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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou 

za príplatok. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách 

nemeckého trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. O možných 

odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. 

Zmeny sú vyhradené. DSG® 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. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu 

starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné 

a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. 

Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, na www.vwuzitkove.sk.

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie 

na internet. Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete 

s výnimkou služieb „Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie 

služieb „Streaming & Internet“ a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať 

balíky dát u externého poskytovateľa mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, 

ktoré sa dajú využívať v rámci pokrytia siete v mnohých európskych štátoch. Informácie 

o cenách a podporovaných štátoch nájdete na https://vw.cubictelecom.com. 

Alternatívne je využívanie funkcií Internetové rádio, Hybridné rádio a Streaming médií 

možné aj pomocou mobilného koncového zariadenia (napr. smartfón), ktoré má 

schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené služby 

k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu

a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát 

z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete 

a predovšetkým pri prevádzke v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové 

poplatky). Na využívanie bezplatnej aplikácie We Connect App je potrebný smartfón 

s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s opciou na dátové služby 

s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou medzi vami a vaším operátorom 

mobilnej telefónnej siete. Dostupnosť jednotlivých služieb We Connect a We Connect 

Plus popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Tieto služby sú 

k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať obsahovým zmenám, 

resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrobnejšie informácie získate na 

www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera Volkswagen. Informácie 

o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.
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Originál.
Zakladateľ rodu a vzor vo svojej triede: už vyše 

70 rokov na trhu a mnohokrát ocenený šampión.

Pôsobivé množstvo verzií.
Transporter je k dispozícii ako Skriňová dodávka, 

Skriňová dodávka Plus, Kombi a Valník vo vyše 

400 modelových verziách. Podľa modelu sú na 

výber rozličné výšky strechy, rázvory, pakety 

sedadiel a ložné plochy.

Osvedčená kvalita.
Vysoko pevná karoséria, materiály 

s dlhou životnosťou a kvalitné vypracovanie.

Nová palubná elektronika.
Funkčná radiaca jednotka1) pre špecifické 

prestavby podľa požiadaviek zákazníka 

a elektromechanický posilňovač riadenia. 

Koncepcia posilňovača poskytuje aktívnu 

a adaptívnu podporu v takmer všetkých 

jazdných situáciách a vytvára základ pre 

celý rad nových asistenčných systémov. 

Najmodernejšie asistenčné systémy.
Teraz aj s asistentom ochrany bokov1), 2), 3), 

asistentom stabilizácie pri bočnom vetre2), 3), 

asistentom udržania jazdného pruhu1), 2), 3), 4), 

parkovacím asistentom1), 2), 3), asistentom pre 

vyparkovanie1), 2) a asistentom pre manévrovanie 

s prívesom1), 2), 3). Cúvacia kamera1) je po prvý raz 

k dispozícii aj so zadnými krídlovými dverami.

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) V rámci možností systému.     3) Nie je k dispozícii pre 

otvorené nadstavby.     4) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém 

a  nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu.          Na obrázku je zvláštna výbava 

za príplatok. 03Transporter
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01 Združený prístroj

02 Palubný počítač „Premium“1)

03 Navigačný systém „Discover Media“1)

04 Dvojdielna odkladacia priehradka

05 Zásuvka 12 V

06 Uzamykateľná odkladacia schránka

07 Polička na skladací meter

08 Otvorená odkladacia priehradka

09 Držiak na pohár

Optimalizované, ergonomické 
pracovisko vodiča. 
Volant a sedadlo vodiča sa dajú plynulo 

nastavovať, tvarovo stále komfortné čalúnenie, 

nový prístrojový panel a vynikajúci výhľad 

na všetky strany.

Maximálna variabilita.
Nová klapka na prestrčenie dlhých predmetov 

pod sedadlom spolujazdca do kabíny1), 

modulárny upevňovací systém sedadiel1), 

veľký výber paketov sedadiel a nová dvojmiestna 

lavica pre spolujazdcov s uzamykateľným 

úložným priestorom2).

Rozšírená sériová výbava.
Okrem mnohých ďalších sériových prvkov majú 

teraz všetky vozidlá rádio s modulom Bluetooth 

na telefonovanie a rozhranie USB, LED vnútorné 

osvetlenie, centrálne zamykanie a elektrické 

ovládanie okien.

Optimálne digitálne prepojený.
Nové rádiá a navigačné systémy1) s dotykovými 

displejmi s uhlopriečkou do 20,3 cm (8 palcov), 

online vďaka integrovanej SIM karte, asistenčné 

systémy a indukčné nabíjanie1) smartfónov.

Robustný interiér.
Nový kokpit: prístrojový panel, dvere, bočné 

obloženie a obloženie rámu sedadiel majú tmavú 

antracitovú farbu, odolnú proti znečisteniu.

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Sériová výbava pre Transporter Valník s úložným boxom. Zvláštna výbava za príplatok pre Transporter Skriňová dodávka, Transporter Kombi a Transporter Skriňová dodávka Plus s dvoma úložnými boxmi. Nie je k dispozícii s klapkou pod sedadlom spolujazdca na 

prestrčenie nákladu do kabíny.     4) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen 

AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.
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Najlepšie využitie priestoru. 
Nijaký nevyužitý priestor, nákladný priestor 

s dĺžkou do 2 975 mm1), 2) a výškou 1 940 mm1), 3), 

mnoho miesta v kabíne vodiča a premyslený 

systém odkladacích priestorov.

Inovatívne prepravné riešenia.
Univerzálna podlaha4) pre normované regálové 

systémy, strešný vetrák4) a prídavné vetranie 

nákladného priestoru4), bočné obloženie 

z drevovláknitých platní4) a nová klapka na 

prestrčenie nákladu do kabíny pod sedadlom 

spolujazdca4) zväčšujúca nákladnú dĺžku 

o 350 mm1) na prepravu podlhovastých 

predmetov s dĺžkou do 3 325 mm1), 2).

Optimálna priechodnosť v teréne.
Pohon všetkých kolies 4MOTION4), 5), 

dvojspojková prevodovka DSG4), 5), asistent zjazdu 

z kopca4), 6), 7) a mechanická uzávierka 

diferenciálu4), 6).

Individualizovateľný pre takmer 
všetky požiadavky. 
Úzka spolupráca s certifikovanými 

PremiumPartnermi a renomovanými výrobcami 

špecifických prestavieb pre rozličné branže.

Perfektné služby.
Výhodné modely lízingu a financovania, rozličné 

poistné programy, individuálne prispôsobené 

služby a programy výhod.

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na 

výrobné tolerancie líšiť.          2) Pri dlhom rázvore. Merané vo výške podlahy vozidla.         

3) Pri vysokej streche.     4) Zvláštna výbava za príplatok.     5) Nie je k dispozícii pre všetky 

motorizácie.          6) K  dispozícii iba s  pohonom všetkých kolies 4MOTION.          7) V rámci 

možností systému.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.
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Jeden, čo všetko zvládne.
Transporter Kombi.

Od roku 1950 sa Transporter Kombi vyznačuje 

ľahko demontovateľnými radmi sedadiel pre 

jednoduchú transformáciu z vozidla na prepravu 

osôb na vozidlo na prepravu nákladu. Variabilný 

interiér a mnoho alternatív usporiadania sedadiel 

poskytujú riešenie pre prakticky každú situáciu.

Transporter Skriňová 
dodávka Plus.

Kombinácia vozidla na prepravu osôb a nákladu, 

spočiatku označovaná ako „HollandDoKa“, 

už mnoho desaťročí dopĺňa ponuku modelového 

radu Transporter. Aktuálna verzia môže súčasne 

prepravovať až 6 osôb a maximálne 2 europalety.

Transporter Valník.

Predlohou pre prvý Transporter Valník bolo 

niekdajšie „plošinové vozidlo“ v materskom závode 

Volkswagen. Novým modelom Transporter Valník 

zostáva Transporter verný svojim koreňom. 

Na výber je s jedno- a dvojkabínou a rozličnými 

verziami ložnej plochy.

Transporter Skriňová dodávka.

Pred vyše 70 rokmi bola prvá skriňová dodávka 

univerzálnym riešením pre rozličné prepravné 

potreby. Dnes je Transporter Skriňová dodávka 

výkonnejší ako kedykoľvek predtým. Kombinuje 

pozoruhodnú výšku nákladného priestoru 

s modernými asistenčnými systémami, 

podporujúcimi vodiča v premávke.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok. 09Transporter – Modelové verzie



Miesto na všetko.
Veľa nákladu. Hustá premávka. Mnoho 

zastávok. Transporter Skriňová dodávka pri 

tom poskytuje praktickú podporu. So svojou 

zvlášť nízkou nakladacou hranou, 

pozoruhodne vysokým nákladným 

priestorom a premyslenými možnosťami 

upevnenia nákladu vytvára ideálne pracovné 

podmienky. Okrem toho má teraz vďaka 

elektromechanickému posilňovaču riadenia 

ešte viac užitočných asistenčných systémov.

•   Najväčší počet verzií vo svojej triede

•   Povolená hmotnosť prívesu do 2,5 t

•   Úžitková hmotnosť do 1,4 t

•    Optimálny pomer dĺžky vozidla k dĺžke 

nákladného priestoru

•   Priestor až na 3 europalety

•    Objem nákladného priestoru1) až do 9,3 m3

pri dlhom rázvore a vysokej streche.

