
Volkswagen Multivan



1) Kilde: auto motor und sport, kategorien "Vans", siste utmerkelse 05/2019.     2) Kilde: AUTO BILD ALLRAD, kategorien "Allrad-Vans", siste utmerkelse 06/2019.     3) Kilde: AUTO ZEITUNG, kategorien "Vans", siste utmerkelse 26/2018.     4) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     
5) Leveres ikke til alle motorer.     6) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulstrekk.    7) Innenfor systemets begrensninger.     8) 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.

Ikonet.

Volkswagen Multivan



Den originale folkevognbussen 

En legende i bilverdenen. Bilen har gjort 
suksess på markedet i 70 år og har mottatt 
mange utmerkelser: 16 ganger Best Car1), 
14 ganger Årets firehjulsdrevne bil2), 11 ganger 
Auto Trophy3).

Skarpere design 

Helt ny front, nye lettmetallfelger4), endret 
fargepalett, LED-hovedlykter og LED-bak-
lykter med markant lyssignatur.

Velkjent kvalitet 

Høy produksjonskvalitet, svært stabilt karosseri 
og materialer med lang levetid.

Imponerende tilpasningsdyktig 

Tre utstyrsversjoner, flere motor-/girkasse-
kombinasjoner og et bredt utvalg av ekstra-
utstyr.

Optimale terrengegenskaper

4MOTION firehjulstrekk4), 5), DSG-automatgir-
kasse4), 5), bakkebremsassistent4), 6), 7), bakkestart-
assistent7) og mekanisk differensialsperre4), 6).

Moderne førerassistentsystemer

Nå også med trafikkskiltgjenkjenning4), 7), 
sidebeskyttelse7), sidevindassistent7), kjøre-
feltassistent4), 7) ,8), parkeringsassistent 7), 
utmanøvreringsassistent4), 7) og assistent for 
tilhengermanøvrering4), 7).



1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     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) Innenfor systemets begrensninger.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



Høy kjørekomfort 

Ergonomiske seter med formstabile kvalitetstrekk, 
fremragende støydemping, god sikt i alle retninger 
og en god romfølelse.

Smart teknologi

Høyoppløselig Digital Cockpit i farger, Discover 
Media Pro navigasjon, nettforbindelse via integrert 
SIM-kort, mobile online-tjenester fra We Connect2) 
og induktiv1) lading av smarttelefoner.

Allsidig kupé

De dreibare setene og den treseters sittebenken i 
passasjerrommet kan slås ned, forskyves trinnløst 
og festes hvor som helst i skinnesystemet. Setene 
kan tas ut og settes inn i en håndvending.

Oppgradert standardutstyr
 
Multivan har blant annet multifunksjonsratt 
i skinn, ny utforming av instrumentpanelet, 
elektrisk barnesikring, sidevindassistent3) og 
innvendig LED-belysning.



Hele verdens
folkevognbuss
Da den første folkevognbussen rullet ut fra fabrikken i 1950, var det ingen som kunne 

ane at den skulle ta hele verden med storm. Den kom først som «vindusbuss», og senere 

også i utgaven «Samba». Etter hvert har den blitt videreutviklet til dagens Multivan. 

Men én ting er fortsatt uforandret, nemlig bilens kjerne, folkevognbussens DNA.

 Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.
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Multivan. Multigøy.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



Mer allsidig og gjennomtenkt enn noen gang. Volkswagen Multivan er med på det meste.

09Volkswagen Multivan – folkevognbussens DNA



Kan brukes til det meste. Volkswagen Multivan kan tilpasses nesten alle behov. 

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



Skyve. Slå ned. Dreie. Volkswagen Multivan er full av gode ideer.
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Du blir avhengig av å være uavhengig.



Og opptatt av detaljer.

Fintfølende

Når solen steker på den ene siden av bilen, sitter 
føreren ofte og svetter på venstre side, mens for-
setepassasjeren sitter og småfryser. Da er det godt 
å ha Climatronic. Spesielle sensorer tilpasser klima-
anleggets kjøleeffekt automatisk til solvarmen, 
og føreren kan nyte en behagelig bris. 

Plassvidunder

Volkswagen Multivan er romslig innvendig og 
kompakt utvendig, og kan tilpasses alle behov i 
hverdagen. Det er god plass til beina og god takhøyde 
i kupeen. Samtidig gjør høyden på under 2000 mm1)

at bilen kan kjøres inn i de fleste parkeringsanlegg. 
Takket være kort akselavstand har den en liten 
snudiameter på kun 11,9 m1).

Dørstopper

De elektriske skyvedørene har sikkerhetsfunksjoner 
som sørger for at ingenting kommer i klem, uansett 
om dørene åpnes og lukkes fra førerplassen, med 
fjernkontrollnøkkelen eller med dørhåndtaket. De 
integrerte sensorene reagerer umiddelbart når de 
berøres av for eksempel en hånd.

