
Volkswagen Caravelle 



Velkjent kvalitet. Høy produksjons-
kvalitet, svært stabilt karosseri og 
materialer med lang levetid.

Skarpere design. Helt ny front, nye 
lettmetallfelger1), endret fargepalett, 
LED-hovedlykter1), 2) og LED-baklykter1), 

2) med markant lyssignatur.

Optimale egenskaper. 
4MOTION firehjulsdrift1), 3), direkte-
koblingsgirkasse1), 3), bakkebrems-
assistent1), 4), 5), bakkestartassistent5)

og mekanisk differensialsperre1), 4).

Originalen. Denne bilen har satt 
standarden for profesjonell person-
transport i over 30 år.

Imponerende tilpasningsdyktig. Bilen 
kan tilpasses mange ulike krav takket 
være to utstyrsversjoner, to aksel-
avstander, et modulbasert setefeste-
system1) og allsidige setepakker1)

med inntil ni sitteplasser. 

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Standardutstyr på Caravelle Highline.     3) Leveres ikke til alle motorer.     4) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulsdrift.     5) Innenfor systemets begrensninger.     6) Føreren må hele tiden være klar til å overstyre førerassistentsystemet. Det er 
førerens ansvar å kjøre på en ansvarsfull måte.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Fra familiebil med opptil 
9 seter til VIP-transport 
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Innhold

Moderne førerassistentsystemer. Nå også 
med sensorbasert sidebeskyttelse,1), 5), 
sidevindassistent5), kjørefeltassistent1), 5), 6), 
parkeringsassistent1), 5), utmanøvrerings-
assistent1), 5) og assistent for tilhenger-
manøvrering1), 5). Ryggekamera1) fås for første 
gang til modeller med sidehengslede bakdører.
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1) Standardutstyr på Caravelle Highline. Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på Caravelle Comfortline.     2) Standard på Caravelle Highline - Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på Caravelle Comfortline.     3) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på biler med Composition Colour radio.     
4) For å bruke tjenestene i We Connect må du ha en Volkswagen ID-brukerkonto og logge deg på We Connect med brukernavn og passord. I tillegg må du inngå en egen avtale med Volkswagen AG på nettet for å få tilgang til We Connect eller We Connect Plus. For We Connect Plus må du registrere bilen 



Høy kvalitet
og høyteknologi

Høy kjørekomfort. Behagelige seter 
med formstabile trekk, fremragende 
støydemping, LED-leselys, god plass 
til beina og god takhøyde.

Oppgradert standardutstyr. Alle 
utstyrsversjoner omfatter blant annet 
radio inkl. håndfrianlegg og USB-
grensesnitt, innvendig LED-belysning, 
sentrallås og elektriske vindushevere.

Komfortabel kjøring. Ergonomisk 
arbeidsplass, elektromekanisk styring, 
ny utforming av instrumentpanelet 
og fremragende sikt til alle kanter.

Gode forbindelser. 10,25 tommers 
høyoppløselig Digital Cockpit1) i farger, 
nye radio- og navigasjonssystemer 
med berøringsskjerm på inntil 9,2 
tommer2), nettforbindelse via integrert 
SIM-kort, mobile online-tjenester fra 
We Connect3), 4) og induktiv3) lading av 
smarttelefoner.

på portal.volkswagen-we.com innen 90 dager etter utlevering av bilen for å kunne bruke tjenestene gratis i hele gratisperioden.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Les mer om Volkswagen Caravelle på vwn.no
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Ta plass i god 
plass

Kupeen til Volkswagen Caravelle egner seg til de fleste typer 

kjøreturer, fra helgeturer og persontransport til varelevering. 

Er det mange kofferter som skal med, kan du slå ned treseters-

benken i en håndvending, slik at du får bedre plass til bagasje. 

Seteryggene kan slås ned slik at de danner en jevn flate. Det 

modulbaserte setefestesystemet byr på mange muligheter og 

dekker de fleste plassbehov. Surrekroker i gulvet holder lasten 

på plass når du skal ut på store transportoppdrag.

* Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

01 02 03



• Seter med innstigningshjelp ved sidedørene

• Dobbelt passasjersete som kan låses*

Gjør plass i tre trinn: 

01 Slå ned seteryggene. I passasjerrommet kan du slå ned alle sete-
ryggene på sittebenkene og enkeltsetene. På første seterad kan du også 
gjøre dette på det doble passasjersetet (ekstrautstyr).

02 Vippe setene forover. Tresetersbenken på andre seterad kan vippes 
forover, slik at det blir bedre plass til bagasje.

03 Ta ut setene. Alle setebenkene og setene kan tas ut uten verktøy, slik 
at Volkswagen Caravelle raskt er klar for transportoppgaver. Lasten sikrer 
du med surrekrokene i gulvet. 
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Setepakker. Volkswagen Caravelle kan leveres med 
mange setevarianter – her er noen av dem. Også etter 
at du har bestemt deg for setepakke, har du mange til-
pasningsmuligheter. Det modulbaserte festesystemet1)

gjør det enkelt å ta ut, forskyve og bytte om på setene. 
Setepakkene har ulikt antall sitteplasser og også ulike 
typer seter. Bilen fås med både tre- og tosetersbenker 
og enkeltseter.