•   Výška nákladného priestoru do 1 940 mm2)

•   Dva rázvory a dve výšky strechy

•   Veľká ponuka deliacich stien

•   Ergonomické pracovisko vodiča

•   Asistent stabilizácie pri bočnom vetre3), 4) NOVÉ

Highlights

1) Pri dlhom rázvore a vysokej streche.     2) Pri vysokej streche. Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     3) V rámci možností systému.     4) Nie je k dispozícii pre otvorené nadstavby.     5) Zvláštna výbava za príplatok.     6) Bude dostupné 

neskôr.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Transporter 
Skriňová dodávka

Čoraz hustejšia premávka.

Asistent pre zmenu jazdného pruhu3), 4), 5)

monitoruje oblasť vedľa vozidla, 

do ktorej vodič nevidí.

Zaparkovať cúvaním.

Nový parkovací asistent3), 4), 5) ovládaním 

riadenia podporuje vodiča pri zaparkovaní na 

priečnych a pozdĺžnych parkovacích miestach.

Odoláva extrémnemu namáhaniu.

Nový kuriérsky paket5), 6) cielene zosilňuje zvlášť namáhané 

komponenty vo vozidlách pre zásielkovú službu.

11Transporter – Transporter Skriňová dodávka



1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Pri dlhom rázvore. Merané vo výške podlahy vozidla.     3) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     4) Platí pre mechanicky ovládané bočné posuvné dvere.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Chrániť pred krádežou.

Nové uzamykanie nákladného priestoru1) umožňuje 

uzamknutie nákladného priestoru oddelene od kabíny vodiča.

Nakladať europalety zboku.

Bočné posuvné dvere so svojou veľkou šírkou nakladacieho otvoru 

1 017 mm3), 4) uľahčujú prácu s vysokozdvižným vozíkom.

Prepravovať dlhé predmety.

Nová klapka pod sedadlom spolujazdca1) umožňuje 

prestrčiť do kabíny vodiča podlhovasté predmety 

s dĺžkou do 3 325 mm2), 3).

Zabezpečiť ťažký náklad.

Upevňovacie oká na podlahe sú namontované tak, 

že sa medzi ne zmestí europaleta.

Vždy mať možnosť voľby.

Upevňovacie koľajničky1) umožňujú ukotviť 

upevňovacie popruhy na bočných stenách, 

podlahe a deliacej stene.

Nakladať a vykladať v meste.

Zadné krídlové dvere1) umožňujú flexibilné 

využívanie zadného otvoru nákladného priestoru 

so šírkou 1 473 mm3).

13Transporter – Transporter Skriňová dodávka



Zachovať si prehľad.

Pohodlné pracovisko vodiča má pri parkovaní celkom nové kvality. 

Množstvo odkladacích priestorov a nové LED vnútorné osvetlenie 

vytvárajú optimálne podmienky na prácu.

Vždy nabité smartfóny.

Nové rozhranie pre mobilné telefóny „Comfort“ 

s funkciou indukčného nabíjania* nabíja 

kompatibilné prístroje, keď sú vložené v priehradke.

Jednoducho udržiavať poriadok.

Dvojdielna odkladacia priehradka na prístrojovom 

paneli je vhodná na uloženie podkladov a zariadení, 

ktoré musia byť rýchlo poruke.

* Zvláštna výbava za príplatok.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Miesto na celý dlhý deň.

Dvojité odkladacie priehradky vo dverách poskytujú mnoho 

úložného priestoru na podklady, prístroje a proviant.

15Transporter – Transporter Skriňová dodávka
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Pakety sedadiel
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3 Europalety
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Prepravná kapacita Transporter Skriňová dodávka

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.          2) Povolené zaťaženie náprav sa líši podľa motorizácie.          3) Pri použití najmenej 3 strešných nosičov.          4) Vysoká strecha je k  dispozícii iba so zadnými krídlovými dverami.         

5) Podľa kombinácie motora a prevodovky.     6) Zvláštna výbava za príplatok.     7) Merané vo výške podlahy vozidla.     8) V rámci možností systému.     9) Nie je k dispozícii pre otvorené nadstavby.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Technické údaje a sériová výbava

Transporter Skriňová dodávka

Exteriér

Čierne nárazníky, maska chladiča, kryty vonkajších 

spätných zrkadiel a kľučky 

Maska chladiča s dvoma chrómovanými lištami NOVÉ

Halogénové svetlomety H7 NOVÉ

16-palcové alebo 17-palcové oceľové disky5)

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 

vonkajšie spätné zrkadlá NOVÉ

Klimatizácia a ochrana pred slnkom

Manuálne kúrenie

Determálne sklá 

Pracovisko vodiča

Prístrojový panel s otvorenými odkladacími 

priehradkami, držiakmi na nápoje a uzamykateľnou 

odkladacou schránkou pred spolujazdcom NOVÉ

Trojmiestna verzia – dvojsedadlo spolujazdca 

(s uzamykateľnou priehradkou)

Látkové poťahy sedadiel „Double Grid“ 

vo farbe Čierna Titán NOVÉ

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Elektrické ovládanie okien NOVÉ

LED vnútorné osvetlenie s dvoma svetlami 

na čítanie v stropnej konzole NOVÉ

Zásuvka 12 V 

Robustná gumová podlaha v kabíne vodiča

Infotainment a konektivita

Rádio „Audio“ s dvoma reproduktormi, čítačkou 

SD karty, modulom Bluetooth na telefonovanie 

a rozhraním USB NOVÉ

Nákladný priestor

Bočné posuvné dvere vpravo

Zadné krídlové dvere bez okna

Sklopné upevňovacie oká

Bočné obloženie z drevovláknitých platní 

do polovičnej výšky

LED osvetlenie nákladného priestoru, 

zapínateľné z kokpitu NOVÉ

Rozmery
Normálna strecha

krátky/dlhý rázvor

Vysoká strecha

dlhý rázvor

Plocha nákladného 

priestoru v m2 4,3 / 5,0 5,0

Bočné posuvné dvere

šírka x výška v mm1) 1 017 x 1 282 1 017 x 1 734

Elektrické bočné 

posuvné dvere

šírka x výška v mm1)
954 x 1 282 954 x 1 282

Zadné dohora výklopné 

dvere Tailgate

šírka x výška v mm1)
1 473 x 1 299 —

Zadné krídlové dvere

šírka x výška v mm1) 1 473 x 1 299 1 473 x 1 694

Priemer otáčania

v mm1) 11 900 / 13 200 13 200

Hmotnosti (v kg)

Celková povolená 

hmotnosť 3 200 / 3 200 3 200

Hmotnosť prívesu do 2 5002) / 

do 2 5002)

do 2 5002)

Max. zaťaženie strechy 1503) / 100 100

Asistenčné a bezpečnostné systémy 

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ

Asistent stabilizácie pri bočnom vetre8), 9) NOVÉ

Brzdový asistent

Denné svetlá

Asistent rozjazdu do kopca8)

Multikolízna brzda8)

Elektronický stabilizačný systém (ESP)8)

Protiblokovací systém (ABS)

Protipreklzový systém (ASR) 

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) 

Airbagy vodiča a spolujazdca 

Elektronický imobilizér

Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu vodiča 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 

2 kľúčmi a ovládaním znútra NOVÉ

Rozmery v mm1)

Zadné krídlové dvere 

pre vysokú strechu.

Pri vysokej aj normálnej streche 

patria zadné krídlové dvere 

k sériovej výbave. Zadné krídlové 

dvere môžu byť celoplechové alebo 

zasklené a na želanie sú k dispozícii 

s uhlom otvorenia 250° 

a bočnou aretáciou.

17Transporter – Transporter Skriňová dodávka



* V rámci možností systému. Nie je k dispozícii pre otvorené nadstavby.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Jeden pre všetkých.

Viac jázd. Väčšie namáhanie. Viac úloh. 

Transporter Kombi má na to tie správne 

kvality. S látkovými poťahmi sedadiel, zvlášť 

odolnými proti znečisteniu, a veľkou 

vnútornou výškou je každé miesto na 

sedenie rovnako pohodlné. Okrem toho je 

Transporter Kombi vďaka ľahko vyberateľným 

laviciam a sedadlám pripravený aj na veľké 

prepravné úlohy.

•   Miesto až pre 9 osôb

•   Variabilný interiér

•   Mnoho kombinácií sedadiel

•   Easy Entry obojstranne – 

     pri dvoch posuvných bočných dverách

•   Všetky operadlá kompletne sklopné

•   Odolné poťahy sedadiel NOVÉ

•   Klimatizácia

•   Asistent stabilizácie pri bočnom vetre* NOVÉ

Highlights

Jednoducho nasadnúť.

Nové látkové poťahy sedadiel

sú zvlášť odolné proti znečisteniu.

Rýchlo dnu a von.

Funkcia „Easy Entry“ jedným pohybom 

uvoľňuje prístup k 3. radu sedadiel.

Transporter 
Kombi
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Vytvoriť rovnú plochu.

Všetky operadlá lavíc a samostatných sedadiel 

v priestore cestujúcich sa dajú sklopiť na čalúnenie sedadiel.

Neprehľadné miesto.

Nový asistent ochrany bokov2), 3)

podporuje pri svižnom manévrovaní.

