Volkswagen Transporter

Originalen
Bilen har vært på markedet i over 70 år og har
mottatt flere utmerkelser. Den har også gitt
navnet til og satt standarden for sin klasse.

Mange varianter og tilpasningsmuligheter
Volkswagen Transporter fås som varebil, personbil
og pickup. Alt etter modell kan du velge mellom
ulike takhøyder, akselavstander, setepakker og
lasteplan.

Velkjent kvalitet
Høy produksjonskvalitet, svært stabilt karosseri
og materialer med lang levetid, gir Volkswagen
den velkjente kvalitetsfølelsen.

Ny elektronikk
Funksjonsstyreenhet1) for kundespesifikke påbygg
og elektromekanisk styring. Styringskonseptet gir
aktiv og adaptiv støtte i så å si alle kjøresituasjoner
og er grunnlaget for en rekke nye førerassistentsystemer.

Moderne førerassistentsystemer
Nå også med sensorbasert sidebeskyttelse1), 2), 3),
sidevindassistent2), 3), kjørefeltassistent1), 2), 3), 4),
parkeringsassistent1), 2), 3), utmanøvreringsassistent1), 2)
og assistent for tilhengermanøvrering1), 2), 3).
Ryggekamera1) fås for første gang til modeller
med sidehengslede bakdører.

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.
2) Innenfor systemets begrensninger.
3) Leveres ikke til åpne påbygg. 4) 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.
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Kombiinstrument
Premium kjørecomputer1)
Discover Media navigasjonssystem1)
Todelt oppbevaringsrom
12-voltskontakt
Låsbart hanskerom
Hylle til tommestokk
Åpent oppbevaringsrom
Koppholder
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1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 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 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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Forbedret ergonomisk
arbeidsplass for føreren
Trinnløs justering av ratt og førersete, formstabile
kvalitetstrekk, ny utforming av instrumentpanelet
og fremragende sikt til alle kanter.
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Allsidige løsninger
Ny oppbevaringsfunksjon under setet1), modulbasert setefestesystem1), et stort utvalg av setepakker og nytt dobbelt passasjersete med låsbart
oppbevaringsrom2).
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Oppgradert standardutstyr
I tillegg til mye annet nytt standardutstyr har alle
biler nå radio inkl. håndfrianlegg og USB-grensesnitt, innvendig LED-belysning, sentrallås og
elektriske vindushevere.

Smart teknologi
Nye radioer og navigasjonssystemer1) med berøringsskjerm på inntil 9,2 tommer, nettforbindelse
via integrert SIM-kort, førerassistentsystemer,
Volkswagen We Connect1), 4) og induktiv1) lading av
smarttelefoner.

Ny og robust førerplass
Instrumentpanelet og dør-, side- og seterammekledningene er i mørk antrasitt.
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Transporter

05

God plassutnyttelse
God plass i førerhuset, smarte oppbevaringsløsninger og et varerom som er inntil 2975 mm1), 2) langt
og 1940 mm1), 3) høyt.

Innovative transportløsninger
Universalgulv4) for standardiserte hyllesystemer,
takvifte4) og ekstra ventilasjon i varerommet4),
komplette sidekledninger av trefiberplater4) og ny
gjennomlastningsluke under setet med 350 mm1)
mer plass til gjenstander som er inntil 3325 mm1), 2)
lange.

Optimale terrengegenskaper
4MOTION firehjulstrekk4), 5), DSG-automatgirkasse4), 5),
bakkebremsassistent4), 6), 7), bakkestartassistent7)
og mekanisk differensialsperre4), 6).

Kan tilpasses de aller fleste behov
Et tett samarbeid med sertifiserte premiumpartnere og velrenommerte produsenter av bransjespesifikke påbygg og ombygginger.

Perfekt service
Gunstige leasing- og finansieringsmodeller, ulike
forsikringsytelser, tilpasset service og fordelsprogrammer.

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.
2) Gjelder lang akselavstand. Målt i gulvhøyde.
3) Gjelder høyt tak.
4) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 5) Leveres ikke til alle motorer. 6) Leveres
bare til modeller med 4MOTION firehjulstrekk.
7) Innenfor systemets begrensninger.
Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.
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En bil som gir alt
Transporter pickup

Transporter varebil

Transporter personbil

Utgangspunktet for folkevognbussen var de gamle
varevognene som ble brukt på Volkswagen-fabrikken.
Transporter pickup viser tydelig hvor Transporter har
sitt opphav. Den fås med enkeltkabin eller dobbeltkabin og diverse lasteplanvarianter.

For over 70 år siden var den løsningen på datidens
transportproblemer. I dag har Transporter varebil flere
praktiske løsninger enn noen gang. Bilen har både
god vareromshøyde og førerassistentsystemer som
hjelper deg i trafikken.

