάτων
 – Υψηλής ποιότητας δάπεδο από μοκέτα στον χώρο επιβατών
 – Αναδπλούμενος και μετακινούμενος πάγκων τριών θέσεων στην 3η σειρά καθισμάτων
 – Αναδιπλούμενο επιχρωμιωμένο άγκιστρο ενδυμάτων στην πίσω πόρτα
 – Κατώφλι εισόδου με διακοσμητικά από ανοξείδωτο χάλυβα
 – Πολυλειτουργικό τραπεζάκι με δυνατότητα μετακίνησης στον χώρο επιβατών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 – Αυτόματο σύστημα κλιματισμού 3 ζωνών “Air Care Climatronic”
 – Σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media Plus” με έγχρωμη οθόνη αφής 6,33‘‘,   
MP3 Player και 6 ηχεία, 2 θύρες USB, AUX-IN, λειτουργία φωνητικών εντολών,   
DAB+, Bluetooth και mobile online υπηρεσίες "Guide & Inform"

 – Car-Net Αpp-Connect (προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone από το ηχοσύστημα)
 – Volkswagen Media Control (έλεγχος του συστήματος Infotainment μέσω smartphone ή tablet)
 – Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης Servotronic προσαρμοζόμενο ανάλογα με την ταχύτητα
 – Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι
 – Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός
 – Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω και κάμερα οπισθοπορείας

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 – Adaptive Cruise Control
 – Σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης φώτων με λειτουργία “coming home/leaving home”
 – Αισθητήρας βροχής
 – Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού 
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Το εσωτερικό του Multivan Highline. 

Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen και τον προαιρετικό εξοπλισμό.



Τα επτά καθίσματα είναι επενδυμένα με Alcantara σε απόχρωση
Μαύρο Titan. Τα δύο ανεξάρτητα καθίσματα στην 2η σειρά
μπορούν να περιστραφούν κατά 360ο. Το πολυλειτουργικό 
τραπέζι κινείται πάνω σε ανεξάρτητες ράγες και μπορεί να 
αναδιπλωθεί και να αποθηκευτεί ανάμεσα στα ανεξάρτητα 
καθίσματα για εξοικονόμηση χώρου.
Τα φιμέ τζάμια προστατεύουν από τα αδιάκριτα μάτια ενώ
το σύστημα συνεγερμού προστατεύει από κλοπές. Στην καμπίνα 
οδηγού ξεχωρίζει το κεντρικό ταμπλό που είναι επενδυμένο 
με υψηλής ποιότητας υλικά και φιλοξενεί το δερμάτινο 
πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων, το σύστημα κλιματισμού
3 ζωνών “Air Care Climatronic” καθώς και πολλές επιλογές
από αποθηκευτικούς χώρους.

Πίνακας οργάνων με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
“Premium”.
Στην έγχρωμη οθόνη εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως
η εξωτερική θερμοκρασία, η αυτονομία, η μέση ταχύτητα και
η κατανάλωση καυσίμου.

Ηλεκτρονικός ενισχυτής φωνής. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει
ότι οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να ακούν με
ευκολία τον οδηγό. Ένα hands-free μικρόφωνο καταγράφει
την ομιλία του οδηγού, η οποία ενισχύεται και στη συνέχεια
μεταδίδεται από τα ηχεία στους πίσω επιβάτες.

01 02

01 02

7 καθίσματα στον
βασικό εξοπλισμό
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1) Η εφαρμογή Car-Net App-Connect περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό του συστήματος ραδιοπλοήγησης “Discover Media Plus”. Συμβατό με τα προγράμματα MirrorLink™, CarPlay™, και Android Auto™. Παρακαλούμε φροντίστε η συσκευή σας να είναι συμβατή με την εφαρμογή του Car-net “App Connect”. Οι εφαρμογές 
του Car-Net “App-Connect” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μέσω του κινητού τηλεφώνου σας. Παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους του συμβολαίου σας σε ό,τι αφοράτη χρέωση δεδομένων και τη σύνδεση με το internet. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen-carnet.com 
2) Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν για 3 χρόνια. Από τον τέταρτο χρόνο, η χρήση έχει επιπλέον κόστος. Δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση με το Internet.   