1) Sériová výbava pre Transporter Valník s úložným boxom. Zvláštna výbava za príplatok pre Transporter Skriňová dodávka, Transporter Kombi a Transporter Skriňová dodávka Plus s dvoma úložnými boxmi. Nie je k dispozícii s klapkou pod sedadlom spolujazdca na prestrčenie nákladu do kabíny.         

2) Zvláštna výbava za príplatok.     3) V rámci možností systému. Nie je k dispozícii pre otvorené nadstavby.     4) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.      Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Skryť cenné predmety.

Nový uzamykateľný úložný 

priestor v skrini sedadla1) chráni 

pred neoprávneným prístupom.

Podpora na mieste.

S maximálnou výškou otvorenia 2 200 mm4) sa dohora 

výklopné zadné dvere dajú použiť aj ako strieška proti dažďu.
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4 sedadlá

1 600

1 967

5 sedadiel

1 600

1 967

1 600

1 967

Easy Entry6)

1 600

1 967

6 sedadiel

1 600

1 967

Samostatné sedadlá 

v 2. rade sedadiel s funkciou 

Easy Entry6)

1
 2

4
4

1
 6

2
7

7
)

8 sedadiel7 sedadiel

739

1 118

Samostatné sedadlá 

v 2. rade sedadiel s funkciou 

Easy Entry6)

9 sedadiel

739

1 118

Samostatné sedadlá 

v 2. rade sedadiel s funkciou 

Easy Entry6)

1 118

1 600

1 967

739

1 118

Samostatné sedadlá 

v 2. rade sedadiel s funkciou 

Easy Entry6)

739

1 118

2981 118 1 118

7397397397397397397397397397397393739739739737397397777777739739739993

1 118

7397397397397397397397397397397393937397397397739739739773977777397739

1 118

7397397397397397739739739739339739739739739739739739739777777739939

1 118

1 118

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     2) Povolené zaťaženie náprav sa líši podľa motorizácie.     3) Pri použití najmenej 3 strešných nosičov.     4) Celkovo existuje pre Transporter Kombi s krátkym rázvorom 13 paketov sedadiel a pre 

Transporter Kombi s dlhým rázvorom 20 paketov sedadiel.     5) Merané vo výške podlahy vozidla.     6) Na strane bočných posuvných dverí, pri dvoch bočných posuvných dverách na obidvoch stranách.     7) Platí pre vozidlá s jednými posuvnými bočnými dverami.     8) Podľa kombinácie motora a prevodovky.     

9) V rámci možností systému.     10) Nie je k dispozícii pre otvorené nadstavby.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Technické údaje a sériová výbava

Transporter Kombi

Pakety sedadiel pre Transporter Kombi, krátky a dlhý rázvor4)

Rozmery v mm1)

1
 9

2
4

1
 3

9
7

 /
 1

 3
9

4

Batožinový priestor5) 2 572 / 2 938

1. rad sedadiel2. rad sedadiel3. rad sedadiel4. rad 

sedadiel

Batožinový priestor5) 1 600 / 1 967

Batožinový priestor5) 739 / 1 118

Batožinový priestor5)

Normálna strecha 

Vysoká strecha

Tu neuvedené rozmery pozrite Transporter Skriňová dodávka str. 16 – 17.

5
7

6
 /

 5
7

4

Krátky rázvor Dlhý rázvor 

Výška 

nakladacej 

hrany

Exteriér 

Čierne nárazníky, maska chladiča, 

kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky 

Maska chladiča s dvoma chrómovanými lištami NOVÉ

Halogénové svetlomety H7 NOVÉ

16-palcové alebo 17-palcové oceľové disky8)

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 

vonkajšie spätné zrkadlá NOVÉ

Klimatizácia a ochrana pred slnkom

Klimatizácia v kabíne vodiča 

s elektronickou reguláciou

Determálne sklá 

Asistenčné a bezpečnostné systémy 

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ

Asistent stabilizácie pri bočnom vetre9), 10) NOVÉ

Brzdový asistent

Denné svetlá

Asistent rozjazdu do kopca9)

Multikolízna brzda9)

Elektronický stabilizačný systém (ESP)9)

Protiblokovací systém (ABS)

Protipreklzový systém (ASR) 

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) 

Airbagy vodiča a spolujazdca 

Elektronický imobilizér

Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu vodiča 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 

2 kľúčmi a ovládaním znútra NOVÉ

Pracovisko vodiča

Prístrojový panel s odkladacími priehradkami, 

držiakmi na nápoje, ako aj osvetlenou 

a uzamykateľnou odkladacou schránkou 

pred spolujazdcom NOVÉ

Dve samostatné sedadlá

Látkové poťahy sedadiel „Double Grid“ 

vo farbe Čierna Titán 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Elektrické ovládanie okien 

Bezpečnostné vnútorné spätné zrkadlo, tlmiteľné

LED vnútorné osvetlenie s dvoma svetlami 

na čítanie v stropnej konzole NOVÉ

Zásuvka 12 V 

Robustná gumová podlaha v kabíne vodiča

Infotainment a konektivita

Rádio „Audio“ s dvoma reproduktormi, 

čítačkou SD karty, modulom Bluetooth 

na telefonovanie a rozhraním USB NOVÉ

Kabína cestujúcich 

Bočné okná

Bočné posuvné dvere vpravo 

Zadné krídlové dvere s oknom

Sklopné upevňovacie oká

Ochrana nakladacej hrany z plastu

Nástupný schodík z plastu

Bočné obloženie z drevovláknitých platní 

LED osvetlenie nákladného priestoru, 

zapínateľné z kokpitu NOVÉ

Rozmery Normálna strecha 

krátky/dlhý rázvor

Vysoká strecha

dlhý rázvor

Plocha nákladného 

priestoru v m2 4,3 / 5,0 5,0

Bočné posuvné dvere

šírka x výška v mm1) 1 017 x 1 264 1 017 x 1 717

Elektrické bočné 

posuvné dvere

šírka x výška v mm1)

954 x 1 282 954 x 1 282

Zadné dohora 

výklopné dvere

šírka x výška v mm1)

1 473 x 1 290 —

Zadné krídlové dvere

šírka x výška v mm1) 1 473 x 1 290 1 473 x 1 694

Priemer otáčania

v mm1) 11 900 / 13 200 13 200

Hmotnosti (v kg)

Celková povolená 

hmotnosť

do 3 200 / 

do 3 200

do 3 200

Hmotnosť prívesu do 2 5002) / 

do 2 5002)

do 2 5002)

Max. zaťaženie strechy 1503) / 100 100

Dĺžka 

batožinového 

priestoru5)

v mm

Krátky 

rázvor

Dlhý 

rázvor

298
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Všetko v jednom.

Meniace sa úlohy. Meniace sa tímy. Meniaci 

sa pracovný materiál. Transporter Skriňová 

dodávka Plus má na to potrebnú flexibilitu. 

So svojou premyslenou kombináciou 

3-miestnej lavice a vysokej deliacej steny 

kombinuje funkcie Skriňovej dodávky 

a Kombi. Pre komfort na želanie sú na výber 

verzie výbavy „Trendline“ a „Comfortline“.

1) Sériová výbava pri Transporter Skriňová dodávka Plus „Comfortline“.          2) Pri dlhom rázvore.          3) Merané vo výške podlahy vozidla. Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Všetci sedia bezpečne.

3-miestna lavica s integrovanou deliacou stenou 

dôsledne oddeľuje nákladný priestor od kabíny 

cestujúcich.

Všetko má miesto.

Nákladný priestor je perfektne 

pripravený na rozmanité využitie 

skriňovej dodávky.

•    Posuvné okno v bočných 

posuvných dverách1) NOVÉ

•    5 – 6 sedadiel

•    Do 4,4 m3 objem nákladného priestoru2)

•    3-miestna lavica s vysokou deliacou stenou 

a oknom z bezpečnostného skla

•    Dĺžka nákladného priestoru do 1 994 mm2), 3)

•    Priestor na 2 europalety

•    LED svetlá na čítanie 

v priestore cestujúcich NOVÉ

•    Dvojitá zásuvka USB na nabíjanie NOVÉ

•    Homologácia ako úžitkové vozidlo

Highlights

Transporter 
Skriňová dodávka Plus 
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Prepravná kapacita Transporter Skriňová dodávka Plus

Dlhý rázvor

Pakety sedadiel 

s 2 alebo 3 sedadlami

Europalety

800 x 1 200 mm 

3 Europalety

1 000 x 1 200 mm 

Kontajner na kolieskach

720 x 830 mm 

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     2) Povolená hmotnosť prívesu sa líši podľa motorizácie.     3) Merané vo výške podlahy vozidla.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Krátky rázvor

1 904 / 1 904

2 297 / 2 297 

1
 9

0
0

Rázvor 3 000 / 3 400

Dĺžka 4 904 / 5 304

1
 4

1
0

2
0

1
/

2
0

2

5
6

8
 /

 5
6

6

993 / 993

908 / 908

Krátky rázvor Dlhý rázvor Rozmery v mm1)

Výška 

nakladacej 

hrany

Normálna strecha 

Nákladný priestor3) 1 543 / 1 943

1
 2

4
4

1
 7

0
0

D
e

li
a

ca
 s

te
n

a

Dve línie výbavy

Transporter Skriňová dodávka Plus vychádza 

z modelu Transporter Skriňová dodávka. Prehľad 

sériovej výbavy nájdete na stranách 16 – 17. 