Inlineskater

I Volkswagen Multivan er det ingenting som setter 
seg fast. Setene, multifunksjonsbordet og kjøle-/
varmeboksen2) har harde gummihjul som gjør at de 
beveger seg nesten lydløst frem og tilbake på de 
aluminiumsbelagte skinnene – forfra og helt til bakre 
del av passasjerrommet. Bilen har ingen definerte 
seteområder. Det spiller derfor ingen rolle hvor på 
skinnene du låser fast setene, de sitter godt fast 
uansett.

Kosebamse

Arbeider du jevnlig i bilen og kunne tenke deg å 
overnatte der innimellom? Ikke noe problem med 
den luftbaserte kupévarmeren4) på inntil 3000 watt 
som holder kupeen varm i inntil 48 timer. Vil du ha 
isfri frontrute før du starter om morgenen, kan du 
investere i et ekstra varmeapparat2). Systemet kan 
stilles inn slik at det varmer opp ruten før du starter 
kjøreturen.

Stillfarende

Volkswagen Multivan er svært stillegående. Dette har 
flere årsaker, blant annet motorens balanseaksel, som 
tar opp motorvibrasjoner. Det gir betydelig roligere 
motorgange. Resten absorberes av aggregatholderen 
som er atskilt fra bilens understell. Isolasjonsglass-
pakken4) reduserer støy utenfra og gjør at det blir 
enda stillere i kupeen.

Nakkeskåner

Det er ikke tilfeldig at luftdysene i Volkswagen 
Multivan er plassert midt i taket i passasjerrommet. 
For det første gjør det at de er lett tilgjengelige. For 
det andre blåses ikke kald luft mot nakken fra siden 
eller bakfra.

Smart transport

Det er ikke alltid nødvendig å plassere lange gjen-
stander, f.eks. ski, på taket. Du kan også skyve dem 
inn under den treseters sittebenken og transportere 
dem i passasjerrommet.

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.     2) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     
Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 15Volkswagen Multivan – folkevognbussens DNA



Smart 
teknologi
Biler blir stadig smartere. Også Volkswagen Multivan har mye teknologi som gjør kjøreturen 

enklere, for eksempel høyoppløselig Digital Cockpit med navigasjonskart og tjenester fra 

Volkswagen We Connect1) som gjør at du kan fjernstyre funksjoner i bilen fra smarttelefonen. 

Og det er bare begynnelsen.

 1) 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.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 
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Digital Cockpit
1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.    2) Innenfor systemets begrensninger.     3) Leveres bare til modeller med navigasjonssystemet Discover Pro.     Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



«Oversikt over all viktig 

informasjon – akkurat 

slik du selv vil ha det.»

I Volkswagen Multivan kan du oppleve det digitale fremskrittet på nært hold. 
Moderne infotainmentsystemer med stor minnekapasitet og Digital Cockpit 
har mange nye funksjoner. Sistnevnte har 10,25-tommers display, intensive farger 
og et kontrastrikt bilde. Du betjener Digital Cockpit med infotainmentsystemets 
berøringsdisplay og multifunksjonsrattet i skinn. Bruk tastene til å lete etter en 
spesiell sang på smarttelefonen, bla deg frem til riktig kontakt når du skal ringe, 
eller stille inn sikkerhetsavstanden for den automatiske avstandsreguleringen1), 2) 
(i henhold til gjeldende lover). 

Enda flere muligheter får du hvis du kombinerer Digital Cockpit med Discover Pro1) 
navigasjonssystem på 9,2 tommer. Det er da mulig å se et ekstra navigasjonskart
på Digital Cockpit1) , i tillegg til at du kan få informasjon om kø og ledige parkerings-
plasser fra Internett. Kartene har ulike zoomefunksjoner. Digital Cockpit kan for 
eksempel vise bare området rundt bilen, og navigasjonssystemet en større oversikt.

Oversikt over kjøredata

Spilleliste fra smarttelefonen

Trafikkskiltgjenkjenning

Ekstra navigasjonskart i 3D 
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Volkswagen We Connect1) gjør bilkjøring enklere ved hjelp av en rekke digitale tje-
nester som gir deg rask tilgang til bilen fra smarttelefonen. Hovedkomponenten i 
systemet er appen We Connect1). Den forbinder smarttelefonen med bilen, som er 
utstyrt med et integrert SIM-kort. Basispakken til We Connect1) er gratis og inne-
holder blant annet diverse bilrapporter, nyttige verktøy for serviceplanlegging og 
en veitjeneste. Pakken inneholder også tjenesten Parkeringsposisjon som viser deg 
veien til den parkerte bilen. Pakken We Connect Plus1), 2) tilbyr enda flere tjenester. 
Du kan for eksempel bruke smarttelefonen til å starte eller programmere kupévar-
meren3), Online-tyverialarm sender umiddelbart en melding til mobiltelefonen din 
hvis bilen utsettes for tyveriforsøk, og med Online-kartoppdatering har du alltid 
den nyeste kartutgaven. Registrer deg i We Connect1)-portalen i dag, slik at du kan 
bruke disse tjenestene. Når bilen din er aktivert, får du tilgang til alle de mobile 
online-tjenestene.

