
T6 - Produktové informace 



Hlavní změny oproti T5



Produkt – Highlights
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Nová zadní část

Nová přední část 

Nové EU6 motory (do 150kW/450Nm)

Nové barvy & potahy

Nová modulární přístrojová deska s možnostmi 
barevného provedení

Nový infotainment

Nová kola a pneumatiky

Nové asistenční systémy

Optimalizovaný systém sedadel



Produkt – Highlights Exteriér

Nové přední světlomety

Nová přední část

- Přepracované blatníky včetně
postranních směrových světel v 
novém designu

- Přepracovaná přední kapota

- Nový nárazník

- Nová mřížka chladiče s 
chromem/bez chromu

(jako rozlišovací znak mezi  liniemi)

- Nové světlomety

- nové H4 a H7- přední světlomety

- LED-přední světlomety
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Nový zadní pohled

Nová kola

Zadní světla

- Nová zadní světla

- LED-zadní světla

- Přepracované zadní výklopné dveře s 
rozšířeným zadním oknem

- Nový nárazník

- LED osvětlení registrační značky 

- Nová kola z lehkých slitin 16“, 17“, 18“

Barvy karoserie

- Kompletní přepracování  barevné palety v 
souladu s  Caddy, Crafter a Amarok
- Dvojité lakování



Produkt – Highlights Interiér

Nové volanty

- MQB Design

Optimalizace 2. řady sedadel
Caravelle / Kombi

Nové přístrojové desky

- Sedadlo Easy-Entry
se sklopným 
opěradlem

- Nová nabídka:   
Obložení dveří

- Nové přístrojové desky – modulární systém

- Standardní a vysoce hodnotné provedení

- Nový koncept odkládacích přihrádek včetně 
držáku nápojů
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- Nová nabídka:   
Easy Entry po obou 
stranách

- Nové potahy sedadel
- Nový design sedaček
(látka, umělá kůže, Alcantara a kůže Nappa)

Potahy sedadel

Interiérové barvy

Climatronic Gen. 2

- Nové obslužné 
prvky pro 
topení/klimatizaci

- Nové barvy a dekory

- nové obložení dveře



Sériové nastavení T6 vs. T5

Sériové vybavení T6 bude rozšířené oproti T5.

Multivan Startline bude přejmenován s T6 na Multivan Trendline.

Nové sériové nastavení T6 oproti T5.

                       Derivat

Umfang

Caravelle

Comfortline

Multivan

Trendline

Multivan

Comfortline

Multivan

Highline

Califonia 

Beach

Califonia 

Coast

Califonia 

Ocean

Multikolizní brzda S S S S S S S

LED-

osvětlení registrační S S S S S S S
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osvětlení registrační 

značky

S S S S S S S

Detekce únavy řidiče S S S S S

Standardní přístrojová 

deska s šiřším 

středovým panelem

S

Klimaanlage Climatic 

im Fahrerhaus 

mit Umlufthimmel 

im Fahrgastraum

S S

Radio 

Composition Audio
S S S

Radio 

Composition Color
S S S S

Multifunkční volant S

Klimatizace 
Climatic



Transporter a Multivan BlueMotion

Pokračování derivátů BlueMotion jako vedoucích modelů v dané třídě z hlediska spotřeby. 

Nabídka pro Transporter a Multivan 75/110 kW TDI s aerodynamickými opatřeními jako níže 

uložený podvozek.

Výška podvozku analogicky dynamickému podvozku - Transporter 1BC a Multivan 2MD. 

U 75kW dodatečně s uzpůsobenými převody v převodovce.

Nová komunikační barva je Acapulco – metalický lak.

Transporter BM      75kW    5,5 L / CO2 145 g/km T5 žádná nabídka

Transporter BM   110kW    6,0 L / CO2 158 g/km T5 103kW 6,2 L /  CO2 164 g/km
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Transporter BM   110kW    6,0 L / CO2 158 g/km T5 103kW 6,2 L /  CO2 164 g/km

Multivan BM          75kW    5,7 L / CO2  153 g/km T5 žádná nabídka

Multivan BM        110kW    6,2 L / CO2  165 g/km T5 103kW 6,4 L  / CO2 169 g/km

U modelů s 75kW TDI -> restrikce hmotnosti analogicky T5 (celková přípustná hmotnost 2.700 kg)

U modelů s 110kW TDI -> žádné restrikce hmotnosti (celková přípustná hmotnost 2.900 kg).