Η υπέροχη θέα που εξασφαλίζει κάθε θέση μέσα στο όχημα δεν 
είναι το μόνο πράγμα που θα σας κάνει να αντιληφθείτε την 
μοναδικότητα του Multivan. Το εξαιρετικό εσωτερικό διακρίνεται 
επίσης για τα υψηλής ποιότητας υλικά και διακοσμητικά στοιχεία 
που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στο πολυτελές ταμπλό. Η οθόνη 
αφής του συστήματος ραδιοπλοήγησης διαθέτει εύκολο χειρισμό 
και σας προσφέρει συνοπτικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. 
Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Car-Net App-Connect1), μπορείτε 
να χεριστείτε επιλεγμένες εφαρμογές του κινητού σας smartphone 
(εικ. 01). Οι mobile online υπηρεσίες της εφαρμογής Car-Net Guide 
& Inform2) σας προσφέρουν συνεχή ενημέρωση όσο είστε στο 
δρόμο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη 
διεύθυνση www.volkswagen-carnet.com

Κορυφαία άνεση
    και ψυχαγωγία
 Υψηλής ποιότητας εσωτερικό και 
καινοτόμες mobile online υπηρεσίες.

01
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EΞΩΤΕΡΙΚΟ
 – Εξωτερικά καλύμματα καθρεφτών με εμφάνιση χρωμίου στη βάση τους
 – Λογότυπο "Bulli" σε συνδυασμό με το πακέτο χρωμίου (πρόσθετες 
λωρίδες χρωμίου εμπρός, πίσω και στο πλάι)

 – Φιμέ παράθυρα στον χώρο επιβατών
 – Προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφών
 – Ζάντες ελαφρού κράμματος 18'' "Disc" σε λευκό ή ασημί χρώμα
 – "70 Years" σήμανση στο πίσω παράθυρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 – Υφασμάτινη επένδυση "Visitamo" (εικ. 01) σε ρετρό σχέδιο
 – Δάπεδο σε εμφάνιση ξύλου “Dark Wood” στον χώρο επιβατών (εικ. 01)
 – Σκαλοπάτι με επιγραφή "Bulli" και ένθετα από ατσάλι
 – Πακέτο φωτισμού Comfort Plus
 – Πολυτελές κεντρικό ταμπλό με μαύρη λάκα και διακοσμητικά στοιχεία 
"Dark Silver Brushed"

 – Αναδιπλούμενο τραπεζάκι στον χώρο επιβατών ενσωματωμένο στην 
πλαίνή εσωτερική πλευρά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 – Αισθήτηρες στάθμευσης εμπρός/πίσω και κάμερα οπισθοπορείας
 – Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών "Premium"
 – Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
 – Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης με αισθητήρα βροχής
 – Αυτόματοι προβολείς με λειτουργία "Coming Home / Leaving Home"
 – Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

Το νέο Multivan

Η επετειακή έκδοση Multivan “70 years Bulli” συνδυάζει την γοητεία του 
κλασικού ρετρό στιλ με την τεχνολογία και την ποιότητα του σήμερα. Η 
σχεδίαση του βασίζεται στην εμφάνιση της πρώτης γενιάς Bulli . Έτσι το 
Multivan “70 years Bulli” διαθέτει πολυάριθμα διακοσμητικά στοιχεία 
χρωμίου και ζάντες Disc 18” σε λευκό χρώμα που συνδυάζονται ιδανικά 
με τα εξωτερικά χρώματα 2 τόνων. Επιπλέον, για πρώτη φορά και 
αποκλειστικά για αυτή την έκδοση διατίθεται το χρώμα δύο τόνων Λευκό 
Candy/ Κίτρινο Kurkuma μεταλλικό ενώ στο πίσω παράθυρο υπάρχει και 
επετειακό αυτοκόλλητο. Το εσωτερικό ακολουθεί την μακριά παράδοση 
του μοντέλου. Το πάτωμα σε οπτική ξύλου και οι επενδύσεις των 
καθισμάτων σε ύφασμα “Visitamo” συμβάλλουν με την σειρά τους στην 
ρετρό σχεδίαση του.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Multivan “70 Years Bulli”

Με αγάπη, πάθος και ιστορία.

years Bulli.  

01
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Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



Κάθε κινητήρας εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μέγιστη οδηγική
απόλαυση. Αυτό επιτρέπει μια χαμηλή μέση κατανάλωση καυσίμου από 5,8 lt / 100 km, 
και εκπομπές CO2 από  153 g/km.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις DCC (χωρίς απεικόνιση). Για βέλτιστη
συμπεριφορά, με τις ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις DCC μπορείτε να προσαρμόσετε
την ανάρτηση στην ρύθμιση NORMAL, SPORT ή COMFORT, με το πάτημα ενός διακόπτη.

Κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG (χωρίς απεικόνιση). To προαιρετικό 7-τάχυτο κιβώτιο
ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG επιτρέπει πλήρως αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων χωρίς
διακοπή της ροής ισχύος, η οποία οδηγεί σε σημαντικά αυξημένη οδηγική άνεση.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας NORMAL και SPORT.

Η πιο προηγμένη
τεχνολογία κινητήρων.  

με εξαιρετικά χαμηλές καταναλώσεις καύσιμου.



Caravelle.
Κινητήρες diesel.

Multivan.
Κινητήρες diesel.

2.0 l TDI (204PS)
Μέση κατανάλωση καυσίμου: από 6,6 έως 6,7 l/100 km 
Εκπομπές CO2: από 171 έως 176 g/km

2.0 l TDI (150PS)
Μέση κατανάλωση καυσίμου: από 5,8 έως 6,5 l/100 km
Εκπομπές CO2: από 153 έως 169 g/km

2.0 l TDI (204PS)
Μέση κατανάλωση καυσίμου: από 6,8  l/100 km 
Εκπομπές CO2: 178 g/km

2.0 l TDI (102 PS)
Μέση κατανάλωση καυσίμου: από 5,9 έως 6,1 l/100km 
Εκπομπές CO2 : από 155 έως160 g/km

2.0 l TDI (150PS)
Μέση κατανάλωση καυσίμου: από 6,0 έως 6,4 l/100 km 
Εκπομπές CO2: από 156 έως 167 g/km
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Οι τιμές που αναγράφονται στο παρόν έντυπο εξακριβώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία μέτρηση (Οδηγία 80/1268.ΕΕ).

Σημείωση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΕ:
Εκτός από την απόδοση ενός αυτοκινήτου από πλευράς κατανάλωσης καυσίμων, η συμπεριφορά του οδηγού, καθώς και οι άλλοι μη τεχνικοί 
παράγοντες παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης του καυσίμου και των εκπομπών CO2. Το CO2 είναι το κυριότερο αέριο 
θερμοκηπίου που ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.



Όλες οι εκδόσεις των μοντέλων Caravelle και Multivan διαθέτουν Bluemotion Technology που αποτελεί 
εφαρμογή της φιλοσοφίας "Think Blue". Έτσι σε συνδυασμό με τους σύγχρονους κινητήρες που πληρούν το 
πρότυπο Euro 6, διαθέτουν σύστημα start/stop, σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, σύστημα 
Hill Start Assist και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

Σύστημα Start/stop (εικ. 01). Όταν βάζετε νεκρά, π.χ. 
σε ένα φανάρι, ο κινητήρας απενεργοποιείται 
αυτόματα. Για να ενεργοποιηθεί ο κινητήρας ξανά, 
απλώς πατάτε τον συμπλέκτη ή το γκάζι.

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την
επιβράδυνση (χωρίς απεικόνιση). Το σύστημα αυτό
επαναφορτίζει την μπαταρία μέσω της ενέργειας που
παράγεται κατά την επιβράδυνση, με αποτέλεσμα τη
μείωση των εκπομπών ρύπων.
 
Ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης (χωρίς
απεικόνιση). Τα μοντέλα μας διαθέτουν ελαστικά
χαμηλής αντίστασης κύλισης. Αυτό έχει ως συνέπεια
την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και ακόμη
πιο χαμηλές εκπομπές ρύπων.

BlueMotion Technology.  
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου.

01



Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
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Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό καιτον προαιρετικό εξοπλισμό.



Για το Caravelle και το Multivan διατίθενται καινοτόμα συστήματα που εξασφαλίζουν βέλτιστη πρόσφυση,
άριστη συμπεριφορά και άμεση απόκριση διεύθυνσης, ακόμη και στις πιο δύσκολες οδηγικές συνθήκες.

Σύστημα τετρακίνησης 4MOTION με κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη DSG. Το Caravelle και το Multivan
είναι τα μόνα οχήματα στην κατηγορία τους που
συνδυάζουν το 4MOTION και το 7-τάχυτο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη DSG.