Navyše k sériovej výbave modelu Transporter 

Skriňová dodávka je Transporter Skriňová dodávka 

Plus k dispozícii aj v líniách výbavy „Trendline“ 

alebo „Comfortline“.

Línia výbavy „Trendline“

Sériová výbava Transporter Skriňová dodávka

Trojmiestna verzia – dvojsedadlo spolujazdca 

(s uzamykateľnou priehradkou)

3-miestna lavica s úložným priestorom vzadu

Upevňovacie prvky ISOFIX a Top Tether 

pre detské sedačky na vonkajších miestach 

3-miestnej lavice NOVÉ

Látkové poťahy „Bricks“ 

vo farbe Čierna Titán NOVÉ

Zásuvka 12 V a dvojitá zásuvka USB na nabíjanie 

v kabíne cestujúcich NOVÉ

Bočné okná v kabíne cestujúcich

Plastová podlaha (TPO) v kabíne cestujúcich

Vysoká deliaca stena s oknom 

z bezpečnostného skla 

Vysoké obloženie bokov v nákladnom priestore NOVÉ

Línia výbavy „Comfortline“

Trojmiestna verzia – dvojsedadlo spolujazdca 

(s uzamykateľnou priehradkou)

3-miestna lavica s úložným priestorom vzadu

Upevňovacie prvky ISOFIX a Top Tether 

pre detské sedačky na vonkajších miestach 

3-miestnej lavice NOVÉ

Látkové poťahy „Bricks“ 

vo farbe Čierna Titán NOVÉ

Zásuvka 12 V a dvojitá zásuvka USB na nabíjanie 

v kabíne cestujúcich NOVÉ

LED svetlá na čítanie a látkou potiahnutý strop 

v kabíne cestujúcich NOVÉ

Obloženie bočných posuvných dverí 

a bokov s držiakmi na nápoje a ďalšími 

odkladacími priestormi

Posuvné okná v bočných posuvných dverách NOVÉ

Odolný koberec na podlahe v kabíne cestujúcich

Vysoké obloženie bokov v nákladnom priestore NOVÉ

Technické údaje a sériová výbava

Transporter Skriňová dodávka Plus

Rozmery Normálna strecha 

krátky/dlhý rázvor

Plocha nákladného 

priestoru/kabíny 

cestujúcich v m2 2,3 / 3,0

Bočné posuvné dvere

šírka x výška v mm1) 1 017 x 1 282

Zadné dohora 

výklopné dvere

šírka x výška v mm1)
1 473 x 1 299

Zadné krídlové dvere

šírka x výška v mm1) 1 473 x 1 299

Priemer otáčania

v mm1) 11 900 / 13 200

Hmotnosti (v kg)

Celková povolená 

hmotnosť do 3 200 / do 3 200

Hmotnosť prívesu do 2 5002) / do 2 5002)

Max. zaťaženie strechy 100 / 100
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* Pri dlhom rázvore a jednokabíne.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Všetko sa naň zmestí.

Ťažké náradie. Ťažký náklad. Ťažký terén. 

Transporter Valník má na to obrovský 

potenciál. So svojou stúpavosťou do 37° 

a úžitkovou hmotnosťou do 1 243 kg sa 

tak ľahko nevzdáva. Rozličné ložné plochy, 

prvky výbavy a pakety sedadiel umožňujú 

perfektné prispôsobenie na prácu.

•    Extra robustná kvalita

•    Najväčší výber ložných plôch v segmente

•    Pre 2 až 6 osôb s vybavením

•    Aj ako Valník so zníženou nákladnou 

plochou a jednokabínou

•    Premyslené riešenia 

na zabezpečenie nákladu

•    Stabilné bezpečnostné uzávery

•    Do 5,7 m2 ložnej plochy*

Highlights

Urobiť dlhé jazdy pohodlnejšími.

Sedadlá z tvarovo stabilnej penovej hmoty majú 

aj po rokoch príjemné mäkké čalúnenie.

Zabezpečiť neskladný náklad.

Oká na upevnenie materiálu a strojov sú zapustené 

do podlahy nákladnej plochy.

Transporter 
Valník
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Flexibilne vykladať.

Stabilné bezpečnostné uzávery

zadného čela a bočníc ložnej plochy si 

dlhodobo zachovávajú ľahký chod.

* Zvláštna výbava za príplatok. Bude dostupné neskôr.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Odviezť celé tímy.

Dvojkabína poskytuje miesto 

až pre 6 osôb.

Rýchlo poruke.

Úložné schránky* poskytujú uzamykateľný 

priestor na náradie, reťaze, upevňovacie 

popruhy a siete na zabezpečenie nákladu.

Šetrí námahu.

Nástupný schodík z nehrdzavejúceho 

protišmykového hliníkového plechu uľahčuje 

prístup na nákladnú plochu.
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1
 9

4
0

Exteriér

Čierne nárazníky, maska chladiča, kryty vonkajších 

spätných zrkadiel a kľučky 

Maska chladiča s dvoma chrómovanými lištami NOVÉ

Halogénové svetlomety H7 NOVÉ

16-palcové alebo 17-palcové oceľové disky4)

Elektricky nastaviteľné 

a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá NOVÉ

Klimatizácia a ochrana pred slnkom 

Manuálne kúrenie

Determálne sklá 

Pracovisko vodiča

Prístrojový panel s odkladacími priehradkami, 

držiakmi na nápoje a uzamykateľnou odkladacou 

schránkou pred spolujazdcom NOVÉ

Dvojmiestna lavica spolujazdca 

s uzamykateľným úložným priestorom5)

Látkové poťahy sedadiel „Double Grid“ 

vo farbe Čierna Titán NOVÉ

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Elektrické ovládanie okien NOVÉ

Bezpečnostné vnútorné spätné zrkadlo, tlmiteľné

LED vnútorné osvetlenie s dvoma svetlami 

na čítanie v stropnej konzole NOVÉ

Zásuvka 12 V 

Robustná gumová podlaha v kabíne vodiča

Infotainment a konektivita

Rádio „Audio“ s dvoma reproduktormi, čítačkou 

SD karty, modulom Bluetooth na telefonovanie 

a rozhraním USB NOVÉ

Kabína cestujúcich (dvojkabína)

Bočné a zadné okná

Dvoje dverí

3-miestna lavica

Bočné obloženie z drevovláknitých platní 

do polovičnej výšky v zadnej časti

Asistenčné a bezpečnostné systémy 

Elektromechanický posilňovač riadenia NOVÉ

Brzdový asistent

Denné svetlá

Asistent rozjazdu do kopca6)

Multikolízna brzda6)

Elektronický stabilizačný systém (ESP)6)

Protiblokovací systém (ABS)

Protipreklzový systém (ASR) 

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) 

Airbagy vodiča a spolujazdca 

Elektronický imobilizér

Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu vodiča 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 

2 kľúčmi a ovládaním znútra7) NOVÉ

Rozmery Jednokabína

krátky/dlhý rázvor

Dvojkabína 

dlhý rázvor

Plocha ložnej plochy

v m2 4,9 / 5,7 4,2

Priemer otáčania

v mm1) 11 900 / 13 200 13 200

Hmotnosti (v kg)

Celková povolená 

hmotnosť

do 3 000 / 

do 3 000

do 3 000

Hmotnosť prívesu do 2 5002) / 

do 2 5002)

do 2 5002)

1) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     2) Povolené zaťaženie náprav sa líši podľa motorizácie.     3) Merané vo výške podlahy vozidla.     4) Podľa kombinácie motora a prevodovky.     5) Nie je k dispozícii s klapkou pod sedadlom 

spolujazdca na prestrčenie nákladu do kabíny.     6) V rámci možností systému.     7) Dá sa programovať prostredníctvom voliteľného palubného počítača.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Technické údaje a sériová výbava

Transporter Valník

Krátky rázvor Dlhý rázvor Rozmery v mm1)Dvojkabína, dlhý rázvor

Prepravná kapacita Transporter Valník

908 / 908 / 908

1 189 / 1 189 / 1 189

3
9

2
 /

 

3
9

2
 /

 

3
9

2
9

0
8

 /
 9

0
4

 /
9

0
4

Rázvor 3 000 / 3 400 / 3 400

Dĺžka 5 100 / 5 500 / 5 500

2
0

1
/

2
0

2
/

2
0

2

1 994 / 1 994 / 1 994

2 297 / 2 297 / 2 297 Ložná plocha3) 2 539 / 2 939

Ložná plocha3) 2 169

Valník so zníženou 

ložnou plochou.

Transporter je k dispozícii aj ako 

Valník so zníženou ložnou plochou 

a jednokabínou. Dopĺňa prepravné 

možnosti poskytované radom 

Transporter o vozidlo s otvorenou 

ložnou plochou s nízkou 

nakladacou hranou.

Europalety

800 x 1 200 mm 

3 Europalety

1 000 x 1 200 mm 

1
 9

4
8

 /
 1

 9
4

8
 /

1
 9

4
8

Normálna strecha 

Dlhý rázvor

Pakety sedadiel 

s 2 alebo 3 sedadlami

Krátky rázvor
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1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Nie je k dispozícii pre všetky motorizácie.     3) K dispozícii iba s pohonom všetkých kolies 4MOTION.     4) V rámci možností systému.     5) K dispozícii iba v kombinácii s ťažným zariadením alebo s prípravou pre ťažné zariadenie.     