T6 Nový model „Generation SIX” (1)

S uvedením T6 na trh bude k dispozici nový model na bázi Multivanu Comfortline, který obsahuje 

speciální a exkluzivní výbavu. 

 multifunkční volant a manžeta řadící páky s červenými švy
 Textilní koberečky s červenou obrubou
 Nástupní schůdek s osvětleným nápisem
 Dekorační pásek: Black Glossy + 4 další barvy
 Dekorační lišta: „Titansilber brushed“ (stejně jako Multivan CL)
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 Dekorační lišta: „Titansilber brushed“ (stejně jako Multivan CL)

Dodatečně exklusivně pro speciální model:
 18“ hliníková kola „Disc“ 
 dvoubarevné lakování: bílá/ červená Kirsch

 bílá/bambusgarden
 bílá/mojave béžová
 stříbrná/acapulco modrá



T6 nový model „Generation SIX” (2)

Dále v sérii speciálního modelu:
 LED přední světlomety a koncová světla
 Mlhovky s přisvětlováním do zatáčky
 17“ hliníková kola „Devonport“
 Akustický paket včetně zatmavených skel Privacy
 Parkpilot vpředu a vzadu
 Sedadla Alcantara titanově černá
 Vyhřívání sedadel 
 3-zónová klimatizace Climatronic
 Radio Composition Media
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 Radio Composition Media
 Multimedia (Media in) s iPod-/iPhone-adaptivním kabelem
 Multifunkční ukazatel "Premium
 Side Assist s elektricky sklopnými zrcátky
 Tempomat
 Palivová nádrž na 80 l
 Automatická světla  s funkcí coming home/leaving home
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Absetzfarbe (unten)

T6 Dvoubarevné lakování

V nabídce jsou 4 druhy dvoubarevného lakování vozu.
Exklusivně pro Launchmodel Generation SIX a následně po 6 měsících také pro ostatní modelové 
řady.

Kirsch červená

Hlavní barva (horní část)

Candy-Weiß 9335

Obj. kódySpodní část

Mojave Béžová
Metalická

Bambusgarden 
Green Metalická1

Acapulco modrá

Metalická

Candy-Weiß

Candy-Weiß

1v nabídce později

Reflex stříbrná

9198

9687

9580



T6 Dvojité lakování

Nabídka na přání – celkem 4 druhy lakování ve 2 barvách.

Červená 
Kirsch

Spodní barva

Bílá Candy

Horní barva
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Bambus Garden

Mojave

Acapulco

Bílá Candy

Stříbrná 
Reflex

Nabídka prozatím jen pro speciální model „Generatin SIX“
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Caravelle Highline SGBU**

Přehled výbav navíc oproti Caravelle Comfortline:

- Nabídka od 110 kW
- 17‘‘ hliníková kola Cascavel - stříbrná
- Chromé lišty
- Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním
- Servodovírání zadních výkl. dveří
- Zatmavení oken Privacy
- Komfortní přístrojová deska se širší středovou konzolou
- Rádio Composition Colour s reproduktory vpředu i vzadu
- Obložení dveří v kabině řidiče analogicky k Multivanu Highline- Obložení dveří v kabině řidiče analogicky k Multivanu Highline
- Multifunkční kožený volant  a řadicí páka v kůži
- 3-zónová klimatizace Climatronic
- Osvětlení nástupního schůdku v kabině řidiče „HIGHLINE“ 
- Komfortní osvětlení interiéru
- Potahy sedadel v kůži Nappa -> 8 míst (2-3-3 včetně. Easy-Entry)
- 2 boční dveře elektricky ovládané

Restrikce:  - dlouhý rozvor bez sedadel ve 4. řadě sedadel
- ne s dvousedadlem spolujezdce
- pouze se dvěma posuvnými dveřmi



Nabídka agregátů

Benzín
EA888
EU2-6 

110kW

150kW DQ

kW Převodovka

MQ

4M DQ

EA288

62kW

75kW

110kW

MQ

MQ

MQ 4M MQ DQ 4M DQ Ze103kW na110kW; DQ s 4 Motion 

• (pouze 
EU6)

• (pouze 
EU6)

• 

•

• 

s BMT

MQ = Manuální převodovka
DQ = Automatická převodovka DSG
4M = 4MOTION
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Diesel

EA288
EU6

110kW

150kW

150kW

EA189 
EU5

75kW

103kW

EU5 132kW

MQ 4M MQ DQ

MQ 4M MQ DQ

DQ

4M DQ

DQ 4M DQ

MQ 4M MQ

MQ

4M DQ

Ze103kW na110kW; DQ s 4 Motion 

Ze 132kW na 150kW (Bi-Turbo) 

• 

• 

•

• 
(pouze 
EU5)

Upozornění: 
Vozy s emisním standardem EU6 vždy s filtrem SCR = AdBlue!
SCR = selektivní katalytická redukce

Emisní norma EU5 v nabídce pouze pro T6 skříňový vůz a podvozky. Ostatní modely vždy s EU6.



