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Jaunais Multivan.
Esiet sveicināti jaunā pasaulē.
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Modeļa kods Dzinējs Jauda kW / Zs Pārnesumkārba Garums m Cena € ar PVN

Multivan
STMB47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L1 / 4.975 47 556

STMB37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L1 / 4.975 49 205

STMB18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L1 / 4.975 54 843

STNB47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L2 / 5.175 49 149

STNB37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L2 / 5.175 50 799

STNB18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L2 / 5.175 55 098

Life
STMG47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L1 / 4.975 52 177

STMG37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L1 / 4.975 53 356

STMG18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L1 / 4.975 57 654

STNG47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L2 / 5.175 53 771

STNG37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L2 / 5.175 54 950

STNG18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L2 / 5.175 59 247

Style
STMH47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L1 / 4.975 60 382

STMH37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L1 / 4.975 61 010

STMH18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L1 / 4.975 65 072

STNH47 2.0 TDI 110/150 7-DSG L2 / 5.175 61 975

STNH37 2.0 TSI 150/204 7-DSG L2 / 5.175 62 604

STNH18 1.4 eHybrid 160/218 6-DSG L2 / 5.175 66 665

TDI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs
TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs
DSG Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
Plug – In Hybrid Spraudņa tipa hibrīdtehnoloģija

Jūsu ievērībai:
- Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.
- Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas un CO2 nodoklis.
- Šī cenu lapa ir izdota 01.03.2023., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā
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Multivan Life StyleEksterjers
Bagāžas nodalījums ar elektrisko aizvēršanas sistēmu ● ●

Laminēts neplīstoša stikla vējstikls, siltuma un skaņas izolācija ● ● ●

Bīdāmās durvis kreisajā pusē ●

Elektriskās bīdāmās durvis kreisajā pusē ●

Bīdāmās durvis kreisajā pusē ar elektriskās aizvēršanas funkciju ●

Bīdāmās durvis labajā pusē ●

Elektriskās bīdāmās durvis labajā pusē ●

Bīdāmās durvis labajā pusē ar elektriskās aizvēršanas funkciju ●

Glancēti melni ārējie atpakaļskata spoguļu ietvari ● ● ●

Glancēts melnas krāsas radiatora režģis ●

Glancēts melnas krāsas radiatora režģis ar 2 hromētiem dekoratīviem elementiem ●

Glancēts melnas krāsas radiatora režģis ar 2 izgaismotiem hromētiem dekoratīviem elementiem ●

Priekšējie un aizmugurējie dubļu aizsargi ●

Hromēta apdare sānos un aizmugurē ●

Siltumu atstarojošs stikls (zaļš) ● ● ●
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Multivan Life StyleInterjers
2 sagataves iekšējiem elkoņa balstiem trešajā sēdekļu rindā ● ●

Paklāji kabīnē ● ●

Bagāžas nodalījuma durvju sliekšņa aizsargs ar nerūsējošā tērauda elementiem ●

Sēdeklis labajā pusē ar augstuma regulēšanas funkciju un divvirzienu galvas balstu pirmajā sēdekļu rindā ● ● ●

Sēdeklis kreisajā pusē ar augstuma regulēšanas funkciju un divvirzienu galvas balstu pirmajā sēdekļu rindā ● ● ●

Kravas nodalījuma atdalītājs (slodze: 20 kg) ar āķiem un bagāžas tīklu ● ●

3 vienvietīgas sēdvietas trešajā sēdekļu rindā ● ●

2 vienvietīgas sēdvietas ar skatu braukšanas virzienā otrajā sēdekļu rindā ● ●

3 vienvietīgas sēdvietas ar skatu braukšanas virzienā otrajā sēdekļu rindā ●
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Multivan Life StyleInterjers
Elkoņa balsti priekšējiem sēdekļiem, abās pusēs, ar elektriski regulējamu jostas vietas atbalstu un atlokāmu galdiņu ● ●

Cimdu nodalījums ar apgaismojumu ● ●

Pastiprināts paklāja grīdas segums pasažieru salonā ● ● ●

Dekoratīvi akcenti “Scale Light Gray” ●

Dekoratīvi akcenti “Dark Silver Brushed” ●

Dekoratīvi akcenti “Dark Woodgrain Optic” ●

Elkoņa balsts(-i) sēdekļa iekšmalā (noņemami un pārvietojami) otrajā sēdekļu rindā ● ●

Divkrāsaini sēdekļu pārvalki no auduma “Bright Dots” ●

Divkrāsaini sēdekļu pārvalki no auduma “Ribella” ●

Divkrāsu sēdekļu pārsegi ar velvetam līdzīgā “ArtVelours” materiāla akcentiem, gludas ādas izskata sēdekļu polsterējums ●