Fra fire-seter
til ni-seter

1) Om det modulbaserte festesystemet er standard- eller ekstrautstyr, avhenger av setepakken.     2) Gjelder kort akselavstand.     3) Målt i gulvhøyde i passasjerrommet. De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.     4) Gjelder lang akselavstand.     
5) Med to skyvedører og innstigningshjelp på begge sider.     Bildene viser lang akselavstand.

5 6

• Pakke med fire seter

Bagasjeromslengde: 1967 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1600 mm2), 3)

4 • Pakke med fem seter • Pakke med seks seter

• Pakke med fem seter og innstigningshjelp5) • Pakke med seks seter og innstigningshjelp

• Pakke med fem seter • Pakke med seks seter

Bagasjeromslengde: 1967 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1600 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 1967 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1600 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 1600 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 1967 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1600 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 1967 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1600 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)Bagasjeromslengde: 1967 mm3), 4)



Innstigningshjelp. Enkeltsetene ved sidedørene har alltid 
innstigningshjelp, slik at det er enkelt å komme seg inn og 
ut også på tredje seterad. 

Lang akselavstand. 400 mm3) du kan bruke til ekstra bagasje-
plass eller en fjerde seterad.

7 8 9

• Pakke med syv seter

• Pakke med åtte seter og innstigningshjelp

•   Pakke med syv seter
Standardutstyr Trendline og Comfortline

•  Pakke med åtte seter og innstigningshjelp
Standardutstyr Highline5)

• Pakke med syv seter og innstigningshjelp

• Pakke med åtte seter

• Pakke med ni seter og innstigningshjelp

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 739 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 739 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 739 mm2), 3)

Bagasjeromslengde: 739 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 1118 mm3), 4)

Bagasjeromslengde: 298 mm3), 4)

• Pakke med ni seter

Bagasjeromslengde: 739 mm2), 3)
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 Caravelle Comfortline

Med hovedvekt
på komfort

Caravelle Comfortline er den perfekte bilen for familie-

ferier, helgeturer og ekskursjoner. Det integrerte stig-

trinnet gjør det enklere å sette seg inn. Alle sitteplasser 

har like god takhøyde, og klimaanlegget sørger for 

behagelig temperatur på alle sitteplasser på varme 

dager.

Utstyr Caravelle Comfortline (se også bildene)

• Grill med fem kromlister 
• H7-halogenlykter 
•  Instrumentpanel med oppbevaringsrom, koppholdere og låsbart hanskerom 
•  Komforttak i førerhuset og tak med omluftregulering i passasjerrommet med 

innvendig LED-belysning, utfellbare håndtak og kleskroker
• Åtte sitteplasser, med titansort Circuit stofftrekk 
• Stor kjørecomputer
• Kunststoffkledninger og teppe på gulvet 
• Innvendig LED-belysning 
• 12-volts stikkontakter i passasjerrommet og bagasjerommet
• Side- og hodekollisjonsputer foran
• Teppe på gulvet i førerhus og passasjerrom

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



•  Komfortseter foran med høydejustering, manuell korsryggstøtte og armlener

• Elektronisk regulerbart klimaanlegg i førerhuset

Passasjerrom. Teppe på gulvet og behagelige setetrekk sørger for 
høy komfort i passasjerrommet. Rullegardinene kan enkelt trekkes 
opp og festes øverst på sidevinduet.

• Rullegardiner på sidevinduene
• Tak med omluftregulering og fire luftdyser

•  Støtfangere, sidespeilhus og dørhåndtak i bilens farge
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Caravelle Highline

Praktisk
eleganse

Caravelle Highline gjør en god figur på de fleste 

arenaer, enten du skal på styremøte, moteshow eller 

operaball. Privacyglass i passasjerrommet beskytter 

mot nysgjerrige blikk, mens to elektriske skyvedører 

gjør det enklere å gjøre en storslagen entre. Og etter 

en lang dag er det behagelig å bare synke ned i de 

myke skinnsetene.

• Grill med fem kromlister 
•  Krompakke: Nedre ventilasjonsgitter med ekstra kromlist, og kromlister på 

sidene og bak
• LED-hovedlykter og LED-baklykter 
• 17-tommers Aracaju lettmetallfelger, sølvfargede 
• Setetrekk i nappaskinn
•  Instrumentpanel med sortlakkerte deksler, dekorlister i Pewter Wave Grey og 

kromdetaljer 
• Discover Media Pro 9,2 tommers berøringsskjerm 
• Innvendig LED-belysning 
• Nødanropstjeneste 

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Utstyr Caravelle Highline (se også bildene)

•  Komfortseter foran med høydejustering, 
manuell korsryggstøtte og armlener

• Multifunksjonsratt i skinn



• Støtfangere, dørhåndtak og sidespeilhus i bilens farge  
• Tåkelys med integrerte adaptive lys
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* Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

• Tak med omluftregulering og fire luftdyser
• Nedfellbare håndtak og kleskroker
• Climatronic klimaanlegg med tre soner

• Privacyglass i passasjerrommet

•  Discover Pro navigasjonssystem med 9,2-tommers 
berøringsskjerm i farger* 

• Visningsalternativer for Digital Cockpit 



Passasjerrom. De titansorte setetrekkene er svært 
komfortable og slitesterke. Midtpartiet og innsiden 
av sidevangene er i nappaskinn. De to elektriske 
skyvedørene åpnes og lukkes på en enkel og trygg 
måte. Sensorer overvåker dørenes bevegelse, og kraft-
begrensningen forhindrer at noen kommer til skade.