Highlights snížení spotřeby T6 (EU6) vs.T5 (EU5)

Se zavedením T6 se sníží spotřeba i emise CO2.
Příklady (spotřeba ve třetinovém mixu)

Transporter Skříňový vůz s krátkým rozvorem a plochou střechou

110kW TDI DSG Přední pohon ->  6,8 L na 100 km resp.  179 g/km CO2 

Úspora pohonných hmot -> -0,6 L (-16 g/km CO2 )

Výkon motoru -> + 7 kW

Multivan krátký rozvor
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Multivan krátký rozvor

150kW TDI DSG 4MOTION ->  7,9 L na 100 km resp.  208 g/km CO2 

Úspora pohonných hmot -> -0,4 L (-11 g/km CO2 )

Výkon motoru -> + 18 kW 

Snížení spotřeby až o 1,1 L na 100 km

-> BlueMotion Technology také k dispozici pro všechny motory TSI a 75kW TDI
(Série u EU6)
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T6 4MOTION

Nástup nové generace  Allrad-převodovky pro všechny vozy s pohonem 4MOTION.

(Změna z Haldex4 na Haldex5).

Výhody Haldex5 oproti Haldex4:

- Nižší hmotnost

- Nižší spotřeba paliva

- Vylepšení jízdních vlastností a dynamiky
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SCR-Technologie pro EU6-TDI Motory

AdBlue

Obsah nádrže 13 litrů

Místo uložení nádrže Vpředu vlevo pod sedadlem řidiče

Víko pro dotankování Na B-sloupku u víka palivové nádrže

Možnosti dotankování Tankovací ventil (do 40l/min) nebo z flašky

Dojezd V závislosti na způsobu jízdy
(cca. 5200 km až 8.000 km)



Palivová nádrž PRN 2G*

Všechny vozy s TDI motory a emisní normou EU6 mají obsah nádrže 70 litrů. 

Za příplatek lze přiobjednat palivovou nádrž na 80 litrů.

Všechny vozy s emisní normou EU5 a TSI motory mají nádrž na 80 litrů. 
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Interiér – Standardní palubní deska

Odkládací přihrádka uprostředDržák nápojů

DIN A4-kompatibilní

12-V-zásuvka (na přání)

Multimedia

Media-In/Aux-In a 
propojovací box 

„Koppelbox“
(na přání) 
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Nekuřácké provedení

12-V-zásuvka

Odkládací přihrádka

Příp. ovládání topení 

Kuřácké provedení (na přání) 
Příruční přihrádka dole

Uzamykatelná přihrádka
12-V-zásuvka se 

zapalovačem



Interiér – Komfortní přístrojová deska

Odkládací přihrádka před spolu-
jezdcem nahoře s víkem

Odkládací přihrádka uprostřed s víkem

Media-In/Aux-In
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Odkládací přihrádka před spolu-
jezdcem spodní

Uzamykatelná, osvětlená, 
chlazená

Uzavřená odkládací přihrádka s víkem

Multimédia

Nekuřácké provedení

Zásuvka 12 V

Přihrádka na nápoje

Chlazená* s držákem nápojů 1,0l

2 držáky nápojů, vyjímatelné

Kuřácké provedení (na přání)

Zásuvka 12 V se 
zapalovačem

* V nabídce později

Dekorační 
lem

Dekorační 
lišta

Odkládací přihrádka pro mobilní 
telefon/propojovací box (na přání)



T6 Přístrojová deska – Přiřazení k jednotlivým modelům

středová 

konzole

Skříň a 

podvozky
Kombi Trendline

Comfort-

line
Highline Trendline

Comfort-

line
Highline Beach Coast Ocean

úzká S S S S - - -  - S - -

Nastavení T6
Transporter Caravelle CaliforniaMultivan

Standard

Standard
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široká - - - -  - S - - - - -

široká - - - - S - S S - S S

Komfort



LED Osvětlení registrační značky 

LED osvětlení registrační značky  sériově u všech vozů  s výklopnými zadními dveřmi
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Přehled světlometů

Přední světlomety

H4 H7 LED
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Zadní světlomety

H4 H7 LED

S výklopnými dveřmi S křídlovými dveřmi LED



Hlavní světlomety složené z LED diod a LED koncová světla PXE
PNR 4GRJako výbava na přání nabídka předních světlometů z LED diod ve spojení s koncovými LED světly. 

Tlumená a dálková světla, jakož i parkovací a brzdová světla u koncových světel se vytvářejí 

pomocí LED. 

Směrová světla vpředu a vzadu mají provedení jako konvenční žárovky. 

- U jadnokabiny a dvojkabiny a vozů se zadními křídlovými dveřmi nabídka bez koncových LED 

světel. 

Životnost v hodinách Úspora energie v porovnání s halogeny
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Životnost v hodinách Úspora energie v porovnání s halogeny

Halogen 300-1.500 ----

Xenon 2.500 cca 25%

LED 10.000-20.000 cca 40%

Koncová světla LED jsou navíc nabízena jednotlivě (ne pro jednokabinu a dvojkabinu).

12.03.2014



Sedadlo Easy-Entry PNR ZN5/7/8/9/B

Rozšíření nabídky a zlepšený komfort variant sedadel pro T6 Kombi a Caravelle. 

- Na přání v nabídce po obou stranách Easy Entry

- Širší nástup u Easy Entry

- Opěradla všech jednotlivých sedadel lze kompletně sklopit

T6 Sedadlo Easy-Entry
Možnost vlevo a vpravo
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T6 Sedadla Easy-Entry kompletně 
sklopná.