Atvilktnes zem sēdekļiem pasažieru nodalījumā un 2 atkritumu tvertnes ● ●

Pedāļi ar nerūsējošā tērauda uzlikām ●

Drošības aprīkojums
Ar ādu pārvilkts daudzfunkcionāls stūres rats ar pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām ● ● ●

Stabilitātes palīgsistēma un nobremzēšana, parādoties pretim braucošam transportlīdzeklim pagrieziena laikā ● ● ●

Automātiska salona atpakaļskata spoguļa aptumšošana ● ●

Vadītāja un blakussēdētāja gaisa drošības spilveni ar blakussēdētāja gaisa drošības spilvena deaktivācijas slēdzi ● ● ●

Saulessargi ar spogulīšiem, apgaismoti, biļešu turētājs vadītāja pusē, ar drošības spilvena brīdinājuma uzlīmi uz saulessarga un B-balsta ● ●

Autovadītāja un blakussēdētāja sānu un aizkarveida drošības spilveni, aizkarveida drošības spilveni ārējiem sēdekļiem aizmugurē, vidū un priekšā ● ● ●



Bāzes aprīkojums
Multivan

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 6

Multivan Life StyleDrošības aprīkojums
Joslas saglabāšanas palīgsistēma “Lane Assist” ● ● ●

Elektroniskais imobilaizers ● ● ●

Riepu spiediena uzraudzības sistēma (saskaņā ar ES tipa apstiprinājumu) ● ● ●

LED galvenie priekšējie lukturi ar atsevišķu LED dienas gaitas apgaismojumu ● ●

IQ.LIGHT LED “Matrix” priekšējie lukturi ar atsevišķu LED dienas gaitas apgaismojumu ●

Autonoma sadursmes novēršanas palīgsistēma “Front Assist” ar gājēju un riteņbraucēju uzraudzības funkciju ● ● ●

LED aizmugurējie kombinētie lukturi ● ● ●

Apgaismojums sliktas redzamības apstākļos ●

Dienas gaitas lukturi ar automātisko priekšējo lukturu kontroli ●

Atsevišķs dienas gaitas lukturis ar automātisku priekšējo lukturu kontroli, izkāpšanas apgaismojumu un iekāpšanas apgaismojumu ● ●

Vides apgaismojums durvju zonā ar “Multivan” silueta logotipa projekciju ●

Atpakaļskata kameru sistēma ●

“eCall” ārkārtas situāciju sistēma ● ● ●
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Multivan Life StyleFunkcionālais aprīkojums
Bagāžas nodalījuma aizvēršana bez atbloķēšanas funkcijas no iekšpuses ●

Bagāžas nodalījuma vāka elektriskā aizvēršanas sistēma ar atbloķēšanu no iekšpuses ● ●

Sēdekļu apsilde abiem sēdekļiem kabīnē, labajā un kreisajā pusē, individuāli regulējami ● ●

Centrālā slēgšanas sistēma ar bezatslēgas iedarbināšanu “Keyless Start”, bez “SAFELOCK” ● ● ●

Uzlādes kabelis maiņstrāvas uzlādes stacijai (Mode 3) – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību, rezerves signalizāciju un aizsardzību pret vilkšanu ● ●

Digitālais mērinstrumentu panelis “Digital Cockpit” – tikai 2,0 l TSI (150 kW), 2,0 l TDI (110 kW) ● ●

Digitālais mērinstrumentu panelis “Digital Cockpit Pro” – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW), “Style” ● ● ●

Radio “Ready 2 Discover” ar 25,4 cm (10 collu) krāsainu skārienekrānu, ieskaitot straumēšanu un pieeju internetam ● ● ●

Parkošanās distances kontroles sistēma “Park Distance Control” priekšā un aizmugurē ●

Parkošanās palīgsistēma “Park Assist” un parkošanās distances kontroles sistēma “Park Distance Control” priekšā un aizmugurē ●

Progresīva tālās gaismas lukturu kontroles palīgsistēma “Dynamic Light Assist” LED “Matrix” priekšējiem lukturiem ●

DC-DC strāvas pārveidotājs 3,0 kW – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

Maiņstrāvas ģenerators 180 A – tikai 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Periodiska vējstikla tīrītāju vadība ar lietus sensoru ● ●

Manuāla priekšējo lukturu tāluma regulēšana ● ●

Dinamiskā priekšējo lukturu tāluma regulēšana ar dinamiskajām līkumu gaismām ●

2 tālvadības salokāmās atslēgas ● ● ●

8 skaļruņi (pasīvi) ● ● ●

Kruīza kontroles sistēma ar prognozējošo ātruma ierobežojuma funkciju ● ● ●

3 zonu gaisa klimata sistēma “Climatronic” ar papildu vadības paneli pasažieru salonā ●