Μηχανικό μπλοκέ διαφορικό.
Το μηχανικό μπλοκέ διαφορικό διατίθεται
για τον πίσω άξονα σε συνδυασμό με 4MOTION.

01

Σύστημα τετρακίνησης 4MOTION. Το σύστημα 
τετρακίνησης 4MOTION συνδυάζεται πλέον με τα πιο 
προηγμένα κιβώτια ταχυτήτων. Στα πλεονεκτήματά 
του περιλαμβάνονται το μειωμένο βάρος, η μικρότερη 
κατανάλωση και η περαιτέρω βελτίωση της 
συμπεριφοράς και δυναμικής του οχήματος.

Hill Descent Assist. Αυτό το σύστημα υποβοήθησης, 
σάς επιτρέπει να οδηγείτε σε κατηφορικές διαδρομές 
με ασφαλή, ελεγχόμενο τρόπο χάρη στην ικανότητα 
διαχείρισης του κινητήρα να ελέγχει τις στροφές  
και τα φρένα, όταν χρειαστεί.

Μοναδικό στην κατηγορία του.  
προηγμένο σύστημα τετρακίνησης 
4MOTION σε συνδυασμό με το κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη DSG.
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Σύστημα Multi Collision Brake.1) Ενεργοποιεί
το σύστημα φρένων μετά από μία σύγκρουση
του οχήματος, με σκοπό να αποτρέψει τυχόν
επόμενες συγκρούσεις. Το σύστημα
Multi Collision Brake ενεργοποιείται όταν
δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες ανιχνεύσουν
τη σύγκρουση. Μετά από λίγο, το σύστημα
αρχίζει να φρενάρει σταδιακά το όχημα
μέχρι τα 10 km/h, ενώ ο οδηγός μπορεί
να παρέμβει ανά πάσα στιγμή. 

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών και διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος.   

Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό (EDL). Κατανέμει την ισχύ
του κινητήρα στους τροχούς χωρίς διακοπή της ροπής. 

Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας. Σας ενημερώνει με οπτικές
ενδείξεις και στη συνέχεια αφού ξεκινήσει το όχημα, με ηχητικά
σήματα, αν δεν έχετε βάλει τη ζώνη ασφαλείας.  

Σύστημα ρύθμισης αντιολίσθησης τροχών (ASR). Αποτρέπει
το σπινάρισμα των τροχών κατά την επιτάχυνση.

Αερόσακοι. Παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία σε
περίπτωση μετωπικής ή πλευρικής σύγκρουσης. Ο αερόσακος
συνοδηγού μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του κλειδιού του
αυτοκινήτου.  

Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP.1) Διατηρεί σταθερή
την πορεία, αποτρέποντας την υποστροφή και την υπερστροφή
του αυτοκινήτου.    

Συστήματα ασφάλειας.  
Προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.



1) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
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Κάμερα οπισθοπορείας “Rear View”. Προσφέρει μία καθαρή
εικόνα της περιοχής πίσω από το αυτοκίνητο στην οθόνη του
ηχοσυστήματος2) ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης και
βοηθά στο παρκάρισμα. Βοηθητικές γραμμές που εμφανίζονται
στην οθόνη, κάνουν το παρκάρισμα ακόμη πιο εύκολο.

ParkPilot.1) Με ηχητικά σήματα προειδοποιεί τον οδηγό όταν
εντοπίσει εμπόδια εμπρός ή πίσω από το όχημα, κατά το
παρκάρισμα ενώ ενδείξεις2) εμφανίζονται στην οθόνη για την
απόσταση των εμποδίων.

Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού.1) Χρησιμοποιεί 
οπτικά και ακουστικά σήματα για να προτείνει ένα διάλειμμα 
στον οδηγό, όταν διαπιστώσει σημάδια κόπωσης.

Σύστημα Brake Assist. Καταγράφει την ταχύτητα με την οποία 
ο οδηγός πατά το φρένο. Σε ένα φρενάρισμα πανικού ή 
επείγουσας ανάγκης, διασφαλίζει πολύ ταχύτερα την πλήρη 
πίεση του πεντάλ φρένου.

Φώτα ημέρας. Ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ξεκινά το
όχημα και μειώνουν την πιθανότητα ατυχήματος στη 
διάρκεια της ημέρας.

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.1) Ενημερώνει όταν
διαπιστώνει απόκλιση στην πίεση των ελαστικών, και 
υποδεικνύει στον οδηγό να ελέγξει τα ελαστικά το 
συντομότερο δυνατόν.