• Rullegardiner i passasjerrommet

• Åtte sitteplasser, to av dem med innstigningshjelp  
• Teppe på gulvet i førerhus og passasjerrom 
• Easy Entry
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1) Standardutstyr på Caravelle Highline. Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på Caravelle Comfortline.     2) Leveres bare til modeller med Discover Pro navigasjonssystem.     3) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     4) Innenfor systemets begrensninger.    Bildene viser ekstrautstyr som leveres 
mot pristillegg.



10,25-tommers Digital Cockpit1) med høy oppløsning er et teknisk vidunder du kan 

bruke til å lytte til musikk, ringe og navigere. 

Du kan lete etter en spesiell sang på smarttelefonen uten å se til siden, og du finner 

raskt frem blant kontaktene når du skal ringe noen. Navigasjonskartet i Digital 

Cockpit1) viser deg området i nærheten av bilen, mens navigasjonssystemet gir deg 

en større oversikt.

Digital Cockpit

Digitalt
og genialt

•  Ekstra navigasjonskart i 
høyoppløselig 3D2)• Oversikt over kjøredata • Trafikkskiltgjenkjenning3), 4) • Spilleliste fra smarttelefonen

• 10,25-tommers høyoppløselig LED-display 
• Skarpt bilde med klare kontraster og intensive farger
• Betjenes fra multifunksjonsrattet i skinn
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 We Connect

Smarte tjenester

• We Connect Plus2), 4): Online-kartoppdatering

•  We Connect Plus2), 4): Online-tyverialarm • We Connect Plus2), 4): Online-trafikkinformasjon

We Connect1), 2) i Volkswagen Caravelle byr på en rekke digitale 

tjenester du kan bruke når du er på farten, både trafikkinformasjon,

kartoppdateringer og varsler fra tyverialarmen. Er det kø, tilpasser 

Online-trafikkinformasjon3) ruten dynamisk og i sanntid etter 

trafikkforholdene. Med Online-kartoppdatering3) har du alltid 

nyeste versjon av kartene. Online-tyverialarm3) varsler deg via 

push-meldinger eller e-post hvis bilen utsettes for tyveriforsøk.

1) Standardutstyr på alle Caravelle.     2) For å bruke tjenestene i We Connect må du ha en Volkswagen ID-brukerkonto og logge 
deg på We Connect med brukernavn og passord. I tillegg må du inngå en egen avtale med Volkswagen AG på nettet for å få tilgang 
til We Connect eller We Connect Plus. For We Connect Plus må du registrere bilen på portal.volkswagen-we.com innen 90 dager 
etter utlevering av bilen for å kunne bruke tjenestene gratis i hele gratisperioden.     3) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     
4) Aktiv forlengelse medfører ekstra kostnader etter det første året.     5) Leveres bare til modeller med Discover Media navigasjons-
system eller høyere systemversjoner, forutsatt at systemet er kompatibelt med CarPlay.     6) Leveres bare til modeller med 
Streaming & Internet-pakken.     7) Leveres bare til modeller med ekstra varmeapparat.     8) Av hensyn til sikkerheten forutsetter 
tjenesten identitetskontroll ved hjelp av Volkswagen Ident-prosedyren. Den innebærer at identiteten din kontrolleres hos en 
Volkswagen-forhandler eller via videochat.     9) Med en TomTom LINK 610 er We Connect Fleet kompatibel med: Crafter årsmodell 
2017 og nyere, Caddy årsmodell 2015 og nyere, Transporter årsmodell 2015 og nyere, og mange andre biler som ikke stammer fra 
Volkswagen Group. Mange modeller fra Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy kan også leveres med Volkswagen DataPlug. 
Dette gjelder biler av årsmodell 2008 og nyere, og avhenger av bilens utstyr.     10) Leveres kun med Volkswagen TelematikBox 
andre generasjon eller nyere.     11) Du må gjøre en avtale med ditt Volkswagen-verksted.     12) Leveres kun med Volkswagen 
TelematikBox tredje generasjon og Volkswagen DataPlug.      Omfanget av tjenester fra We Connect og We Connect Plus kan 
variere. Noen kan bli lansert på et senere tidspunkt.      Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



We Connect1), 2)

Veitjeneste 
Informasjonstjeneste
Parkeringsposisjon
Automatisk ulykkesmelding 
Bilstatus
Dører og lys
Biltilstandsrapport 
Kjøredata
Servicetimeplanlegging

We Connect Plus2), 4)

Online-trafikkinformasjon 
Online-søk etter spesialmål
Online-kartoppdatering 
Online-stemmestyring 
Medie-streaming6) 
Områdevarsel
Online-tyverialarm
Online-kupévarmer7)

