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Naujasis Multivan
Sveiki atvykę į naująjį pasaulį
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www.volkswagen.lt 2Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
Plug – In Hybrid Plug-in įkraunama hibridinė sistema

Atkreipkite dėmesį:
-  Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami  

be išankstinio informavimo. 
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. 
-  Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos 

mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 01.04.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelio Variklis Galia kW / AG Pavarų dėžė Ilgis m Kaina, € su PVM

Multivan
STMB47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L1 / 4.975 42 053

STMB37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L1 / 4.975 43 550

STMB18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L1 / 4.975 48 202

STNB47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L2 / 5.175 43 499

STNB37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L2 / 5.175 44 996

STNB18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L2 / 5.175 48 787

Life
STMG47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L1 / 4.975 46 290

STMG37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L1 / 4.975 47 360

STMG18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L1 / 4.975 51 149

STNG47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L2 / 5.175 47 737

STNG37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L2 / 5.175 48 807

STNG18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L2 / 5.175 52 596

Style
STMH47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L1 / 4.975 53 786

STMH37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L1 / 4.975 54 357

STMH18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L1 / 4.975 57 830

STNH47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L2 / 5.175 55 233

STNH37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L2 / 5.175 55 803

STNH18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L2 / 5.175 59 276
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Multivan Life Style

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

Išorės įranga
Bagažinės dangtis su pritraukimu elektra ● ●

Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●

Slankiosios durys kairėje ●

Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ●

Slankiosios durys su pritraukimu elektra kairėje ●

Slankiosios durys dešinėje ●

Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje ●

Slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje ●

Blizgios juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ● ● ●

Blizgia juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės ●

Blizgia juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 2 chromuotomis apdailomis ●

Blizgia juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 2 šviečiančiomis chromuotomis apdailomis ●

Purvasaugiai priekyje ir gale ●

Chromuotos apdailos šonuose ir gale ●

Žalsvi šilumą atspindintis stiklai ● ● ●
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Multivan Life Style

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

Vidaus įranga
2 paruošimai ranktūriams vidinėje pusėje trečiojoje sėdynių eilėje ● ●

Kilimėliai vairuotojo kabinoje ● ●

Apsauginė pakrovimo krašto juosta ant bamperio iš nerūdijančio plieno ●

Sėdynė su aukščio reguliavimu ir 2 kryptimis nustatoma galvos atrama pirmojoje sėdynių eilėje, kairėje ● ● ●

Sėdynė su aukščio reguliavimu ir 2 kryptimis nustatoma galvos atrama pirmojoje sėdynių eilėje, dešinėje ● ● ●

Krovinių skyriaus dalytuvas (apkrova: 20 kg) su kabliukais krepšiams ir bagažo tinklu ● ●

3 vienvietės sėdynės trečiojoje sėdynių eilėje ● ●

2 vienvietės sėdynės važiavimo kryptimi antrojoje sėdynių eilėje ● ●

3 vienvietės sėdynės važiavimo kryptimi antrojoje sėdynių eilėje ●
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Multivan Life Style

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

Vidaus įranga
Priekinės sėdynės su ranktūriais abiejose pusėse, juosmens atramos reguliavimu elektra ir atlenkiamais staliukais ● ●

Pirštinių skyrius su apšvietimu ● ●

Sustiprinta kiliminė grindų danga keleivių skyriuje ● ● ●

Dekoratyviniai intarpai „Scale Light Gray“ ●

Dekoratyviniai intarpai „Dark Silver Brushed“ ●

Dekoratyviniai intarpai „Dark Woodgrain Optic“ ●

Ranktūris (ranktūriai) vidinėje sėdynių pusėje (nuimamas ir perstatomas) antrojoje sėdynių eilėje ● ●

Medžiaginiai dvispalviai sėdynių apmušalai „Bright Dots“ ●

Medžiaginiai dvispalviai sėdynių apmušalai „Ribella“ ●

Dvispalviai sėdynių apmušalai, intarpai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“, lygios odos optikos sėdynių šonai ●

Stalčiai po sėdynėmis keleivių skyriuje ir 2 atliekų konteineriai ● ●

Pedalų antdėklai iš nerūdijančio plieno ●

Saugumo įranga
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis ● ● ●

Kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas ● ● ●

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis ● ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ● ●

Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais, kvitų laikiklis vairuotojo pusėje, su įspėjamaisiais oro pagalvių lipdukais ant skydelio 
nuo saulės ir galinio priekinių durų statramsčio

● ●

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui, galvos oro pagalvės šoninėms sėdimosioms vietoms gale, vidurinė oro pagalvė priekyje ● ● ●
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Multivan Life StyleSaugumo įranga
Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ ● ● ●

Elektroninis imobilizatorius ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema (pagal ES tipo patvirtinimą) ● ● ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ● ●

„IQ.LIGHT“ priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ●

Automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema ● ● ●

Galiniai šviesos diodų žibintai ● ● ●

Šviesos blogoms oro sąlygoms ●

Dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu ●

Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu, išlipimo apšvietimu ir įlipimo apšvietimu ● ●

Aplinkos apšvietimas durų zonoje su „Multivan“ silueto logotipo projekcija ●

Galinio vaizdo kamera ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ● ●
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Multivan Life Style

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

Funkcinė įranga
Bagažinės dangčio pritraukimas be atrakinimo iš vidaus funkcijos ●

Bagažinės dangčio pritraukimas elektra su atrakinimo iš vidaus funkcija ● ●

Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas ● ●

Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos ● ● ●

Įkrovimo kabelis įkrovimo kintamąja srove stotelei („Mode 3“) – tik 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo ● ●

„Digital Cockpit“ – tik 2,0 l TSI (150 kW) ● ●

„Digital Cockpit Pro“ – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), „Style“ ● ● ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu ● ● ●

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale ●

Parkavimo asistentas ir parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale ●

Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“ ●

DC-DC 3,0 kW keitiklis – tik 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

180 A generatorius – tik 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi ● ●

Rankinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (statinis) ● ●

Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis ●

2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai ● ● ●

8 garsiakalbiai (pasyvūs) ● ● ●
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Multivan Life Style

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

Funkcinė įranga
Pastovaus greičio palaikymo sistema su įžvalgiuoju greičio ribotuvu ● ● ●

3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su papildomu valdymo paneliu keleivių skyriuje ●

Degalus naudojantis papildomas šildymas – tik 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

„App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ● ● ●

Mobiliojo telefono sąsaja ● ● ●

Nuovargio atpažinimo sistema ● ● ●

Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo – tik 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

Registracija su maksimaliai 5 sėdynėmis ●

Registracija su maksimaliai 7 sėdynėmis ● ●

LiFePO4 450 A (40 Ah) akumuliatorius – tik 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

380 A (68 Ah) akumuliatorius – tik 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●
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Multivan Life Style

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.

Funkcinė įranga
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius su autonominiu šildymu keleivių skyriuje ●

Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius ●

Valdymas žodinėmis komandomis, įskaitant „Alexa“ internetinę taikomąją programą – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), „Style“ ● ● ●

Aplinkos apšvietimas prie bagažinės dangčio ir 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas ●

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB+) ● ● ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms ● ● ●

2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje ●

2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje, 4USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde ● ●

Be atsarginio rato ● ● ●

17" diskiniai stabdžiai priekyje ir 16" diskiniai stabdžiai gale – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Lengvojo lydinio ratlankių stebulių dangteliai – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Įrankių komplektas ● ● ●

4 lengvojo lydinio ratlankiai „Dundrod“ 6,5J x 17, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi ●

235/55 R17 103 H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

4 lengvojo lydinio ratlankiai „Dundrod“ 6,5J x 17, sidabrinės spalvos – tik 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ●

Keturių metų garantija arba iki 120 000 km ● ● ●
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Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.● bazinė įranga    ○ papildoma įranga    SO bazinė/papildoma įranga    P galima įsigyti pakuotėje

Išorės įranga
„Bulli“ užrašas ant sparno, be „Multivan“ užrašo ant bagažinės dangčio 0NP O O O 74

Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas 4GX O O O 231

Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų 6KF  O S 302

Purvasaugiai priekyje ir gale 6N2 O O S 165

Aplinkos apšvietimas durų zonoje su „Multivan“ silueto logotipo projekcija 9TJ  O S 96