Σύστημα Cruise control. Με ταχύτητα από 30 km/h και 
πάνω, διατηρεί σταθερή την προεπιλεγμένη ταχύτητα, 
ακόμη και σε ανηφόρες ή κατηφόρες.

Σύστημα Hill Start Assist. Αποτρέπει το όχημα από το να
κινηθεί προς τα πίσω σε επικλινή εδάφη κατά την εκκίνηση.

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού.  
Σας υποστηρίζουν σε κάθε περίπτωση.



1) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος. 2) Ανάλογα με το ηχοσύστημα. 3) Με ταχύτητα έως 30km/h. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και
τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Adaptive Cruise Control ACC.1) Προσαρμόζει
αυτόματα την ταχύτητα σε σχέση με το 
προπορευόμενο όχημα και διατηρεί την 
προκαθορισμένη από τον οδηγό απόσταση. 
Ταυτόχρονα, παραμένει εντός του 
προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. 
Περιλαμβάνεται επίσης το σύστημα
παρακολούθησης κυκλοφορίας 
περιβάλλοντος χώρου “Front Assist”.

Σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας
περιβάλλοντος χώρου “Front Assist” με
σύστημα City Emergency Braking.1),3) Μέσω 
ενός αισθητήρα ραντάρ ανιχνεύει την 
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και 
επιβραδύνει το όχημα. Το σύστημα 
προειδοποιεί τον οδηγό μέσω οπτικών και 
ακουστικών σημάτων και με μία 
προειδοποιητική δόνηση του τιμονιού.

Σύστημα αλλαγής λωρίδων “Side Assist”.1) 
Ένα προειδοποιητικό σήμα εμφανίζεται στον
εξωτερικό καθρέφτη μόλις οι αισθητήρες
εντοπίσουν ένα όχημα να κινείται στο τυφλό
σημείο κατά την αλλαγή λωρίδας.

Προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό
στροφών. Διασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα
σε κακές καιρικές συνθήκες. Ο προβολέας που
βρίσκεται πλησιέστερα στη στροφή φωτίζει
την πλευρά του δρόμου όταν το όχημα στρίβει.

Σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού “Light
Assist”. Μειώνει αυτόματα το φως των
προβολέων για να μην τυφλώνουν τους
οδηγούς των διερχόμενων ή προπορευόμενων
οχημάτων. Από τα 60 km/h και άνω, το
σύστημα ανάβει αυτόματα τη μεγάλη σκάλα
των προβολέων, αν διαπιστώσει ότι δεν
υπάρχει επαρκής φωτισμός.
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Αυτόματο σύστημα κλιματισμού 3 ζωνών “Air Care 
Climatronic”. Το σύστημα αυτό παρέχει δυνατότητα 
διαφορετικής ρύθμισης της θερμοκρασίας για τον οδηγό, 
τον συνοδηγό και για τον χώρο επιβατών. Αναγνωρίζει την 
ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και την εξωτερική 
θερμοκρασία και προσαρμόζει την παροχή δροσερού αέρα 
ανάλογα. Για ακόμη πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα, 
φροντίζουν η αυτόματη λειτουργία κυκλοφορίας του αέρα, 
οι αισθητήρες ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό, 
πρόσθετοι αεραγωγοί στην οροφή του πίσω χώρου 
επιβατών και ένα επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης. Τα 
νέα αντιαλλεργικά φίλτρα κρατούν την γύρη και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες εκτός του οχήματος.

Περιστρεφόμενο κάθισμα με ενσωματωμένο 
παιδικό κάθισμα. Αυτό το ατομικό κάθισμα για 
ενήλικες, με υποβραχιόνια και ζώνη ασφαλείας 3 
σημείων πρόσδεσης μπορεί να μετατραπεί πολύ 
γρήγορα σε ένα παιδικό κάθισμα το οποίο μπορεί 
επίσης να περιστραφεί.

Κάθισμα 12 ηλεκτρικών ρυθμίσεων2). Tο 
κάθισμα 12 ηλεκτρικών ρυθμίσεων για το Multivan 
είναι ιδανικό για να ρυθμίσετε την πλευρική 
στήριξη, το ύψος του καθίσματος, την απόσταση 
και την κλίση για την πλάτη, το προσκέφαλο και το 
κάθισμα. Για το κάθισμα του οδηγού 
περιλαμβάνεται λειτουργία θέρμανσης και μνήμες 
για την αποθήκευση 3 διαφορετικών θέσεων.