Låse og låse opp8)

Nettradio6) 
Trådløst nettverk6) 
Hastighetsvarsel
Tuting og blinking
Online-ruteberegning
Bensinstasjoner og ladestasjoner
Parkeringsplasser

• We Connect1), 2): Parkeringsposisjon

•  Comfort grensesnitt for mobiltelefon inkl. 
induktiv ladefunksjon.3)

• Trådløs5) App-Connect
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Du kan se videoer om noen av førerassistentsystemene
på vwn.de/fas

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Innenfor systemets begrensninger.     3) Føreren må hele tiden være klar til å overstyre førerassistentsystemet. Det er førerens ansvar å kjøre på en ansvarsfull måte.     4) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulsdrift.     Tabellen på side 37 og 38 
gir oversikt over standard- og ekstrautstyr.

Førerassistentsystemer

Smarte
hjelpere

Trafikkskilt-gjenkjenning1), 2)

Registrerer ved hjelp av 
et spesielt kamera farts-
grenser, forbikjøringsforbud 
og væravhengige begrens-
ninger. Informasjonen vises 
i kjørecomputeren.

Parkeringsassistent1), 2)

Styrer automatisk bilen inn 
i tverr- og langsgående 
parkeringsluker. 

Dekktrykk-varsling1), 2), 3)

Informerer deg om dekk-
trykket før og under kjøring 
og varsler ved trykkfall. 
Sensorer i hjulene måler
dekktrykket.

Trailer Assist1), 2) 

Gjør det enklere å kjøre
med tilhenger når du
skal parkere i tverrgående 
parkeringsluker og rygge inn 
mot lasteramper og lignende.

Sensorbasert 
sidebeskyttelse1), 2)

Overvåker sidene på bilen 
under kjøring og varsler på 
displayet til infotainment-
systemet hvis bilen er kritisk 
nær stolper eller murer.



Sidevindassistent2)

Automatiske bremseinngrep 
stabiliserer bilen ved kraftig 
sidevind.

Adaptiv cruisekontroll 
inkl. Front Assist avstands-
kontrollsystem med City-
nødbremsfunksjon1), 2)

Tilpasser bilens hastighet til 
bilen som kjører foran, og 
holder avstanden du har 
valgt.

Rear Traffic Alert 
(Utmanøvreringsassistent)
1), 2), 4)

Hjelper deg når du skal 
rygge. Systemet bremser 
bilen dersom du ikke 
reagerer på varsellyden når 
en annen bil er farlig nær.

Hill Descent
(Bakkebremsassistent)1), 2)

Systemet hjelper deg å kjøre 
kontrollert og sikkert ned 
bratte bakker ved å redusere 
motorens turtall og bremse 
bilen ved behov.

Lane Assist kjørefeltassi-
stent1), 2), 4)

Registrerer kjørefeltet ved 
hjelp av et multifunksjons-
kamera og korrigerer styr-
ingen hvis bilen er i ferd 
med å krysse kjørefeltopp-
merkingen.
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Godt veigrep
og høy sikkerhet

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Leveres ikke til alle motorer.     3) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulsdrift.    4) Leveres på et senere tidspunkt.     Bildene viser ekstrautstyr som 
leveres mot pristillegg.

4MOTION firehjulstrekk.1), 2) Ved hjelp av en elektronisk styrt lamellclutch på bakakselen tilpasser firehjuls-
trekken automatisk kraftoverføringen etter kjøresituasjonen. Systemets lave vekt bidrar til optimale kjøre-
egenskaper og høy kjøredynamikk.

Mekanisk differensialsperre.1), 3) Bakakselen kan fås med mekanisk differensialsperre som assisterer 4MOTION 
firehjulsdrift. Systemet forenkler igangkjøring under vanskelige forhold på veier uten fast dekke og gjør 
Volkswagen Caravelle til en av de beste terrengbilene i sin klasse.

Beskyttelsesplate under bilen.1), 4) Spesielle beskyttelseselementer for motoren, girkassen og bakaksel-
differensialen i tillegg til kanallister på de utvendige kanalene gir god beskyttelse på humpete veier.
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Spreke ytelser
og kjørekomfort

Manuell girkasse eller DSG automatgirkasse1), 2). Du kan velge 
mellom en lettgiret 5- eller 6-trinns manuell girkasse eller en 
adaptiv 7-trinns direktekoblingsgirkasse (ekstrautstyr). Sistnevnte 
girer mykt og helautomatisk uten brudd i trekkraften og tilpasser 
seg din kjørestil. 

