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Ako je možné vyrobiť perfektné úžitkové vozidlo? Túto 

otázku sme položili našim najdôležitejším zákazníkom 

zo všetkých branží. Ich rozmanité potreby a námety 

boli bezprostredne uplatnené pri vývoji.

Nový Crafter.  
Nová dimenzia.

Na krátke trate potrebujem  
  robustný motor.

Nízka nakladacia hrana 
pre ľahšie nakladanie  

    a vykladanie.

    Flotilový manažment,   
 s ktorým mám celý vozový 
  park pod kontrolou.
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       Do môjho 
nákladného priestoru  
 sa musí zmestiť  
  celá dielňa.

Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. Nový Crafter 03

Všetky dôležité  
  rozhrania pre servis  
 na mieste.



Pripravený 
na najväčšie úlohy.

Kompletne novo vyvinutý model.  

Praktický, hospodárny  

a inovatívny ako nikdy predtým.  

Najlepší vo svojej triede.

Najlepšie pracovisko vodiča.
 
Prvý s odpruženým sedadlom ergoComfort 
certifikovaným AGR1)

Najväčší počet odkladacích priestorov 
s rozličnými rozhraniami a prípojkami
Nové vnútorné osvetlenie z LED v kabíne vodiča
Prvý s vyhrievaným multifunkčným kože‑
ným volantom1)

Prvý so zásuvkou 230 V (300 W)1)

Najlepšie zabezpečenie nákladu.
 
Prvý s univerzálnou podlahou od výrobcu1)

Nákladný priestor pripravený pre flexibilné 
regálové systémy
Nový vnútorný nosič pod strechou1)

Až 14 upevňovacích ôk

Najlepšia konektivita.

Príprava pre telematiku  
(rozhranie pre manažment fleetových 
vozidiel)1)

Riadiaca jednotka pre špecifické funkcie 
zákazníka
(pre nadstavby a prestavby)1)

Mobilné online služby Car‑Net1)

Najlepšie možnosti naloženia.
 
Najväčšia výška nákladného priestoru do 2 196 mm
Šírka otvoru posuvných dverí 1 311 mm
Osvetlenie nákladného priestoru z LED1)

O 100 mm nižšia nakladacia hrana3)

Najvyššia úžitková hmotnosť pri pohone 
predných kolies
Objem nákladného priestoru do 18,4 m3

Najlepšie vlastnosti 
do mesta vďaka mnohým 
asistenčným 
a bezpečnostným  
systémom.

Prvý so sériovou multikolíznou brzdou
Prvý so systémom pozorovania okolia  
„Front Assist“ vrátane funkcie  
City Emergency Brake1)

Nový adaptívny tempomat ACC1)

Prvý s elektromechanickým posilňovačom 
riadenia
Prvý s asistentom bočnej ochrany karosérie1)

Nový asistent udržania jazdného  
pruhu „Lane Assist“1)

Prvý s asistentom pri vyparkovaní vozidla1)

Prvý s asistentom manipulácie 
s prívesom „Trailer Assist“1)

Prvý s parkovacím asistentom „Park Assist“1)

Prvý so svetlometmi z LED1)

Najväčšia rozmanitosť 
pohonov.

Nový pohon predných kolies pre maximálnu 
výšku nákladného priestoru
Prvý s 8‑stupňovou automatickou prevodov‑
kou1), 2) pre všetky druhy pohonu: predných, 
zadných2) a všetkých kolies 4MOTION2)

Ponuka prídavných agregátov od výrobcu1)

1) Zvláštna výbava za príplatok.  2) Bude dostupné neskôr.  3) Hodnota platí pre nový Crafter Skriňová dodávka s pohonom predných kolies v porovnaní s verziami s pohonom zadných kolies a všetkých kolies 4MOTION.  Na obrázku je 
zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Vysoká hospodárnosť.
 
Vysoká zostatková hodnota
Nízka spotreba paliva
Nízke prevádzkové náklady

Nový Crafter 05



2017

100 % nový. 100 % inovácií.

Jediný 
so svetlometmi 
z LED.*

* Zvláštna výbava za príplatok.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  www.van‑of‑the‑year.com  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

S novým modelom Crafter sme vyrobili úžitkové vozidlo ako nikdy predtým. Ako kompletne novo vyvi‑

nutý automobil ponúka prepravné riešenia orientované na zákazníkov pri najvyššej hospodárnosti. 

Nový Crafter bol vyladený podľa potrieb a požiadaviek rôznorodých skupín zákazníkov, aby bol najlep‑

ším úžitkovým automobilom vo svojej triede. Najmodernejšia výroba špeciálne pre Crafter v úplne 

novo vybudovanom závode v meste Września, Poľsku, vytvára nové štandardy produkcie.

07Nový Crafter – Exteriér



Odkladacie priestory. 

A  Praktická odkladacia priehradka rozdelená na tri časti
B  Stabilný držiak na nápoje
C Najväčšia odkladacia schránka v triede
D  Priehradka na skladací meter a drobné predmety
E  Odkladacie priestory vo dverách na fľaše (1,5 l), fascikle a i.
Dve nové priehradky v stropnej galérii s veľkým objemom (bez obr.)1)

 
Rozhrania a prípojky. 

F Modul ovládacích tlačidiel pre nadstavby1)

G  Rozhranie USB na nabíjanie mobilných prístrojov1)

H   Príprava pre mobilný telefón s pripojením cez Bluetooth v kombinácii 
so všetkými rádiami a navigačnými systémami1)

I Zásuvky 12 V 
Zásuvka 230 V (300 W) na nabíjanie akumulátorov ručného náradia a laptopov (bez obr.)1) 

Komfort. 

J Vyhrievaný multifunkčný kožený volant1)

K  Extrémne štíhle predné stĺpiky pre optimálny výhľad dookola a dopredu

Najväčšia ponuka sedadiel. 

Celkovo päť sedadiel pre vodiča a spolujazdca umožňuje v kabíne nového modelu 
Crafter vytvoriť komfort podľa potreby. Oproti základnému sedadlu s nastavova‑
ním pozdĺžnej polohy a sklonu operadla poskytuje komfortné sedadlo1) navyše: na‑
stavovanie výšky a dĺžky sedadla, lakťovú opierku (vnútri) a 2‑smerovú bedrovú 
opierku (manuálnu). Komfortné sedadlo „Plus“1) má navyše druhú lakťovú opierku 
a 4‑smerovú bedrovú opierku (elektrickú). Ponuku dopĺňa odpružené sedadlo  
ergoComfort1) (obr. vpravo) a odpružené sedadlo ergoActive1) doplnené  
masážnou funkciou.
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1) Zvláštna výbava za príplatok.  2) Bude dostupné neskôr.  3) Sedadlo ergoComfort bolo 26. 11. 2015 vyznamenané pečaťou kvality AGR od „Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.“ a „Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V.“. 
Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Dve veľké odkladacie priehradky 
v stropnej galérii.1)

9

5

4

1

Prvý s odpruženým sedadlom 
 ergoComfort s certifikátom AGR.1),2)

6

7

8

2

3

Optimálna ochrana chrbta tlmením nárazov 
od cesty a 20‑smerovým nastavením sedadla. 
Kombinácia manuálneho a elektrického 
nastavenia umožňuje bezstupňové prispôsobenie 
podľa smerníc AGR.3) Na želanie aj s vyhrievaním 
a masážnou funkciou.

Odpružené sedadlo  
ergoComfort.1),2)
 
1 Odpružené sedadlo nastaviteľné podľa hmotnosti
2 Nastavenie pozdĺžnej polohy
3 Nastavenie výšky
4 Nastavenie hĺbky
5 Nastavenie sklonu sedadla
6 Nastavenie sklonu operadla
7 Elektrická 4‑smerová bedrová opierka
8 Nastavenie opierky hlavy
9 Nastavenie lakťovej opierky

ergoActive Sitz ergoComfort Sitz
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Hospodárna prevádzka s maximálnymi 
servisnými intervalmi.

Robustné komponenty zvlášť 
odolné proti vysokej teplote.

Modulárne prídavné 
agregáty od výrobcu.

2.0 l TDI (75 kW, 300 Nm)

Pohon predných kolies  
Priemerná spotreba: od 7,4 l/100 km  
Emisie CO2: od 193 g/km

2.0 l TDI (90 kW, 300 Nm)

Pohon zadných kolies s dvojmontážou pneumatík

2.0 l TDI (103 kW, 340 Nm)

Pohon predných, zadných*  
a všetkých kolies 4MOTION* 
Priemerná spotreba: od 7,4 l/100 km  
Emisie CO2: od 193 g/km

*) Dostupný iba v kombinácii s jednomontážou pneumatík

2.0 l TDI (130 kW, 410 Nm)

Pohon predných, zadných  
a všetkých kolies 4MOTION 
Priemerná spotreba: od 7,5 l/100 km 
Emisie CO2: od 196 g/km

Agregáty vyvinuté špeciálne pre požiadavky úžitkového vozidla 

majú dlhú životnosť a spĺňajú najvyššie požiadavky na výkon.  

Aj pri extrémnych jazdných profiloch, ako je rozvoz tovaru 

v meste, dosahujú vysokú životnosť, efektivitu a spoľahlivosť. 

Všetky motory presviedčajú nízkou spotrebou paliva.

Spoľahlivo efektívne:  
novo vyvinuté  
motory TDI.

Konštruovaný a testovaný 
na dlhú životnosť.

Väčší komfort. Pre každú profesiu.

Vysoký komfort a premyslená koncepcia odkladacích priestorov vytvárajú 

nové štandardy v triede veľkých dodávkových automobilov. Aj v oblasti vý‑

bavy pre špeciálne požiadavky ide nový Crafter o krok ďalej. Aby bolo mož‑

né vytvoriť ideálne pracovisko vodiča, dajú sa po prvý raz objednať prvky 

výbavy ako odpružené sedadlo a vyhrievaný multifunkčný volant.