1) 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.     2) Aktiv forlengelse medfører ekstra kostnader etter det tredje året.     3) Leveres bare til modeller med ekstra varmeapparat.     4) Av hensyn til sikkerheten forutsetter tjenesten 
Låse og låse opp identitetskontroll ved hjelp av Volkswagen Ident-prosedyren. Den innebærer at identiteten din kontrolleres hos en Volkswagen-forhandler eller via videochat.     5) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     6) Leveres bare sammen med Discover Media navigasjonssystem eller høyere 

«We Connect1) gjør Volkswagen 

Multivan mer digital enn noen-

sinne, enten du bruker appen eller 

navigasjonssystemet.»

 Induktiv ladestasjon5)

 We Connect Plus1), 2): Låse og låse opp4)

 We Connect Plus1), 2): Online-tyverialarm



systemversjoner som er kompatible med CarPlay.     7) Leveres bare til modeller med Streaming & Internet-pakken.     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.

Volkswagen We Connect har enda mer å by på. 
Se selv. vwn.no

We Connect1)

og We Connect Plus1), 2)

We Connect1)

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

We Connect Plus1), 2)

Online-trafikkinformasjon 
Online-søk etter spesialmål
Online-kartoppdatering 
Online-stemmestyring 
Medie-streaming7)

Områdevarsel
Online-tyverialarm
Online-kupévarmer3)

Låse og låse opp4)

Nettradio7)

Trådløst nettverk7)

Hastighetsvarsel
Tuting og blinking
Online-ruteberegning
Bensinstasjoner og ladestasjoner
Parkeringsplasser

We Connect1): Parkeringsposisjon

Trådløs App-Connect2), 6)

We Connect Plus1), 2): Online-trafikkinformasjon
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Trafikkskiltgjenkjenning1)

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

Parkeringsassistent1)

Styrer automatisk bilen inn 
i tverr- og langsgående 
parkeringsluker. 

Dekktrykkvarsling1), 3)

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

Trailer Assist1)

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

Sensorbasert 
sidebeskyttelse1)

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

1) Innenfor systemets begrensninger.     2) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     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 firehjulstrekk. 



Sidevindassistent1), 

Automatiske bremseinngrep 
stabiliserer bilen ved kraftig 
sidevind.

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

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)

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

Lane Assist kjørefelt-
assistent1), 2), 4)

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

23
Volkswagen Multivan – førerassistent-
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Velg riktig 
drivkraft
Alle har sin egen kjørestil. Volkswagen Multivan har motor-/girkassekombinasjone 

og understellsoppsett som lar deg velge akkurat det som passer deg best, enten du 

foretrekker å kjøre sportslig, komfortabelt eller økonomisk.

1) Leveres ikke til alle motorer.    2) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     3) Leveres bare i kombinasjon med 4MOTION firehjulstrekk.      Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



 4MOTION firehjulstrekk1), 2), understell og girkasser

4MOTION firehjulstrekk.1) Ved hjelp av en elektronisk styrt lamell-
clutch på bakakselen tilpasser firehjulstrekken automatisk 
kraftoverføringen etter kjøresituasjonen. Systemets lave vekt bidrar 
til optimale kjøreegenskaper og høy kjøredynamikk. 

Mekanisk differensialsperre.1), 2), 3) Bakakselen kan fås med mekanisk differensial-
sperre som assisterer 4MOTION firehjulstrekk1), 2). Systemet forenkler igangkjøring 
under vanskelige forhold på veier uten fast dekke og gjør Volkswagen Multivan til 
en av de beste terrengbilene i sin klasse.

DSG automatgirkasse .1)  TDI-motorene kan leveres sammen med 
en adaptiv 7-trinns direktekoblingsgirkasse. Girkassen girer mykt og 
helautomatisk uten avbrudd i trekkraften og tilpasser seg din kjøre-
stil.

Adaptiv understellsregulering.1), S ystemet består av kjøreprofilene 
normal, komfortabel, eco og sportslig. Du kan velge profil ved å 
trykke på en tast, også under kjøring. Du kan dessuten opprette en 
egen kjøreprofil.