Universalios, visiems sezonams skirtos 235/55 R17 103H XL padangos H3G O O  254

Dvispalviai sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos „Pure Diamond“ N0C O O O 276

Dvispalviai sėdynių apmušalai, intarpai iš odos „savona“, lygios odos optikos sėdynių šonai
N0K

 O  3 157

  O 2 012

Dvispalviai sėdynių apmušalai, intarpai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“, lygios odos optikos sėdynių šonai N2S  O S 1 146

Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje PT1 O O  1 135

Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje su „Easy Open“ funkcija
PT2

O O  1 197

  O 82

Tamsinti langai galinių sėdynių zonoje, infraraudonuosius spindulius atspindintis ir 65 % šviesos sugeriantis „Privacy“ stiklas QC1 O O O 332

Tamsinti langai galinių sėdynių zonoje, infraraudonuosius spindulius atspindintis ir 90% šviesos sugeriantis „Privacy“ stiklas QC3 O O O 435

Chromuotos apdailos šonuose ir gale QJ1 O O S 0

Tamsinti langai galinių sėdynių zonoje (65 % šviesos sugeriantis „Privacy“ stiklas), izoliuojantis šoninių langų gale ir galinio lango stiklas QL6 P P O 620
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Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.● bazinė įranga    ○ papildoma įranga    SO bazinė/papildoma įranga    P galima įsigyti pakuotėje

Išorės įranga
Slankieji langai slankiosiose duryse kairėje ir dešinėje, „Privacy“ stiklas gale

– Tamsinti langai galinių sėdynių zonoje, infraraudonuosius spindulius atspindintis ir 65 % šviesos sugeriantis „Privacy“ stiklas

– Slankusis langas slankiosiose duryse kairėje

– Slankusis langas slankiosiose duryse dešinėje

Z8A O O O 918

Bagažinės dangtis su pritraukimu elektra

– Bagažinės dangčio pritraukimas elektra su atrakinimo iš vidaus funkcija
ZEA O   109

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis

– Bagažinės dangtis su atidarymu ir uždarymu elektra

– Bagažinės dangčio pritraukimas elektra

ZEB O O O 663

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis

– Bagažinės dangtis su atidarymu ir uždarymu elektra

– Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis

ZEC O O O 709

Slankiųjų durų pritraukimas elektra abiejose pusėse

– Slankiosios durys su pritraukimu elektra kairėje

– Slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje

ZT0 O   190
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Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.● bazinė įranga    ○ papildoma įranga    SO bazinė/papildoma įranga    P galima įsigyti pakuotėje

Vidaus įranga
2 ranktūriai vidinėje pusėje (nuimami ir perstatomi) trečiojoje sėdynių eilėje 6E2  O O 120

1 paruošimas ranktūriui vidinėje pusėje trečiojoje sėdynių eilėje 6E3  O O 0

Kilimėliai vairuotojo kabinoje 0TC O S S 39

Daugiafunkcis stalas su 3 gėrimų laikikliais, perstumiamas per visą automobilį 1U3 O O O 635

Oda aptrauktas daugiafunkcis šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 2FT  O O 142

Tinklinė pertvara 3CX SO O O 202

Panoraminis stiklinis stoglangis (90 % užtamsintas) 3FG P O O 1 053

Krovinių skyriaus dalytuvas (apkrova: 20 kg) su kabliukais krepšiams ir bagažo tinklu (tik su trumpa versija)
3U3

SO S S 190

(tik su ilga versija) O S S 236

Priekinės sėdynės su ranktūriais abiejose pusėse, juosmens atramos reguliavimu elektra ir atlenkiamais staliukais 4S1 O S S 510

Sustiprinta plastikinė medienos optikos grindų danga (tik su ilga versija) 5BE O O O 359

Antrosios sėdynių eilės sėdynės su ranktūriais abiejose pusėse (nuimamais ir perstatomais) ir atlenkiamais staliukais 6D5  O O 168

Paketas rūkantiesiems – kilnojama peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JC O O O 42

Akustinis paketas

–  Tamsinti langai galinių sėdynių zonoje (65 % šviesos sugeriantis „Privacy“ stiklas), izoliuojantis šoninių langų gale ir galinio lango stiklas