Ar degvielu darbināms papildu sildītājs – tikai 2,0 l TSI (150 kW), 2,0 l TDI (110 kW) ● ● ●
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Multivan Life StyleFunkcionālais aprīkojums
“App-Connect”, t.sk. “App-Connect Wireless for Apple CarPlay” un "Android Auto" ● ● ●

Mobilo tālruņu saskarne ● ● ●

Autovadītāja brīdināšanas sistēma ● ● ●

Uzlādes kabelis mājsaimniecības kontaktligzdām – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW) ● ● ●

Reģistrācija līdz 5 sēdvietām ●

Reģistrācija līdz 7 sēdvietām ● ●

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

Akumulators 380 A (68 Ah) – tikai 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Gaisa kondicionēšanas sistēma ar manuālu kontroli, ar papildu sildītāju pasažieru salonam ●

Gaisa kondicionēšanas sistēma ar manuālu vadību ●

Balss vadība ● ● ●
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Multivan Life StyleFunkcionālais aprīkojums
Vides apgaismojums bagāžas nodalījuma durvīs 30 krāsu noskaņas apgaismojumu ●

Dinamiskais ceļa zīmju displejs ● ● ●

Digitālā radio uztveršanas funkcija (DAB+) ● ● ●

Sagatave “We Connect” un “We Connect Plus” ● ● ●

2 USB (tips C) pieslēgvietas uz priekšējā paneļa ●

2 USB (tips C) pieslēgvietas uz priekšējā paneļa, 4 USB (tips C) pieslēgvieta pasažieru salona ● ●

Bez rezerves riteņa ● ● ●

17 collu disku bremzes priekšā un 16 collu disku bremzes aizmugurē – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Vieglmetāla riteņu disku dekoratīvā uzlika ● ● ●

Riteņu disku dekoratīvā uzlika – tikai 2,0 l TDI (110 kW) ●

Disku skrūves ar pretnozagšanas nodrošinājumu – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ● ●

Instrumentu komplekts ● ● ●

4 tērauda diski 6,5J x 16 - tikai 2,0 l TDI (110kW) ●

4 vieglmetāla riteņu diski “Syrakus", 6,5J x 16, sudraba – tikai 2,0 l TDI (110 kW) ●

Riepas 215/65 R16 102 H XL, zema rites pretestība – tikai 2,0 l TDI (110 kW) ● ●

4 vieglmetāla riteņu diski “Dundrod”, 6,5 J x 17, melni, dimanta virpota virsma ●

Riepas 235/55 R 17 103 H XL, zema rites pretestība – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW), Style ● ● ●

4 vieglmetāla riteņu diski “Dundrod”, 6,5 J x 17, sudraba – tikai 1,4 l eHybrid (110 kW), 2,0 l TSI (150 kW) ● ●

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija ● ● ●

 Servisa maiņas auto 4 dienas bez maksas ● ● ●
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Eksterjers
“Bulli” nosaukuma plāksnīte uz spārna bez “Multivan” nosaukuma plāksnītes uz bagāžas nodalījuma vāka 0NP O O O 76

“Multivan” nosaukuma plāksnīte uz spārna un “Multivan” nosaukums uz bagāžas nodalījuma vāka 2RA  O S 76

Laminēts neplīstoša stikla vējstikls, siltuma un skaņas izolācija, apsildīšana 4GX O O O 236

Izgaismots moldings starp priekšējiem lukturiem 6KF  O S 308

Priekšējie un aizmugurējie dubļu aizsargi 6N2 O O S 168

Vides apgaismojums durvju zonā ar “Multivan” silueta logotipa projekciju 9TJ  O S 97

Vissezonas riepas 235/55 R17 103H xl H3G O O  259

Divkrāsu sēdekļu pārsegi no ādas imitācijas “Pure Diamond”, tikai 1.4 l eHybrid (110 kW), 2.0 l TDI (110 kW) N0C O O  282

Divkrāsu sēdekļu pārsegi ar ādas “Savona” akcentiem, gludas ādas izskata sēdekļu polsterējumu N0K
 O  3 220

  O 2 053

Divkrāsu sēdekļu pārsegi ar velvetam līdzīgā “ArtVelours” materiāla akcentiem, gludas ādas izskata sēdekļu polsterējumu N2S  O S 1 169

Elektriskās bīdāmās durvis labajā un kreisajā pusē PT1 O O  1 158

Elektriskās bīdāmās durvis labajā un kreisajā pusē, aprīkotas ar vieglās atvēršanas funkciju “Easy Open” PT2

O  1 221

O  1 027

  O 83

Tumši tonēti logi aizmugurējā sēdekļa zonā, siltumu atstarojošs un 65% gaismu absorbējošs privātuma stikls QC1 O O O 338

Tumši tonēti logi aizmugurējā sēdekļa zonā, siltumu atstarojošs un 90% gaismu absorbējošs privātuma stikls QC3 O O O 444