25Volkswagen Multivan – motorteknologi



 Multivan Highline 

En bil for
alle formål

En bil sier mye om personen som kjører den. 

Du kan utstyre din Volkswagen Multivan med det 

du trenger, og tilpasse den til din livsstil.



 Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 27Volkswagen Multivan 



Få andre biler er like godt egnet til både jobb og fritid som Multivan Highline. Designet er videreutviklet, men har fortsatt elementer fra den 
legendariske forgjengeren. De mange krompartiene og de flerfunksjonelle løsningene er en hyllest til den første folkevognbussen. Bilens front 
har hele seks kromfargede lister. Den nederste av dem strekker seg rundt hele bilen. Multivan Highline har 17-tommers sølvfargede Aracaju 
lettmetallfelger som standard, nye LED-hovedlykter, nye LED-baklykter og mørke privacyglass.

Multivan Highline har mange praktiske detaljer for både jobb og fritid, for eksempel visning av navigasjonskart på Digital Cockpit og skjermen 
til Discover Pro navigasjonssystem samtidig, uttakbar kjøle-/varmeboks og solide sykkelstativer2).



1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Ekstrautstyr fra Bikefix som leveres mot pristillegg.     3) Leveres bare sammen med Discover Media 
navigasjonssystem eller høyere systemversjoner som er kompatible med CarPlay.     Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

 18-tommers Teresina lettmetallfelger1) og LED-hovedlykter

29Volkswagen Multivan – Multivan Highline



Oppbevaringsrom under enkeltsetet

Multifunksjonsratt i skinn og Digital Cockpit Trådløs App-Connect1), 3)

Passasjerrom med skinnesystem med seks skinner, 
to elektriske skyvedører og festesystem for sykler2)

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Leveres ikke til alle motorer.     3) Innenfor systemets begrensninger.     4) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjons-
toleranser.      Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 



Den romslige kupeen til Multivan Highline er også praktisk i arbeidshverdagen. 
Den behagelige treseters sittebenken, de to dreibare enkeltsetene og multifunk-
sjonsbordet som kan vippes ut og forskyves, gjør passasjerrommet godt egnet til 
korte møter. 230-voltskontakten1) ved førersetet og de to USB-C-ladekontaktene 
i sidekledningen leverer strøm til bærbare PC-er og smarttelefoner. Climatronic 
klimaanlegg med tre soner gjør det enklere å holde hodet kaldt under lange 
forhandlinger.

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Leveres ikke til alle motorer.     3) Innenfor systemets begrens-
ninger.     4) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.      
Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 31Volkswagen Multivan – Multivan Highline



 Kjøle-/varmeboks1)

Multifunksjonsbord med oppbevaringsrom, treseters sittebenk med 
midtarmlene og belyst dobbel USB-C-ladekontakt i sidekledningen

4MOTION firehjulstrekk1), 2)

Multivan Highline 
Pauls utgave

Standardutstyr Grill med fem kromlister 
Krompakke 
Parkeringssensorer foran og bak og 
sidebeskyttelse3) 
Discover Media navigasjonssystem
Park Assist parkeringsassistent3) 
LED-hovedlykter og LED-baklykter
Dynamisk understell, senket med 
20 mm4)

Digital Cockpit 
Climatronic klimaanlegg med tre soner
Elektriske skyvedører
Privacyglass i passasjerrommet
Syv sitteplasser
Treseters sittebenk med midtarmlene
Multifunksjonsbord med oppbevarings-
rom 
Adaptiv understellsregulering
Discover Pro navigasjonssystem 
Comfort grensesnitt for mobiltelefon 
inkl. induktiv ladefunksjon 
Seter med 12-veis elektrisk justering
Dobbel USB-C-ladekontakt i passa-
sjerrommet 

Ekstrautstyr 18-tommers Teresina lettmetallfelger 
Setetrekk i nappaskinn 
Sykkelstativ fra Bikefix

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Leveres ikke til alle motorer.     3) Innenfor systemets begrensninger.     4) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.      
Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 



Min folkevognbuss.
Mitt liv
Den som bestemmer seg for å kjøpe en Volkswagen Multivan, bestemmer seg også for 

mer frihet. Frihet til å følge hjertet, til å alltid gå sine egne veier. Det gjelder også utstyret. 

Det omfattende standardutstyret kan suppleres med mye ekstrautstyr, slik at bilen passer 

perfekt til dine ønsker og behov. Se side 41 og utover.