Πακέτο Goodnight. Διατίθεται για το Multivan σε 
συνδυασμό με το Multiflexboard και περιλαμβάνει 
υφασμάτινες κουρτίνες σκίασης για τα παράθυρα, μικρό 
φώς ανάγνωσης, ένα κάλυμμα που μπορεί να πλυθεί και 3 
συρτάρια κάτω από τον πάγκο καθισμάτων.

Ανεση και λειτουργικότητα.

Θερμαινόμενο παρμπρίζ 1).
Θερμαινόμενα στοιχεία ενσωματωμένα στο
παρμπρίζ εξασφαλίζουν άριστη ορατότητα
όταν ο καιρός είναι υγρός και κρύος. 
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Προβολείς LED. Οι προβολείς LED μπορούν να παράγουν εξίσου χαμηλό και έντονο φωτισμό και να
εξοικονομούν ενέργεια. Η μεγάλη διάρκεια ζωής σημαίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ο δυνατός φωτισμός
που μοιάζει με το φυσικό φως της ημέρας βελτιώνει την ορατότητα.

Ηλεκτρική πίσω πόρτα3). Ο χειρισμός της ηλεκτρικής πίσω πόρτας γίνεται με διάφορους τρόπους:
μέσω του κλειδιού του κεντρικού τηλεχειρισμού (άνοιγμα), με το κουμπί στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας του οδηγού (άνοιγμα), με τη χειρολαβή της πίσω πόρτας (άνοιγμα), το χερούλι στην πίσω
πόρτα (κλείσιμο), και τον διακόπτη στην εσωτερική πλευρά της πίσω πόρτας (κλείσιμο και στάση).
Οι αισθητήρες του συστήματος park assist ελέγχουν αν υπάρχει επαρκής χώρος για να ανοίξει
η πίσω πόρτα.

Δακτύλιοι στερέωσης.Οι δακτύλιοι στερέρωσης στον χώρο επιβατών/αποσκευών
επιτρέπουν την ασφάλιση των αποσκευών σας, εάν αυτό χρειαστεί.

Συρόμενα παράθυρα. Με μια κίνηση έχετε φρέσκο αέρα εύκολα και γρήγορα,
χάρη στα συρόμενα παράθυρα και στις δύο πλευρές στο χώρο επιβατών.
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1) Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Light & Sight.     2) Μόνο σε συνδυασμό με δερμάτινες επενδύσεις Nappa και επενδύσεις Alcantara.   3) Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ParkPilot. Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιετικό εξοπλισμό.
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Ζάντες.
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Η διαθεσιμότητα των ζαντών εξαρτάται από το μοντέλο και την έκδοση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

“Springfield” ζάντα αλουμινίου. 8 J x 18. Γυαλιστερή 
επιφάνεια. Με ελαστικά 255/45 18". 

“Toluca” ζάντα ελαφρού κράμματος. 8 J x 18.
Με ελαστικά 255/45 18". | CL | M | 

 “Disc” ζάντα. 8 J x 18. Ασημί επιφάνεια. Με ελαστικά
255/45 18". | CL | M | 

 
“Disc” ζάντα. 8 J x 18. Ασημί απόχρωση με λευκές
ακτίνες. Με ελαστικά 255/45 18". 

 
“Palmerston” ζάντα. 8 J x 18. Με ελαστικά 
255/45 18". | CL | M | 

 
“Clayton” ζάντα. 6 ½ J x 16. Με ελαστικά 
215/65 16". | ΤL | CL |

“Devonport” ζάντα ελαφρού κράμματος. 7 J x 17.
Με ελαστικά 235/55 17". | TL | CL | M |

 “Cascavel Silver” ζάντα. 7 J x 17. Με λεία επιφάνεια σε ασημί 
απόχρωση. Με ελαστικά 235/55 17". | CL | M | 

“Cascavel Black”. 7 J x 17. Με λεία επιφάνεια σε μαύρη 
απόχρωση. Με ελαστικά 235/55 17". | CL | M | 

 “Cascavel Anthracite”. 7 J x 17. Με λεία επιφάνεια σε ανθρακί 
απόχρωση. Με ελαστικά 235/55 17". | CL | M | 
 
“Timaru” ζάντα. 7 J x 17. Με ελαστικά 
235/55 17". | TL | CL | 
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Χρώματα.