Aeropaket pre nový Crafter  
Skriňová dodávka.

S voliteľným Aeropaketom jazdíte zvlášť 
hospodárne. Obsahuje aerodynamický kryt 
podlahy karosérie, ako aj motory a prevodovky 
vyladené pre optimalizovanú spotrebu paliva.

Dostupné iba pre Crafter Skriňová dodávka s pohonom 
predných kolies. Nedá sa kombinovať s motorom 75 kW 
a super vysokou strechou.

Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 11Nový Crafter – Technológie pohonu09Nový Crafter – Interiér a komfort



Jedinečná rozmanitosť: dve prevodovky.  
Tri druhy pohonu. Navzájom kombinovateľné.

Pohon predných kolies. Pohon zadných kolies.

Motor 75 kW 6‑stupňová manuálna prevodovka

Motor 90 kW –

Motor 103 kW
6‑stupňová manuálna prevodovka/ 
8‑stupňová automatická

Motor 130 kW
6‑stupňová manuálna prevodovka/ 
8‑stupňová automatická

Motor 75 kW –

Motor 90 kW –

Motor 103 kW 6‑stupňová manuálna prevodovka

Motor 130 kW
6‑stupňová manuálna prevodovka/ 
8‑stupňová automatická

Motor 75 kW –

Motor 90 kW
6‑stupňová manuálna prevodovka (iba 
v kombinácii s dvojmontážou pneumatík)

Motor 103 kW
6‑stupňová manuálna prevodovka (iba 
v kombinácii s jednomontážou pneumatík)

Motor 130 kW
6‑stupňová manuálna prevodovka/ 
8‑stupňová automatická

Pohon všetkých kolies 
4MOTION.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.   Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Ako jediná vo svojej triede sa 8‑stupňová automatická prevodovka dá kombinovať s tromi 

druhmi pohonu.* Bola špeciálne vyladená pre jazdné vlastnosti nového modelu Crafter 

a umožňuje komfortnú a úspornú jazdu.

Jediný vo svojej triede  
s 8‑stupňovou automatickou  
prevodovkou pre tri rozličné 
druhy pohonu.

Vysoká hmotnosť prívesu do 3,5 t
Malý priemer otáčania 
Maximálna úžitková hmotnosť
Najlepšia trakcia pri vysokom zaťažení 

Motor uložený vpredu pozdĺžne

Spoľahlivá trakcia
Bezpečné jazdné vlastnosti 
Najlepšia smerová stabilita

Vysoká hmotnosť prívesu do 3,0 t  

Motor uložený vpredu naprieč

Najväčšia úžitková hmotnosť
Vysoká hmotnosť prívesu do 3,0 t 

O 100 mm nižšia nakladacia hrana a nástupná výška
Najväčšia výška nákladného priestoru 

Motor uložený vpredu naprieč

13Nový Crafter – Technológie pohonu



Najlepšia hospodárnosť vďaka 100 % 
kvalite Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Vynikajúca kvalita robí nový Crafter hospodárny ako nikdy predtým. 

Jeho robustné vypracovanie a presvedčivá dlhodobá kvalita minimali‑

zujú náklady na údržbu. Spolu s úspornými motormi a nízkym odporom 

vzduchu je nový Crafter – od investície až po opätovný predaj –  

úžitkovým vozidlom, ktoré sa vyplatí.

Robustné vypracovanie. 

Najnižšie  
prevádzkové náklady.

Nový Crafter má veľmi vysokú prevádzkovú 
efektívnosť. Základom pre vysokú spoľahli‑
vosť je robustné vypracovanie a dlhodobá 
kvalita komponentov. Preto sú intervaly 
na údržbu dlhé, čím sa výrazne redukuje čas 
v servise.

Nízka spotreba paliva.

Úsporné motory TDI a najlepšia aerodynamika 
v triede vytvárajú základ pre nízke náklady 
na palivo. Nový Crafter Skriňová dodávka sa dá 
pre zvýšenie hospodárnosti vybaviť voliteľným 
Aeropaketom. Paket nájdete na strane 10.

Nízka strata hodnoty.

Nový Crafter má najlepšie predpoklady, aby 
po skončení využívania dosiahol vysokú cenu 
pri opätovnom predaji. Je teda investíciou, 
ktorá sa vypláca.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 15Nový Crafter – Hospodárnosť



Na čele svojej triedy:  
nové asistenčné systémy.

Asistent manipulácie s prívesom „Trailer 
 Assist“. Automaticky vmanévruje vozidlo 
s prívesom do priečneho parkovacieho mies‑
ta. Na príjazd k nákladným rampám a iným 
cieľom s prívesom systém preberá cúvanie 
v priamom smere. Vodič musí iba zaradiť 
spiatočku, stlačiť tlačidlo asistenčného sys‑
tému a pomocou ovládača vonkajších spät‑
ných zrkadiel udať smer, ktorým má príves 
zacúvať.     | SD | KO |

Asistent bočnej ochrany karosérie.* Monitoruje 
priestor na bokoch vozidla, pričom opticky 
a akusticky upozorňuje pri kritickom priblížení 
k stĺpom, múrom alebo chodcom.    | SD | KO |

Elektromechanický posilňovač riadenia (bez obr.). 
Premenlivý účinok podľa rýchlosti a aktívne vracanie 
volantu do priameho smeru zlepšuje pocit z jazdy, 
zvyšuje bezpečnosť a umožňuje dosahovať presnosť 
riadenia doteraz neznámu pri úžitkových vozidlách. 
Tvorí základ pre nové asistenčné systémy.      
| SD | KO | VA | PO |

Asistent bočnej 
ochrany karosérie.

* V rámci hraníc systému.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá 
o sériovej a doplnkovej výbave.

Asistent manipulácie s prí‑
vesom „Trailer Assist“.

17Sériová výbava   Zvláštna výbava | SD | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | VA | Valník   | PO | Podvozok Nový Crafter – Asistenčné systémy



Inovatívne asistenčné systémy. 
Teraz aj pre nový Crafter.

„Side Assist“ 
s asistentom 
pri vyparkovaní vozidla.

Asistent stabilizácie 
pri bočnom vetre.

Parkovací asistent 
„Park Assist“.

ACC  
a „Front Assist”.

Parkovací asistent „Park Assist“.1) Umožňuje 
automatické zaparkovanie na niekoľko ťahov 
do pozdĺžneho parkovacieho miesta. Po za‑
radení spiatočky preberá ovládanie riadenia. 
Vodič ovláda iba spojku, pedál akcelerátora 
a brzdu.     | SD | KO |

Ovládanie diaľkových 
svetiel „Light Assist“.

Ovládanie diaľkových svetiel „Light Assist“. 
Pri zaregistrovaní protiidúceho vozidla alebo 
vozidla idúceho vpredu automaticky prepína 
na stretávacie svetlá, aby nedochádzalo k osl‑
ňovaniu iných vodičov. Od rýchlosti 60 km/h 
a pri úplnej tme sa pri aktivovanom systéme 
automaticky zapnú diaľkové svetlá.      
| SD | KO | VA | PO |

Asistent stabilizácie pri bočnom vetre.1) 
Predstavuje čiastkovú funkciu elektronické‑
ho stabilizačného systému a podporuje 
pri silnom nárazovom bočnom vetre auto‑
matickým zásahom prostredníctvom bŕzd.      
| SD | KO |

„Side Assist“ s asistentom pri vyparkovaní 
vozidla.1) Varuje akusticky vodiča, keď pri cú‑
vaní z parkovacieho miesta na cestu rozozná 
iné vozidlo. Ak by vodič nereagoval, systém 
dokáže zásahom brzdami zmierniť následky 
kolízie alebo jej v optimálnom prípade zabrá‑
niť.     | SD | KO |

Adaptívny tempomat ACC.1) Automaticky pri‑
spôsobuje rýchlosť vozidlu idúcemu vpredu 
a zároveň udržiava odstup nastavený vodičom. 
Nastavená rýchlosť sa pritom neprekročí. Zahŕ‑
ňa systém sledovania okolia „Front Assist“.
| SD | KO | VA | PO |

Systém sledovania okolia „Front Assist“ 
s funkciou núdzového brzdenia City Emergen‑
cy Brake.2), 1) V kritických situáciách pomáha 
skrátiť brzdnú dráhu.     | SD | KO | VA | PO |

Asistent udržania jazdného pruhu „Lane 
 Assist“.1) Koriguje smer jazdy pri neúmysel‑
nom opustení jazdného pruhu a súčasne 
upozorňuje vodiča výstražným tónom a tex‑
tovou správou na palubnom počítači.      
| SD | KO | VA | PO |

„Side Assist“ (bez obr.). Upozorňuje výstraž‑
ným svetlom vo vonkajšom spätnom zrkadle, 
keď sa v oblasti mŕtveho uhla nachádza iné  
vozidlo rozoznané senzormi systému.     | SD | 
KO |

ParkPilot (bez obr.). Pri parkovaní akusticky 
upozorňuje na rozoznané prekážky pred a za 
vozidlom, pričom vzdialenosť od prekážok 
zobrazuje aj opticky na displeji.2)    | SD | KO |

Cúvacia kamera „Rear View“ (bez obr.). Uľahču‑
je parkovanie zobrazením obmedzenej oblasti 
za vozidlom na displeji rádia2) alebo navigačné‑
ho systému. Pomocné čiary na zobrazení uľah‑
čujú manévrovanie. Pri vozidlách s ťažným za‑
riadením výrazne napomáha pri nacúvaní  
k prívesu.    | SD | KO |

Tempomat (bez obr.). Udržiava v závislosti 
od stúpania alebo klesania od rýchlosti 
30 km/h želané tempo.     | SD | KO | VA | PO |

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (bez 
obr.).1) Zobrazuje aktuálny tlak v každej pneu‑
matike a upozorní vodiča pri zmene oproti 
predpísanej hodnote.     | SD | KO | VA | PO |

Systém Rozpoznania únavy vodiča (bez 
obr.). Odporúča optickými a akustickými sig‑
nálmi vodičovi urobiť prestávku v jazde, keď 
na základe spôsobu ovládania vozidla 
rozpoz ná únavu.     | SD | KO | VA | PO |

Rozoznávanie dopravných značiek (bez 
obr.).4) Zachytáva dôležité dopravné značky 
a zobrazuje ich na displeji v združenom prí‑
stroji.     | SD | KO | VA | PO |

Svetlomety do hmly s aktívnou funkciou 
pri odbočovaní (bez obr.). Zlepšujú viditeľnosť 
v zlom počasí. Pri odbočovaní vnútorný svet‑
lomet do hmly osvetľuje okraj cesty.   
| SD | KO | VA | PO | 

Asistent zjazdu z kopca (bez obr.).5) Znížením 
otáčok motora, a ak je to potrebné aj zásahom 
brzdami zabezpečuje kontrolovaný a bezpečný 
zjazd z kopca.     | SD | KO | VA | PO |

Asistent rozjazdu do kopca (bez obr.). 
Pri rozjazde zabraňuje samovoľnému pohybu 
vozidla dozadu, čím zlepšuje ovládateľnosť vo‑
zidla.    | SD | KO | VA | PO |

Asistent udržania 
jazdného pruhu  
„Lane Assist“.