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.     2) Vippebordet i kupeen skal kun brukes når bilen står stille.     
3) Innenfor systemets begrensninger.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 33Volkswagen Multivan – Multivan Highline
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 Standardutstyr og mål for Multivan Highline

Design

Dynamisk understell (senket ca. 20 mm1))
17-tommers sølvfargede Aracaju lettmetallfelger 
Grill med fem kromlister
Krompakke
LED-hovedlykter og LED-baklykter
Tåkelys med integrerte adaptive lys
Støtfanger foran og bak, sidespeilhus og dørhåndtak 
i bilens farge
Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil
B-stolpe i høyglanset sort
Kromfarget Multivan-logo ved siden av sideblink-
lysene

Førerplass 

Instrumentpanel med sortlakkerte flater, krom-
detaljer, oppbevaringsrom og låsbart hanskerom 
Dekorlister i Pewter Wave Grey
Multifunksjonsratt i skinn
 Digital Cockpit
Ekstra 12-voltskontakt på instrumentpanelet
Høydejusterbare komfortseter med elektrisk justering 
av korsryggstøtte og armlener
 Setetrekk i Art Velours mikrofleece, palladium/
titansort
Teppegulv og gulvmatter i velur
Solskjermer med belyste make-up-speil

Infotainment og kommunikasjon

Discover Media Pro navigasjonssystem med 
9,2-tommers berøringsskjerm og seks høyttalere
Dobbel USB-C-ladekontakt i passasjerrommet

Passasjerrom

Elektriske skyvedører på høyre og venstre side
Teppegulv med skinnesystem (seks skinner)
To dreibare seter, kan forskyves
Treseters sittebenk, kan forskyves, med midtarmlene
Multifunksjonsbord
Innvendig LED-belysning
Stigtrinnsbelysning med Highline-logo

Bagasjerom

Seks surrekroker til sikring av bagasje
To LED-bagasjeromslys
Bagasjeromstildekning

Klimaregulering og solskjerming

Climatronic klimaanlegg med tre soner
Tak med omluftregulering og tilleggsvarmer i 
passasjerrommet
Rullegardiner på sidevinduene bak

Førerassistent- og sikkerhetssystemer

Elektromekanisk servostyring
Tretthetsvarsling
Sidevindassistent
Parkeringssensorer foran og bak og sensorbasert 
sidebeskyttelse sidebeskyttelse
Park Assist parkeringsassistent
Antiskrensregulering med bremseassistent, ABS, ASR, 
EDS og bakkestartassistent
Lys- og siktpakke inkl. regnsensor, automatisk 
avblendbart innvendig speil, automatisk regulering av 
kjørelys og coming home / leaving home-funksjon
 Front-, side- og hodekollisjonsputer foran 
Multikollisjonsbrems
Automatisk startsperre
Sentrallås med innvendige brytere
Elektrisk barnesikring med SAFE-funksjon
Nødanropstjeneste
Tyverialarm med kupéovervåkning
Indikator for spylervæskenivå og oppvarmbare 
spylerdyser

1) Leveres ikke til alle motorer
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 Lakkfarger

Av trykktekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi fargene 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

 Metalliclakk

 Standardlakk

09

12

17

15

10

13

18

16

11

14

19

Lakkfarger Highline

Tofarget lakk

01 Mojave Beige / Deep Black ●

02 Reflex Silver / Indium Grey ●

03 Reflex Silver / Starlight Blue ●

04 Reflex Silver / Fortana Red ●

05 Candy White / Copper Bronze ●

06 Candy White / Bay Leaf Green ●

07 Candy White / Ascot Grey ●

Perleeffektlakk

08 Deep Black ●

Metalliclakk

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 ●

Standardlakk

17 Candy White ●

18 Cherry Red ●

19 Pure Grey ●

Eget fargevalg

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

●
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03

 Felger

 Biler fra Volkswagen leveres med sommerdekk som standard. I Norge skal det brukes vinterdekk når føreforholdene tilsier det.

04

02

18"

01



• Standardutstyr • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

Felger Highline

17-tommers felger

01 Devonport lettmetallfelg 7 J x 17. 
Sølvfarget. 

●

02  Aracaju lettmetallfelg 7 J x 17. 
Sølvfarget.  

●

03  Woodstock lettmetallfelg 7 J x 17. 
Sort, glanspolert overflate.

●

18-tommers felger

04   Springfield lettmetallfelg 8 J x 18. 
●

05  Teresina lettmetallfelg 8 J x 18.
Sort, glanspolert overflate. Med 255/45 R 18 dekk.

●

Vinterdekk leveres som ekstra hjulsett ●

17"
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Sølvfarget.  

05



 Interiørfarger og dekorlister

01 | 02

01 | 03

01 | 04

Av trykktekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi fargene slik de er i virkeligheten. Bildene må derfor bare betraktes som veiledende, og ikke som reelle fargeprøver.