Πράσινο Bamboo
Garden 
| TL | CL | HL |Ασημί Reflex 

| TL | CL | HL |

Γκρι Indium 
| TL | CL | HL |

Μπλε Acapulco
| TL | CL | HL |

Καφέ Chestnut
| TL | CL | HL |

Μπλε Starlight
| TL | CL | HL |

Μπεζ Mojave
| TL | CL | HL |

Γκρι Pure
| TL |

Πορτοκαλί Bright 
| TL | 

Μπλε Summer 1) 
| TL | 

Λευκό Candy 
| TL | CL | HL |

Deep Ocean 
| TL | 

Κόκκινο Cherry 
| TL | CL | HL |

Κίτρινο Grape 
| TL | 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Caravelle Trendline | TL | • Caravelle Comfortline | CL | • Multivan | M |    -    Βασικός εξοπλισμός   • Προαιρετικός εξοπλισμός  



Λευκό Candy
Κίτρινο Kurkuma
 | M |2)

1) Όχι σε συνδυασμό με προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος.   2) Διατίθεται μόνο για την έκδοση "Multivan 70 years Bulli".    Οι απεικονίσεις στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, η εκτύπωση δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματική ομορφιά των χρωμάτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Λευκό Oryx
Περλέ χρώμα 
 | CL | M |

Μαύρο Deep
Περλέ χρώμα
| CL | M |

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΤΟΝΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΤΟΝΩΝ ΠΕΡΛΕ ΧΡΩΜΑΤΑ

Λευκό Candy
Κόκκινο Cherry 
| TL | CL | HL |

Λευκό Candy
Πράσινο Bamboo
Garden 
 | CL | M |

Λευκό Candy
Μπεζ Mojave 
| TL | CL | HL |

Ασημί Reflex
Μπλε Acapulco 
 | CL | M | Λευκό Candy

Μπλε Starlight
 | CL | M |

Γκρι Indium/
Μαύρο Deep 
 | CL | M |

Λευκό Candy
Γκρι Indium 
 | CL | M |
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Επενδύσεις και διακοσμητικά στοιχεία.

Caravelle Trendline | TL | • Caravelle Comfortline | CL | • Multivan | M |    -    Βασικός εξοπλισμός   • Προαιρετικός εξοπλισμός   
Οι απεικονίσεις στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, η εκτύπωση δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματική ομορφιά των επενδύσεων και των χρωμάτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες 
λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Kutamo ύφασμα
Μαύρο Titan/
Moonrock 
| TL | 

Linearus 
| M | 

Golden Chestnut 
| M | 

Structural X 
| M | 

Μαύρο Glossy 
| M | 

01 Διακοσμητικά στοιχεία
02 Διακοσμητικές επενδύσεις

Alcantara
Μαύρο Titan
| M | 

Pandu ύφασμα
Μαύρο Titan
| CL | 

Nappa
Μαύρο Titan
| M | 

Pandu ύφασμα
Moonrock 
| CL | 

Nappa
Μπεζ Desert 
| M | 

Επενδύσεις 
καθισμάτων
Caravelle

Διακοσμητικές
επενδύσεις ταμπλό
Multivan

Διακοσμητικά
στοιχεία ταμπλό
Multivan

Επενδύσεις 
καθισμάτων
Multivan

01

02



Ορισμένα από τα οχήματα σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον
χρέωση. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά στοιχεία βασίζονται στα
χαρακτηριστικά της Γερμανικής αγοράς και είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
την περίοδο της εκτύπωσης.
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα μπορεί να σας ενημερώσει
σχετικά με τις διαφορές στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
Τα DSG®, TDI® και 4MOTION® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε
άλλες χώρες. Το ότι σε αυτό το έντυπο το εμπορικό σήμα δεν συνοδεύεται από το σήμα ® δεν
σημαίνει ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθαίρετα χωρίς γραπτή
έγκριση από την Volkswagen AG
Το παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνει όλο τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό. Ορισμένοι
εξοπλισμοί μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Nappa
Καφέ Mocha/
Μαύρο Titan
| M | Nappa

Μπεζ Desert/
Μαύρο Titan
| M |

Nappa
Γκρι Moonrock/
Μαύρο Titan
| M |
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