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Leveres ikke til alle motorer.     3) Setemidt-
partiet og innsiden av sidevangene er i nappaskinn.     4) Bildene viser Multivan.     Av trykk-
tekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi farger for setetrekk og lakk slik de er i virkelig-
heten. Bildene må derfor bare betraktes som veiledende, og ikke som reelle fargeprøver.     
Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

 Setetrekk, interiørfarger og dekorlister
Utstyr Comfortline Highline

Setetrekk

01 Circuit stoff i titansort ● —
02 Mesh kunstskinn i palladium ● —
03 Nappaskinn3), tofarget i palladium/titansort ● ●

04  Titansort/titansort med kromdetaljer og sortlakkerte deksler4) — ●

05  Titansort/palladium med kromdetaljer og sortlakkerte deksler — ●

Dekorlister

06  i Pewter Wave Grey4) — ●

07 i Grey Woodgrain — ●

0201

03

04 | 06

06 | 07
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Lakkfarger

* Leveres ikke til modeller med sidehengslede bakdører.     Av trykktekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi farger for setetrekk og lakk slik de er i virkeligheten. Bildene må derfor bare betraktes som veiledende, og ikke som reelle fargeprøver.     Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

Lakkfarger Comfortline Highline

Tofarget lakk*

01 Reflex Silver / Indium Grey ● ●

02 Reflex Silver / Starlight Blue ● ●

03 Reflex Silver / Fortana Red ● ●

04 Candy White / Copper Bronze ● ●

05 Candy White / Bay Leaf Green ● ●

06 Candy White / Ascot Grey ● ●

07 Mojave Beige / Deep Black ● ●

Perleeffekt

08 Deep Black ● ●

Metallic

09 Reflex Silver   ● ●

10 Indium Grey    ● ●

11 Starlight Blue    ● ●

12 Ravenna Blue ● ●

13 Mojave Beige   ● ●

14 Copper Bronze ● ●

15 Fortana Red ● ●

16 Bay Leaf Green ● ●

Standard

17 Candy White ● ●

18 Ascot Grey ● ●

19 Cherry Red ● ●

20 Bright Orange — —
21 Pure Grey ● ●

Eget fargevalg

Volkswagen Caravelle kan også 
leveres i mange andre farger. 
Ta kontakt med din Volkswagen 
forhandler for mer informasjon.

● ●

Metallic

Standard
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1) Avhengig av motor-/girkassekombinasjon.     2) Leveres bare til modeller med EDITION-pakken.     Biler fra Volkswagen leveres med sommerdekk som standard. I Norge skal det brukes vinterdekk når føreforholdene tilsier det.

Felger

05

03 04

18"

16" 01

02



• Standardutstyr • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

Felger Trendline  Comfortline Highline

16-tommers felger

01  Clayton lettmetallfelg 6 ½ J x 16. Sølvfarget. ● ● —

17-tommers felger

02  Woodstock lettmetallfelg  7 J x 17. Sort med høyglanset 
overflate. Med 235/55 R 17 dekk.

● ● ●

03  Aracaju lettmetallfelg  7 J x 17. Sort, 
med høyglanset overflate. 

● ●2) —

04  Devonport lettmetallfelg 7 J x 17. Sølvfarget. ● ● ●

18-tommers felger

05  Springfield lettmetallfelg 8 J x 18. Sølvfarget. ● ● ●

06  Teresina lettmetallfelg  8 J x 18. Sort,
med høyglanset overflate. 

● ● ●

Vinterdekk leveres som ekstra hjulsett ● ● ●

06

17"
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• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

Utstyr Comfortline Highline

Design

 Støtfangere, sidespeilhus, dør- og baklukehåndtak, ulakkert — —
Støtfangere, sidespeilhus og dørhåndtak i bilens farge ● ●

Grill med to kromlister — —
Grill med fem kromlister ● ●

 Krompakke ● ●

16- eller 17-tommers stålfelger5) ● —
17-tommers Aracaju lettmetallfelger, sølvfargede ● ●

LED-hovedlykter ● ●

LED-baklykter ● ●

Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil ● ●

Elektrisk justerbare, oppvarmbare og inn-/utvippbare sidespeil ● ●

Caravelle-logo     ● ●

Førerplass

Instrumentpanel med åpne oppbevaringsrom, koppholdere og låsbart 
hanskerom 

● —

Instrumentpanel med sortlakkerte deksler, dekorlist i 
Pewter Wave Grey og kromdetaljer 

— ●

Instrumentpanel med dekorlist i Grey Woodgrain — ●

Høydejusterbart førersete med korsryggstøtte — —
Komfortseter foran med høydejustering, manuell korsryggstøtte og armlener ● ●

Korsryggstøtte med 4-veis elektrisk justering ● ●

Førersete med 12-veis elektrisk justering ● ●

Dobbelt passasjersete med låsbart oppbevaringsrom (bilde s. 07) ● —
Oppbevaringsrom for dobbelt passasjersete ● —
Ratt med justering i høyde og avstand ● ●

Multifunksjonsratt i skinn ● ●

03 LED-frontlykter. Lyktene har høy lyshøyde og 
stort lysvolum og gir bilen en flott lyssignatur. 

04 LED-baklykter. Energibesparende LED-lykter 
med lang levetid, for biler med bakluke.

12-veis elektrisk setejustering. Du kan regulere og 
lagre posisjonene til korsryggstøtten og seterygg-
vinkelen i tillegg til høyden, vinkelen og avstanden 
på setet.

05 Armlener for førersetet. Armlenene kan justeres 
trinnløst.

Dobbelt passasjersete med låsbart oppbevaringsrom. 
Oppbevaringsrommet har egen nøkkel. 