Utstyr Highline

Interiørfarge

01  Titansort/titansort med kromdetaljer og sortlakkerte flater ●

Dekorlister

02 i Bright Brushed Grey —
03 i Pewter Wave Grey ●

04 i Grey Woodgrain ●

Setetrekk

05 Setetrekk i Art Velours mikrofleece, palladium/titansort ●

06 Nappaskinn i titansort ●

07  Nappaskinn, Moonrock/titansort ●

08  Nappaskinn, Marrakesh/titansort  ●

09  Nappaskinn, palladium/titansort ●



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

 Setetrekk

05

0806

07 09
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01

02 01 Krompakke. Elegante kromlister på den nedre 
grillen, sidene og hekken.

01 LED-hovedlykter. Lyktene har høy lyshøyde og 
stort lysvolum og gir bilen en flott lyssignatur.

02 Elektrisk justerbare, oppvarmbare og inn-/ut-
vippbare sidespeil. Vippes automatisk inn når bilen 
låses med fjernkontrollen.

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

Utstyr Highline

Design

 Støtfangere i bilens farge ●

 Sidespeilhus, dør- og baklukehåndtak i bilens farge ●

Grill med fem kromlister ●

Krompakke ●

LED-hovedlykter ●

LED-baklykter ●

Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil ●

 Elektrisk justerbare, oppvarmbare og inn-/utvippbare sidespeil ●

Multivan-logo på skjermene ●

Førerplass

Instrumentpanel med flere oppbevaringsrom, koppholdere og 
låsbart hanskerom 

●

Instrumentpanel med kromdetaljer og sortlakkerte flater ●

Instrumentpanel med dekorlist i Pewter Wave Grey ●

Instrumentpanel med dekorlist i Grey Woodgrain ●

Komfortseter med manuell korsryggstøtte og armlener, 
trinnløs justering

●

Korsryggstøtte med elektrisk justering ●

12-veis elektrisk setejustering ●

1) Kan også leveres med DAB+ og komforttelefon.     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) Aktiv forlengelse medfører ekstra kostnader etter det første året.     4) Leveres bare sammen med Discover 
Media navigasjonssystem eller høyere systemversjoner som er kompatible med CarPlay.     5) Skyvevinduene er ikke i isolasjonsglass.



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

03Utstyr Highline

Førerplass (fortsettelse)

Multifunksjonsratt i skinn ●

Digital Cockpit med 10,25-tommers display ●

Elektriske vindushevere ●

Teppegulv ●

Gulvmatter i gummi ●

Gulvmatter i velur ●

LED-belysning i takkonsollen ●

LED-svanehalslampe (12 volt) ●

230-voltskontakt på førerseterammen ●

12-voltskontakt ●

Ekstra 12-voltskontakt ●

Isolasjonsglasspakke  ●

 Innstigningshåndtak foran ●

Infotainment og kommunikasjon

Discover Pro navigasjonssystem ●

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 ●

Stigtrinnsbelysning med logo ●

03 Discover Pro navigasjonssystem.7) Systemet har 
de samme funksjonene som Discover Media navi-
gasjonssystem, 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 smarttelefoner trådløst.

Isolasjonsglasspakke. Frontrute, sidevinduer5) og 
bakrute i isolasjonsglass. Rutene i passasjerrommet 
er mørke.
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1) Ekstrautstyr som leveres uten pristillegg.     2) Vippebordet i kupeen skal kun brukes når bilen står stille.     3) Bagasjeromstildekning bortfaller ved bestilling av multiflexbrett.     4) Tillatt tilhengervekt varierer alt etter motor.     5) Standardutstyr på Multivan Highline.     7) Innenfor systemets begrens-
ninger.     9) Føreren må hele tiden være klar til å overstyre førerassistentsystemet. Det er førerens ansvar å kjøre på en ansvarsfull måte.     8) Leveres bare til modeller som har tilhengerfeste eller forberedelse for tilhengerfeste.     9) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulstrekk.     10) Leveres 
på et senere tidspunkt.      

Dreibart sete med integrert barnesete. Det går raskt 
å gjøre om dette voksensetet til barnesete. Den med-
følgende støtten for hode og nakke er enkel å sette 
på.

Multiflexbrett. Stabilt brett med pute som deler opp 
bagasjerommet, skaper ekstra oppbevaringsplass og 
utvider soveplassen.3)

Elektrisk bakluke. Du åpner bakluken med fjernkon-
trollen, tasten6) i førerdøren eller baklukehåndtaket. 
Du lukker den med tasten i baklukekledningen eller 
ved å dra bakluken litt ned.