Sedadlo Easy-Entry T5:
- Možné pouze vpravo nebo vlevo.
- Opěradlo není sklopné.



Trojlavice Multivan

Nově lze u T6 Multivanu posouvat trojlavicí, aniž by se sklopilo opěradlo. 

Tzn. například: pokud jsou na trojlavici ukotveny dětské sedačky, nemusí se předem demontovat a 

lavici posunete celou i se sedačkami. 
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Posouvání trojlavicePosouvání bez sklopení 
opěradla



Komfortní osvětlení interiéru PNR  9CE / 9CG

- Série pro Caravelle HL a Multivan HL 

– Příplatek pro Multivan CL, California Coast a Ocean

a) Světla ve slunečních clonách, střešní konzoli a stropní osvětlení vzadu

b) Světla v prostoru nohou řidiče a spolujezdce, ve dveřích řidiče i spolujezdce (bude později)

LED-osvětlení ve stropě vzadu
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Foto ukazuje 
příklad na 
Passatu

Pozice světel v prostoru 

pro cestující

LED-osvětlení ve stropě vzadu

u Caravelle a Multivanu



Křídlové dveře pro Multivan Paket ZH9

Volitelná výbava křídlových dveří pro Multivan Trendline a Comfortline.

Restrikce:

- Nelze v kombinaci se zpětnou kamerou

- Zadní světlomety stejné jako u Caravelle s křídlovými dveřmi

- Není zadní rolo pro zakrytí nákladového prostoru
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Foto ukazuje T5

Bude v nabídce až od 
výrobního týdne 02/2016



Zadní výklopné dveře elektricky ovládané PNR ???

- Otevírání pomocí stisku madla zadních  dveří
- Zavírání přes tlačítko ve vnitřním obložení zadních dveří (ne pro skříň, Kombi a Caravelle
Trendline) 
-Nebo zavírání pomocí krátkého tahu za zavírací pásek

Objednatelné pro:
-Skříň, Kombi, Caravelle a Multivan
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Restrikce:
- Ne pro California
- U skříně a Kombi pouze v kombinaci s vyhřívaným zadním oknem a stěračem vzadu

Bude v nabídce až od 
výrobního týdne 02/2016



Vyhřívané přední sklo PNR 4GR

Jako výbava na přání nabídka vyhřívaného předního skla (topné drátky) pro všechny deriváty.

Nabídka s těmito výbavy:

- Paket „Světla a výhled“:Automatické zapínání světel pro jízdu s denním světlem, jakož i funkce

"Coming Home“ a "Leaving Home„ Dešťový senzor pro přední sklo a vnitřní zrcátko s automatickou 

clonou

- Včetně generátoru 180A

- U vozů s Climatronic odpadá tlačítko pro funkci zbytkového tepla
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- U vozů s Climatronic odpadá tlačítko pro funkci zbytkového tepla

Foto zobrazuje spínač z Passatu



Multikolizní brzda Série

22% všech nehod  se zraněním osob jsou vícenásobné kolize.

Pro snížení počtu těchto nehod vyvinul Volkswagen inovativní brzdný systém tzv. Multikolizní brzdu.

Sériově dodávanou multikolizní brzdou lze následným kolizím zabránit. 

Aktivuje se po kolizi s aktivovanými airbagy a zahájí automatické brzdění.

Vůz se podle předem nastaveného zpoždění postupně přibrzdí na 10 km/h. 

Řidič může kdykoliv opět převzít nad vozidlem kontrolu.
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Asistent rozpoznání únavy řidiče PNR EM1

Detekce únavy řidiče varuje řidiče optickým a akustickým signálem, když jeho chování vykazuje 

znaky únavy .

Tato přídavná funkce je integrovaná v multifunkčním ukazateli.

Sériově u :

Caravelle  Comfortline, Multivan Comfortline/Highline.
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Multifunkční ukazatel Multifunkční ukazatel PLUS Multifunkční ukazatel 
PREMIUM



Automatická regulace odstupu ACC (Adaptive Cruise Control) PNR PAC/D

YGTJako výbava na přání dodávaná „automatická regulace odstupu ACC“ měří pomocí senzoru pro 
odstup vzdálenost a rychlost vpředu jedoucích vozů a automaticky reguluje předem nastavený 
odstup. 

Sešlápnutí brzdového pedálu vede k okamžité deaktivaci funkce ACC.

Ve spojení s automatickou převodovkou / DSG „ACC“ vůz zabrzdí
(například v kolonách nebo v situacích s dopravní zácpou) až do absolutního klidu. 
V závislosti na situaci ACC poté během definované doby se vůz opět samočinně rozjede.
„ACC“ lze aktivovat při rychlosti od 0 do 160 km/h.
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„ACC“ lze aktivovat při rychlosti od 0 do 160 km/h.