Hromēta apdare sānos un aizmugurē QJ1 O O S 0

Tumši tonēti logi aizmugurējā sēdekļa zonā (65% gaismu absorbējošs privātuma stikls), sānu logi un aizmugurējais logs ar izolējošo stiklu QL6 P P O 632
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Bīdāmie logi bīdāmajās durvīs, labajā un kreisajā pusē, tostarp privātuma stikls aizmugurē

– Tumši tonēti logi aizmugurējā sēdekļa zonā, siltumu atstarojošs un 65% gaismu absorbējošs privātuma stikls

– Bīdāmais logs bīdāmajās durvīs kreisajā pusē

– Bīdāmais logs bīdāmajās durvīs labajā pusē

Z8A O O O 936

Bagāžas nodalījums ar elektrisko aizvēršanas sistēmu

– Bagāžas nodalījuma vāka elektriskā aizvēršanas sistēma ar atbloķēšanu no iekšpuses

ZEA O   111

Elektriskais bagāžas nodalījuma vāks (atvēršana/aizvēršana)

– Bagāžas nodalījuma vāks ar elektrisko atvēršanu un aizvēršanu

– Bagāžas nodalījuma vāks ar elektrisko aizvēršanu

ZEB O O O 677

Elektriskais bagāžas nodalījuma vāks (atvēršana/aizvēršana) ar vieglās atvēršanas funkciju “Easy Open” un aizvēršanas funkciju “Easy Close”

– Bagāžas nodalījuma vāks ar elektrisko atvēršanu un aizvēršanu

– Elektriskais bagāžas nodalījuma vāks (atvēršana/aizvēršana) ar vieglās atvēršanas funkciju “Easy Open” un aizvēršanas funkciju “Easy 
Close”

ZEC O O O 723

Elektriska aizvēršanas sistēma bīdāmajām durvīm abās pusēs

– Bīdāmās durvis kreisajā pusē ar elektriskās aizvēršanas funkciju

– Bīdāmās durvis labajā pusē ar elektriskās aizvēršanas funkciju

ZT0 O   193
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Interjers
2 sēdekļu iekšējie elkoņa balsti (noņemami un pārvietojami) trešajā sēdekļu rindā 6E2  O O 123

1 sagatave iekšējam elkoņa balstam trešajā sēdekļu rindā 6E3  O O 0

Paklāji kabīnē 0TC O S S 40

Pagarinātas vidējās grīdas sliedes (sagatave daudzfunkcionālam galdam) 1U1 O O O 106

Daudzfunkcionāla galda/centrālā konsole ar 3 dzērienu turētājiem, bīdāma pa visu transportlīdzekli 1U3 O O O 648

Ar ādu pārvilkts daudzfunkcionāls stūres rats ar pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, apsildāms 2FT  O O 145

Tīkla atdalītājs 3CX O O O 207

Panorāmas stikla jumta lūka (90% tonējums) 3FG P O O 1 075

Kravas nodalījuma atdalītājs (slodze: 20 kg) ar āķiem un bagāžas tīklu (tikai īsajai versijai)
3U3

O S S 193

(tikai garajai versijai) O S S 193

Elkoņa balsti priekšējiem sēdekļiem, abās pusēs, ar elektriski regulējamu jostas vietas atbalstu un atlokāmu galdiņu 4S1 O S S 521

Pastiprinātas plastmasas koka imitācijas grīdas segums (tikai garajai versijai) 5BE O O O 367

Elkoņa balsti abās sēdekļu pusēs (noņemami un pārvietojami) un salokāmi galdiņi uz sēdekļu atzveltnēm otrajā sēdekļu rindā 6D5  O O 171

Smēķētāju komplektācija: piepīpētājs un pārvietojams pelnu trauks 9JC O O O 43

Akustikas komplektācija

– Tumši tonēti logi aizmugurējā sēdekļa zonā (65% gaismu absorbējošs privātuma stikls), sānu logi un aizmugurējais logs ar izolējošo stiklu

– Papildu salona trokšņu slāpēšanas funkcijas “Plus”

P8B O O  632

Atvilktnes zem sēdekļiem pasažieru nodalījumā un 2 atkritumu tvertnes QE4 O S S 120

Vides apgaismojums bagāžas nodalījuma durvīs ar 30 krāsu apkārtējo apgaismojumu QQ3  O S 393
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6 sēdekļu komplektācija = 2-1-3 ZBA
O   429