– Papildomos triukšmų viduje slopinimo priemonės „Plus“

P8B O O  620

Stalčiai po sėdynėmis keleivių skyriuje ir 2 atliekų konteineriai QE4 O S S 117

Aplinkos apšvietimas prie bagažinės dangčio ir 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas QQ3  O S 386

6 sėdimųjų vietų paketas = 2-1-3
ZBA

O   421

 O O -362
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Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.● bazinė įranga    ○ papildoma įranga    SO bazinė/papildoma įranga    P galima įsigyti pakuotėje

Vidaus įranga
6 sėdimųjų vietų paketas = 2-2-2

ZBB
O   350

 O O -387

6 sėdimųjų vietų paketas su išdėstymu priešpriešiais = 2-2-2
ZBC

O   517

 O O -222

7 sėdimųjų vietų paketas = 2-2-3 ZBD O   842

Sintetine vilna „ArtVelours“ aptrauktos elektra nustatomos komfortiškos priekinės sėdynės
ZBG

 O  2 639

  O 1 493

Oda aptrauktos elektra nustatomos komfortiškos priekinės sėdynės su sėdynių vėdinimu
ZBH

 O  4 933

  O 3 764

Saugumo įranga
Pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir įspėjamoji liemenė 1T9 SO O O 35

Gesintuvas prie priekinio keleivio sėdynės 6A6 O O O 109

Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su „Blind Spot“ sensorika, 
išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu ir įspėjimo išlipant sistema

79H O O O 504

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (bazinė ir priekinė) 7W2 O O O 146

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale 7X2 O S  603

Parkavimo asistentas ir parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
7X5

O   879

 O S 276

Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ 8G1 O O  143

Galinio vaizdo kamera KA2 O O S 372
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Saugumo įranga
Projekcinis ekranas KS1 O O O 1 152

Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu, įskaitant V2X P2C  O O 520

Pusiau automatinis važiavimo asistentas „Travel Assist“ ir eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“

–  Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su „Blind Spot“ sensorika, išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu ir įspėjimo 
išlipant sistema

– Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu

Z2A  O O 1 107

Pusiau automatinis važiavimo asistentas „Travel Assist“ su eismo juostos išlaikymo asistentu „Lane Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema

–  Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su „Blind Spot“ sensorika, išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu ir įspėjimo 
išlipant sistema

– Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu

Z2B  O O 1 130

Manevravimo su priekaba sistema „Trailer Assist“ su parkavimo atstumo kontrole

– Galinio vaizdo kamera

– Manevravimo su priekaba sistema „Trailer Assist“ ir parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale Z2E

O   1 232

 O  631

  O 54

Manevravimo su priekaba sistema „Trailer Assist“ su parkavimo atstumo kontrole ir parkavimo asistentu

– Galinio vaizdo kamera

– Manevravimo su priekaba sistema „Trailer Assist“ su parkavimo asistentu ir parkavimo atstumo kontrole priekyje ir gale Z2F

O   1 507

 O  908

  O 330
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Saugumo įranga
„Area View“ sistema įskaitant galinio vaizdo kamerą

– Parkavimo asistentas ir parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale Z2G
 O  888

  O 242

Apšvietimo ir matomumo paketas

– Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

– Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi

– Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu, išlipimo apšvietimu ir įlipimo apšvietimu

Z4A O   211

Šviesos blogoms oro sąlygoms

– Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas

– Šviesos blogoms oro sąlygoms

Z4B O O  176

„IQ.LIGHT“ – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai

– Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“

– „IQ.LIGHT“ priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis

– Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis

– Šviesos blogoms oro sąlygoms

Z4C O O  1 261
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Funkcinė įranga
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 1G2 O   116

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu 1G3 O O O 302

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 O O O 876

Įrankių komplektas ir domkratas (daiktadėžėje bagažinėje) 1S1 O O O 46

Įrankių komplektas ir padangų remonto komplektas (daiktadėžėje bagažinėje) 1S2 SO O O 43

Įrankių komplektas, domkratas ir padangų remonto komplektas (daiktadėžėje bagažinėje) 1S5 O O O 89