Nabídka v kombinaci s:
multifunkční ukazatel Plus nebo Premium 
multifunkční volant

- Pouze se emisní normou EU6
- Ne pro 62kW TDI

Fotografie zobrazují ACC u multifunkčního 
ukazatele Premium



Front Assist PNR PAC/D

YGT

Jako výbava na přání je dodáván systém ke sledování okolí vozu „Front Assist“ , který kontroluje 
prostřednictvím radarového senzoru až do rychlosti 160km/h nebo 210 km/h vzdálenost od vpředu 
jedoucího vozu a pomáhá zkrátit dráhu při zastavení. 
Front Assist reaguje na kritické situace při přibližování ve dvou stupních:
1. Akustické a optické signály (výstražné upozornění v kombinovaném přístroji).

Paralelně přilehne brzdové obložení k brzdovým kotoučům bez zpomalování vozu a citlivým    
způsobem se zapne hydraulický brzdový asistent. 

2. Pokud řidič nereaguje, je upozorněn na hrozící nebezpečí najetí do vpředu jedoucího vozu 
jednorázovou krátkou aktivací brzd. Pokud řidič poté aktivuje brzdy, je k dispozici plný brzdný tlak. 
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jednorázovou krátkou aktivací brzd. Pokud řidič poté aktivuje brzdy, je k dispozici plný brzdný tlak. 
Není-li brzdný tlak dostatečně silný, zvýší systém brzdný tlak na potřebnou míru tak, aby se vůz 
před překážkou zastavil. 

Systém Front Assist je aktivní stále a řidič ho nemůže deaktivovat.
Systém je integrovaný také v asistenčním systému řidiče ACC.

- Pouze s emisní normou EU6
- Ne pro 62kW TDI



„City Brake“ nouzové brzdění ve městě PNR 6K2

YGT
Pokud řidič přehlédne překážku, spustí se automaticky „City Brake“ nouzové brzdění ve městě a 
zajistí snížení nárazové rychlosti. V ideálním případě se nárazu úplně zabrání.

Systém je aktivní mezi 5 a 30km/h a může vozidlo zcela zabrzdit. 
(v kritické situaci bez reakce řidiče na 15km/h).

„City Brake“ nouzové brzdění  je aktivní vždy a nemůže být řidičem deaktivováno.
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Systém je části systému ACC a Front Assist

- Pouze pro Multivan



Light Assist (regulace dálkových světel) PNR 8G1

YGT
Light Assist = automatické zapnutí dálkových světel

Kamera ve vnitřním zpětném zrcátku monitoruje protijedoucí vozidla.
Od rychlosti 60 km/h a při plné tmě Light Assist zapíná sám dálková světla.

Systém navíc rozpoznává vpředu jedoucí i protijedoucí vozidla a automaticky tlumí dálková světla 
dříve, než by mohlo dojít k oslnění jejich řidičů.
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S automatickou výměnou dálkových a tlumených světel je ulice lépe a neustále osvětlena

Nabídka v paketu spolu s:
- Paket „Světla a výhled“
- Multifunkční ukazatel Plus



Rear Assist (Zpětná kamera)                                                                      PRN 7X9

Jako příplatková výbava je dodávána kamera, která pomáhá řidiči při zaparkování.

Aktivuje se zařazením zpátečky a přenáší přesný obraz oblasti za vozem. 

Ne pro:

- podvozky

- vozy se zadními křídlovými dveřmi
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Offroad asistent pro rozjezd do kopce PNR UG5

YGT

Pomocí asistentu pro rozjezd do kopce pro vozy 4MOTION, který se dodává jako výbava na přání, 
zajišťuje management motoru regulací otáček motoru a v daném případě zásahem do brzdění 
bezpečný a kontrolovaný rozjezd do kopce. 
Bez přičinění řidiče se udržuje rychlost vozu v konstantní výši, kdy vůz jede „krokem“ a situace 
řidiče se tak usnadňuje. 
Rychlost pro aktivaci asistentu pro rozjezd do kopce činí 2 až 30 km/h.

- Pouze s emisní normou EU6

T6 Produktové informace

Obrázek 
ukazuje 
spínač u 
Amaroku



16” celoplošné kryty kol PRN 1ND

Příplatková nabídka nových 16“ kol (nahradí současná 16“ kola).

Série u Caravelle Comfortline, Multivan Trendline und California.

T6 Produktové informace

T5 T6



16” kola z lehkých slitin Clayton PNR V21

Příplatková výbava nových 16“ kol z lehkých slitin (nahrazuje 16“ kola Miyato).

Série u Multivan Comfortline v kombinaci s 110kW TSI a 75/110kW TDI-Motorů.

T6 Produktové informace

T5 T6



17” kola z lehkých slitin Devonport PNR V22 / V25

Příplatková výbava nových 17“- kol z lehkých slitin (nahrazuje das 17“kola Thunder).

Série u Multivana Comfortline v kombinaci s 150kW TSI, 110kW TDI s 4MOTION a 150kW TDI-

motorů.

Možné také v kombinaci s 3,2t přípustnou celkovou hmotností.