Oppbevaringsrom for dobbelt passasjersete. 
Oppbevaringsrommet er integrert i seteryggen og 
kan vippes ut ved behov.

03

04

05
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01 Composition Colour radio.2) Radioen har 6,5 
tommers berøringsdisplay i farger, 4 x 20 watt effekt, 
seks høyttalere, SD-kortinngang, to eksterne USB-
grensesnitt og et Bluetooth-grensesnitt. Den støtter 
grunnleggende We Connect-tjenester3), 4) og utvalgte 
tjenester fra We Connect Plus3), 5).

Stemmestyring. Du kan styre mange telefon-, 
navigasjons- og lydfunksjoner med stemmen. 

02 Discover Media navigasjonssystem.2) Systemet 
har 8-tommers berøringsdisplay i farger inkl. finger-
sensor, 4 x 20 watt effekt, seks høyttalere, hybrid 
navigasjon, mange kartalternativer, gratis kartopp-
dateringer over Internett, 32 GB medieminne, to 
eksterne USB-grensesnitt, Bluetooth-grensesnitt, 
hybrid stemmestyring og nettradio. Systemet støtter 
trådløs6) App-Connect, We Connect3), 4) og We Connect 
Plus3), 5).

03 Discover Pro navigasjonssystem.5) Systemet har 
de samme funksjonene som Discover Media naviga-
sjonssystem, pluss 9,2-tommers berøringsdisplay i 
farger inkl. fingersensor, visning av navigasjonskart 
på Digital Cockpit6) og navigasjonsskjermen samtidig, 
64 GB medieminne og DAB+.

Discover Pro navigasjonssystem.7) Systemet har de 
samme funksjonene som Discover Media navigasjons-
system, pluss 9,2-tommers berøringsdisplay i farger 
inkl. fingersensor, visning av navigasjonskart på 
Digital Cockpit og navigasjonsskjermen samtidig, 
64 GB medieminne og DAB+.

Comfort grensesnitt for mobiltelefon inkl. 
induktiv ladefunksjon. Gir bedre dekning og lader 
batteriet til kompatible enheter trådløst.

Stor kjørecomputer. Viser relevant informasjon som 
utetemperatur, rekkevidde, gjennomsnittshastighet 
og -forbruk.

Premium kjørecomputer. Viser viktig kjøre- og bil-
informasjon i 3D og farger. 

1) Ekstrautstyr uten pristillegg på Caravelle Comfortline.     2) Kan også leveres med DAB+ og komforttelefon.     3) For å bruke tjenestene i We Connect må du ha en Volkswagen ID-brukerkonto og logge deg på We Connect med brukernavn og passord. I tillegg må du inngå en egen avtale med Volkswa-
gen AG på nettet for å få tilgang til We Connect eller We Connect Plus. For We Connect Plus må du registrere bilen på portal.volkswagen-we.com innen 90 dager etter utlevering av bilen for å kunne bruke tjenestene gratis i hele gratisperioden.     4) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på biler med 
Composition Audio radio. Standardutstyr på alle høyere infotainmentsystemversjoner.     5) Aktiv forlengelse medfører ekstra kostnader etter det første året.     6) Leveres bare til modeller med Discover Media navigasjonssystem eller høyere systemversjoner, forutsatt at systemet er kompatibelt med 
CarPlay.     7) Kan også leveres med komforttelefon og elektronisk stemmeforsterker.     8) Leveres på et senere tidspunkt.     9) Tillatt tilhengervekt avhenger av motor.     10) Innenfor systemets begrensninger.     11) Føreren må hele tiden være klar til å overstyre førerassistentsystemet. Det er førerens 
ansvar å kjøre på en ansvarsfull måte.     12) Bildet viser Multivan.

Utstyr Comfortline Highline

Førerplass (fortsettelse)

Stor kjørecomputer ● —
Premium kjørecomputer ● —
Digital Cockpit (bilde s. 18) ● ●

Elektriske vindushevere ● ●

Gummigulv1) ● —
Teppegulv ● ●

Gulvmatter i gummi ● ●

Gulvmatter i velur ● ●

Innvendig LED-belysning ● ●

230-volts stikkontakt (på førerseterammen) ● ●

12-volts stikkontakt ● ●

Ekstra 12-volts stikkontakt ● ●

Isolasjonsglasspakke ● ●

Infotainment og kommunikasjon

Composition Colour radio 
● —

Discover Media navigasjonssystem ● —
Discover Pro navigasjonssystem ● ●

Stemmestyring ● ●

Bluetooth-håndfrianlegg ● ●

Comfort grensesnitt for mobiltelefon inkl. induktiv ladefunksjon ● ●

Passasjerrom

Skyvedør på høyre side ● ●

Skyvedør på venstre side ● ●

Automatisk lukking av skyvedører ● ●

Elektriske skyvedører med kraftbegrensning ● ●

Modulbasert setefestesystem ● ●

01

02

03



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

04 Bagasjeromsinnlegg. Lett og sklisikkert innlegg 
med ca. 5 cm høy kant som beskytter bagasjerommet 
mot fuktighet og skitt.

