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IKONA
VE SVÉ ŠESTÉ
GENERACI.
Multivan je ve své šesté generaci znovu nově vytvo

řený – a přesto se jako nový Multivan Gene ration Six 

na první pohled zcela jasně hlásí ke svému původu. 

Nový, výrazný design se prezentuje v remi niscenci 

na legendárního Bulliho dvoubarev ným  lakováním 

a díky nově modelované přední i zadní partii na sebe 

přitahuje ještě více pozornosti. V nabídce jsou čtyři 

varianty dvoubarevného lako vání. A díky novým 

moto rům, které splňují emisní normu Euro 6 se 

sério vými opatřeními BlueMotion Technology je nový 

Multivan Generation Six již dnes na té nejlepší cestě, 

aby se v budoucnosti stal opět klasikou.



Multivan Generation Six, motor 2,0 l TDI 110 kW: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,2 do 7,4; mimo město – od 5,2 do 5,5; kombinovaný provoz – od 5,9 do 6,2; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 155 do 161; energetická třída: A, B.       Na obrázku jsou prvky výbavy za příplatek.



Car-Net App-Connect.

Na obrázku jsou prvky výbavy za příplatek.      1) Výbava za příplatek v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media Plus“. Řidič podle zákona nesmí v průběhu jízdy ovládat funkce Volkswagen Media Control.    2) Výbava za příplatek v kombinaci s rádiem „Composition Media“ a navigačním systé
mem „Discover Media Plus“.      3) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media Plus“. Použití je počínaje druhým rokem od zakoupení automobilu zpoplatněno. Pro zajištění přístupu k internetu je nutný uživatelský mobilní WLAN router (např. chytrý mobilní telefon s možností 
vytvoření hotspotu) nebo vhodný USB modem (např. Volkswagen CarStick) v kombinaci se SIM kartou, ke které je uzavřena smlouva s datovým tarifem.    4) Výbava za příplatek v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo s navigačním systémem „Discover Media Plus“..



Car-Net App-Connect.

Pro navigační systém „Discover Media Plus“ (výbava za příplatek) je technologie CarNet AppConnect již součástí jeho výbavy. Je kompatibilní s technologiemi MirrorLink™, CarPlay™ a Android Auto™. Ověřte prosím, zda Vaše koncové zařízení je kompatibilní s technologií CarNet AppConnect.  Využívání 
aplikací , které podporují CarNet AppConnect se uskutečňuje výhradně prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Zkontrolujte prosím smluvní podmínky Vašeho operátora s ohledem na datové přenosy a připojení k internetu. Další informace získáte na www.vwuzitkove.cz.

KOMFORT 
NA VYSOKÉ

ÚROVNI.
Poté, co se posadíte se do exkluzivního komfortního 

 sedadla z vysoce kvalitních materiálů, můžete prostřed

nictvím spínačů na multifunkčním volantu pohodlně 

 ovládat různé funkce vozu, jako např. automatickou 

regulaci odstupu ACC včetně  systému kontroly okolí 

vozu „Front Assist“, tempomat nebo nové rádio „Com

position Media“. Příjemné klima zajistí třízónová klima

tizace  „Climatronic“ a vyhřívání sedadel v kabině řidiče. 

Mimořádný komfort přináší nový infotainment systém 

s Volkswagen Media Control1) a elektronické zesílení hla

sitosti2), stejně jako mobilní služby online CarNet Guide 

& Inform3) a CarNet AppConnect4). Posledně zmíněné 

softwarové rozhraní Vám umožňuje ovládat vybrané 

aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu 

prostřednictvím displeje rádia nebo navigačního systému.



KOLA

Završením sebevědomého, výrazného  dojmu jsou 

sériová 17palcová kola z lehké slitiny  „Devonport“. 

A pro ty, kteří chtějí projevit svou extravaganci, 

jsou pak v nabíd ce 18palcová kola z lehké slitiny 

„Disc“, která jsou k dispozici buď ve stříbrné barvě 

s bílými paprsky1), nebo kompletně ve stříbrné 

barvě.2).