1) V rámci hraníc systému.  2) Do 30 km/h.  3) Bude dostupné neskôr.  4) K dispozícii iba v kombinácii s navigačným systémom „Discover Media“.  5) K dispozícii iba v kombinácii 
s pohonom všetkých kolies 4MOTION.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.
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Najmodernejšie bezpečnostné systémy.

Multikolízna brzda.* Po kolízii pribrzdí vozidlo, 
aby v ideálnom prípade zabránila následnej 
kolízii. Vozidlo sa po krátkom oneskorení pri‑
brzdí na rýchlosť 10 km/h, pričom vodič môže 
kedykoľvek opäť prevziať kontrolu. 
| SD | KO | VA | PO |

Multikolízna  
brzda.

Elektronický stabilizačný systém (bez obr.).* 
Zabraňuje nedotáčavosti alebo pretáčavosti 
cieleným pribrzdením jednotlivých kolies.      
| SD | KO | VA | PO |

Protiblokovací systém (ABS). Zabraňuje blo‑
kovaniu kolies pri brzdení, čím zachováva 
ovládateľnosť.     | SD | KO | VA | PO | 
 
Protipreklzový systém (ASR). Zabraňuje 
prešmykovaniu kolies.     | SD | KO | VA | PO |

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDL). Roz‑
deľuje krútiaci moment na kolesá rovnomerne 
bez prešmykovania.      | SD | KO | VA | PO |

Airbag vodiča. Sériovo zvyšuje ochranu 
pri čelnom náraze. Na želanie sa dodáva 
kombinovaný bočný/hlavový airbag vodiča.      
| SD | KO | VA | PO |

Signalizácia nezapnutého pásu vodiča. Po na‑
štartovaní motora opticky a po rozjazde aj akus‑
ticky vyzýva vodiča, aby si zapol bezpečnostný 
pás.     | SD | KO | VA | PO |

* V rámci hraníc systému.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Jediné vozidlo vo svojej triede 
s multikolíznou brzdou.
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Nový Crafter.  
V 96 nových verziách.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 23Nový Crafter – Modelové verzie



Nový Crafter 
Skriňová dodávka.

O 100 mm nižšia 
nakladacia hrana 
pri novom pohone 
predných kolies.2)

1) Hodnota platí pre nový Crafter Skriňová dodávka s dlhým rázvorom s previsom, super vysokou strechou a pohonom predných kolies.  2) V porovnaní s pohonom zadných kolies a pohonom všetkých kolies 4MO‑
TION.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

      Vďaka nižšej nakladacej hrane 
 ušetrím každý deň približne  
   20 výškových metrov.

Nový Crafter Skriňová dodávka boduje najlepšími mož‑

nosťami naloženia a zabezpečenia nákladu vo svojej 

triede. Nové rozmery sú ideálne pre bežné nosiče nákla‑

du ako europalety a kolieskové kontajnery. Pre väčšiu 

flexibilitu nákladného priestoru je k dispozícii príprava 

z výroby pre regálové sústavy, voliteľná univerzálna 

podlaha a nový voliteľný vnútorný strešný nosič.

Najväčšia nakladacia šírka  
a šírka otvoru  
posuvných dverí 1 311 mm.

Najnižší odpor vzduchu 
vo svojej triede.

Najväčšia výška nákladného 
priestoru do 2 196 mm.1)
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02

01 Drevená podlaha.1), 2) Drevená podlaha hrubá 8 mm v nakladacom priestore tvorí optimálnu plochu 
pre váš náklad. Robustné bukové drevo zaručuje vynikajúcu stabilitu a dlhú životnosť.

Zadné krídlové dvere (bez obr.). Dve krídla zadných dverí, siahajúce až po strechu, majú uhol otvorenia 180°, 
ktorý sa na želanie dá zväčšiť až na 270°.

Až do 14 upevňovacích ôk (bez obr.). Na bezpečné upevnenie nákladu popruhmi a sieťami má nový Crafter dve prí‑
davné upevňovacie oká na deliacej stene. Výklopné oká sú zapustené do podlahy. Na zníženie rizika potknutia sa 
v oblasti dverí dajú sklopiť na dve strany.

Príprava na karosérii pre regálové sústavy. (bez obr.). Šesťuholníkové otvory pre závitové skrutky M6 
pod a nad oblasťou okien uľahčujú montáž regálov a skriniek. Horizontálny odstup medzi otvormi  
je 100 mm.

02 Univerzálna podlaha.1), 2) Táto drevená podlaha predstavuje ideálnu prípravu na montáž skrinkových sys‑
témov rozličných výrobcov. Špeciálne adaptéry (A) vo vyfrézovaných otvoroch drevenej podlahy umožňujú 
jednoduché upevnenie skrinkových systémov. Na želanie môže byť univerzálna podlaha vybavená upevňova‑
cími koľajničkami (B) v priečnom alebo pozdĺžnom smere.

Odkladacie vaky na zadné dvere (bez obr.).1) V odnímateľných odkladacích vakoch sa dá bezpečne uložiť 
drobné náradie v pohotovom dosahu.

Ochranné mreže na zadné dvere (bez obr.).1) Chránia okná v zadných dverách a zvyšujú ochranu pred krádežou.

01

B B

A A

1) Zvláštna výbava za príplatok.  2) Môže viesť k predĺženiu dodacej lehoty.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte 
sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Inovatívne riešenia  
v nakladacom priestore.

Jediný s voliteľnou univerzálnou podlahou pre regálové a skrinkové systémy.

Príprava z výroby na karosérii pre regálové sústavy. 

Na želanie stabilná drevená podlaha z bukového dreva.

Až do 14 výklopných upevňovacích ôk v podlahe.

Jediný s prípravou na karosérii 
pre regálové systémy.

Univerzálna podlaha umožňuje 
bezproblémovú montáž a demontáž 
skrinkových systémov  
– úplne bez lepenia a vŕtania.
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03 | 04

05 Obloženie bokov až po strechu z preglejky.* Platne z preglej‑
ky hrubej 5 mm sú zvlášť odolné.

06 Upínacie lišty.* Na optimálne upevnenie nákladu sa dodávajú 
robustné kovové lišty na boky nákladného priestoru, deliacu ste‑
nu, rám strechy a univerzálnu podlahu.

01 Deliaca stena bez okna. Deliaca 
stena podľa DIN 75410‑3 je komplet‑
ne uzavretá. Odkladací priestor 
nad kabínou vodiča je k dispozícii 
na želanie pre vysokú strechu – pri su‑
per vysokej streche je štandardom.

02 Deliaca stena s oknom a ochran‑
nou mrežou.* Jedinečná šikmá poloha 
skla zabraňuje reflexiám v zornom poli 
vodiča. Mreža zvyšuje ochranu okna, vo‑
diča a spolujazdca, napríklad pri náhlom 
prudkom brzdení. Okno je na výber 
v dvoch verziách:  
ako pevné alebo posuvné.

03 Obloženie bokov do polovičnej výšky z plastových panelov 
s dutými komorami.* Zvlášť robustné je obloženie nákladného 
priestoru z plastových panelov s dutými komorami. Sú namontova‑
né od podlahy až po úroveň okien a dajú sa zvlášť ľahko čistiť.

04 Úložné boxy nad vnútornými podbehmi.* Sú upevnené v na‑
kladacom priestore nad obidvoma vnútornými podbehmi a posky‑
tujú napr. miesto na náradie, výstražné vesty a rukavice.

01 02 0807

08 Vnútorné svetlá z LED. Štyri svetlá z LED zabezpečujú intenzívne a rovno‑
merné osvetlenie nákladného priestoru.

Zásuvky 12 V (bez obr.).* Na zadnom stĺpiku krídlových dverí a stĺpiku bočných 
posuvných dverí sú integrované zásuvky 12 V. Vozidlá s dvoma posuvnými dve‑
rami majú tri zásuvky.

Zásuvky 230 V vonku a vnútri (bez obr.).* Cez vonkajšiu zásuvku 230 V CEE sa 
privádza do vozidla elektrický prúd s príkonom do 2 300 W do zásuvky v nakla‑
dacom priestore. To umožňuje prevádzku elektrických zariadení vo vozidle. Sú‑
časťou kompletu je istič a nabíjačka na batériu vozidla.

07 Vnútorný nosič pod strechou.* Umožňuje jednoduché uloženie podlhovastých predmetov. Dva oblúkové rámy sú posuvné v naklada‑
com priestore a dajú sa prispôsobiť dĺžke prevážaných vecí. Keď sa nosiče nepoužívajú, dajú sa jednoducho demontovať. 