- Ne pro BlueMotion
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T5 T6



18” kola z lehkých slitin “Disc” PNR Z3K/J

Nabídka nových 18“- kol z lehkých slitin v retro designu pro nový model „Generation SIX“

Příplatková nabídka u T6 skříně, kombi, Caravelle, Multivan a California bude spuštěna později.

- Ne pro Transporter BlueMotion a Multivan BlueMotion s 75kW

T6 Produktové informace



18” kola z lehkých slitin Springfield leštěné PNR V29

Příplatková výbava nových 18“-kol z lehkých slitin (nahrazuje 18“- z lehkých slitin Canberra).

Na přání pro T6 skříň, Kombi, Caravelle, Multivan a California.

- Ne pro BlueMotion

- Ne pro porvozky

T6 Produktové informace

T5 T6



Elektrické nastavení sedadel

Elektrické nastavení sedadel pro řidiče (s paměťovou funkcí) a spolujezdce (včetně vyhřívání 

sedadel).

a) Sedadlo řidiče u: Caravelle Comfortline, Multivan CL a HL taktéž California Coast a Ocean.

b) Sedadlo řidiče a spolujezdce u: Multivan Comfort- und Highline taktéž California Coast a Ocean.

Možnosti nastavení sedadel (12 možností)

- Sedadlo horizontální a výškově nastavitelné

- Opěrka  - nastavení sklonu

- Sedací plocha – nastavení sklonu
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- Sedací plocha – nastavení sklonu

- Elektricky 4-cestná bederní opěrka

- U řidiče lze uložit tři možnosti nastavení sedadel

- Pouze ve spojení s potahy Alcantara nebo kůže Nappa

- ne pro California Beach

-Vždy s vyhříváním sedadel

- jen ve spojení s potahy Alcantara nebo Nappa

Foto Passat



Infotainment – Radio Composition Audio                                           PRN Z42/I7D

Radio Composition Audio 2x20 W.

Výbava na přání u Transporter a Caravelle Trendline .

Sériově u Caravelle Comfortline, Multivan Trendline a California Beach.

Vybavení:

- 2 reproduktory (4 reproduktory u Caravelle, Multivan Trendline a California Beach)

- monochromatický displej

- AUX-IN 
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- AUX-IN 

- Slot na SD karty

- USB



Infotainment – Rádio Composition Color                                                   PRN i6V

Rádio Composition Color 2x40 wattů.

Jako výbava na přání u Transportera a Caravelle.

Sériově u Multivan Comfort- a Highline a u California Coast a Ocean.

Výbava:

- 4 reproduktory (8 reproduktorů u Caravelle, Multivan a California)

- Vícebarevný dotykový displej TFT s diagonálou monitoru 5 palců

- AUX-IN v odkládací přihrádce před spolujezdcem
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- Slot na SD karty

- Dvojitý tuner s fázovou diverzitou pro lepší přijímání signálu

- CD mechanika (způsobilá k přehrávání mp3)



Infotainment – Rádio Composition Media                                             PRN i7A/i7C

Rádio Composition Media 2x40 wattů.

Příplatková výbava u všech modelů.

Výbava:

- 4 reproduktory (8 reproduktorů u Caravelle, Multivan a California)

- Vícebarevný dotykový displej TFT s diagonálou displeje 6,5 palců a přibližovací senzorika

- AUX-IN a USB v příruční přihrádce

- Slot na SD karty

- Dvojitý tuner s fázovou diverzitou pro lepší přijímání signálu
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- Dvojitý tuner s fázovou diverzitou pro lepší přijímání signálu

- CD - přehrávač (způsobilý k přehrávání mp3)

- Bluetooth- rozhraní pro mobilní telefony



Infotainment - Rádio-/Navigační přístroj Discover Media PRN 8AY

Navigační funkce Discover Media pro rádio Composition Media.

Jako výbava na přání u modelů Transporter, Caravelle, Multivan Trendline, California Beach.

Výbava:

Jako rádio Composition Media, avšak navíc:

- Druhý slot na SD karty u přístroje

- Mapa se zobrazením 2,5D (ptačí perspektiva)

- Mapový materiál na SD kartě včetně 3 let Mapcare (updaty map)

Zákazník může mapový materiál na mapové SD kartě aktualizovat na domácím PC nebo 
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Zákazník může mapový materiál na mapové SD kartě aktualizovat na domácím PC nebo 

prostřednictvím IP-spojení ve voze. Updaty jsou k dispozici každý rok.