01

02

Utstyr Highline

Passasjerrom (fortsettelse)

Skinnesystem ●

 Treseters sittebenk, kan slås ned, forskyves og tas ut —
Treseters sittebenk med midtarmlene, kan slås ned, forskyves og tas ut ●

To dreibare seter, kan slås ned, forskyves og tas ut ●

Dreibart sete med integrert barnesete ●

Kunststoffgulv  ●

Teppegulv ●

Gulv i Dark Wood trefinish ●

Vippebord2) som kan slås opp, i skyvedøren —
Vippebord2) som kan trekkes ut, integrert i sideveggen —
Multifunksjonsbord ●

12-voltskontakt ●

Belyst dobbel USB-C-ladekontakt3) ●

LED-belysning, kan også styres fra førerplassen ●

Bagasjerom

Bakluke med glassrute ●

Automatisk lukking for bakluken ●

Elektrisk bakluke ●

12-voltskontakt ●

LED-belysning ●

Seks surrekroker, kan vippes ut og senkes ●

Bagasjeromstildekning  ●

Skillenett ●

Multiflexbrett3) ●

Bagasjeromsmatte      ●

Lastekantbeskyttelse for bakre støtfanger ●

Forberedelse for tilhengerfeste ●

Tilhengerfeste, fast, inntil 2,5 tonn tilhengervekt4)   —
Tilhengerfeste, avtakbart, inntil 2,5 tonn tilhengervekt inkl. 
tilhengerstabilisator4)

●

01 Lastekantbeskyttelse. Beskytter den lakkerte støtfangeren bak mot riper når 
det lastes inn og ut av bagasjerommet. Kunststofflisten fås i fargene sølv og sort. 

02 Skinnesystem. Med skinnesystemet kan du enkelt forskyve den treseters sitte-
benken og enkeltsetene langs hele lengden av passasjerrommet. Systemet har en 
intelligent mekanisme der setene glir på harde gummihjul og kan låses trygt hvor 
som helst. Aluminiumsdekslene tas ut i en håndvending når setene skal tas ut eller 
settes inn. Biler med multifunksjonsbord har to ekstra skinner i midten.



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

03 Premium sykkelstativ for tilhenger-
festet. Stativet med tyverisikring 
skyves på kulehodet ovenfra og har 
plass til to sykler på maks. 60 kg. 
Stativet vippes enkelt ned med en 
pedal når du skal åpne bakluken. Du 
kan slå det sammen når det ikke skal 
brukes.

03

04 05

Utstyr Highline

Bagasjerom (fortsettelse)

Sykkelstativ for bakluken ●

Premium sykkelstativ for tilhengerfestet ●

Basic Flex sykkelstativ for tilhengerfestet ●

Sykkelstativutvidelse for Basic Flex ●

Lasteskinne for sykkelstativ ●

Førerassistentsystemer

Elektromekanisk servostyring ●

Automatisk avstandsregulering inkl. Front Assist avstandskontroll-
system og City-nødbremsfunksjon 

●

Front Assist avstandskontrollsystem med City-nødbremsfunksjon6) ●

Trafikkskiltgjenkjenning ●

Cruise control inkl. hastighetsbegrenser ●

 Side Assist feltskifteassistent ●

Lane Assist kjørefeltassistent9) ●

Sidevindassistent ●

Tilhengerstabilisator8) ●

Bremseassistent ●

Parkeringssensorer foran og bak ●

Rear View ryggekamera   ●

Park Assist parkeringsassistent ●

Sidebeskyttelse5), ●

Rear Traffic Alert Utmanøvreringsassistent ●

Trailer Assist for tilhengermanøvrering ●

Kjørelys ●

Lys- og siktpakke ●

Tåkelys med integrerte adaptive lys ●

Light Assist fjernlysregulering ●

Tretthetsvarsling ●

Dekktrykkvarsling ●

Dekktrykkontrollsystem ●

Bakkestartassistent ●

Bakkebremsassistent 9) ● 04 Basic Flex sykkelstativ for tilhengerfestet. Fleksibelt sykkel-
stativ som kan utvides. Stativet har plass til to sykler og kan vippes 
ned med en pedal når du skal åpne bakluken.

Sykkelstativutvidelse for Basic Flex. Gjør det mulig å frakte tre 
sykler på Basic Flex sykkelstativ.

05 Sykkelstativ for bakluken.10) Stativet har plass til fire sykler 
og tåler en vekt på maks. 60 kg. Stativet i eloksert aluminium er 
lett og kan også brukes på biler med elektrisk bakluke.
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01

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.     2) Leveres ikke til alle motorer.     3) Leveres bare i kombinasjon med 4MOTION firehjulstrekk.