Paket okien (bez obr.).* Paket okien umožňuje váš Crafter vybaviť celkom individuálne, až po plne zasklenú skriňovú dodávku.

Diagonálne odvetranie nákladného priestoru (bez obr.).* Aby bolo zabezpečené odvetranie plynov, nákladný priestor má dva diagonálne 
umiestnené vetracie otvory.

Nové riešenia na oddelenie, 
zabezpečenie a prácu.

05 | 06

* Zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Nový voliteľný vnútorný nosič pod strechou  

na dlhé predmety.

Na želanie s upínacími lištami na všetkých stenách.

Jediný s flexibilne prispôsobiteľným 
vnútorným nosičom pod strechou.
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Verzie  
nový Crafter Skriňová dodávka

1) Pri pohone predných kolies, pohone všetkých kolies 4MOTION a pohone zadných kolies s jednomontážou pneumatík. Hodnoty výšky oproti ceste podliehajú tolerancii ±50 mm.  2) Bude dostupné neskôr.  3) Vnútorná výška pri pohone predných kolies.  4) Nie je k dispozícii pri normálnej streche.   
5) Nie je k dispozícii pri super vysokej streche.  6) Objem nákladného priestoru pri pohone predných kolies.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Dlhý rázvor s previsom2), 4)  
(4 490)

Dlhý rázvor4)  
(4 490)

Krátky rázvor5)  
(3 640)

Vysoká strecha

Normálna strecha

Super vysoká strecha

Rozmery vozidla v mm

Prehľad modelových verzií nájdete na strane 49.

Dĺžka vozidlaDĺžka vozidla 7 391 Dĺžka vozidla 6 836 Dĺžka vozidla 5 986

Vonkajšia výška vozidla 2 7981), 2) 
 Vnútorná výška 2 1963)3)

Vonkajšia výška vozidla 2 3551), 2) 
 Vnútorná výška 1 7263)3)

Vonkajšia výška vozidla 2 5901) 
 Vnútorná výška 1 9613)3)

Rázvor. Krátky rázvor Dlhý rázvor
Dlhý rázvor 
s previsom

Sedadlá.
Kabína s 2 alebo 3 sedadlami.

Nákladný 
priestor6) 
s europaletami.
800 x 1 200 mm.

Nákladný 
priestor6)  
s europaletami 
typu 3.
1 000 x 1 200 mm.

Nákladný 
priestor6) 
s kolesovými 
kontajnermi.
720 x 830 mm.

Nakladacie rozmery. Dĺžka: 3 450 mm
Šírka: 1 832 mm

Dĺžka: 4 300 mm
Šírka: 1 832 mm

Dĺžka: 4 855 mm
Šírka: 1 832 mm

16,4 m3–  

18,4 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
9,9 m3– 

11,3 m3

9,9 m3– 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

9,9 m3 – 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

Najlepšie nakladanie  
vo svojej triede.
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Nový Crafter Kombi.*

Nový Crafter Kombi* ponúka komfort na dvoch až 

deviatich sedadlách a mnoho miesta pre batožinu 

alebo vybavenie. Či pohodlná preprava osôb v hote‑

lovej branži, prevoz pracovníkov medzi stavbami ale‑

bo vozidlo výlučne na prepravu nákladu – profitujte 

z variability kabíny verzie kombi, umožňujúcej pres‑

ne prispôsobiť vozidlo vašim potrebám.

     Väčšia vnútorná výška 
  a ľahšie nastupovanie  
 pre mojich pasažierov.  
   Na to sa teším.

* Bude dostupné neskôr.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 33Nový Crafter – Kombi



Nový Crafter Valník.

          Preprava osôb, nákladu,  
                offroad. To všetko  
       v jednom vozidle.

Nový Crafter Valník presviedča veľkosťou ložnej plochy, 

výbavou a ponukou sedadiel. Veľká rôznorodosť verzií 

umožňuje perfektné prispôsobenie rozmanitým užíva‑

teľským profilom. Na výber je jednokabína s maximál‑

ne troma miestami na sedenie, dvojkabína s maximál‑

ne siedmimi miestami a ložná plocha s dĺžkou 

od 2 700 mm do 4 700 mm.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 35Nový Crafter – Valník



Všestranné a spoľahlivé 
prepravné riešenia.

01 Kotviace oká. Na upevnenie nákladu je v podlahe zapustených až 
do 10 kotviacich ôk, ktoré sa dajú zaklopiť do ložnej plochy.

02 Úložná skrinka na ložnej ploche.1), 2) Úložná skrinka z hliníka, pevne pris‑
krutkovaná k ložnej ploche, má objem 640 l a nosnosť 240 kg. Plynová vzpera 
zabezpečuje ľahké otvorenie a fixovanie veka.

4‑miestna lavica (bez obr.). Dvojkabína má pod zadnou 4‑miestnou lavicou do‑
datočný odkladací priestor na náradie.

01

02

Až do desať upevňovacích ôk na fixovanie nákladu.

Premyslený prepravný systém na náradie a materiál.

Do 9,6 m2 ložnej plochy.

1) Hodnoty platia pre nový Crafter Valník s jednokabínou a dlhým rázvorom s previsom.     2) Zvláštna výbava za príplatok.  3) Môže viesť k predĺženiu dodacej lehoty.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej 
a doplnkovej výbave.

03 Držiak na rebrík.1) Vpredu na ložnej ploche je upevnená po‑
zinkovaná konštrukcia, ktorá slúži na rýchlu prepravu rebríkov 
a iných dlhých predmetov. Na želanie sa montuje aj držiak 
na rebrík na zadnom konci ložnej plochy. Jeho priečny nosník 
sa dá fixovať v troch výškach v krokoch po 115 mm.

Multifunkčná dvojmiestna lavica spolujazdcov (bez obr.). 
Zlepšuje využiteľnosť predného radu sedadiel. Stredné se‑
dadlo, úplne sklopné dopredu s integrovanými držiakmi 
na nápoje vytvára praktickú pracovnú plochu. A odkladací 
priestor pod sedadlom poskytuje veľa miesta na náradie.

Úložné schránky (bez obr.).1) Až do päť uzamykateľných úlož‑
ných schránok na náradie môže byť namontovaných na každej 
strane vozidla pod ložnou plochou. Majú objem po 71,5 l 
a nosnosť po 40 kg.

Rámová konštrukcia s plachtou (bez obr.).1), 2) Robustná kon‑
štrukcia rámu plachty s nasadzovacími nástavcami na bočnice 
a kvalitná autoplachta sú k dispozícii v rozličných výškach 
a farbách. 

03
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5,5 m2 7,1 m2

Verzie  
nový Crafter Valník.

7,1 m2 8,8 m2

Dvojkabína JednokabínaDlhý rázvor s previsom2) 
(4 490)

Rozmery vozidla v mm

Dlhý rázvor 
(4 490)

Krátky rázvor  
(3 640)

Dĺžka vozidla

1) Pri dvojkabíne s pohonom predných kolies, pohonom všetkých kolies 4MOTION a pohonom zadných kolies s jednomontážou pneumatík. Hodnoty výšky oproti ceste podliehajú tolerancii ±50 mm.  2) Hodnota platí pre nový Crafter Valník s jednokabínou a dlhým rázvorom s previsom.  
Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Prehľad modelových verzií nájdete na strane 49.

Dĺžka vozidla 7 404

Normálna strecha
Výška 2 3301)

Dĺžka vozidla 7 004 Dĺžka vozidla 6 204

         Upevňovacie  
  a úložné možnosti  
    ako potrebujete.

Silné detaily valníka.

Na veľké výzvy nový Crafter reaguje vynikajúcou výbavou. 

Valník poskytuje spoľahlivé riešenia na prepravu ťažkých 

strojov, rozmanitej výbavy a materiálu, ktoré presviedčajú 

pri každodennej pracovnej činnosti.

Rázvor. Krátky Dlhý Dlhý s previsom

Jednokabína.
S 2 alebo 3 miestami  
na sedenie.

Ložná plocha.

Rozmery  
ložnej plochy.

Šírka: 2 040mm
Dĺžka: 3 500 mm

Šírka: 2 040 mm
Dĺžka: 4 300 mm

Šírka: 2 040 mm
Dĺžka: 4 700 mm

Dvojkabína.
So 6 alebo 7 miestami  
na sedenie.

Ložná plocha.

Rozmery ložnej 
plochy.

Šírka: 2 040 mm
Dĺžka: 2 700 mm

Šírka: 2 040 mm
Dĺžka: 3 500 mm

9,6 m2
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Nový Crafter Podvozok pre individuálne nadstavby.

Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti je perfektným základom aj pre ťažké nadstavby: nový Crafter Podvozok. Príklady 

nadstavieb nájdete tu a na nasledujúcich stranách, ako aj na umbauportal.de 

Modulárne prídavné 
agregáty pre zásobovanie 

energiou podľa potreby.

Krátky rázvor (3 640)Dlhý rázvor (4 490) Rozmery vozidla v mmDlhý rázvor s previsom2) 
(4 490)

Dvojkabína Jednokabína

Dĺžka vozidla  
7 211

Dĺžka vozidla 
6 8461)

Dĺžka vozidla 
5 9961)

Prehľad modelových verzií nájdete na strane 49.

1) Pri montáži zadného priečnika v úzkom vyhotovení sa dĺžka vozidla zmenšuje o 28 mm.  2) Hodnota platí pre nový Crafter Podvozok s jednokabínou a dlhým rázvorom s previsom.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové 
vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Zásahové vozidlo Vozidlo na prepravu skla Skriňové vozidlo so zdvíhacím čelom

Vyklápač Vozidlo na ramenové kontajnery Vozidlo na hákové kontajnery

Valník Odťahovacie vozidlo Zdvíhacia plošina

Valník s plachtou Vyklápač s hydraulickou rukou Záchranné vozidlo

Skriňová nadstavba Chladiaca nadstavba Obytný automobil

41Nový Crafter – Podvozok



Optimálna príprava  

pre nadstavby a prestavby.