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Pre ťažší náklad.
Hmotnosti prívesu a 4MOTION. Povolená hmotnosť prívesu až do 2,5 t. 
Pohon všetkých kolies 4MOTION.1), 2) Pomocou elektronicky ovládanej 

lamelovej spojky na zadnej náprave systém pohonu všetkých kolies 

automaticky prispôsobuje rozdeľovanie krútiaceho momentu na 

jednotlivé nápravy momentálnej jazdnej situácii. Nízka hmotnosť 

systému vytvára základ pre optimálne jazdné vlastnosti a vysokú 

jazdnú dynamiku.

Mechanická uzávierka diferenciálu.1), 3) Ako dodatočná podpora pre 

pohon všetkých kolies 4MOTION1), 2) je k dispozícii mechanická 

uzávierka diferenciálu zadnej nápravy. Uľahčuje rozjazd v ťažkých 

podmienkach mimo spevnenej cesty a robí z Transportera jedno 

z vozidiel s najlepšou priechodnosťou v teréne vo svojej triede.

V kombinácii so 6- a 7-stupňovými prevodovkami dosahuje povolená 

hmotnosť prívesu do 2,5 t.

Ťažné zariadenie.1) Podľa požiadaviek je k dispozícii pevné ťažné 

zariadenie alebo odnímateľné ťažné zariadenie pre väčšiu flexibilitu.

Stabilizácia prívesu.1), 4), 5) Zasiahne automaticky pri rozkývaní 

ťahaného prívesu. Cieleným pribrzdením súpravy stabilizuje príves.

Brzdy pre 17-palcové disky.1) Pre všetky motorizácie je k dispozícii 

podvozok vybavený väčšími kotúčovými brzdami vpredu, vyžadujúcimi 

17-palcové disky, a kotúčovými brzdami pre 16-palcové disky vzadu. 

Pri určitých motorizáciách je takýto podvozok sériový.

Spodná ochrana motora.1) Spoľahlivú ochranu na nespevnených 

cestách poskytujú špeciálne ochranné štíty na motor, prevodovku 

a diferenciál zadnej nápravy, ako aj ochranné lišty na vonkajšie prahy.

Plne naložený z kopca.

Asistent zjazdu z kopca1), 3), 4) 

zabezpečuje znížením otáčok motora 

a ak je to potrebné aj zásahom 

brzdami kontrolovaný a bezpečný 

zjazd z kopca. 

S prívesom do strmého kopca.

Dvojspojková prevodovka DSG1), 2)

radí bez prerušenia prenosu 

krútiaceho momentu 

a prispôsobuje 

sa štýlu jazdy vodiča.
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1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) V rámci možností systému.     3) Nie je k dispozícii pre otvorené nadstavby.     4) Nie je k dispozícii pri rádiu „Audio“.     5) Vodič musí byť po celý čas pripravený prekonať asistenčný systém a nie je zbavený zodpovednosti za obozretnú jazdu.

6) K dispozícii iba s pohonom všetkých kolies 4MOTION.

Moderné asistenčné systémy.

Vybrané asistenčné systémy ako film na vwn.de/fas.

Bezpečnejšie dôjsť do cieľa.

Rozpoznávanie dopravných 

značiek.1), 2) NOVÉ

Zachytáva dopravné značky 

obmedzujúce rýchlosť, 

zákaz predbiehania, ako aj 

časovo a podľa počasia 

platné obmedzenia 

pomocou kamery 

a zobrazuje ich na displeji 

palubného počítača 

v združenom prístroji.

Asistent stabilizácie 

pri bočnom vetre.2), 3) NOVÉ

Stabilizuje vozidlo pri 

silnom nárazovom bočnom 

vetre automatickým 

zásahom prostredníctvom 

bŕzd.

Parkovací asistent „Park 

Assist“.1), 2), 3) NOVÉ

Umožňuje automatické 

zaparkovanie do pozdĺžneho 

alebo priečneho 

parkovacieho miesta 

ovládaním riadenia.

Adaptívny tempomat 

ACC so systémom 

monitorovania premávky 

pred vozidlom „Front 

Assist“ a funkciou 

núdzového brzdenia „City 

Emergency Brake“.1), 2)

Automaticky prispôsobuje 

rýchlosť vozidlu idúcemu 

vpredu a pri tom udržiava 

odstup nastavený vodičom 

v rámci nastaveného limitu.

Asistent udržania jazdného 

pruhu „Lane Assist“.1), 2), 3), 5)

NOVÉ

Pomocou multifunkčnej 

kamery registruje čiary 

značenia jazdného pruhu 

a koriguje smer jazdy pri 

neúmyselnom opustení 

jazdného pruhu.

Asistent pre

vyparkovanie.1), 2) NOVÉ

Podporuje vodiča pri cúvaní 

z parkovacieho miesta na 

cestu. Ak sa približuje 

zboku iné vozidlo, upozorní 

vodiča výstražným tónom 

a ak vodič nereaguje, 

automaticky zabrzdí 

vozidlo.

Asistent zjazdu 

z kopca.1), 2), 6)

Znížením otáčok motora 

a ak je to potrebné aj 

zásahom brzdami 

zabezpečuje kontrolovaný 

a bezpečný zjazd z kopca.

Asistent manévrovania 

s prívesom 

„Trailer Assist“.1), 2), 3) NOVÉ

Zjednodušuje ovládanie súpravy 

pri manévrovaní v úzkych 

parkovacích miestach a pri 

cúvaní s prívesom.

Kontrola tlaku vzduchu 

v pneumatikách.1), 2), 3), 4)

NOVÉ

Informuje vodiča pred 

jazdou a počas jazdy 

o aktuálnom tlaku vzduchu 

v pneumatikách a upozorní 

na stratu tlaku. V každom 

kolese je senzor, ktorý 

rádiovým signálom prenáša 

hodnotu tlaku.

Asistent bočnej ochrany 

karosérie.1), 2), 3) NOVÉ

Pomocou ultrazvukových 

senzorov monitoruje 

priestor na bokoch vozidla, 

pričom upozorňuje na 

kritické priblíženie k stĺpom 

a múrom na displeji 

systému infotainmentu.
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Inteligentne cez premávku. 

S online navigáciou máte neustále 

prístup k dopravným informáciám 

v reálnom čase.

Komfort a infotainment 
s We Connect1), 7).
Voliteľné rádiá a navigačné systémy poskytujú prístup k bezplatným službám základného 

balíka a k spoplatneným službám We Connect Plus1), 8). 

Inteligentne digitálne prepojený.
Systém manažmentu flotily vozidiel We Connect Fleet1), 2).

We Connect1), 7) poskytuje: 

Volanie asistenčnej služby NOVÉ

Informačné volanie

Parkovacia poloha 

Automatické hlásenie pri nehode NOVÉ

Stav vozidla

Dvere a svetlá

Správa o stave vozidla

Jazdné dáta

Plánovanie termínu v servise

We Connect Plus1), 8) poskytuje: 

Online dopravné informácie NOVÉ

Online vyhľadávanie zvláštnych cieľov

Online aktualizácia máp NOVÉ

Online hlasové ovládanie NOVÉ

Streamovanie médií9) NOVÉ

Oblastné oznámenie

Online alarm pri krádeži

Online nezávislé kúrenie10)

Zamknutie a odomknutie11)

Internetové rádio9) NOVÉ

WLAN hotspot9) NOVÉ

Upozornenie prekročenia rýchlosti

Trúbenie a blikanie

Online výpočet trasy

Čerpacie a nabíjacie stanice

Parkoviská

1) Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte 

čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.     2) Zvláštna výbava za príplatok.     3) S TomTom LINK 610 je We Connect Fleet kompatibilný s modelmi: Crafter od roku výroby 

2017, Caddy od roku výroby 2015, Transporter od roku výroby 2015 a mnohými vozidlami, ktoré nepochádzajú z  koncernu Volkswagen. Mnohé modely značky Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá od roku výroby 2008 sa dajú, v  závislosti od vybavenia, doplniť modemom Volkswagen 

DataPlug.     4) K dispozícii iba s Volkswagen TelematikBox od druhej generácie.     5) Termíny musia byť dohodnuté s partnerom Volkswagen Úžitkové vozidlá.     6) K dispozícii iba s TelematikBox tretej generácie a modem Volkswagen DataPlug.     7) Zvláštna výbava za príplatok pri rádiu „Audio“. Sériová 

výbava pri všetkých vyšších systémoch infotainmentu.     8) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok.     9) K dispozícii iba s balíkom služieb Streaming & Internet.     10) K dispozícii iba s teplovodným prídavným kúrením.     11) Služba je relevantná z hľadiska zabezpečenia vozidla a vyžaduje 

overenie identity užívateľa postupmi Volkswagen Ident. Pri tom sa vaša identita overuje prostredníctvom partnera Volkswagen alebo video-chatu. 

Rozsah služieb We Connect a We Connect Plus sa môže v  jednotlivých štátoch líšiť a niektoré služby môžu byť dostupné neskôr. Na obrázku je 

zvláštna výbava za príplatok.

Volkswagen We dokáže ešte viac. 