 O O -370

6 sēdekļu komplektācija = 2-2-2 ZBB
O   358

 O O -395

6 sēdekļu komplektācija ar iepretim novietotiem sēdekļiem = 2-2-2 ZBC
O   527

 O O -395

7 sēdekļu komplektācija = 2-2-3 ZBD O   859

7 sēdekļu komplektācija ar iepretim novietotiem sēdekļiem = 2-2-3 ZBE
O   1 050

 O O 191

6 sēdekļu komplektācija = 2-1-3 ar 1 elkoņbalstu 2.rindas iekšmalā ZBI  O O -415

6 sēdekļu komplektācija = 2-1-3 ar 2 elkoņbalstiem (abās pusēs) un nolokāmu galdiņu 2.rindas sēdekļiem ZBJ  O O -284

6 sēdekļu komplektācija = 2-2-2 ar 2 elkoņbalstiem (iekšmalā) 2.un 3.rindas sēdekļiem ZBK  O O -271

6 sēdekļu komplektācija = 2-2-2 ar 4 elkoņbalstiem (abās pusēs) un 2 nolokamiem galdiņiem 2.rindā, 2 elkoņbalstiem (iekšmalā) 3.rindā ZBL  O O -100

6 sēdekļu komplektācija ar iepretim novietotiem sēdekļiem = 2-2-2, ar 2 elkoņbalstiem (iekšmalā) 3.rindā ZBM  O O -103

7 sēdekļu komplektācija = 2-2-3 ar 4 elkonbalstiem (abās pusēs) un 2 nolokāmiem galdiņiem 2.rindā ZBN  O O 171

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi, “ArtVelours” materiāla ZBG
 O  2 691

  O 1 522

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar sēdekļa ventilāciju, ādas ZBH
 O  5 032

  O 3 840

Nakts pakotne (saliekamā gulta, uzglabāšanas somas un žalūzijas) ZC0 O O O 2 617

Nakts pakotne (saliekamā gulta, uzglabāšanas somas un žalūzijas), ieskaitot saliekamo galdu un 2 saliekamos krēslus ZC1 O O O 3 059
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Drošība
Pirmās palīdzības komplekts ar brīdinājuma trīsstūri un drošības vesti 1T9 O O O 35

Ugunsdzēšamais aparāts priekšējā pasažiera sēdeklī 6A6 O O O 111

Joslas maiņas sistēmas palīgsistēma “Side Assist”, tostarp aklās zonas funkcija “Blind Spot Monitor”, aizmugurējo sānu zonu uzraudzības 
sistēma “Rear Traffic Alert” un izkāpšanas brīdinājuma sistēma

79H O O O 515

Proaktīvā pasažieru aizsardzības sistēma (pamata un priekšējā) 7W2 O O O 150

Parkošanās distances kontroles sistēma “Park Distance Control” priekšā un aizmugurē 7X2 O S  615

Parkošanās palīgsistēma “Park Assist” un parkošanās distances kontroles sistēma “Park Distance Control” priekšā un aizmugurē 7X5
O   896

 O S 282

Tālo gaismu kontrolēšanas funkcija “Light Assist” 8G1 O O  146

Atpakaļskata kameru sistēma KA2 O O S 379

Bez atpakaļskata kameras (atpakaļskata kameras izvēles atcelšana) PAC   O -285

Projekcijas ekrāns KS1 O O O 1 175

Adaptīvā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju, t.sk. V2X P2C  O O 530

Pusautomātiskā braukšanas palīgsistēma “Travel Assist”, iekaitot joslas saglabāšanas palīgsistēmu “Lane Assist” 

–  Joslas maiņas sistēmas palīgsistēma “Side Assist”, tostarp aklās zonas monitors “Blind Spot Monitor”, aizmugurējo sānu zonu uzraudzības 
sistēma “Rear Traffic Alert” un izkāpšanas brīdinājuma sistēma

– Adaptīvā kruīza kontrole „stop & go“ar ātruma ierobežotāju, t.sk. V2X

Z2A O O O 1 186
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Pusautomātiskā braukšanas palīgsistēma “Travel Assist”, iekaitot joslas saglabāšanas palīgsistēmu “Lane Assist” un avārijas palīgsistēmu 
“Emergency Assist”

–  Joslas maiņas sistēmas palīgsistēma “Side Assist”, tostarp aklās zonas monitors “Blind Spot Monitor”, aizmugurējo sānu zonu uzraudzības 
sistēma “Rear Traffic Alert” un izkāpšanas brīdinājuma sistēma

– Adaptīvā kruīza kontrole „stop & go“ar ātruma ierobežotāju, t.sk. V2X

Z2B O O O 1 209

Piekabes manevrēšanas palīgsistēma “Trailer Assist”, iekaitot parkošanās distances kontroles sistēmu “Park Distance Control”

– Atpakaļskata kameru sistēma

–  Piekabes manevrēšanas palīgsistēma “Trailer Assist” un parkošanās distances kontroles sistēma “Park Distance Control” priekšā un 
aizmugurē