Integrácia špeciálnych funkcií z výroby.

Najlepšie riešenia pre nadstavby 
a prestavby vo svojej triede.

01 Veliteľské vozidlo zásahu. Nový Crafter má ideálne vlastnosti 
pre prestavbu na veliteľské vozidlo zásahu ELW 1 podľa normy 
DIN s dvoma pracovnými miestami vpredu a jedným vzadu. 
Okrem digitálnej rádiostanice a svetelných signalizačných zaria‑
dení, ako aj voľne programovateľného rozhrania patria k výbave 
aj parkovacie senzory. Pre zvýšené nároky na energiu má veliteľ‑
ské vozidlo zásahu batériu so zvýšenou kapacitou, druhý elektric‑
ký generátor (180 A), obvod zabezpečujúci chod motora aj po vy‑
tiahnutí kľúča, druhý výparník klimatizácie a dva výmenníky tepla. 
Pomocou prídavnej konzoly sa dajú centrálne ovládať špeciálne 
funkcie.

02 Mobilná dielňa. Veľký nákladný priestor nového modelu Crafter s vysokou strechou je ideálnou 
bázou pre prestavbu na mobilnú dielňu. K výbave patria determálne sklá, štyri zásuvky, tri regálové 
vane, pracovná doska so zverákom a žlté signálne majáky na streche.

02

02

02

Modulárne prídavné agregáty (bez obr.) Pre špeciálne nadstavby so zvýšenou 
spotrebou energie môže byť nový Crafter vybavený modulárnymi prídavnými 
agregátmi na motore. Výhodami cenovo prístupnej integrácie z výroby je vy‑
soká spoľahlivosť a údržba v rámci normálnych servisných termínov. Na výber 
sú štyri verzie: elektrický generátor do 250 A; elektrický generátor plus kom‑
presor klimatizácie; elektrický generátor plus dva kompresory klimatizácie; 
dva elektrické generátory (po 180 A) plus kompresor klimatizácie.

Programovateľná riadiaca jednotka pre nadstavby. Umožňuje výrob‑
com nadstavieb vytvoriť ich nadstavby tak, že sa dajú napr. ovládať 
pomocou smartfónu. Špecifická riadiaca jednotka pre nadstavby sa 
dá voľne programovať, má individuálne konfigurovateľné vstupy a vý‑
stupy a umožňuje reguláciu otáčok motora.

Ďalšie prípravy. Z výroby si môžete objednať nový Crafter na žela‑
nie aj s retardérovou brzdou, zdvíhacím zadným čelom, ako aj 
3‑stranný vyklápač, valník so zníženou ložnou plochou, svetelnými 
majákmi a obvodom zabezpečujúcim chod motora aj po vytiahnutí 
kľúča.

0101

 Plne vybavená 
mobilná dielňa.

  Najnovšia  
 komunikačná  
   technika.

Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 43Nový Crafter – Nadstavby a prestavby 



03 Vozidlá na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou. So zvlášť nízkou nástupnou výškou je nový Crafter s pohonom pred‑
ných kolies optimálnym základom pre prestavbu s lineárnym výťahom alebo spúšťaním zadnej časti. Optimálne vybavenie 
na jazdu v meste poskytujú voliteľné asistenčné systémy: parkovacie senzory, parkovací asistent, cúvacia kamera a asistent 
ochrany bokov karosérie. Na zvýšenie komfortu v interiéri sa dá nový Crafter vybaviť prídavným kompresorom klimatizácie, 
druhým výparníkom, druhým výmenníkom tepla a madlami na nastupovanie na zadných stĺpikoch karosérie.

03

03

03

 Bezpečná mobilita 
pre všetkých.

Podrobné popisy všetkých nadstavieb a prestavieb 
nájdete na: umbauportal.de

Výrazne rýchlejšie  
  nastupovanie  
 a vystupovanie.

    Spoľahlivosť 
pri vysokých 
vonkajších  
  teplotách.

02

0201

01

02 Vozidlo na rozvážku a prepravu balíkov. Optimálnu prístupnosť nákladného priestoru poskytuje deliaca ste‑
na s prechodom a sklopné sedadlo spolujazdca. Väčšiu flexibilitu a bezpečnosť poskytujú sklopné regály DHL 
a cúvacia kamera „Rear View“. Nakladanie a vykladanie uľahčuje zvlášť nízka nástupná výška, schodík vzadu 
a závesy zadných krídlových dverí so zväčšeným uhlom otvorenia.

01 Chladiarenské vozidlo. Modulárne prídavné agregáty uľahčujú prestavbu na chladiarenské vozidlo 
na prepravu potravín alebo liekov. Aby bolo možné nákladný priestor optimálne temperovať, patrí k výbave 
strešný výparník, prídavný generátor, kompresor klimatizácie a druhý výmenník tepla. Zvlášť ľahké naklada‑
nie a vykladanie interiéru izolovaného sklolaminátom umožňujú závesy posuvných dverí so zvýšeným boč‑
ným zdvihom.

Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 45Nový Crafter – Nadstavby a prestavby



01 Rebrík na zadných dverách. Umožňuje rýchly 
prístup pri manipulácii s nákladom na streche. Vďa‑
ka priamemu upevneniu rebríka na zadných dve‑
rách je ich neobmedzené otváranie naďalej možné. 
| SD | 

02 Dve upevňovacie tyče. Umožňujú bezpečnú pre‑
pravu rozmanitého nákladu. Na flexibilné umiestnenie 
v nakladacom priestore sa dajú upevňovacie tyče 
rýchlo nasadiť a demontovať.     | SD |

06 Chladiaci a teplo udržiavajúci box. V boxe s ob‑
jemom 25 litrov sa dajú postojačky prepravovať 
2‑litrové fľaše. Zásobovanie energiou je z autobaté‑
rie alebo zásuvky 230 V.      
| SD | KO | VA | PO |

07 Multifunkčný box na dvojmiestnu lavicu spolu‑
jazdcov. Rozličné odkladacie priestory a veko využiteľ‑
né ako písacia podložka rozširujú funkčnosť kokpitu 
na mobilnú kanceláriu. Odnímateľný box medzi spolu‑
jazdcom a vodičom sa upevňuje držiakom na opierke 
hlavy a bezpečnostným pásom.     | SD | KO | VA | PO |

08 Strop nákladného priestoru „Vario Protect“. 
Na ochranu strechy má obklad stropu vyfrézovaný 
do kontúry zvlášť robustné vyhotovenie. Strop „Vario 
Protect“ je odolný proti nárazom, chemikáliám 
a vplyvom počasia.     | SD | KO | VA | PO |

09 Odpružený schodík vzadu. Vďaka zaveseniu 
na listových pružinách dokáže odpružiť ľahké  
kolízie.     | SD | KO | VA | PO |

03 Sieť na zabezpečenie nákladu. Popruh po obvode slúži na spoľahlivé zabezpečenie nákladu. Karabínky 
s napínacím popruhom sa dajú upevniť na okách vo vozidle alebo pomocou osobitne dodávaných úchytov 
na systém upínacích líšt vo vozidle.     | SD |

04 Základný nosič. Nosič vyrobený z hliníka a pozinkovaných plechov sa aretuje na koľajničkách v profile 
C. Je k dispozícii iba pre normálnu strechu a má nosnosť 150 kg.      | SD | KO |

05 Kontajner na rúry. Hodí sa na prepravu napr. kúrenárskych rúr do dĺžky 3 m. Kontajner na rúry sa 
montuje na strešný nosič.    | SD | KO |

Špeciálna výbava.

01

04

0503

06 08

09

Rozšírte si možnosti nového modelu Crafter priamo z výroby. Všetky 

komponenty sú perfektne prispôsobené vozidlu a odborne namonto‑

vané. Prvky špeciálnej výbavy sa dajú objednať u vášho partnera 

 Volkswagen Úžitkové vozidlá.

0702
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Exteriér
16‑palcové disky z oceľového plechu, strieborné, 
s krytkou stredu
Plnohodnotné rezervné koleso z ocele
Zdvojené halogénové svetlomety H7
Čierna maska chladiča s chrómovanou lištou hore
Čiastočne lakované nárazníky1)

Bočné ochranné lišty
Determálne sklá

Interiér
Látkové poťahy „Austin“ v čiernej Titán
3 miesta na sedenie (Kombi 2 samostatné)
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Sústava odkladacích priestorov
Štyri držiaky na nápoje v kabíne
Vnútorné svetlá z LED
Gumová podlaha v kabíne vodiča

Funkčnosť
BlueMotion Technology so systémom Štart‑Stop 
a rekuperáciou energie pri brzdení
Rádio Audio s Bluetooth, USB, SD, AUX
Kúrenie s elektronickou reguláciou
Dve zásuvky 12 V v kabíne vodiča
Uzamykateľná a osvetlená skrinka pred spolujazdcom
Elektrické ovládanie okien
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Bezpečnosť
Multikolízna brzda
Asistent rozjazdu do kopca
Denné svetlá
Airbag vodiča
Elektronický stabilizačný systém 
ABS, ASR, EDL
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného  
pásu vodiča
Imobilizér, elektronický
Elektromechanický posilňovač riadenia

Nové modelové verzie Crafter.

1) Nie je k dispozícii v kombinácii s farbou oranžová Bright a zvláštnym lakovaním.  2) Bude dostupné neskôr.  3) Pri pohone predných kolies, pohone všetkých kolies 4MOTION a pohone zadných kolies s jednomontážou pneumatík. Hodnoty výšky oproti ceste podliehajú tolerancii ±50 mm.  
4) Vnútorná výška pri pohone predných kolies.  5) Pri montáži zadného priečnika v úzkom vyhotovení sa dĺžka vozidla zmenšuje o 28 mm.  Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

Sériová výbava všetkých 
verzií pre nový Crafter.

