Samochody
Użytkowe

California
NEW EDITION

Rok modelowy 2018

Ważny od 6.06.2017

1

Modele
bazowe

rozstaw osi
[mm]

silnik/
skrzynia biegów

moc
kW/KM

cena PLN cena PLN
bez VAT
z VAT

układ siedzeń

California Beach
2.0 TDI 5-biegowa

62/84

2+2

125 800

154 734

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

134 490

165 423

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

136 760

168 215

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

144 144

177 297

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

155 227

190 929

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

153 596

188 923

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

164 679

202 555

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

158 267

194 668

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

178 802

219 926

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

134 684

165 661

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

157 265

193 436

3000

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

168 348

207 068

silnik/
skrzynia biegów

moc
kW/KM

cena PLN cena PLN
bez VAT
z VAT

układ siedzeń

California Ocean

California Coast

3000

rozstaw osi
[mm]

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

158 453

194 897

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

186 443

229 325

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

160 723

197 689

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

188 713

232 117

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

168 238

206 933

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

196 228

241 360

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

179 262

220 492

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

208 085

255 945

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

177 690

218 559

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

205 680

252 986

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

188 715

232 119

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

217 537

267 571

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

182 360

224 303

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

211 182

259 754

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

202 836

249 488

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

231 658

284 939

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

158 609

195 089

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

184 132

226 482

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

183 575

225 797

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

212 397

261 248

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

194 599

239 357

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

223 421

274 808

3000
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Modele
bazowe

rozstaw osi
[mm]

silnik/
skrzynia biegów

moc
kW/KM

cena PLN cena PLN
bez VAT
z VAT

układ siedzeń

California Beach Edition

Modele
bazowe

rozstaw osi
[mm]

silnik/
skrzynia biegów

moc
kW/KM

cena PLN cena PLN
bez VAT
z VAT

układ siedzeń

California Ocean Edition

2.0 TDI 5-biegowa

62/84

2+2

147 342

181 231

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

199 790

245 742

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

156 032

191 919

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

202 060

248 534

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

158 302

194 711

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

209 575

257 777

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

165 686

203 794

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

218 530

268 792

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

174 701

214 882

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

219 027

269 403

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

175 138

215 420

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

227 982

280 418

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

184 153

226 508

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

221 627

272 601

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

177 741

218 621

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

242 103

297 787

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

198 276

243 879

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

199 946

245 934

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

156 226

192 158

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

222 842

274 096

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

176 739

217 389

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

233 866

287 655

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

187 822

231 021

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

204 240

251 215

3000

3000

California Ocean red

California Coast Edition

3000

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

192 825

237 175

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

206 510

254 007

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

195 095

239 967

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

214 025

263 251

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

202 610

249 210

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

223 477

274 877

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

207 952

255 781

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

226 103

278 107

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

212 062

260 836

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

246 579

303 292

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

217 405

267 408

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

204 396

251 407

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

211 050

259 592

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

227 318

279 601

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

231 526

284 777

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

238 342

293 161

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

192 981

237 367

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

212 265

261 086

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

223 289

274 645

3000
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2

Modele
bazowe

rozstaw osi
[mm]

silnik/
skrzynia biegów

moc
kW/KM

cena PLN cena PLN
bez VAT
z VAT

układ siedzeń

Wyposażenie
standardowe

California Beach
Nadwozie
Homologacja: osobowy

California Ocean blue

3000

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy
Dach z aluminium rozkładany ręcznie

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

204 240

251 215

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

206 510

254 007

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

214 025

263 251

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

223 006

274 297

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

223 477

274 877

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

232 458

285 923

2.0 BiTDI 6-biegowa

150/204

2+2

226 103

278 107

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

246 579

303 292

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

204 396

251 407

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

227 318

279 601

Wszystkie szyby termoizolacyjne

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

238 342

293 161

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI, 80l)

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezp. przed otwarciem przez dzieci
Folia ochronna na masce – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu
Klapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką ze spryskiwaczem
Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej
Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie
Osłony nadkoli
Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie
Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach
Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)
Teleskopy przy pokrywie silnika
Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Podwozie