Važiavimo režimo pasirinkimas 2H5 O O O 170

Dinaminis važiuoklės suderinimas su sumažinta prošvaisa 2MH O O O 298

Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas 4A3 O S S 432

Atskirai valdomas abiejų sėdynių vairuotojo kabinoje ir šoninių sėdynių keleivių skyriuje šildymas
4A4

 O  1 109

  O 677

Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu ir užrakinimo apsauga 4I6 O O O 0

Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ be užrakinimo apsaugos 4K5 O O O 436

Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga 4K6 O O O 436

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo 7AL O S S 332

„Digital Cockpit Pro“ 7J2 SO SO S 284

Navigacijos sistema „Discover Media“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu 7UF O O O 575

Navigacijos sistema „Discover Pro“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą 7UG O O O 1 049

Radijo sistema „Ready 2 Discover“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą 7UJ O O O 120

Navigacijos sistema „Discover Media“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą 7UT O O O 695
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Funkcinė įranga
Autonominis šildymas priekinio stiklo atitirpdymui ir vairuotojo kabinos šildymui arba vėdinimui su nuotoliniu valdymu 7VL O O O 1 374

4 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai 8QM O O O 59

3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su papildomu valdymo paneliu keleivių skyriuje 9AH O O S 1 192

Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija 9IJ O O O 432

„Harman Kardon“ garso sistema, 13 garsiakalbių, bendroji išvesties galia 840 W, skaitmeninis 16 kanalų stiprintuvas, žemųjų dažnių kolonėlė 9VV  O O 1 275

Funkcijų valdymo modulis IS4 O O O 345

Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius su autonominiu šildymu keleivių skyriuje KC2 O S  0

2 USB-C jungtys priekyje, 4 USB-C įkrovimo lizdai keleivių skyriuje U9C O S S 82
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Funkcinė įranga
„Top“ paketas

– Panoraminis stiklinis stoglangis (90 % užtamsintas)

– Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

–  Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais, kvitų laikiklis vairuotojo pusėje, su įspėjamaisiais oro pagalvių lipdukais ant 
skydelio nuo saulės ir galinio priekinių durų statramsčio

– Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“

– „IQ.LIGHT“ priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis

– Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi

– Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis

– Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai

– Šviesos blogoms oro sąlygoms

– 3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su papildomu valdymo paneliu keleivių skyriuje

– Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu, išlipimo apšvietimu ir įlipimo apšvietimu

Z2H
O   3 258

O 2 896

„Family“ paketas

–  Tamsinti langai galinių sėdynių zonoje, infraraudonuosius spindulius atspindintis ir 65 % šviesos sugeriantis „Privacy“ stiklas

– Stalčiai po sėdynėmis keleivių skyriuje ir 2 atliekų konteineriai

– Daugiafunkcis stalas su 3 gėrimų laikikliais, perstumiamas per visą automobilį

– Slankusis langas slankiosiose duryse kairėje

– Slankusis langas slankiosiose duryse dešinėje

– Slankiosios durys su pritraukimu elektra kairėje

– Slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje

Z3A O   1 581
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Funkcinė įranga
Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC („Dynamic Chassis Control“)

– Važiavimo režimų pasirinkimas adaptyviam važiuoklės reguliavimui DCC
Z7A O O O 1 255

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC („Dynamic Chassis Control“) su dinaminiu važiuoklės suderinimu

– Važiavimo režimų pasirinkimas adaptyviam važiuoklės reguliavimui DCC
Z7B O O O 1 553

„Easy Open“ paketas

– Aplinkos apšvietimas prie bagažinės dangčio ir 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas

– Bagažinės dangtis su atidarymu ir uždarymu elektra

– Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ be užrakinimo apsaugos

– Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis

– Elektra valdomos slankiosios durys kairėje su „Easy Open“ funkcija

– Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje su „Easy Open“ funkcija

ZED  O  2 307
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Kėbulo spalva
Pure Grey

J2J2 O O O 0

Candy White

B4B4 O O O 233

Kėbulo spalvų pasiūla
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„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva
Copper Bronze Metallic

5A5A O O O 947

Energetic Orange Metallic

4M4M O O O 947

Florida Beach Blue Metallic

Y5Y5 O O O 947

Fortana Red Metallic

I9I9 O O O 947

Indium Grey Metallic

X3X3 O O O 947

Kėbulo spalvų pasiūla
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„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva
Mono Silver Metallic