Z2E

O   1 257

 O  643

  O 56

Piekabes manevrēšanas palīgsistēma “Trailer Assist”, iekaitot parkošanās distances kontroles sistēmu “Park Distance Control” un 
parkošanās palīgsistēmu “Park Assist”

– Atpakaļskata kameru sistēma

–  Piekabes manevrēšanas palīgsistēma “ Trailer Assist” ar parkošanās palīgsistēmu “Park Assist” un parkošanās distances kontroles 
sistēmu “Park Distance Control” priekšā un aizmugurē

Z2F

O   1 537

 O  927

  O 336

Apkārtskata kameru sistēma “Area View”, ieskaitot atpakaļskata kameru sistēmu

– Parkošanās palīgsistēma “Park Assist” un parkošanās distances kontroles sistēma “Park Distance Control” priekšā un aizmugurē
Z2G

 O  907

  O 247

Apgaismojums un redzamība

– Automātiska salona atpakaļskata spoguļa aptumšošana

– Periodiska vējstikla tīrītāju vadība ar lietus sensoru

– Atsevišķs dienas gaitas lukturis ar automātisku priekšējo lukturu kontroli, izkāpšanas apgaismojumu un iekāpšanas apgaismojumu

Z4A O   216

Apgaismojums sliktas redzamības apstākļos

– Dinamiskā priekšējo lukturu kontrole

– Apgaismojums sliktas redzamības apstākļiem

Z4B O O  179

IQ.LIGHT – LED “Matrix” priekšējie lukturi

– Progresīva tālās gaismas lukturu kontroles palīgsistēma “Dynamic Light Assist” LED “Matrix” priekšējiem lukturiem

– IQ.LIGHT LED “Matrix” priekšējie lukturi ar atsevišķu LED dienas gaitas apgaismojumu

- Dinamiskā priekšējo lukturu tāluma regulēšana ar dinamiskajām līkumu gaismām

– Apgaismojums sliktas redzamības apstākļiem

Z4C O O  1 286
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Funkcionalitāte
Tērauda rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu – tikai 2,0 l TDI (110 kW) 1G2 O   119

Vieglmetāla rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu 1G3 O O O 308

Nolokāma sakabes ierīce ar elektrisko atbloķēšanas funkciju 1M6 O O O 893

Instrumentu komplekts un domkrats (bagāžas nodalījuma uzglabāšanas nodalījumos) 1S1 O O O 48

Instrumentu komplekts un riepu mobilitātes komplekts (bagāžas nodalījuma uzglabāšanas nodalījumos) 1S2 O O O 45

Instrumentu komplekts, domkrats un riepu mobilitātes komplekts (bagāžas nodalījuma uzglabāšanas nodalījumos) 1S5 O O O 91

Braukšanas režīma izvēle 2H5 O O O 173

Dinamiskā balstiekārta, ieskaitot transportlīdzekļa pazemināšanu 2MH O O O 304

Sēdekļu apsilde abiem sēdekļiem kabīnē, labajā un kreisajā pusē, individuāli regulējami 4A3 O S S 441

Sēdekļu apsilde abiem sēdekļiem kabīnē un ārējiem sēdekļiem pasažieru nodalījumā (individuāli regulējami) 4A4
 O  800

  O 691

Centrālā slēgšanas sistēma ar bezatslēgas iedarbināšanu “Keyless Start”, ar “SAFELOCK” 4I6 O O O 0

Centrālā slēgšanas sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanu un iedarbināšanu “Keyless Advanced”, bez “SAFELOCK” 4K5 O O O 446

Centrālā slēgšanas sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanu un iedarbināšanu “Keyless Advanced”, ar “SAFELOCK” 4K6 O O O 446

Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību, rezerves signalizāciju un aizsardzību pret vilkšanu 7AL O S S 338

Digitālais meristrumentu panelis “Digital Cockpit Pro” 7J2 SO SO S 290

Navigācijas sistēma „Discover Pro“ ar 25,4 cm (10 collu) krāsainu skārienekrānu, ieskaitot straumēšanu un pieeju internetam 7UG O O O 1 070

Navigācijas sistēma “Discover Media” ar 25,4 cm (10 collu) krāsainu skārienekrānu, ieskaitot straumēšanu un pieeju internetam 7UT O O O 709

Sildīšanas sistēma vējstikla atkausēšanai automobiļa stāvēšana laikā un ar tālvadības pulti iedarbināma kabīnes apsilde/ventilācija 7VL O O O 1 402

4 tālvadības salokāmās atslēgas 8QM O O O 60

3 zonu gaisa klimata uzturēšanas sistēma “Climatronic” ar papildu vadības paneli pasažieru salonā 9AH O O S 1 215
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Mobilā tālruņa interfeiss “Comfort” ar induktīvās lādēšanas funkciju 9IJ O O O 441