Skriňová dodávka Krátky rázvor Dlhý rázvor Dlhý rázvor s previsom Valník Krátky rázvor Dlhý rázvor Dlhý rázvor s previsom

 
Dĺžka vozidla 
Vnútorná dĺžka

5 986 mm 
3 450 mm

6 836 mm 
4 300 mm

7 391 mm 
4 855 mm

Dĺžka vozidla 6 204 mm 7 004 mm 7 404 mm

Normálna strecha2)

Výška vozidla3): 2 355 mm 
Vnútorná výška4): 1 726 mm

––– ––– Jednokabína
Výška vozidla3): 2 312 mm

Vysoká strecha
Výška vozidla3): 2 590 mm 
Vnútorná výška4): 1 961 mm

Dvojkabína
Výška vozidla3): 2 330 mm

–––

Super vysoká strecha2)

Výška vozidla3): 2 798 mm 
Vnútorná výška4): 2 196 mm

––– ––– ––– ––– –––

Kombi3) Krátky rázvor Dlhý rázvor Podvozok Krátky rázvor Dlhý rázvor Dlhý rázvor s previsom

 
Dĺžka vozidla 
Vnútorná dĺžka

5 986 mm 
3 450 mm

6 836 mm 
4 300 mm

––– Dĺžka vozidla 5 996 mm 6 846 mm 7 211 mm

Normálna strecha2)

Výška vozidla3): 2 355 mm 
Vnútorná výška4): 1 568 mm

––– ––– Jednokabína
Výška vozidla3): 2 312 mm

Vysoká strecha
Výška vozidla3): 2 590 mm 
Vnútorná výška4): 1 803 mm

––– Dvojkabína
Výška vozidla3): 2 330 mm

–––
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02

01 03

Laky.

04

05

06

07

08

01 Biela Candy. Základný lak. 
| SD | KO | VA | PO | 
02 Červená Cherry. Základný lak. 
| SD | KO | VA | PO | 
03 Oranžová Bright. Základný lak. 
| SD | KO | VA | PO | 
04 Zelená Ontario. Základný lak. 
| SD | KO | VA | PO | 
05 Modrá Ocean. Základný lak. 
| SD | KO | VA | PO |

06 Strieborná Reflex. Metalizovaný lak. 
| SD | KO | VA | PO | 
07 Šedá Indium. Metalizovaný lak. 
| SD | KO | VA | PO | 
08 Čierna Deep. Lak s perleťovým efektom. 
| SD | KO | VA | PO | 

Kolesá a poťahy sedadiel.

01 Disk z oceľového plechu 6,5 J x 16 strieborný  
so stredovou krytkou.  
S pneumatikou 205/75 R 16 C.  | SD | KO | VA | PO |
02 Disk z oceľového plechu 6,5 J x 16 čierny so 
stredovou krytkou.   
S pneumatikou 205/75 R 16 C.     | SD | KO | VA | PO |
03 Disk z oceľového plechu 6,5 J x 16 s celoplošnými 
krytmi kolies. S pneumatikou 205/75 R 16 C.  
| SD | KO | VA | PO |

04 Disk z ľahkej zliatiny „Lismore“ 6,5 J x 17. 
S pneumatikou 235/65 R 17 C.     | SD | KO | VA | PO |
05 Látkové poťahy sedadiel „Austin“  
v čiernej Titán     | SD | KO | VA | PO | 
06 Látkové poťahy sedadiel „Memphis“* 
v čiernej Titán     | SD | KO | VA | PO | 
07 Robustné látkové poťahy sedadiel „Marathon“ 
v prevedení Palladium     | SD | KO | VA | PO | 
08 Koženkové poťahy „Mesh“  
 v prevedení Palladium  | SD | KO | VA | PO |

0201

03

04

05

07

06

08

1) K dispozícii iba v kombinácii s balíkom Trendline.     2) Bude dostupné neskôr.     Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave. 51Sériová výbava   Zvláštna výbava | SD | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | VA | Valník   | PO | Podvozok Nový Crafter – Laky, kolesá a poťahy



Výbavy.

05 Nástupný schodík v nárazníku, široký. Siaha po celej šírke zadnej steny a uľahčuje nakladanie a vykladanie 
nákladu.    | SD | KO |

06  Nástupný schodík v nárazníku, v polovičnej šírke. Siaha cez polovicu zadnej časti vpravo a uľahčuje nakla‑
danie a vykladanie nákladu. Dá sa kombinovať s ťažným zariadením pre príves s hmotnosťou do 3,5 t.      
| SD | KO | 

Príprava pre strešný nosič (bez obr.). Montážne koľajničky v profile C na streche umožňujú dodatočnú mon‑
táž strešných nosičov, strešných košov a iných držiakov.     | SD | KO | 

Strešný nosič s pojazdnou kladkou (bez obr.). Na tomto nosiči sa dajú bezpečne prepravovať dlhé predmety.      
| SD | KO |

Príprava pre ťažné zariadenie (bez obr.). K dispozícii sú rozličné ťažné zariadenia pre hmotnosť prívesu do 3,5 t.     
| SD | KO | VA | PO |

Pevné ťažné zariadenie (bez obr.). Umožňuje ťahať príves do hmotnosti 3,5 t – vrátane elektronického stabili‑
začného systému so stabilizáciou prívesu.     | SD | KO | VA | PO |

03 Ťažné zariadenie s guľovou hlavicou, odnímateľné. Umožňuje bezpečne a spoľahlivo ťahať prívesy 
do hmotnosti 3,5 t.     | SD | KO | VA | PO |
 
04 Ťažné zariadenie s čapom. Je dimenzované pre prívesy do hmotnosti 2 t – vrátane elektronického stabili‑
začného systému so stabilizáciou prívesu.     | SD | KO | VA | PO |

Lapače nečistôt (bez obr.). Ochrana karosérie pred vyhadzovanou nečistotou a kameňmi.     | SD | KO | VA | PO |

02 Balík Trendline. Obsahuje v kabíne vodiča dve priehradky v stropnej galérii so svetlami na čítanie, komfortné sedadlo vodiča s látkovým 
poťahom „Memphis“, dve prídavné zásuvky 12 V, osvetlenie schodíkov, rozšírené tlmenie hluku a rozličné chrómované prvky. Prvkami balíka 
v exteriéri sú svetlomety do hmly s aktívnou funkciou pri odbočovaní, veľkoplošné kryty kolies s chrómovaným logom „VW“ a markantné 
chrómované lišty na mriežke v prednom nárazníku.      | SD | KO | VA | PO |

Držiak na rebrík (bez obr.). S týmto držiakom sa dajú rebríky bezpečne prepravovať – bez trasenia a hrkotania.       | SD | KO |

Strešné majáky (bez obr.). Vozidlo so zapnutými strešnými majákmi je lepšie viditeľné pre iných účastníkov cestnej premávky.       | SD | KO |

Druhé posuvné dvere (bez obr.). Zlepšujú naložiteľnosť otvorom šírky 1 311 mm na ľavej strane vozidla.    | SD | KO |

01 Svetlomety z LED. Denné, tlmené a diaľkové svetlá sú vytvorené z energeticky 
úsporných svietiacich diód LED. Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť 
LED zvyšuje bezpečnosť a znižuje pravdepodobnosť výpadku.     | SD | KO | VA | PO |

Balík Svetlá a viditeľnosť (bez obr.). Pre lepšiu viditeľnosť balík obsahuje svetelný 
senzor automaticky zapínajúci svetlá pri zníženej viditeľnosti a dažďový senzor 
ovládajúci stierače. Funkcie „Coming Home/Leaving Home“ osvetlením okolia vo‑
zidla pri odomknutí a zam knutí zvyšujú pohodlie a bezpečnosť.      
| SD | KO | VA | PO |
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1) Pre nový Crafter Skriňová dodávka a nový Crafter Kombi sa na želanie dodávajú dva prídavné reproduktory vzadu. Tento prvok výbavy bude dostupný neskôr.  2) K dispozícii iba s rádiom „Media“ 
a rádio‑navigačným systémom „Discover Media“.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

01 Multifunkčný kožený volant, vyhrievaný. Zvlášť príjemne padne do ruky a umožňuje pohodlné ovláda‑
nie. Tlačidlami sa dá ovládať napr. rádio alebo navigačný systém, mobilný telefón vodiča alebo tempomat.     
| SD | KO | VA | PO |

Digitálny tachograf (bez obr.). Tachograf digitálne zaznamenáva prejdenú trasu a automaticky upozorňuje 
vodiča pred prekročením povoleného času jazdy.     | SD | KO | VA | PO |

Riadiaca jednotka pre flotilový manažment a príprava pre telematiku (bez obr.). Umožňuje zvlášť jednoduchú 
integráciu existujúcich systémov. Kompatibilná so všetkými bežnými značkami telematických systémov.      
| SD | KO | VA | PO |

02 Multifunkčný volant. Kolískové tlačidlá umožňujú pohodlné a bezpečné ovládanie palubného počítača, 
mobilného telefónu, rádia a navigačného systému.     | SD | KO | VA | PO |

03 Palubný počítač. Na displeji v združenom prístroji zobrazuje aktuálne informácie, ako napr. prejdenú 
vzdialenosť, vonkajšiu teplotu a priemernú spotrebu paliva.     | SD | KO | VA | PO |

04 Palubný počítač „Plus“. Monochromatický displej TFT zobrazuje aktuálne informácie, ako napr. vonkaj‑
šiu teplotu, dojazd, priemernú rýchlosť a priemernú spotrebu paliva. Okrem toho umožňuje pohodlné ovlá‑
danie asistenčných systémov a rýchlu kontrolu funkcií vozidla.     | SD | KO | VA | PO |

05 Rádio „Audio“. Prístroj má monochromatický displej TFT, výkon 2 x 20 W, dva reprodukto‑
ry1), čítačku na kartu SD, rozhranie USB, vstup AUX‑IN a modul Bluetooth na pripojenie mobil‑
ných telefónov.    | SD | KO | VA | PO |

06 Rádio „Media“. Prístroj má farebný dotykový displej TFT so senzorom priblíženia a uhlo‑
priečkou 20,8 cm (8,0 palca), zdvojený tuner s fázovou diverzitou pre optimálny príjem, mecha‑
niku CD‑prehrávača, kompatibilnú s MP3 a WMA, výkon 4 x 20 W, štyri reproduktory1), čítačku 
na kartu SD, rozhranie USB, vstup AUX‑IN a modul Bluetooth na pripojenie mobilných telefónov.     
| SD | KO | VA | PO |

07 Rádio‑navigačný systém „Discover Media“. Navyše k funkciám rádia „Media“ má druhú čítačku na kartu SD pre kartu 
s mapovým materiálom. Pre inštalované mapy celej Európy je s Volkswagen MapCare k dispozícii bezplatná aktualizácia 
cez domovskú stránku Volkswagen.     | SD | KO | VA | PO |
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Všeobecné upozornenia.