03

0402

Utstyr Highline

Sikkerhets- og sikringssystemer

Elektrisk barnesikring ●

Nødanropstjeneste ●

Multikollisjonsbrems ●

Antiskrensregulering ●

Blokkeringsfrie bremser (ABS) ●

Antispinnregulering (ASR) ●

Elektronisk differensialbrems (EDS) ●

Kollisjonsputer foran ●

 Side- og hodekollisjonsputer foran ●

 Hodekollisjonsputer for de ytre setene i passasjerrommet ●

Beltevarsler for førersetet ●

ISOFIX og Top Tether ●

Automatisk startsperre ●

Tyverialarm med SAFE-funksjon, kupéovervåkning og borttauings-
beskyttelse

●

Sentrallås med to fjernkontroller og innvendige brytere ●

Klimaregulering og solskjerming

Elektronisk regulerbart klimaanlegg i førerhuset ●

Climatronic klimaanlegg med tre soner ●

Setevarme i forsetene ●

Tilleggsvarmer (for passasjerrommet) ●

Tak med omluftregulering og to dysepaneler i passasjerrommet ●

01 Sentrallås med to fjernkontroller og innvendige brytere. 
Avhengig av bilens utstyr er det også mulig å åpne og lukke den 
elektriske bakluken og de elektriske skyvedørene separat ved hjelp 
av egne brytere.

02 Nødanropstjeneste. Etter en ulykke overfører systemet 
automatisk informasjon om klokkeslett, bilens posisjon og antall 
passasjerer i bilen til nødanropssentralen. Det oppretter også en 
taleforbindelse. Systemet aktiveres av en kollisjonssensor eller 
manuelt med nødanropstasten.

Elektrisk barnesikring. Du kan låse skyvedørene separat med taster 
på førerplassen.

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

04 Climatronic klimaanlegg med tre soner. Det helautomatiske 
klimaanlegget med allergifilter sikrer ved hjelp av ulike sensorer 
konstant temperatur for fører, forsetepassasjer og passasjerer i bak-
setet. Et ekstra varmeapparat, en ekstra fordamper og flere luft-
dyser i taket med omluftregulering gir et behagelig inneklima i 
passasjerrommet.

Tyverialarm med kupéovervåkning. Alarmen utløser lyd- og 
lyssignaler hvis noen forsøker å bryte seg inn i bilen eller koble fra 
tilhengeren. SAFE-funksjonen forhindrer også at dørene kan åpnes 
innenfra, f.eks. hvis vinduene er slått inn. 



• Standardutstyr    • Ekstrautstyr    – Leveres ikke

A B C

05 07

06

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

06 Varmedempende glass (A). Beskytter mot overoppheting. 
Privacyglass (B). Mørke ruter i passasjerrommet beskytter mot inn-
syn. Sort solbeskyttelsesfolie (C). Sammen med privacyglass sørger 
den for at vinduene er nesten helt ugjennomsiktige.

Rullegardiner. Den mørke nettingen beskytter mot sollys og 
nysgjerrige blikk.

07 Skyvevindu. Nye håndtak gjør det enda enklere å åpne og lukke 
vinduene på sidene. 

Kjøle-/varmeboks. Boksen rommer 32 liter og får strøm fra ekstra-
batteriet. Den kan tas ut av bilen uten grunnplaten for å f.eks. fylle 
den med flasker. 1,5-litersflasker oppbevares liggende i boksen, 
mens 1-litersflasker kan stå.

Godnatt-pakke. Leveres i kombinasjon med multiflexbrett. Pakken 
omfatter blendingsskjermer i stoff til vinduene, en liten leselampe, 
et vaskbart sovetrekk og tre skuffer under den treseters sittebenken. 

Utstyr Highline

Klimaregulering og solskjerming (fortsettelse)

Frontruteoppvarming ●

Bakruteoppvarming ●

Luftbasert kupévarmer ●

Ekstra varmeapparat med kupévarmer ●

Ekstra varmeapparat med kupévarmer og fjernkontroll ●

Skyvevindu på venstre side ●

Skyvevindu på høyre side ●

Varmedempende glass ●

Privacyglass i passasjerrommet ●

Sort solbeskyttelsesfolie i passasjerrommet ●

Rullegardiner i passasjerrommet ●

Godnatt-pakke ●

Kjøle-/varmeboks ●

Understell og offroadfunksjoner

Dynamisk understell, senket med ca. 20 mm1) ●

Adaptiv understellsregulering ●

17-tommers understell med 17-tommers skivebremser foran og 
16-tommers skivebremser bak

●

4MOTION firehjulstrekk2) ●

Mekanisk differensialsperre på bakakselen3) ●

Beskyttelsesplate under bilen for motor og girkasse ●

Beskyttelsesplate under bilen for bakakseldifferensial4) ●

Kanallister på høyre og venstre side ●
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 Har erobret veier 
og hjerter siden 1950. 
 Folkevognbussen





Involve!Pro-X
Utgave: September 2020 
Med forbehold om skrivefeil og endringer

vwn.no

Din Volkswagen-forhandler

Volkswagen Multivan

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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