05 Lastekantbeskyttelse for bakre støtfanger.12) 
Beskytter den lakkerte støtfangeren mot riper når det 
lastes inn og ut av bagasjerommet. Kunststofflisten 
fås i fargene sølv og sort.  

Elektrisk bakluke. Kan brukes enkelt og trygt, blant 
annet med bilnøkkelen. Sensorer registrerer om det 
er nok plass til at bakluken kan svinges opp. Kraft-
begrensningen stanser lukkingen hvis det kommer 
hindringer imellom.

Komforttak. Leveres med innvendig LED-belysning, 
utfellbare håndtak og kleskroker.

Tilhengerfeste, fast, inntil 2,5 tonn tilhengervekt.9) 
Har tilhengerstabilisatorfunksjon fra antiskrens-
reguleringen.

04

05

Utstyr Comfortline Highline

Passasjerrom (fortsettelse)

 Seks sitteplasser, nedfellbare og uttakbare, to av dem med innstigningshjelp ● ●

Gummigulv1) ● —
Teppegulv ● ●

Kunststoffkledninger ● ●

Nedfellbare håndtak og kleskroker8) ● ●

Privacyglass ● ●

12-volts stikkontakt ● ●

Innvendig LED-belysning ● ●

Bagasjerom

Bakluke med glassrute, bakruteoppvarming og bakrutevisker ● ●

Automatisk lukking for bakluken ● ●

Elektrisk bakluke ● ●

 Sidehengslede bakdører med glassrute, åpningsvinkel på inntil 250° på biler med 
lang akselavstand

● —

12-volts stikkontakt ● ●

LED-belysning ● ●

Seks surrekroker, utfellbare ● ●

Lastekantbeskyttelse i kunststoff ● ●

Bagasjeromsinnlegg ● ●

Forberedelse for tilhengerfeste ● —
Tilhengerfeste, fast, inntil 2,5 tonn tilhengervekt9) ● ●

Tilhengerfeste, avtakbart, inntil 2,5 tonn tilhengervekt inkl. 
tilhengerstabilisator9)

● ●

Førerassistentsystemer

Elektromekanisk servostyring ● ●

Automatisk avstandsregulering inkl. Front Assist
avstandskontrollsystem med City-nødbremsfunksjon10)

● ●

Front Assist avstandskontrollsystem med City-nødbremsfunksjon10). ● ●

Trafikkskiltgjenkjenning10) ● ●

Cruisekontroll inkl. hastighetsbegrenser ● ●

Side Assist feltskifteassistent10) ● ●

Lane Assist kjørefeltassistent10), 11) ● ●

Sidevindassistent.10) ● ●
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01 Tak med omluftregulering og luftdyser. Leder 
friskluft inn i passasjerrommet og reduserer dugg på 
sidevinduene.

02 Nødanropstjeneste. Etter en ulykke overfører 
systemet automatisk informasjon om klokkeslett, 
bilens posisjon og antall passasjerer i bilen til nød-
anropssentralen. Det oppretter også en taleforbind-
else. Systemet aktiveres av en kollisjonssensor eller 
manuelt med nødanropstasten. Standard til 
Composition Colour radio og høyere versjoner.

Sittebenker og seter for passasjerrommet inkl. 
ISOFIX og Top Tether. Gjør det enklere å montere 
barnesete.

Lys- og siktpakke. Automatisk avblendbart innvendig 
speil og regnsensor som aktiverer vindusviskerne gir 
bedre sikt i mørket. De sensorstyrte kjørelysene lyser 
opp området rundt bilen.

Frontruteoppvarming. Sørger for fri sikt i kaldt og 
fuktig vær. Varmeelementene er integrert i ruten.

1) Innenfor systemets begrensninger.     2) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulsdrift.     3) Leveres på et senere tidspunkt.     4) Bildene viser Multivan.

Utstyr Comfortline Highline

Førerassistentsystemer (fortsettelse)