California Ocean grey

3000

Zawieszenie przednie

2.0 TDI 5-biegowa

75/102

2+2

203 471

250 269

2.0 TDI 5-biegowa

84/114

2+2

205 741

253 061

2.0 TDI 6-biegowa

110/150

2+2

213 256

262 305

2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa

110/150

2+2

222 235

273 349

2.0 TDI DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

222 708

273 931

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)

2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

110/150

2+2

231 687

284 975

Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)"

2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

234 784

288 784

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

245 808

302 344

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

2.0 TSI 6-biegowa

110/150

2+2

203 627

250 461

2.0 TSI DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

226 547

278 653

2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa

150/204

2+2

237 571

292 212

„Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson’a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane
do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)”

Zawieszenie tylne
Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Napęd na koła przednie

Norma emisji spalin Euro 6
BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas
hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji
składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ hamulcowy
16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów użytkowych Volkswagen.
Wybór minimalnego wyposażenia dodatkowego (lub zastąpienie go wyposażeniem bogatszym) jest warunkiem uczestnictwa w akcjach
promocyjnych. Wszystkie silniki z normą EURO6. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, osłony
przeciwbłotne – przód i tył pojazdu, transport i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. Zastrzega się
możliwość wprowadzenia zmian.

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
Korektor siły hamowania zależny od obciążenia
System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Układ kierowniczy

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Koła/opony

Regulacja zasięgu reflektorów

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową

Szyba przednia klejona

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Światło przeciwmgielne z tyłu

Opony bez wskazania marki

Trzecie światło „Stop”

Wyposażenie elektryczne

Wspomaganie ruszania pod górę

Akumulator dodatkowy
Instalacja 12 V

Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki składane
2-elementowa tablica wskaźników
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
Gniazdo 12 V
Dogrzewacz
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko
o poszerzonym polu widzenia)
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Audio
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

Kabina kierowcy
Deska rozdzielcza "Plus": ramki nawiewów i panel środkowy w optyce stalowej, przełącznik świateł z chromowaną obwódką dźwignia zmiany biegów z chromowanym pierścieniem, nowe maty w schowkach
Dwa fotele obrotowe z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
Gniazdko 12V w górnej części deski rozdzielczej
Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Możliwość zaciemnienia szyb – zasłonki z materiału
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA
Oświetlenie w podsufitce
Podłoga wyłożona wykładziną welurową
Schowek po stronie pasażera
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Przestrzeń pasażerska

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach – III rząd; materac
z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew
środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
Dwa gniazda 12 V

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac
z gąbki o grubości 55 mm

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo
ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie
hamowania)
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
2 światła cofania
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli
w kabinie kierowcy)

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie
Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego
Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach
Schowek przedłużający powierzchnię do spania wraz z pokrowcem
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
Stolik campingowy i 2 krzesła składane umieszczone w tylnej klapie
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

California Coast
Nadwozie
Homologacja: rodzaj nadwozia sam. kempingowy; rodzaj pojazdu sam. specjalny
Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Dach z aluminium rozkładany ręcznie

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez
dzieci i elektrycznym wspomaganiem domykania

Immobiliser
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Ogrzewana tylna szyba w klapie z wycieraczką
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Folia ochronna na masce – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu
Szyba tylna ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką
Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Układ hamulcowy

Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

Okno przesuwne w II rzędzie, okno stałe w III rzędzie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, lewa strona

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Osłony nadkoli

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Teleskopy przy pokrywie silnika

Układ kierowniczy

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

Koła/opony

obudowy lusterek i klamki czarne

Podwozie

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową
Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Zawieszenie przednie

Opony bez wskazania marki

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson’a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze
mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe
(tłumienie drgań i hałasu)

Wskaźnik ciśnienia w oponach

Zawieszenie tylne

2 akumulatory dodatkowe zasilające urządzenia w przedziale mieszkalnym

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu
Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)
Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