“Harman Kardon” skaņas sistēma, 13 skaļruņi, 840 W kopējā izejas jauda, digitāls 16 kanālu pastiprinātājs, zemo frekvenču skaļrunis 9VV  O O 1 302

Funkciju kontroles modulis IS4 O O O 352

Gaisa kondicionēšanas sistēma ar manuālu kontroli, ar papildu sildītāju pasažieru salonam KC2 O S  0

2 USB-C pieslēgvietas priekšpusē, 4 USB-C uzlādes ligzdas pasažieru salonā U9C O S S 83

 „TOP“ pakotne

– Panorāmas stikla jumta lūka (90% tonējums)

– Automātiska salona atpakaļskata spoguļa aptumšošana

– Saulessargi ar spogulīšiem, apgaismoti, biļešu turētājs vadītāja pusē, ar drošības spilvena brīdinājuma uzlīmi uz saulessarga un B-balsta

– Progresīva tālās gaismas lukturu kontroles palīgsistēma “Dynamic Light Assist” LED “Matrix” priekšējiem lukturiem

– IQ.LIGHT LED “Matrix” priekšējie lukturi ar atsevišķu LED dienas gaitas apgaismojumu

– Periodiska vējstikla tīrītāju vadība ar lietus sensoru

- Dinamiskā priekšējo lukturu tāluma regulēšana ar dinamiskajām līkumu gaismām

– Aptumšoti LED kombinētie lukturi

– Apgaismojums sliktas redzamības apstākļiem

– 3 zonu gaisa kondicionēšanas sistēma “Climatronic” ar papildu vadības paneli pasažieru salonā

– Atsevišķs dienas gaitas lukturis ar automātisku priekšējo lukturu kontroli, izkāpšanas apgaismojumu un iekāpšanas apgaismojumu

Z2H

O   3 323

 O  2 955

„FAMILY“ pakotne

– Tumši tonēti logi aizmugurējā sēdekļa zonā, siltumu atstarojošs un 65% gaismu absorbējošs privātuma stikls

– Atvilktnes zem sēdekļiem pasažieru nodalījumā un 2 atkritumu tvertnes

– Daudzfunkcionāla galda/centrālā konsole ar 3 dzērienu turētājiem, bīdāma pa visu transportlīdzekli

– Bīdāmais logs bīdāmajās durvīs kreisajā pusē

– Bīdāmais logs bīdāmajās durvīs labajā pusē

– Bīdāmās durvis kreisajā pusē ar elektriskās aizvēršanas funkciju

– Bīdāmās durvis labajā pusē ar elektriskās aizvēršanas funkciju

Z3A O   1 613
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Adaptīvā baltiekārtas kontrole DCC (dinamiskā balstiekārtas kontrole)

– Braukšanas režīma izvēle adaptīvajai baltiekārtas kontrolei DCC

Z7A O O O 1 280

Adaptīvā baltiekartas kontrole DCC (dinamiskā baltiekartas kontrole) ar dinamisko šasiju

– Braukšanas režīma izvēle adaptīvajai baltiekārtas kontrolei DCC

Z7B O O O 1 584

Vieglās atvēršanas pakotne „Easy Open“

– Vides apgaismojums bagāžas nodalījuma durvīs ar 30 krāsu apkārtējo apgaismojumu

– Bagāžas nodalījuma vāks ar elektrisko atvēršanu un aizvēršanu

– Centrālā slēgšanas sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanu un iedarbināšanu “Keyless Advanced”, bez “SAFELOCK”

–  Elektriskais bagāžas nodalījuma vāks (atvēršana/aizvēršana) ar vieglās atvēršanas funkciju “Easy Open” un aizvēršanas funkciju “Easy 
Close”

– Elektriskās bīdāmās durvis kreisajā pusē ar vieglās atvēršanas funkciju “Easy Open”

– Elektriskās bīdāmās durvis labajā pusē ar vieglās atvēršanas funkciju “Easy Open”

ZED  O  2 353
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Pamatkrāsas
Pure Grey

J2J2 O O O 0

Candy White

B4B4 O O O 238

Light Ivory (RAL 1015)

9110 O O O 1 065

Virsbūves krāsas
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Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa
Copper Bronze Metallic

5A5A O O O 966

Energetic Orange Metallic

4M4M O O O 966

Florida Beach Blue Metallic

Y5Y5 O O O 966

Fortana Red Metallic

I9I9 O O O 966

Indium Grey Metallic

X3X3 O O O 966

Virsbūves krāsas
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Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa
Mono Silver Metallic

K9K9 O O O 966

Reflex Silver Metallic

8E8E O O O 966

Starlight Blue Metallic

3S3S O O O 966

Deep Black Pearlescent

2T2T O O O 966

Virsbūves krāsas
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Divtoņu krāsojums
Florida Beach Metallic/ Candy White