Odovzdanie a recyklácia starých vozidiel.
Volkswagen reaguje na požiadavky modernej spoločnosti a zohľadňuje ich vo všetkých svojich nových produk‑
toch. Platí to, prirodzene, aj na šetrenie životného prostredia a zdrojov surovín. Preto sa všetky nové automo‑
bily Volkswagen dajú ekologicky recyklovať a po skončení životnosti bezplatne odovzdať výrobcovi  – za pred‑
pokladu splnenia národných zákonných predpisov. Bližšie informácie o odovzdávaní a recyklácii starých 
automobilov Volkswagen získate u vášho partnera Volkswagen.

DSG®, TDI® a 4MOTION® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG a iných spoločností skupiny 
 Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto dokumente nemá  
symbol®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť 
bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG.

Vozidlá na obrázkoch sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou za príplatok. Dekorácie na obrázkoch nie sú 
zahrnuté v sériovej výbave.

Sériová a zvláštna výbava nemohla byť v tomto katalógu predstavená v celom rozsahu. Niektoré prvky zvlášt‑
nej výbavy môžu viesť k predĺženiu dodacej lehoty vozidla. Triedy efektívnosti platia iba pre osobné vozidlá.

Do mája 2018 vrátane budú všetky modelové verzie Crafter vybavené lakovaným krytom na nárazníku. 
Od júna 2018 bude lakovaný kryt na nárazníku dostupný iba pri verziách Crafter Kombi a Crafter Skriňová do‑
dávka s balíkom Trendline.

Zaručená kvalita.
Okrem zákonnej 2‑ročnej záruky vám Volkswagen poskytuje na všetky nové automobily Volkswagen 3‑ročnú 
záruku na lak a 12‑ročnú záruku na prehrdzavenie karosérie znútra. Všetky údaje týkajúce sa záruky 
 Volkswagen a záruky Volkswagen na lak platia iba pre automobily značky Volkswagen v zmysle aktuálnej 
modelovej ponuky pre Spolkovú republiku Nemecko, ktoré sú vybavené servisnou knižkou Volkswagen AG 
pre nemecký trh.

Všetky údaje o rozsahu dodávky, výbave, vzhľade, technických údajoch a prevádzkových nákladoch vozidiel 
vychádzajú zo špecifikácií pre nemecký trh a zodpovedajú poznatkom v čase zadávania katalógu do tlače. 
O špecifických odchýlkach pre vašu krajinu vás poinformuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené.

Ďalšie prvky výbavy.

Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.

01 Klimatizácia „Climatic“. Poloautomatická klimatizácia má senzor teploty v kabíne a automaticky pri‑
spôsobuje teplotu v kabíne vodiča želanej úrovni. Navyše optimálne rozdeľuje vzduch v kabíne pasažierov. 
| SD | KO | VA | PO |

02 Automatická klimatizácia „Climatronic“. Tento systém má 3‑zónovú reguláciu teploty pre vodiča, spo‑
lujazdca a nákladný priestor/kabínu pasažierov. Rozoznáva intenzitu slnečného žiarenia a vonkajšiu teplotu 
a podľa tohto prispôsobuje teplotu schladeného vzduchu privádzaného do kabíny. Automatické zapínanie 
uzavretej cirkulácie vzduchu pomocou senzora kvality vzduchu, prídavné výduchy vzduchu v obložení stropu 
a prikurovač vytvárajú príjemnú klímu v kabíne.     | SD | KO |

03 Klimatizácia „Climatic“ s druhým výparníkom. 
Pre profesionálnu prepravu osôb môže mať Crafter 
klimatizovanú aj kabínu pasažierov. Výduchy vzdu‑
chu sú v obložení stropu kabíny, druhý výparník je 
integrovaný v streche.  | SD | KO |

04 Teplovzdušné nezávislé kúrenie, programova‑
teľné. Zabezpečuje rýchle vyhriatie kabíny vodiča 
pri štarte studeného motora a rýchle odmrazenie 
okien.     | SD | KO | VA | PO |

Klimatizácia „Climatic“ s druhým výparníkom a ob‑
ložením stropu (bez obr.). Druhý výparník je v kabíne 
vodiča pod stropom kabíny. Mriežky v deliacej stene 
zabezpečujú optimálnu teplotu v nakladacom 
priestore.     | SD | KO |

05 Teplovodné nezávislé kúrenie, programovateľ‑
né. Umožňuje až 60 minút trvajúce predhriatie vo‑
zidla pred štartom jazdy. Programovanie je možné 
cez palubný počítač, resp. multifunkčný volant. 
Na želanie sa dodáva rádiové diaľkové ovládanie.       
| SD | KO | VA | PO |

Kúrenie s elektronickou reguláciou (bez obr.). Pre presnú reguláciu vnútornej 
teploty.     | SD | KO | VA | PO |

Winterpaket (bez obr.). Obsahuje programovateľné teplovzdušné nezávislé kú‑
renie, väčšiu nádržku ostrekovača s indikáciou stavu kvapaliny, vyhrievané dýzy 
ostrekovača a vyhrievané čelné sklo.     | SD | KO | VA | PO | 
 
Prikurovač (bez obr.). Prikurovač spaľujúci motorovú naftu podporuje kúrenie 
pri bežiacom motore.     | SD | KO | VA | PO |

Teplovzdušné nezávislé kúrenie plus prikurovač (bez obr.). Nezávislé kúrenie so spí‑
nacími hodinami, spaľujúce motorovú naftu, priamo zohrieva privádzaný vzduch, 
a tým veľmi rýchlo zohreje nákladný priestor, resp. kabínu pasažierov.      
| SD | KO | VA | PO |

Teplovzdušné nezávislé kúrenie plus teplovodné prídavné kúrenie, programova‑
teľné (bez obr.). Nezávislé kúrenie so spínacími hodinami, spaľujúce motorovú 
naftu, priamo zohrieva privádzaný vzduch, a tým veľmi rýchlo zohreje nákladný 
priestor, resp. kabínu pasažierov. Navyše teplovodné prídavné kúrenie podporuje 
kúrenie vozidla pri bežiacom motore.     | SD | KO | VA | PO |

Vyhrievanie predných sedadiel (bez obr.). Je integrované do sedákov a operadiel 
predných sedadiel a dá sa regulovať v troch stupňoch samostatne pre vodiča 
a spolujazdca.     | SD | KO | VA | PO |
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Príslušenstvo Volkswagen.

Príslušenstvo Volkswagen obsahuje mnoho doplnkov, perfektne pri‑

spôsobených pre nový Crafter. Umožňujú efektívne rozšíriť funkcie 

a možnosti použitia vozidla a prispôsobiť ich vašim individuálnym po‑

žiadavkám.

04

01 Konzola ťažného zariadenia a nástupný schodík. Konzola ťažného zariadenia umožňuje jednoduchú zá‑
menu guľovej hlavice alebo ťažného zariadenia s čapom.1) Voliteľný nástupný schodík umožňuje ešte pohodl‑
nejšie nastupovanie a vystupovanie.2)     | SD | KO |

Ťažné zariadenie s elektrickou inštalačnou súpravou (bez obr.). Má nosnosť 150 kg a dá sa rýchlo a jednodu‑
cho odskrutkovať. Originálna príprava pre ťažné zariadenie Volkswagen (13‑pólová zásuvka) zabezpečuje záso‑
bovanie prívesu elektrickou energiou.     | SD | KO | VA | PO |

Štyri háky KERL (bez obr.). Tieto univerzálne háky sa jednoducho pripevňujú do upínacích líšt. Každý hák KERL 
má maximálnu zaťažiteľnosť 50 daN. Tak sa dajú ľahké predmety, ako napríklad bundy alebo prilby, bezpečne 
a pohodlne prepravovať vo vozidle.     | SD | KO | VA | PO |

04 Okenné deflektory. Pri jazde s pootvoreným oknom účinne redukujú vnikanie rozstrekovanej vody 
a aero dynamický hluk. Pri bočnom slnku slúžia aj ako slnečná clona.     | SD | KO | VA | PO |

Lapače nečistôt (bez obr.). Odolné lapače nečistôt chránia podlahu, nárazníky, bočné prahy a dvere pred nečis‑
totou a kamienkami od kolies. Okrem toho redukujú aj rozstrekovanie vody za vozidlom.      
| SD | KO | VA | PO |

05 Kufor na zabezpečenie nákladu. Obsahuje fixačné popruhy a popruhy s napínačmi, ochranu nakladacej hra‑
ny, protišmykové rohože a brožúru s návodmi na zabezpečenie nákladu. Na želanie sa dodáva držiak na bočnú 
stenu.     | SD | KO | VA | PO |

06 Úchyty upevňovacích popruhov. S úchytmi upevňovacích popruhov sa náklad dá vždy pevne upevniť 
v nakladacom priestore. Úchyty sa upevňujú na koľajničkách alebo na upevňovacom bode deliacej tyče.      
| SD | KO | VA | PO |