SD mapové podklady pro rádio-/Navigační systém Discover Media

Evropa-SD karta = sériově pro ČR u navigace DM

•Navigační systém s Car-Net

•Albanie*, Belgie, Bosna a Herzegovina*, Bulharsko*, Dánsko, Německo, 
Estonsko*, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Italie, Chorvatsko, 
Lotyšsko*, Litva*, Lucembursko, Malta, Makedonie*, Nizozemí, Norsko, 
Rakousko, Polsko*, Portugalsko, Rumunsko*, Švédsko, Švýcarsko, 
Srbsko*, Slovensko*, Slovinsko*, Španělsko, Česká republika, Ukrajina*, 
Maďarsko*, Spojené Království

•Navigační  systém bez Mobilních Online Služeb

Severní Amerina-SD karta

• Navigační systém s Car-Net

• Mexiko
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•Navigační  systém bez Mobilních Online Služeb

•Moldavie*, Montenegro*, Rusko*, Turecko*, Bělorusko

Multi Region Mapy

•Navigační systém bez Car-Net

•Turecko, Indie, Chile, Australie, Nový Zélandd, Jižní Afrika (Botswana, 
Lesotho, Mozambique, Namibia, Jižní Afrika, Swasiland, Reunion), Israel, 
Argentina, AGCC (Bahrain, Jordansko, Katar, Kuweit, Oman, Saudská
Arabie, Spojené arabské Emiráty)

China

•Navigationssystem bez Car-Net

•Hong Kong, Macao

* Kartenmaterial für diese Länder nur einige Regionen enthalten



Infotainment – Navi Discover Media Plus

Navigační funkce Discover Media PLUS pro Radio Composition Media.

Příplatková výbava u Multivan Comfort- a Highline taktéž California Ocean a Coast.

Výbava jako Discover Media, avšak navíc:

- DAB+

- Koppelbox incl. MEDIA-IN-rozhraní pro iPhone/iPod

- Voice Control

- Driver-DVE 

- MirrorLink

Zobrazení
APPs na

Radio-/Navi-
displeji
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- MirrorLink

- RSE

VW App-
Connect



Infotainment – Propojovací box incl. MEDIA-IN-rozhraní pro iPhone/iPod                 
PRN 9ZE

T6 Produktové informace

V nabídce jako výbava na  přání „Propojovací box – („Koppelbox“) včetně induktivního 
anténního propojení, napojení na venkovní anténu a separátního USB rozhraní. 
Mobilní telefon se ukládá v komfortní přístrojové desce do odkládací přihrádky středové 
konzole a u standardní přístrojové desky do odkládací přihrádky nad odkládací přihrádkou  
před spolujezdcem.

- Ne pro rádio Composition Audio
- U Composition Media a Discover Media již obsaženo



Infotainment – Voice Control                                                                     PNR QH1

Nabídka hlasového ovládání jako příplatková výbava.

Navigační přístroj reaguje na jmenování názvů měst/obcí a ulic a podle pokynů vypočítává trasu. 
Telefonáty je možné vést pomocí hlasových pokynů (např. volba čísla, výběr kontaktu z vlastního 
telefonního seznamu, atd.)

Voice Control je k dispozici v kombinaci s rádiem Composition Media a navigačním přístrojem 
Discover Media.

T6 Produktové informace

NV-TT/112.03.2014



Infotainment – Driver DVE                                                                         PNR VX3

Nabídka komunikačního systému pro interiér s použitím mikrofonu bez manuálního ovládání pro 
Caravelle, Multivan und California.
Řidič se může během jízdy bavit s posádkou v prostoru pro cestující, aniž by se musel otáčet nebo 
mluvit hlasitě.
Signály mluveného slova se zesilují, míchají se s probíhající reprodukcí z rádia nebo jiných médií, 
a pomocí zadních reproduktorů se přenášejí do prostoru.

Driver DVE lze získat pro rádio Composition Media a navigační přístroj Discover Media.

Nová v porovnání s DVE systémem u T5 je nabídka pro:
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Nová v porovnání s DVE systémem u T5 je nabídka pro:
- Caravelle
- Multivan Trendline
- California
- Krátký a dlouhý rozvor
- Odpadá povinná objednávka soundsystému

Mikrofon ve stropě

Reprodukce hlasu řidiče prostřednictvím 
reproduktorů



Infotainment – App Connect PNR 9WT

Jako nabídka na přání – pro Smartphone-Apps a obsluha pomocí dotykového displeje.
K dispozici pro rádio Composition Media a navigační přístroj Discover Media.
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www.volkswagen-carnet.com

Zobrazení APPs na displeji 
rádia/navigace



Infotainment – Volkswagen Media Control PRN 9WV/9WX

Rear Seat Entertainment – Volkswagen Media Control dovoluje ovládání audio funkcí, řízení 
klimatizace, jakož i zadávání cílů navigace prostřednictvím tabletu-PC nebo smartphonu, 
bezdrátově spojených s infotainmentem. 

K dostání pro navigační přístroj Discover Media.

T6 Produktové informace



Pomocí adaptivní regulace podvozku lze podvozek nastavit na normální, sportovní nebo komfortní 

režim. Elektricky nastavitelné tlumiče se přitom nastaví automaticky, stejně jako elektromechanický 

posilovač řízení.