Wyposażenie elektryczne
Adapter CEE 22 / 230 V
Automatyczny bezpiecznik przeciwporażeniowy FI/LS 0,001/13A
Doładowywanie akumulatora poprzez alternator lub urządzenie do ładowania akumulatorów
Gniazdo wtykowe CEE do podłączenia do sieci elektrycznej na zewnątrz pojazdu, po lewej stronie

Napęd na koła przednie

Gniazdo wtykowe w przedziale mieszkalnym

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Instalacja 12 V

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Instalacja 230V z urządzeniem do ładowania akumulatorów

Norma emisji spalin Euro 6

Urządzenie do ładowania akumulatorów

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas
hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

Wyposażenie funkcjonalne

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji
składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

2 kluczyki składane
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem
Cyfrowy wyświetlacz w lusterku wstecznym z budzikiem oraz wskaźnikami stanu naładowania akumulatora, temperatury
w lodówce, temperatury zewnętrznej, poziomu wody w zbiornikach, sterowaniem elektrycznym dachem oraz ogrzewaniem
postojowym
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
Gniazdo 12 V
Dogrzewacz
Klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy
Wyświetlacz wielofunkcyjny highline, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD – wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdy aktywny jest
system nawigacji), temperatura zewnętrzna
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Audio
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach
Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Uchwyty wejściowe na słupkach A

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew
środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Radio Composition Audio

Oświetlenie w podsufitce

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Podsufitka wyłożona tkaniną

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Schowek po stronie pasażera

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Uchwyty wejściowe na słupkach A

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją
(czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Przestrzeń mieszkalna

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

Możliwość zaciemnienia przedniej szyby (rolety w słupkach A) i szyb w drzwiach kabiny kierowcy

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach – III rząd; materac
z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)
Dodatkowy stolik składany, przesuwany
Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
Dwa gniazda 12 V

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac
z gąbki o grubości 55 mm

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Kuchnia gazowa z 2 palnikami, moc 1.000 W/1.800 W – wymaga butli typu Campingaz 907 – możliwość zakupu na terenienie Niemiec

MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie
hamowania)

Lodówka o min. temperaturze chłodzenia -18°C 42 l, 12 V, pobór mocy ok. 50 W

Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

Przygotowanie do montażu pojedynczego fotela obrotowego

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli
w kabinie kierowcy)

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Dwutonowy sygnał dźwiękowy
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Immobiliser
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
Podwójne reflektory halogenowe H4 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą
Regulacja zasięgu reflektorów
Szyba przednia klejona
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło „Stop”
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Kabina kierowcy
Dwa fotele obrotowe z podparciem odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i kieszeniami na oparciach
Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę
Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Komfortowa deska rozdzielcza

Narzędzia i podnośnik w trzyosobowym siedzeniu

Stolik campingowy, umieszczony w bocznych drzwiach przesuwnych, mocowany do szafki kuchennej
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA
Szafa na ubrania z lustrem
Szafka kuchenna z szufladą, drzwiczkami przesuwanymi
Umywalka
Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia
Zbiornik na brudną wodę 30l
Zbiornik na czystą wodę 30l

California Ocean

Koła/opony

Nadwozie

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Clayton lub Davonport w zależności od wersji silnikowej

Homologacja: rodzaj nadwozia sam. kempingowy; rodzaj pojazdu sam. specjalny

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Dach rozkładany z aluminium z mechanizmem elektro-hydrauliczny

Opony bez wskazania marki

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez
dzieci i elektrycznym wspomaganiem domykania

Wskaźnik ciśnienia w oponach

Folia ochronna na masce - ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

2 akumulatory dodatkowe zasilające urządzenia w przedziale mieszkalnym

Wyposażenie elektryczne

Klapa tylna z oknem (nieogrzewanym) i wspomaganiem domykania

Adapter CEE 22 / 230 V

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Automatyczny bezpiecznik przeciwporażeniowy FI/LS 0,001/13A

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Doładowywanie akumulatora poprzez alternator lub urządzenie do ładowania akumulatorów

Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej

Gniazdo wtykowe CEE do podłączenia do sieci elektrycznej na zewnątrz pojazdu, po lewej stronie

Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia

Gniazdo wtykowe w przedziale mieszkalnym

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie z siatką chroniącą przed owadami

Instalacja 12 V

Osłony nadkoli

Instalacja 230V z urządzeniem do ładowania akumulatorów

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie

Urządzenie do ładowania akumulatorów

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Wyposażenie funkcjonalne

Szyby podwójne (z wyjątkiem okna przesuwnego) w przestrzeni mieszkalnej, wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)
Teleskopy przy pokrywie silnika
Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

2 kluczyki składane
Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

Cyfrowy wyświetlacz w lusterku wstecznym z budzikiem oraz wskaźnikami stanu naładowania akumulatora, temperatury
w lodówce, temperatury zewnętrznej, poziomu wody w zbiornikach, sterowaniem elektrycznym dachem oraz ogrzewaniem
postojowym

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Podwozie

Gniazdo 12 V

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zawieszenie przednie
Niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPherson’a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator,
wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe
(tłumienie drgań i hałasu)

Zawieszenie tylne

Klimatyzacja trzystrefowa Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej
Wyświetlacz wielofunkcyjny highline, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD - wyświetla informacje: godzina, czas jazdy,
średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas
(gdy aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
(po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Układ przeniesienia napędu

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów) Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre
(dla skrzyni automatycznej DSG)

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

Napęd na koła przednie
Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.
Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)
Norma emisji spalin Euro 6
BlueMotion Technology - system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas
hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji
składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Ogrzewanie postojowe powietrzne z wyłącznikiem czasowym sterowane pilotem
Ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej z oddzielną regulacją
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Colour
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Układ hamulcowy

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Światła przeciwmgielne z przodu, zintegrowane ze zderzakiem

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

Uchwyty wejściowe na słupkach A

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją
(czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Układ kierowniczy
Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

Dodatkowy stolik składany, przesuwany

ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

Dwa gniazda 12 V

ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z
gąbki o grubości 55 mm

MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie
hamowania)
Czujnik zmęczenia kierowcy - Driver Alert
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
2 światła cofania
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli
w kabinie kierowcy)

Kuchnia gazowa z 2 palnikami, moc 1.000 W/1.800 W - wymaga butli typu Campingaz 907 - możliwość zakupu na terenienie Niemiec
Listwy dekoracyjne w optyce aluminium
Lodówka o min. temperaturze chłodzenia -18°C 42 l, 12 V, pobór mocy ok. 50 W
Narzędzia i podnośnik w trzyosobowym siedzeniu
Ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej
Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie z siatką chroniącą przed owadami
Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Przygotowanie do montażu pojedynczego fotela obrotowego

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Immobiliser

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Stolik campingowy, umieszczony w bocznych drzwiach przesuwnych, mocowany do szafki kuchennej

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Szafa na ubrania z lustrem

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Szafka kuchenna z szufladą, drzwiczkami przesuwanymi

Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Umywalka

Regulacja zasięgu reflektorów

Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Szyba przednia klejona

Zbiornik na brudną wodę 30l

Światło przeciwmgielne z tyłu

Zbiornik na czystą wodę 30l

Trzecie światło „Stop”
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Kabina kierowcy
Dwa fotele obrotowe, ogrzewane z podparciem odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i kieszeniami na oparciach
Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
Kieszenie w drzwiach - po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę
Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Komfortowa deska rozdzielcza
Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Możliwość zaciemnienia przedniej szyby (rolety w słupkach A) i szyb w drzwiach kabiny kierowcy
Listwy dekoracyjne w optyce aluminium
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA
Oświetlenie w podsufitce
Podłoga wyłożona wykładziną welurową
Podsufitka wyłożona tkaniną
Schowek po stronie pasażera
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Przestrzeń mieszkalna
Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach - III rząd;
materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z
materacem)

Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.
Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody
Użytkowe, Volkswagen, SEAT i Skoda.
Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwuzytkowe.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