Presvedčte sa sami na vwn.de/mod.
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Sériová výbava   Doplnková výbava   | KA | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | KP | Skriňová dodávka Plus   | PR | Valník

Exteriér

05 Paket Exteriér. Zahŕňa vo farbe karosérie lakované nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky.     

| KA | KO | KP |

01 Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné 

vonkajšie spätné zrkadlá. NOVÉ Pri zamknutí vozidla 

diaľkovým ovládačom sa automaticky sklopia.

| KA | KO | KP | PR |

02 Plaketa „Bulli“. Chrómový emblém vedľa 

bočných smerových svetiel.     

| KA | KO | KP | PR |

03 LED zadné skupinové svetlá. Energeticky 

úsporná technika LED s dlhou životnosťou pre 

vozidlá s dohora výklopnými zadnými dverami.     

| KA | KO | KP |

04 LED svetlomety. Majú vyšší svetelný výkon 

a väčší dosah, súčasne dodávajú vozidlu atraktívnu 

svetelnú grafiku.     | KA | KO | KP | PR |

Halogénové svetlomety H7. NOVÉ S dlhým 

dosahom a veľmi dobrým osvetlením okrajov cesty 

optimalizujú viditeľnosť v tme.     | KA | KO | KP | PR |

1) Nie je k dispozícii s klapkou pod sedadlom spolujazdca na prestrčenie nákladu do kabíny.     2) Bude dostupné neskôr.     3) Nie je k dispozícii s dvojmiestnou lavicou spolujazdca a druhou batériou.     4) Na želanie k dispozícii aj s DAB+ a komfortným telefonovaním.     5) Na využívanie služieb We Connect 

potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte čas 90 dní po dodaní vozidla sa zaregistrovať 

na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.     6) Zvláštna výbava za príplatok pri rádiu „Audio“. Sériová výbava pri všetkých vyšších systémoch infotainmentu.     7) Pri aktívnom predĺžení od druhého roka za príplatok.     

8) Iba v kombinácii s prístrojom podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“.     9) K dispozícii iba v kombinácii s rádiom „Composition“ a navigačným systémom „Discover Media“.     10) K dispozícii iba v kombinácii s navigačným systémom „Discover Media“.     Na obrázku je zvláštna 

výbava za príplatok.

05

02

03

04

01

Odkladací priestor na dvojmiestnej lavici 

spolujazdca. Na zadnej strane operadla je 

integrovaná výklopná odkladacia priehradka 

s držiakmi na nápoje a perá.     | KA | KO | KP | PR |

Palubný počítač „Plus“. Zobrazuje aktuálne 

informácie ako napr. vonkajšiu teplotu, dojazd, 

priemernú rýchlosť a spotrebu.      

| KA | KO | KP | PR |

Palubný počítač „Premium“. NOVÉ Zobrazuje dôležité 

prevádzkové informácie trojrozmerne a vo farbe.     

| KA | KO | KP | PR |

Digitálny tachograf.2) NOVÉ Spĺňa smernicu EÚ pre 

motorové vozidlá platnú od júna 2019.       

| KA | KO | KP | PR |

Multifunkčný kožený volant. Uľahčuje ovládanie 

rozličných systémov počas jazdy.     

| KA | KO | KP | PR |

Elektromechanický posilňovač riadenia. NOVÉ

Posilňovač s premenlivým účinkom podľa rýchlosti 

zlepšuje pocit z jazdy a zvyšuje bezpečnosť.     

| KA | KO | KP | PR |

Zásuvka 230 V (v ráme sedadla vodiča).3) NOVÉ

Zásobuje akumulátory náradia a laptopy striedavým 

prúdom pri napätí 230 V.       | KA | KO | KP | PR |

Zásuvka 12 V v stredovom paneli. Zásobuje 

smartfóny a iné prístroje jednosmerným prúdom 

pri napätí 12 V.     | KA | KO | KP | PR |

06 LED vnútorné osvetlenie s dvoma svetlami na 

čítanie v stropnej konzole. NOVÉ Poskytuje príjemné 

svetlo na prácu.     | KA | KO | KP | PR |

07 Elektrická bedrová opierka. Zvyšuje komfort 

a dá sa plynulo nastavovať v štyroch smeroch.     

| KA | KO | KP | PR |

Dvojmiestna lavica spolujazdca s uzamykateľným 

úložným priestorom.1) NOVÉ Na odomykanie 

a zamykanie slúži samostatný kľúč.     

| KA | KO | KP | PR |

Pracovisko vodiča

06

07 09

08

Navigačný systém „Discover Media“4) s farebným 

dotykovým displejom 20,3 cm (8 palcov) 

so senzorom priblíženia, výkonom 4 x 20 W a štyrmi 

reproduktormi umožňuje hybridnú navigáciu, výber 

rozličných alternatív mapy a bezplatnú aktualizáciu 

máp cez internet. Má internú pamäť 32 GB na 

záznam médií, dve externé rozhrania USB, rozhranie 

Bluetooth pre mobilný telefón, hybridné hlasové 

ovládanie a internetové rádio. Systém podporuje 

wireless8) AppConnect, We Connect5), 6)

a We Connect Plus.5), 7)

| KA | KO | KP | PR |

Rozhranie pre mobilný telefón „Comfort“ 

s funkciou indukčného nabíjania.9) Zlepšuje kvalitu 

príjmu pripojením na vonkajšiu anténu 

a bezkontaktne nabíja kompatibilné smartfóny.     

| KA | KO | KP | PR |

Hlasové ovládanie.10) Umožňuje hlasovými povelmi 

ovládať rozličné funkcie telefónu, navigácie a audia.    

| KA | KO | KP | PR |

Prídavné rozhranie USB. V kombinácii s navigačným 

systémom „Discover Media“ v stredovej odkladacej 

priehradke rozširuje možnosti nabíjania smartfónov 

a iných zariadení.     | KA | KO | KP | PR |

08 Rádio „Audio“. NOVÉ Systém má monochromatický 

displej, výkon 2 x 20 W a dva reproduktory. Okrem 

toho má čítačku na SD kartu, jedno rozhranie USB 

a rozhranie Bluetooth pre mobilný telefón.     

| KA | KO | KP | PR |

09 Rádio „Colour“.4) NOVÉ Systém má farebný 

dotykový displej s uhlopriečkou 16,5 cm (6,5 palca), 

zosilňovač 4 x 20 W a štyri reproduktory. Okrem toho 

má čítačku na SD kartu, dve externé rozhrania USB, 

rozhranie Bluetooth pre mobilný telefón a podporuje 

základné služby We Connect5), 6), ako aj vybrané služby 

We Connect Plus5), 7).    

| KA | KO | KP | PR |

Infotainment 
a konektivita
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07

Sériová výbava   Doplnková výbava   | KA | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | KP | Skriňová dodávka Plus   | PR | Valník

04 Protišmyková, umývateľná gumová podlaha. 

Zvyšuje bezpečnosť protišmykovým povrchom, 

siahajúcim až po nakladaciu hranu, a osvetlením 

nástupného schodíka.     | KA | KO | KP |

05 Upevňovacie oká (sklopné). Umožňujú 

optimálne upevnenie nákladu o podlahu. Maximálna 

ťažná sila 250 daN môže byť na želanie zvýšená 

na 470 daN.     | KA | KO | KP | PR |

06 Ťažné zariadenie, pevné, do hmotnosti prívesu 

2,5 t.5) Zahŕňa funkciu stabilizácie prívesu6) 

elektronického stabilizačného systému ESP.     

| KA | KO | KP | PR |

01 Nákladný priestor, priestor pre cestujúcich 

a ložná plocha.1) Chráni bočné steny priebežne 

od podlahy až po rám strechy.     | KA | KO | KP |

Obloženie ložnej plochy (drevovláknitá platňa).2) 

Zabraňuje preliačeniu stien nákladnej plochy 

pohybujúcim sa nákladom. Nie je k dispozícii pre 

Valník so zníženou ložnou plochou.     | PR |

02 Upevňovacie koľajničky (podlaha, boky). 

Umožňujú zachytávať veľkú silu upevňovacími 

popruhmi.     | KA |

03 Univerzálna podlaha (pre prestavby). Vytvára 

ideálne podmienky pre dodatočnú montáž 

regálových systémov rozličných výrobcov.3) 

Špeciálne adaptéry4) vo vyfrézovaných otvoroch 

obloženia podlahy umožňujú kedykoľvek flexibilnú 

montáž a demontáž regálových systémov bez 

vŕtania alebo lepenia. Po demontáži zostávajú iba 

minimálne stopy.     | KA |

Nákladný priestor, 
priestor pre cestujúcich 
a ložná plocha

1) Môže viesť k predĺženiu času dodania.     2) Bude dostupné neskôr.     3) Správnu a bezpečnú montáž skrinkových systémov, ktoré sa upevňujú do univerzálnej podlahy, zabezpečuje príslušný výrobca.     4) Nie je súčasťou dodávky.      5) Povolená hmotnosť prívesu sa líši podľa motorizácie.     6) K dispozícii 

iba v kombinácii s ťažným zariadením alebo prípravou pre ťažné zariadenie. V rámci možností systému.     7) Na obrázku je Multivan Highline.     8) Prosím, majte na pamäti, že ide o približné hodnoty a rozmery sa môžu vzhľadom na výrobné tolerancie líšiť.     9) K dispozícii iba v kombinácii s centrálnym 

zamykaním, vyhrievaným zadným oknom, zadným stieračom a senzormi ParkPilot.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

03

04 | 05

01 | 02

07 Ťažné zariadenie, odnímateľné, do hmotnosti 

prívesu 2,5 t vrátane stabilizácie prívesu.5), 6)

Dá sa namontovať a demontovať niekoľkými 

pohybmi.     | KA | KO | KP |

Deliaca stena s 3-miestnou lavicou a úložnými 

priestormi, ISOFIX a Top Tether na vonkajších 

miestach. NOVÉ Poskytuje komplexnú ochranu 

a komfort aj pre detské sedačky najmenších 

cestujúcich.     | KP |

Modulárny systém upevnenia sedadiel. Umožňuje 

namontovanie 3-miestnej lavice v každom rade 

sedadiel. Pre všetky sedadlá sú v kabíne 

upevňovacie body a bezpečnostné pásy.     | KO |

Zásuvka 12 V. Umožňuje napr. nabíjanie smartfónov 

v kabíne cestujúcich.     | KO | KP |

Lavice a sedadlá s upevňovacími prvkami ISOFIX 

a Top Tether. Zjednodušujú montáž detských 

sedačiek.     | KO |

Bočné posuvné dvere vľavo. Zrýchľujú nakladanie 

a vykladanie, resp. zvyšujú komfort pri nastupovaní 

a vystupovaní.     | KA | KO | KP |

Elektrické priťahovanie pre bočné posuvné dvere. 