07 Gumové rohože s nápisom „Crafter“. Robustné štruktúrované rohožky s presným tvarom majú čiernu far‑
bu a dajú sa ľahko umývať.     | SD | KO | VA | PO |

02 Konzola na rebrík. Umožňuje bezpečnú a bezproblémovú prepravu rebríkov na streche vozidla. Flexibilne 
nastaviteľné držiaky sa dajú jednoducho a ľahko namontovať na základný strešný nosič alebo strešný kôš.       
| SD | KO |

03 Súprava uhlových podpier. Pomocou individuálne nastaviteľných uhlových podpier z pozinkovanej oce‑
le sa dajú na streche pohodlne prepravovať dlhé predmety. Výška bez základného nosiča: 180 mm.       
| SD | KO |

1) Guľová hlavica je súčasťou dodávky. Príprava pre ťažné zariadenie sa musí objednať osobitne.  2) Nástupný schodík nie je vhodný pre Crafter Valník a dá sa použiť iba s konzolou ťažného zariade‑
nia.  Príslušenstvo Volkswagen je ponukou Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67, 63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com, a je dostupné iba u vášho partnera Volkswagen. Ďalšie príslušenstvo náj‑
dete v celkovom katalógu, ktorý získate cez vášho partnera Volkswagen.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.
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Car‑Net App‑Connect.2)

Zažite viac informácií a zábavy počas jazdy a integrujte pomocou 
Car‑Net App‑Connect váš smartfón cez rozhranie USB do vášho vo‑
zidla. Car‑Net App‑Connect zrkadlí vybrané aplikácie vášho smartfó‑
nu na dotykovom displeji vášho voliteľného rádia alebo rádio‑navi‑
gačného systému. Vďaka tomu môžete cez Android Auto™, Apple 
CarPlay™ alebo MirrorLink™ určité aplikácie pohodlne a bezpečne 
ovládať počas jazdy na dotykovom displeji.

Car‑Net Guide & Inform.3)

Ak je vaše vozidlo vybavené voliteľným navigačným systémom, môžete si aktivovať online služby Car‑Net Guide & Inform. Guide & Inform 
máte k dispozícii bezplatne prvé tri roky po registrácii. Môžete využívať dva druhy služieb: služby, ktoré vás podporujú priamo v automo‑
bile, a služby, ktoré konfigurujete z domu – alternatívne cez zákaznícky portál alebo s aplikáciou Car‑Net App. Na využívanie služieb Guide 
& Inform je potrebné vytvoriť pomocou vášho smartfónu hotspot vo vozidle alebo použiť Volkswagen CarStick.

Volkswagen CarStick.

CarStick pohodlne pripája vozidlo na internet. Pomocou vloženej 
dátovej SIM karty (nie je súčasťou dodávky) vytvára spojenie UMTS.  
Tak môžete služby Car‑Net Guide & Inform využívať nezávisle od  
hotspotu vášho smartfónu a pritom vytvoriť vo vozidle hotspot 
pre ďalšie mobilné koncové zariadenia.

Nasledujúce aplikácie Volkswagen môžete cez MirrorLink™ využívať 
počas jazdy: Drive & Track, Shared Audio, Call & Remind a My Guide. 
Ďalšie informácie na www.vwuzitkove.sk

Aktuálne informácie počas jazdy.

Guide & Inform udržiava vodiča neustále v obraze: s online do‑
pravnými informáciami, cenami paliva, informáciami o voľných 
parkovacích miestach v okolí a s vyhľadávaním zvláštnych cieľov 
cez navigáciu Google.

Dobre organizované už z domu.

Na zákazníckom portáli si môžete online vytvoriť trasy, ciele 
a zvláštne ciele a následne ich importovať do navigačného sys‑
tému. Okrem toho Car‑Net App synchronizuje záznamy v kalen‑
dári a ciele jázd.

Na www.volkswagen‑
car‑net.com si vytvoríte 
svoj osobný účet.

Zadajte identifikačné 
číslo vozidla (VIN).

Dostanete 8‑miestny 
registračný kód.

Vytvorte so svojím 
smartfónom mobilný 
hotspot alebo použite 
Volkswagen CarStick.

Registračný kód zadaj‑
te do navigačného sys‑
tému.

Registrácia – tak jednoducho to ide:

Online 
vyhľadávanie 
zvláštnych 
cieľov.

Čerpacie stanice 
paliva.

Správy.

Parkoviská.2)

Počasie.

Moje zvláštne 
ciele.

Online  
import trasy.

Manažment 
termínov.

Online  
import cieľa.

Správa  
o stave vozidla.

Online dopravné 
informácie.

Budúcnosť mobility sa teraz stáva súčasnosťou – na želanie aj vo vašom úžitkovom vozidle 
Volkswagen. S mobilnými online službami Car‑Net premeníte nový Crafter na internetom podporované 
informačné centrum. S Car‑Net App‑Connect môžete aj počas jazdy pohodlne využívať a bezpečne ovládať 
obsahy vášho smartfónu. A s Car‑Net Guide & Inform rozšírite voliteľný navigačný systém „Discover 
 Media“ o užitočné informačné služby.

Perfektne digitálne prepojený –  
s mobilnými online službami Car‑Net.

1) Využívanie mobilných online služieb Car‑Net je možné iba s rádiom „Media“ alebo rádio‑navigačným systémom „Discover Media“. Car‑Net App‑Connect zahŕňa technológie MirrorLink™, CarPlay™ a Android Auto™. Dostupnosť týchto technológií sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Prosím, majte na pamäti, že 
Car‑Net App‑Connect aktuálne nepodporujú všetky mobilné telefóny na trhu. Volkswagen úzko spolupracuje s výrobcami smartfónov, aby podporil rozšírenie Car‑Net App‑Connect.  2) Využívanie Car‑Net Guide & Inform je možné iba s voliteľnou výbavou „Discover Media“. Okrem toho je potrebné mobilné koncové 
zariadenie (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN alebo UMTS CarStick so SIM kartou ľubovoľného operátora mobilnej telefónnej siete. Služby Guide & Inform sú k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej 
siete a v oblasti pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové poplatky), vznikať zvýšené náklady. Kvôli vysokému objemu dát pri využívaní služieb Car‑Net 
sa dôrazne odporúča paušál na dátové služby. Na využívanie služieb Car‑Net je potrebné uzavrieť online osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Zákazník má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen‑car‑net.com/portal. Rozsah poskytovaných služieb Car‑Net sa v jednotlivých štátoch líši. 
Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať obsahovým zmenám. Podrobnejšie informácie o Car‑Net získate na www.volkswagen‑nutzfahrzeuge‑carnet.de a u vášho partnera Volkswagen Úžitkové automobily, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej 
telefónnej siete.  3) Dostupné pre parkoviská s vhodnou technickou infraštruktúrou. O výške vjazdu do jednotlivých parkovacích domov aktuálne nie sú k dispozícii nijaké informácie.  Prosím, informujte sa u vášho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá o sériovej a doplnkovej výbave.
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CODE

1 2 3
4 5 6

987

 Často meníme vozidlá.  
   Preto je jednoduché  
 pripojenie smartfónu perfektné.

Car‑Net Security & Service.1)

V budúcnosti budú pre nový Crafter k dispozícii 
služby Car‑Net Security & Service.1) Od vyhľadania 
zaparkovaného vozidla po report technického sta‑
vu vozidla služby Car‑Net Security & Service robia 
každodenné používanie modelu Crafter bezpeč‑
nejšie, jednoduchšie, praktickejšie a ekonomickej‑
šie vďaka funkciám ako:
 

 
  Geolokácia. 

Majiteľ vozidla dostane automaticky generované 
upozornenie, keď Crafter opustí špecifikovanú ob‑
lasť alebo vojde do nej v definovanom čase.

  Parkovacia pozícia. 

Indikuje na mape poslednú parkovaciu pozíciu vo‑
zidla, určí presnú adresu a naviguje vodiča rovno 
k vozidlu cez GPS.

  
  Zamknutie a odomknutie. 

Pohodlne zamkne a odomkne Crafter prostredníc‑
tvom smartfónu a poskytuje zamestnancom prístup 
bez kľúča do nákladného priestoru a kabíny vodiča.
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2.0 l TDI s výkonom 75 kW (102 k) s SCR/AdBlue®4) 2.0 l TDI s výkonom 103 kW (140 k) s SCR/AdBlue®4)

Typ motora/počet ventilov na valec 4‑valcový dieselový motor/4 4‑valcový dieselový motor/4

Vstrekovanie paliva/prepĺňanie Priame vstrekovanie systémom Common‑Rail /turbodúchadlo Priame vstrekovanie systémom Common‑Rail /turbodúchadlo

Zdvihový objem v cm3 1 968 1 968

Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min. 75 (102) pri 3 000 – 3 500 103 (140) pri 3 500 – 3 600

Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min. 300/1 400 – 2 250 340/1 600 – 2 250

Palivo Nafta, min. 51 CZ, podľa normy DIN EN 590 Nafta, min. 51 CZ, podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 6‑stupňová manuálna 6‑stupňová manuálna, 8‑stupňová automatická

Typ pohonu Pohon predných kolies Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION

2.0 l TDI s výkonom 130 kW (177 k) s SCR/AdBlue®4)

Typ motora/počet ventilov na valec 4‑valcový dieselový motor/4

Vstrekovanie paliva/prepĺňanie Priame vstrekovanie systémom Common‑Rail /turbodúchadlo

Zdvihový objem v cm3 1 968

Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min. 130 (177) pri 3 600

Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min. 410/1 500 – 2 000

Palivo Nafta, min. 51 CZ, podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 6‑stupňová manuálna, 8‑stupňová automatická

Typ pohonu Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION
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Motory s emisným štandardom Euro 6.