Tilhengerstabilisator1) ● ●

Bremseassistent ● ●

Parkeringssensorer1) foran og bak ● ●

Ryggekamera ● ●

Park Assist parkeringsassistent1) ● ●

Sidebeskyttelse1) ● ●

Utmanøvreringsassistent1) ● ●

Assistent for tilhengermanøvrering1) ● ●

Kjørelys ● ●

Lys- og siktpakke ● ●

Tåkelys med integrerte adaptive lys ● ●

Fjernlysregulering ● ●

Tretthetsvarsling1) ● ●

Dekktrykkvarsling1) ● ●

Dekktrykkontrollsystem1) ● ●

Bakkestartassistent1) ● ●

Bakkebremsassistent1), 2) ● ●

Sikkerhets- og sikringssystemer

Elektrisk barnesikring ● ●

Nødanropstjeneste ● ●

Multikollisjonsbrems1) ● ●

Antiskrensregulering1) ● ●

Blokkeringsfrie bremser (ABS) ● ●

Antispinnregulering (ASR) ● ●

Elektronisk differensialbrems (EDS) ● ●

Kollisjonsputer foran ● ●

Side- og hodekollisjonsputer foran ● ●

Hodekollisjonsputer i passasjerrommet ● ●

Beltevarsler for førersetet ● ●

ISOFIX og Top Tether ● ●

Tyverialarm med kupéovervåkning ● ●

Elektronisk startsperre ● ●

Sentrallås med fjernkontroll og innvendige brytere ● ●

Blinklys på taket ● ●

02

01



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

02 Elektronisk regulerbart klimaanlegg i førerhuset. 
Trinnløs regulering av temperaturen.

03 Climatronic klimaanlegg med tre soner. Det hel-
automatiske klimaanlegget med allergifilter sikrer ved 
hjelp av ulike sensorer konstant temperatur for fører, 
forsetepassasjer og passasjerer i baksetet. Et ekstra 
varmeapparat, en ekstra fordamper og flere luftdyser 
i komforttaket gir et behagelig inneklima i passasjer-
rommet.

04 Varmedempende glass (A). Beskytter mot over-
oppheting. Privacyglass (B). Mørke ruter i passasjer-
rommet beskytter mot innsyn. Sort solbeskyttelses-
folie (C). Sammen med privacyglass sørger den for at 
vinduene er nesten helt ugjennomsiktige sett uten-
fra.4)

05 Luftbasert kupévarmer. Fungerer uavhengig 
av varme- og ventilasjonsanlegget og kan styres 
både fra det sentrale betjeningsfeltet og med fjern-
kontrollen. Et ekstra varmeapparat kan leveres som 
ekstrautstyr.

A B B

05

02 03

04

Utstyr Comfortline Highline

Klimaregulering og solskjerming

Elektronisk regulerbart klimaanlegg i førerhuset ● —
Climatronic klimaanlegg med tre soner ● ●

Setevarme i forsetene ● ●

Tilleggsvarmer (for passasjerrommet) ● ●

Tak med omluftregulering og luftdyser i passasjerrommet ● ●

Frontruteoppvarming ● ●

Bakruteoppvarming ● ●

Luftbasert kupévarmer ● ●

Ekstra varmeapparat med programmerbar kupévarmerfunksjon ● ●

Skyvevindu på venstre side ● ●

Skyvevindu på høyre side ● ●

Varmedempende glass ● ●

Privacyglass i passasjerrommet ● ●

Sort solbeskyttelsesfolie i passasjerrommet ● ●

Rullegardiner i passasjerrommet ● ●

Offroadfunksjoner

Beskyttelsesplate under bilen3) ● ●

Kanallister på høyre og venstre side ● ●
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Involve!Pro-X
Utgave: September 2020 
Med forbehold om skrivefeil og endringer

vwn.no

Din Volkswagen forhandler

Volkswagen Caravelle 

Bilene i denne brosjyren er delvis utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. Alle 
opplysninger om utstyr og tekniske data gjelder for Norge og var de som gjaldt ved trykking av 
denne brosjyren. Du får mer informasjon hos din Volkswagen forhandler. Med forbehold om 
endringer. DSG® og 4MOTION® er i Tyskland og flere andre land registrerte varemerker for 
Volkswagen AG og selskaper som inngår i Volkswagen Group. At et varemerke ikke er merket 
med ® i denne brosjyren, betyr ikke uten videre at det ikke er et registrert varemerke, og/eller at 
dette varemerket kan benyttes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Volkswagen AG. 

Bruk av mobile online-tjenester fra We Connect er mulig via en integrert internettforbindelse. 
Datakostnader som tilkommer for nettdekning innenfor Europa dekkes av Volkswagen AG, med 
unntak av Streaming & Internet-tjenestene. Hvis du vil bruke Streaming & Internet-tjenestene 
og det trådløse nettverket, kan du kjøpe datapakker fra den eksterne mobilleverandøren Cubic 
Telecom. Du får da tilgang til disse tjenestene i flere europeiske land. Informasjon om priser og 
hvilke land som dekkes, finner du på vw.cubictelecom.com. Alternativt kan du bruke nettradio, 
hybridradio og medie-streaming via en mobil enhet (f.eks. en smarttelefon) som kan fungere 
som mobilt trådløst nettverk. I så fall krever bruken av disse tjenestene at du har eller inngår en 
mobilavtale med en mobiloperatør, og de er bare tilgjengelige innenfor mobilnettets deknings-
område. Avhengig av mobilavtale kan nedlasting av datapakker fra Internett medføre høye 
kostnader, spesielt ved bruk i utlandet (f.eks. roaming-avgifter). For å kunne bruke gratisappen 
We Connect må du ha en smarttelefon med egnet iOS- eller Android-operativsystem og et 
SIM-kort som støtter bruk av mobildata. Du må ha eller inngå en mobilavtale med en mobil-
operatør. Om de enkelte tjenestene fra We Connect og We Connect Plus i de ulike pakkene er 
tilgjengelige kan variere fra land til land. Tjenestene er tilgjengelige i avtaleperioden. Endringer 
av innhold kan forekomme i avtaleperioden. Ta kontakt med din Volkswagen forhandler for mer 
informasjon eller les mer på vwn.no. Ta kontakt med din mobiloperatør for informasjon om 
priser.
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