K9K9 O O O 947

Reflex Silver Metallic

8E8E O O O 947

Starlight Blue Metallic

3S3S O O O 947

Deep Black Pearlescent

2T2T O O O 947

Kėbulo spalvų pasiūla
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Dviejų tonų tapyba
Florida Beach Metallic/ Candy White

9017 O O O 2 760

Mono Silver Metallic/ Energetic Orange Metallic

9216 O O O 2 760

Deep Black Pearlescent/ Fortana Red Metallic

9336 O O O 2 760

Kėbulo spalvų pasiūla
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Ratlankiai

Lengvojo lydinio ratlankiai ir padangos
Lengvojo lydinio ratlankiai „Dundrod“ 6,5J x 17, su pratekintu paviršiumi

– 235/55 R17 103 H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui

Z0D O O  154

Lengvojo lydinio ratlankiai „Toshima“ 7,5J x 18, sidabrinės spalvos

– 235/50 R18 101 H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui

Z0E O  604

O 450

Lengvojo lydinio ratlankiai „Toshima“ 7,5J x 18, antracito spalvos

– 235/50 R18 101 H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui

Z0H O  604

O 450

Lengvojo lydinio ratlankiai „Halmstad“ 8J x 19, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

– 245/45 R19 102 H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui

Z0G O  1 221

O 1 067
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Techniniai duomenys

Matmenys Trumpa versija Ilga versija
B1/B2 bagažo skyriaus plotis, maks./plotis tarp ratų arkų (mm) 1,665/1,207

H1 Prošvaisa (su nuleista pakaba) (mm) 152 (132)

H2 Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos (su nuleista pakaba) (mm) 580 (560) 583 (563)

H3 automobilio aukštis (su nuleista pakaba) (mm) 1,907 (1,887)

H4 pakrovimo aukštis 1,312

L1/L2/L3 krovinių arba bagažo skyriaus grindų ilgis, už 1/2/3 sėdynių eilės (mm) 2,425/1,316/461 2,625/1,516/661

L4/L5 iškyša/iškyša su priekabos kabliu 897/1,000 1,097/1,200

W1/W2 iškyšos kampas priekyje/gale (su nuleista pakaba) (°) 18.0/16.6 (16.1/16.3) 18.0/13.2 (16.1/13.1)

W3 rampos kampas (su nuleista pakaba) (°) 11.8 (10.8)

transporto priemonės ilgis su priekabos kabliu (mm) 5,076 5,276

keleivių/bagažo skyrius (plotas) už pirmosios sėdynių eilės/už antrosios sėdynių eilės (m2) 3.3/1.7 3.5/1.9

šoninės stumdomos durys, plotis (su elektrinėmis stumdomomis durimis) x aukštis (mm) 931 (900) x 1,173

bagažinės dangčio, plotis x aukštis (mm) 1,312 x 1,169

apsisukimo skersmuo (m) 12.1

L4/L5 9523124

4973/5173*

H4

W2

H3

H1
H2

W1W3

L3

L2
L1

19
41

22
52B1 B2

*Werte gelten bei langem Überhang.



„ID. Charger“

Įkrovimas  
namuose
dar niekada nebuvo 
toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi? Mūsų 
„ID. „ID. Charger“ suteikia galimybę įkrauti automobilį 
savo namuose. Rytais sėskite į jau įkrautą ID.4 GTX / 
ID.3 / ID.4 / Multivan ir energijos užteks visai dienai. 
Viskas taip paprasta, kad galite tai padaryti net 
miegodami.

Be to, į pasiūlymą įtraukta įrengimo paslauga, kuri 
užtikrins dar didesnį patogumą. Trumpai tariant – viskas 
vienoje vietoje ir mažiau rūpesčių. Galite užsisakyti „ID. 
Charger“ tiesiogiai „Volkswagen“ atstovybėje.

Ikrovimo stotelė
• Įkrovimo galia iki 11 kW
• Fiksuotas įkrovimo laidas, iki 4,5 m ilgio

Kaina 

845 €

Kaina nurodyta su PVM ir mokesčiu už įrengimą jūsų 
namuose, kurį atlieka „Volkswagen Group Charging 
GmbH“ (Elli)