Uľahčuje zatváranie posuvných dverí.     | KA | KO | KP |

Elektrické bočné posuvné dvere. Fungujú spoľahlivo 

aj pri zastavení na svahu a majú ochranu proti 

privretiu.     | KA | KO | KP |

06

07

10 Deliaca stena, vysoká s oknom. Okno je 

z bezpečnostného skla.     | KA | KO |

11 Deliaca stena, vysoká s posuvným oknom. 

Vytvára flexibilný otvor medzi kabínou vodiča 

a nákladným priestorom.     | KA | KO |

Deliaca stena, do polovičnej výšky. Zachováva 

mnohé možnosti nastavenia sedadiel v kabíne 

vodiča.     | KA | KO |

08 Ochrana nakladacej hrany (zadný nárazník).7) 

Chráni lakovaný zadný nárazník pred poškriabaním 

pri nakladaní a vykladaní batožiny. Plastová lišta je 

na výber v striebornej alebo čiernej farbe.     

| KA | KO | KP |

09 Deliaca stena, vysoká, uzavretá. Dôsledne 

oddeľuje nákladný priestor od kabíny vodiča.     

| KA | KO |

Kovová mreža nad 3-miestnou lavicou vzadu.2) NOVÉ 

Zabraňuje prešmyknutiu nákladu v oblasti hlavy.     | KO |

Mrežová/perforovaná deliaca stena (stĺpik C).2) 

NOVÉ Navyše ku kovovej mreži chráni aj oblasť chrbta 

a nôh pred pohybujúcim sa nákladom.     | KO |

08 10

09 11

12 Zadné dohora výklopné dvere bez okna. 

S veľkou výškou otvorenia max. 2 200 mm8) 

umožňujú komfortné nakladanie a vykladanie.8)     

| KA | KP |

13 Zadné dohora výklopné dvere s oknom. 

Optimalizujú výhľad dozadu cez zvlášť veľké okno.     

| KA | KO | KP |

Elektricky ovládané zadné dohora výklopné dvere.9) 

Umožňujú pohodlnú a bezpečnú manipuláciu. Dajú sa 

otvoriť napr. ovládačom centrálneho zamykania na 

kľúči vozidla. Senzory rozoznajú, či je okolo dosť 

miesta na otvorenie, ochrana proti privretiu pri 

prekážke zastaví zatváranie dverí.

| KA | KO | KP |

14 Zadné krídlové dvere. Pri modeloch s vysokou 

strechou sú zadné krídlové dvere sériové.     

| KA | KP |

15 Zadné krídlové dvere s oknom. Rozširujú výhľad 

vodiča vďaka úzkemu strednému stĺpiku v kombinácii 

s extra širokými sklami. 

| KA | KO | KP |

12 14

13 15
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Sériová výbava   Doplnková výbava   | KA | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | KP | Skriňová dodávka Plus   | PR | Valník

Klimatizácia 
o ochrana pred 
slnkom

02

03

01

Bezpečnostné 
systémy

1) Pri Transporter Skriňová dodávka Plus „Comfortline“ sériovo. Bude dostupné neskôr.     2) V rámci možností systému.     3) Kvôli strešným smerovým svetlám nie je možné použiť upevňovacie body pre externé strešné nosiče.     4) K dispozícii iba pre predný rad sedadiel.  Obrázky na týchto stranách sú iba 

orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Vyhrievanie zadného okna. Rýchlo zabezpečí voľný 

výhľad smerom dozadu.     | KA | KO | KP |

Prídavné kúrenie (pre kabínu vodiča/cestujúcich). 

Druhý výmenník a výduchy v stĺpiku C zvyšujú 

výkon kúrenia.     | KA | KO | KP | PR |

Nezávislé teplovzdušné kúrenie. Dá sa 

naprogramovať pomocou ovládacieho panela 

na stredovej konzole alebo diaľkového ovládania 

a pri trvalej prevádzke s výkonom 2 500 W udržiava 

kabínu príjemne teplú až do 48 hodín.     

| KA | KO | KP | PR |

Teplovodné prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie). 

Podporuje normálne kúrenie a dá sa naprogramovať 

na vyhriatie kabíny pred štartom. Teplý vzduch prúdi 

do kabíny cez mriežky v prístrojovom paneli.     

| KA | KO | KP | PR |

Klimatizácia v kabíne vodiča s elektronickou 

reguláciou. Umožňuje plynulo nastaviť želanú 

teplotu.     | KA | KO | KP | PR |

Výkonnejšia batéria a generátor. Výkon generátora 

je zvýšený na 250 A a kapacita batérie na 92 Ah.     

| KA | KO | KP | PR |

Posuvné okná (v bočných posuvných dverách).1)

Nové držadlá umožňujú ešte ľahšie otvorenie 

a zatvorenie bočných okien.     | KA | KO | KP |

Stmavené zasklenie Privacy. Rozširuje súkromnú 

sféru v kabíne cestujúcich tmavo sfarbenými 

oknami.     | KA | KO |

Čierna fólia proti slnku. Prepúšťa do kabíny cestujúcich 

iba 37 % slnečného žiarenia.     | KO | KP |

03 eCall. Po nehode automaticky zašle 

záchrannému dispečingu údaje o čase, polohe 

vozidla i počte členov posádky a vytvorí hlasové 

spojenie. Systém sa aktivuje automaticky 

nárazovým senzorom alebo manuálne tlačidlom 

núdzového volania. Sérová výbava od rádia 

„Colour“.     | KA | KO | KP | PR |

Airbagy vodiča a spolujazdca.     | KA | KO | KP | PR |

Multikolízna brzda.2) Po kolízii automaticky zabrzdí 

vozidlo.     | KA | KO | KP | PR |

01 Strešný vetrák. Vetrá alebo odvetráva nákladný 

priestor, resp. kabínu cestujúcich.     | KA | KO | KP |

02 Prídavné vetranie nákladného priestoru.

Odvetráva nákladný priestor a zabraňuje 

zahmlievaniu zadného okna.     | KA | KP |

Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca. Dá sa 

ovládať samostatne a vyhrieva sedadlo a operadlo. 

K dispozícii aj pre dvojmiestnu lavicu spolujazdca.     

| KA | KO | KP | PR |

Vyhrievanie predného okna. Rýchlo zabezpečí voľný 

výhľad pri vlhkom a studenom počasí. Vykurovacie 

prvky sú integrované do skla.     | KA | KO | KP | PR |

Elektronický stabilizačný systém.2) V nebezpečných 

situáciách zabraňuje šmyku vozidla.     

| KA | KO | KP | PR |

Protiblokovací systém (ABS). Zabraňuje blokovaniu 

kolies, čím zachováva ovládateľnosť.     

| KA | KO | KP | PR |

Protipreklzový systém (ASR). Zabraňuje 

prešmykovaniu kolies.     | KA | KO | KP | PR |

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS). Pribrzdí 

prešmykujúce koleso, a tým zlepšuje trakciu.     

| KA | KO | KP | PR |

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 

2 kľúčmi a ovládaním znútra. NOVÉ Stlačením 

tlačidla na ovládači odomyká všetky dvere vozidla 

alebo alternatívne iba dvere vodiča.     

| KA | KO | KP | PR |

Výstražná fólia. Optimalizuje viditeľnosť vozidla.     

| KA | KO | KP | PR |

Strešné smerové svetlá.3) Zlepšujú ochranu pred 

nehodami spôsobenými nárazom zozadu.     

| KA | KO | KP |

Elektrická detská poistka. Tlačidlami v kokpite sa 

dajú posuvné bočné dvere samostatne zamknúť.     

| KA | KO | KP | PR |

Bočné posuvné dvere s ochranou proti privretiu. 