DEVONPORT
17palcová kola z lehké slitiny 7 J x 17 

s pneumatikami 235/55 R 17.

DISC
18palcová kola z lehké slitiny ve stříbrné  

barvě2) 8 J x 18 s pneumatikami 255/45 R 18.

DISC
18palcová kola z lehké slitiny ve stříbrné barvě s bílými 

paprsky1) 8 J x 18 s pneumatikami 255/45 R 18.

LAKY & DEKORY

MOTORY

Ať zvolíte kteroukoli ze čtyř dvojic exkluzivních laků 

z nového vozu Multivan Generation Six se vždy stane sku

tečný magnet pro pohledy okolí. Pokračováním extrava

gantního vzhledu v interiéru je pak dekorační pruh, který 

je barevně sladěn s vnějším lakem vozu. Dekorační lišty 

v provedení „Dark Silver Brushed“ pak dotvářejí barevnou 

harmonii palubní desky.

Nová generace motorů TDI je sériově doplněna opatřeními 

BlueMotion Technology a splňuje emisní normu Euro 6. 

2,0 l TDI (110 kW)
Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,2 do 7,4; mimo 
město – od 5,2 do 5,5; kombinovaný provoz – od 5,9 do 6,2; 
emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 155 do 161; 
energetická třída: A, B. 

2,0 l TDI (150 kW)
Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,6 do 7,8; mimo 
město – od 5,6 do 5,9; kombinovaný provoz – od 6,3 do 6,6; 
emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 165 do 171; 
energetická třída: B. 



BÍLÁ „CANDY“

BÍLÁ „CANDY“

BÍLÁ „CANDY“

STŘÍBRNÁ „REFLEX“

ČERVENÁ „KIRSCH“

ZELENÁ „BAMBUSGARDEN“3)

BÉŽOVÁ MOJAVE

MODRÁ „ACAPULCO“3)

VLASTNOSTI  
SÉRIOVÁ VÝBAVA

EXTERIÉR
 – 17palcová kola z lehké slitiny „Devonport“

 – LED přední světlomety a LED zadní světla

 – mlhové světlomety s integrovanými odbočovacími světly

 – paket „Chrom“

 – akustický paket

 – prosklení „Privacy“

 – plakety „Generation Six“ na Bsloupkách karoserie

INTERIÉR
 – multifunkční volant a hlavice řadicí páky v kůži

 – sériově sedadla v barevné kombinaci a kombinaci mate

riálů alcan tara „Moonrock“ a umělá kůže v titanově černé 

 – čalounění sedadel jako výbava za příplatek v hladké kůži 

„Nappa“ kompletně v titanově černé, nebo v alcantaře 

a umělé kůži také kompletně v titanově černé 

 – textilní koberce v barvě „Moonrock“ a titanově černé

 – osvětlené nástupní schůdky s nápisy „Generation Six“

 – dekorační lišty „Dark Silver Brushed“

 – u dvoubarevného lakování: dekorační pruh v interiéru 

barevně sladěný s vnějším lakem vozu

FUNKČNÍ VÝBAVA
 – adaptivní regulace podvozku DCC

 – rádio „Composition Media“ 

 – 3zónová klimatizace „Climatronic“ 

 – vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

 – multifunkční displej palubního počítače „Premium“

 – multimediální rozhraní MEDIAIN (kompatibilní s iPod/

iPhone/iPad) a rozhraní AUXIN

 – automatická regulace odstupu ACC se systémem kontroly 

okolí „Front Assist“

 – ParkPilot vpředu i vzadu

 – asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“

 – tempomat

 – vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná 

a vyhřívaná

1) Pouze v kombinaci s dvoubarevným lakováním bílá „Candy“/červená „Kirsch“, 
bílá „Candy“/zelená „Bambusgarden“ a bílá „Candy“/béžová „Mojave“.    2) Pouze 
v kombinaci s dvoubarevným lakováním stříbrná „Reflex“/modrá „Acapulco“.     
3) Metalický lak.
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