Adaptivní regulace podvozku DCC zajišťuje podstatné zlepšení jízdních vlastností. Řidič již nemusí 

jezdit pouze s určitým nastavením podvozku, ale může svůj vůz individuálně uzpůsobovat. Výběr 

se provádí pohodlným způsobem stisknutím tlačítka ve středové konzoli. 

Nabídka pro T6 Kombi, Caravelle, Multivan a California s krátkým rozvorem

-Ne pro vozy s celkovou přípustnou hmotností 3,2t

Adaptivní regulace podvozku DCC PNR 1BL/Q
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Chladicí funkce pro odkládací přihrádku na láhve ve středové konzoli

Možnost chlazení odkládací přihrádky na láhve ve středové konzoli pro

Multivan Trend- Comfort – a Highline a také pro California Ocean a Coast

T6 Produktové informace

Od 45. výr. týdne



Nové linie a vybavení T6 California

Nové linie T6 California

 T6 Beach | Coast | Ocean

Nová výbava základního vozu T6, jako příklad nová přední část, nové výklopné dveře, 
nová přístrojová deska, nové asistenční systémy, …

Specifická výbava u nové Californie:

 Nové osvětlení ve výklopné střeše a na zadních výklopných dveří
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 Nové osvětlení ve výklopné střeše a na zadních výklopných dveří

 Nové držáky nápojů

 Nové potahy/kůže, nové lakování

 Nové povrchy skříňky



Nové linie California

4 místa na spaní 4 místa na spaní

stoly & židle stoly & židle stoly & židle

4 místa na spaní

mýt / vařit / chladit mýt / vařit / chladit

Nové!

Osvětlení ve výklopné střeše a 
na zadních dveřích

Nové!
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California Beach California Coast

Multivan Trendline Multivan Comfortline

California Ocean

až 7 míst k sezení až 5 míst k sezení až 5 míst k sezení

Manuálně výklopná střecha Manuálně výklopná střecha
Elektrohydraulicky výklopná 

střecha

M1 / A9A / SGGD** WoMo / A8L / SGCV** WoMo / A8R / SGCW**



California Coast vs. Ocean – Optika exteriéru

Kryty vnějších zrcátek
Coast černé strukturované
Ocean v barvě vozu

Zasklení prostoru pro cestující
Coast Jednoduché sklo
Ocean Dvojité sklo

Vyklápěcí střecha s šedými 

výbava na přání: barevná skládací část

Vyklápěcí střecha s šedými 
skládacími postranicemi

Coast manuální
Ocean elektrohydraulická
série: bez 3. okna
výbava na přání: barevná skládací část
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Hlavní světlomety
Coast H4
Ocean H7

Kola
Coast ocelová kola
Ocean lehká slitina

Části nástavby
Coast černé strukturované
Ocean v barvě vozu

Mřížka chladiče
Coast černá strukturovaná, 1 chrómová lišta
Ocean černě lakovaná, 3 chrómové lišty

Mlhové světlomety
Coast na přání
Ocean série

Nápis/ nálepka
Beach / Coast / Ocean

12.03.2014 NV-T/S



Volant
Coast ----
Ocean kožený volant

Manžeta a hlavice řadicí páky, spínač světel, spínač 
elektrického stahování oken

Coast bez chrómových aplikací (jako T6 MV TL)
Ocean s chrómovými aplikacemi (jako T6 MV CL)

California Coast vs. Ocean – Optika interiér
T6 Produktové informace

Fólie pro skříňky v interiéru(*)

Coast fólie pro skříňky v interiéru 1 (optika dřeva světlá)
Ocean fólie pro skříňky v interiréru1 (optika dřeva tmavá)

Tkanina pro sedadla
Coast Tkanina 1
Ocean Tkanina 2



Pokračování Transporteru Rockton s T6

Změna z T5 na T6: Analogicky Kombi + následující

Transporter Rockton ???
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Nový design fólie
a příp. změna názvu

Bude v nabídce později.



Osvětlení ve vyklápěcí střeše a zadních vyklápěcích dveřích 9ci     Beach na přání| Coast 

na přání| Ocean série

3 LED 
Leuchten 
im Aufstelldach

2 LED světla v 
zadních 
vyklápěcích 
dveřích

2 spínače na rámu dveří 
pro osvětlení střechy

1 spínač na D 
sloupku pro osvětlení 
zadních vyklápěcích 
dveří

3 LED světla 
ve vyklápěcí 

střeše
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2 světla 
vpředu

1 světlo 
vzadu

Spínač na střešním 
rámu pro osvětlení 
střechy

Spínač na D-
sloupku pro 
osvětlení zadních 
vyklápěcích dveří



Držák na nápoje jako díl převzatý z Amaroku

Držák na nápoje se zahákne do kolejničky kuchyňské skříňky pomocí držáku specifického pro 
model California

Držák na nápoje lze v California Beach rovněž
zaháknout na kolejničku postranní stěny vlevo
(stejný profil). 

Nové držáky na nápoje pro California Beach Serie | Coast Serie | Ocean Serie
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Příslušné montážní prvky lze objednat dodatečně 
jako příslušenství.