Chránia pred možnými zraneniami.     | KA | KO | KP |

01 Látka „Double Grid“ 

Čierna Titanium NOVÉ     | KA | KO | PR |

02 Látka „Bricks“ Čierna Titán NOVÉ     

| KA | KO | KP | PR | 

03 Robustná látka „Robusta“ 

Palladium4) NOVÉ     | KA | KO | PR |

04 Koženka „Mesh“ Palladium     

| KA | KO | KP | PR | 

Poťahy sedadiel

01

02

03

04

45Transporter – Výbava a poťahy sedadiel



Sériová výbava   Doplnková výbava   | KA | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | KP | Skriňová dodávka Plus   | PR | Valník

Metalizované lakyetal o a é la y

Štandardné lakyDvojfarebné lakovania a lakyoj a eb
perleťovým efektoms p

Individuálne laky

Čierna Deep     | KA | KO | KP |Biela Candy/Bronzová Copper1) NOVÉ     | KA | KO | KP |

Strieborná Reflex/Modrá Starlight1) NOVÉ     | KA | KO | KP |

Béžová Mojave     | KA | KO | KP | PR | 

Na želanie je Transporter k dispozícii aj 

v mnohých iných farebných odtieňoch. 

Váš partner Volkswagen Úžitkové vozidlá 

vám poskytne informácie o rozmanitých 

možnostiach individuálneho lakovania.Strieborná Reflex/Červená Fortana1) NOVÉ     

| KA | KO | KP |

Strieborná Reflex2)     | KA | KO | KP | PR | 

Laky

Červená Fortana NOVÉ       | KA | KO | KP | PR | Biela Candy/Sivá Ascot1) NOVÉ     | KA | KO | KP | Zelená Bay Leaf NOVÉ     | KA | KO | KP | PR | 

Béžová Mojave/Čierna Deep1) NOVÉ     | KA | KO | KP |

Modrá Ravenna NOVÉ     | KA | KO | KP | PR | 

Strieborná Reflex/Sivá Indium 1) NOVÉ     | KA | KO | KP |

Biela Candy/Zelená Bay Leaf1) NOVÉ     | KA | KO | KP |

Modrá Starlight2)     | KA | KO | KP | PR | 

Bronzová Copper NOVÉ     | KA | KO | KP | PR | 

Sivá Indium2)     | KA | KO | KP | PR | 

Sivá Ascot2) NOVÉ     | KA | KO | KP | PR |

Oranžová Bright2)     | KA | KO | KP | PR | 

Biela Candy     | KA | KO | KP | PR | 

Sivá Pure     | KA | KO | KP | PR | 

1) Nie je k  dispozícii so zadnými krídlovými dvermi, vysokou strechou a  pre Transporter Valník.          2) Tento lak je ako zvláštna výbava za príplatok k  dispozícii aj v  kombinácii s  vysokou strechou. Obrázky na týchto stranách sú iba orientačné, pretože tlač nedokáže verne reprodukovať farby.         

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.

Červená Cherry2)     | KA | KO | KP | PR |
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18-palcové

16-palcové

Sériová výbava   Doplnková výbava   | KA | Skriňová dodávka   | KO | Kombi   | KP | Skriňová dodávka Plus   | PR | Valník

Kolesá

Zimné pneumatiky. Pre 16-palcové a 17-palcové oceľové disky, 

ako aj pre 16-palcové disky z ľahkej zliatiny „Clayton“ 

a 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Devonport“ sú k dispozícii 

zimné pneumatiky.     | KA | KO | KP | PR | 

17-palcové 

Oceľový disk s krytom stredu1)

7 J x 17. S pneumatikou 235/55 R 17.

| KA | KO | KP | PR | 

Disk z ľahkej zliatiny 

„Aracaju“ NOVÉ

7 J x 17. Strieborný.

S pneumatikou 235/55 R 17.

| KA | KO | KP | PR |

Disk z ľahkej zliatiny 

„Woodstock“

7 J x 17. Čierny, povrch 

lesklo sústružený. 

S pneumatikou 235/55 R 17.

| KA | KO | KP | 

Oceľový disk s krytom stredu1)

6,5 J x 16. 

S pneumatikou 215/65 R 16.

| KA | KO | KP | PR |

Oceľový disk 

s veľkoplošným krytom NOVÉ

6,5 J x 16. 

S pneumatikou 215/65 R 16.

| KA | KO | KP | PR |

Disk z ľahkej zliatiny „Clayton“

6,5 J x 16. Strieborný. 

S pneumatikou 215/65 R 16.

| KA | KO | KP | PR | 

Disk z ľahkej zliatiny 

„Springfield“2)

8 J x 18. Čierny.

S pneumatikou 255/45 R 18. 

| KA | KO | KP |

Disk z ľahkej zliatiny „Teresina“ NOVÉ

8 J x 18. Čierny, povrch lesklo sústružený. 

S pneumatikou 255/45 R 18.

| KA | KO | KP |

Disk z ľahkej zliatiny 

„Palmerston“

8 J x 18. Čierny,

povrch lesklo sústružený. 

S pneumatikou 255/45 R 18.

| KA | KO | KP |

Disk z ľahkej zliatiny 

„Springfield“

8 J x 18. Strieborný. 

S pneumatikou 255/45 R 18.

| KA | KO | KP |

Disk z ľahkej zliatiny 

„Posada“ NOVÉ

7 J x 17. Čierny, povrch 

lesklo sústružený. 

S pneumatikou 235/55 R 17.

| KA | KO | KP | 

Disk z ľahkej zliatiny 

„Devonport“

7 J x 17. Strieborný. 

S pneumatikou 235/55 R 17. 

| KA | KO | KP | PR | 

Disk z ľahkej zliatiny 

„Aracaju“2) NOVÉ

7 J x 17. Čierny, povrch 

lesklo sústružený. 

S pneumatikou 235/55 R 17.

| KA | KO | KP | 

1) Podľa kombinácie motora a prevodovky.     2) K dispozícii s kompletom EDITION.      Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. 49Transporter – Kolesá



EDITION

1) Zvláštna výbava za príplatok. K dispozícii iba pre Transporter Skriňová dodávka, Transporter Kombi a Transporter Skriňová dodávka Plus s krátkym rázvorom a normálnou strechou.     2) Exkluzívne pre komplet EDITION sú na želanie k dispozícii 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Aracaju“ čiernej farby 

alebo 18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Springfield“ čiernej farby. Disky z ľahkej zliatiny nájdete na stranách 52 – 53.     3) Nie je k dispozícii so zadnými krídlovými dverami.     4) Na dekoračných fóliách sa môžu, predovšetkým pri priamom slnečnom žiarení, po jednom až troch rokoch alebo vo veľmi teplých 

Komplet EDITION1) 

Dodáva Transporteru individuálny vzhľad. Zvlášť 

markantné sú 17-palcové disky z ľahkej zliatiny 

„Aracaju“2) čiernej farby, svetlomety do hmly 

a tmavo tónované LED zadné skupinové svetlá3). 

Vozidlá s oknami v kabíne cestujúcich, resp. 

nákladnom priestore majú okrem toho čiernu 

dekoračnú fóliu4) na druhých stĺpikoch karosérie 

a zasklenie Privacy. Ďalšími detailmi sú kryty 

vonkajších spätných zrkadiel a strecha lesklej 

čiernej farby, ako aj nárazníky a kľučky dverí 

lakované vo farbe karosérie. Komplet dopĺňa čierna 

dekoračná fólia4) s nápisom „EDITION“ na bočných 

prahoch a zadnej časti. S kompletom sú zladené 

farby karosérie, okrem štandardných Sivá Pure

a Sivá Ascot sú za príplatok na výber aj 

metalizované laky Modrá Ravenna, Bronzová 

Copper, Zelená Bay Leaf a Červená Fortana.

podnebných pásmach už po roku, objaviť stopy používania a starnutia. Ak zostane dekoračná fólia dlhší čas na vozidle, môžu vzniknúť viditeľné rozdiely medzi odtieňom laku karosérie v oblasti chránenej fóliou a v nezakrytej 

oblasti.     Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.     K dispozícii iba v kombinácii s kompletom EDITION. 51Transporter – komplet EDITION



Transporter 6.1Transporter 6.1

965.1191.07.01, Vytlačené na Slovensku

Vydanie: február 2020

Zmeny sú vyhradené

www.vwuzitkove.sk

Váš partner Volkswagen

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou 

za príplatok. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách 

nemeckého trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. O možných 

odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. 

Zmeny sú vyhradené. DSG® 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. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu 

starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné 

a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. 

Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, na www.vwuzitkove.sk.

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie 

na internet. Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete 

s výnimkou služieb „Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie 

služieb „Streaming & Internet“ a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať 

balíky dát u externého poskytovateľa mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, 

ktoré sa dajú využívať v rámci pokrytia siete v mnohých európskych štátoch. Informácie 

o cenách a podporovaných štátoch nájdete na https://vw.cubictelecom.com. 

Alternatívne je využívanie funkcií Internetové rádio, Hybridné rádio a Streaming médií 

možné aj pomocou mobilného koncového zariadenia (napr. smartfón), ktoré má 

schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené služby 

k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu

a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát 

z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete 

a predovšetkým pri prevádzke v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové 

poplatky). Na využívanie bezplatnej aplikácie We Connect App je potrebný smartfón 

s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s opciou na dátové služby 

s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou medzi vami a vaším operátorom 

mobilnej telefónnej siete. Dostupnosť jednotlivých služieb We Connect a We Connect 

Plus popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Tieto služby sú 

k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať obsahovým zmenám, 

resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrobnejšie informácie získate na 

www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera Volkswagen. Informácie 

o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.
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