9017 O O O 2 816

Mono Silver Metallic/ Energetic Orange Metallic

9216 O O O 2 816

Deep Black Pearlescent/ Fortana Red Metallic

9336 O O O 2 816

Virsbūves krāsas
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Vieglmetāla diski, riepas
Vieglmetāla riteņu diski "Dundrod" 6.5J x 16, sudraba

– Riepas 215/65 R16 102H XL, zema rites pretestība

– Tikai 2,0 l TDI (110 kW) Z0B O   567

Vieglmetāla riteņu diski "Dundrod" 6.5J x 17, sudraba

– Riepas 235/55 R17 103H XL, zema rites pretestība
Z0C O   1 231

– Tikai 2,0 l TDI (110 kW)  O  662

Vieglmetāla riteņu diski “Dundrod”, 6,5 J x 17, ar dimanta virpotu virsmu

– Riepas 235/55 R 17 103 H XL, zema rites pretestība
Z0D O O  157

– 2,0 l TDI (110 kW) O   1 386

 O 817

Vieglmetāla riteņu diski “Toshima”, 7,5 J x 18, sudraba

– Riepas 235/50 R 18 101 H XL, zema rites pretestība
Z0E  O  617

  O 460

– 2,0 l TDI (110 kW)  O  1 277
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Vieglmetāla diski, riepas
Vieglmetāla riteņu diski “Toshima”, 7,5 J x 18, antracīta

– Riepas 235/50 R 18 101 H XL, zema rites pretestība

Z0F  O  617

  O 460

– 2,0 l TDI (110 kW)  O  1 277

Vieglmetāla riteņu diski “Toshima”, 7,5 J x 18, melni

– Riepas 235/50 R 18 101 H XL, zema rites pretestība

Z0H  O  617

  O 460

– 2,0 l TDI (110 kW)  O  1 277

Vieglmetāla riteņu diski “Halmstad”, 8 J x 19, melni, dimanta virpota virsma

– Riepas 245/45 R 19 102 H XL, zema rites pretestība

Z0G  O  1 246

  O 1 089

– 2,0 l TDI (110 kW)  O  1 906
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Tehniskie dati

Izmēri Īsā versija Garā versija
B1/B2 bagāžas nodalījuma platums, maks./platums starp riteņu arkām (mm) 1,665/1,207

H1 klīrenss (ar pazeminātu balstiekārtu) (mm) 152 (132)

H2 kravas uzkraušanas augstums (ar pazemināto balstiekārtu) (mm) 580 (560) 583 (563)

H3 transportlīdzekļa augstums (ar pazeminātu balstiekārtu) (mm) 1,907 (1,887)

H4 kravas nodalījuma augstums 1,312

L1/L2/L3 kravas/bagāžas nodalījuma grīdas garums aiz 1./2./3. sēdekļu rindas (mm) 2,425/1,316/461 2,625/1,516/661

L4/L5 pārkare/pārkare ar piekabes āķi 897/1,000 1,097/1,200

W1/W2 pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē (ar pazemināto balstiekārtu) (°) 18.0/16.6 (16.1/16.3) 18.0/13.2 (16.1/13.1)

W3 rampas leņķis (ar pazeminātu balstiekārtu) (°) 11.8 (10.8)

transportlīdzekļa garums ar piekabes āķi (mm) 5,076 5,276

pasažieru/bagāžas nodalījums (zona) aiz 1. sēdekļu rindas/aiz 2. sēdekļu rindas (m2) 3.3/1.7 3.5/1.9

sānu bīdāmās durvis, platums (ar elektriskām bīdāmām durvīm) x augstums (mm) 931 (900) x 1,173

bagāžas nodalījuma vāks, platums x augstums (mm) 1,312 x 1,169

pagrieziena rādiuss (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

Uzlāde mājās 
nekad nav bijusi  
tik vienkārša

Vai vēlaties atpūsties, kamēr jūsu elektroauto 
uzlādējas? Ar mūsu ID. Charger jums mājās ir sava 
uzlādes stacija. No rīta iekāpiet savā ID.4 GTX/ID.3/
ID.4/ Multivan un sāciet dienu enerģijas pilns. Tas ir 
tik vienkārši, ka paveicams, kamēr jūs guļat. 

Mūsu piedāvājumā iekļautā uzstādīšana šo procesu 
padara maksimāli ērtu. Citiem vārdiem sakot, lādētājs 
un tā uzstādīšana no viena partnera nozīmē lielākas 
ērtības jums. Jūs varat pasūtīt ID. Charger savā 
Volkswagen autosalonā. 

• Uzlādes jauda līdz 11 kW 
• Ietverts uzlādes kabelis līdz 4,5 m 

Cena  

845 €

Cena ietver PVN un uzstādīšanu jūsu mājās, ko 
nodrošina “Volkswagen Group Charging GmbH” (Elli).