Transporter personbil har siden 1950 utmerket seg
med uttakbare seterader som gjør det enkelt å bytte
mellom person- og varetransport. Med den fleksible
kupeen og de mange setevariantene finner du en
løsning i stort sett alle situasjoner.

Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Transporter – Modellvarianter
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Plass til alt

1) Gjelder lang akselavstand og høyt tak. 2) Gjelder høyt tak. De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.
senere tidspunkt. Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

3) Innenfor systemets begrensninger.

4) Leveres ikke til åpne påbygg.

5) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

6) Leveres på et

Transporter
varebil
Mye last, mye trafikk og mange stopp.
Transporter varebil gjør arbeidshverdagen
enklere. Med ekstra lav lastekant, god høyde
i varerommet og gjennomtenkte festemuligheter byr den på ideelle arbeidsforhold. Den

Enkel parkering
Den nye parkeringsassistenten3), 4), 5) hjelper deg
å manøvrere bilen inn i tverr- og langsgående
parkeringsluker.

Kjøring i tett trafikk
Lane Assist3), 4), 5) overvåker
området du ikke kan se.

leveres med elektromekanisk styring og
mange førerassistentsystemer som forenkler
kjøringen.

Høydepunkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flest variasjonsmuligheter i klassen
Tilhengervekt på inntil 2,5 t
Nyttelast på inntil 1,1 t
Optimalt forhold mellom
bil- og lastelengde
Plass til tre europaller
Vareromsvolum på inntil 6,7 m3 1)
Vareromshøyde på inntil 1940 mm2)
To akselavstander og takhøyder
Mange typer skillevegger
Ergonomisk arbeidsplass
Sidevindassistent3), 4)

Tåler ekstrem belastning
Den nye budpakken5), 6) forsterker spesielt utsatte deler
i budbiler.

Transporter – Transporter varebil
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Mange festemuligheter
Surreskinnene1) på sideveggene, gulvet og skilleveggen gir ekstra støtte for surrestropper.

Transport av lang last
Med den nye gjennomlastningsluken under setet1)
kan du oppbevare materialer som er inntil 3325 mm2), 3)
lange.

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Last inn europaller fra siden
Skyvedøren har en effektiv åpningsbredde på
1017 mm3), 4), slik at du kan laste inn varer med
gaffeltruck.

2) Gjelder lang akselavstand. Målt i gulvhøyde.

3) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.

4) Gjelder for mekaniske skyvedører.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Beskyttet mot tyveri
Med den nye vareromslåsen1) kan du låse varerommet
og førerhuset uavhengig av hverandre.

Inn- og utlasting i byen
Med sidehengslede bakdører1) og åpningsbredde på
1473 mm3) har du mange muligheter.

Sikring av tung last
Surrekrokene er plassert slik at det er plass til en
europall imellom.

Transporter – Transporter varebil
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Behold oversikten
Den komfortable arbeidsplassen for føreren er en praktisk kontorplass når bilen står i ro. Her har du mange oppbevaringsmuligheter
og ny innvendig LED-belysning som gir et fremragende arbeidslys.

* Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Plass til alt du trenger i løpet av en lang dag
Det doble oppbevaringsrommet i dørene har god
plass til papirer, utstyr og proviant.

Enkelt å holde orden
Det todelte oppbevaringsrommet er praktisk for
papirer og utstyr du må ha lett tilgjengelig.

Alltid strøm på smarttelefonen
Comfort grensesnitt for mobiltelefon inkl. induktiv ladefunksjon* lader kompatible telefoner når
de ligger i dette rommet.

Transporter – Transporter varebil
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Tekniske data og standardutstyr

Kort akselavstand

Mål i mm1)

Lang akselavstand

Transporter varebil
Høyt tak4)

1410

201/202

Lastekanthøyde

568/566

1940

Normalt tak

Akselavstand
Ak
l t d 3000/3400

908/908

993/993
Bilens lengde 4904/5304

Mål

Varerom
Flate i m2
Skyvedør
Bredde x høyde i mm1)
Elektrisk skyvedør
Bredde x høyde i mm1)
Bakluke
Bredde x høyde i mm1)
Sidehengslet bakdør
Bredde x høyde i mm1)
Snudiameter
i mm1)

Normalt tak
Kort/lang akselavstand

Høyt tak
Lang akselavstand

4,3/5,0

5,0

1017 x 1282

1017 x 1282

954 x 1282

954 x 1282

1473 x 1299

—

1473 x 1299

1473 x 1694

11 900 / 13 200

13 200

Lastekapasitet i Transporter varebil

Europaller
800 x 1200 mm

Euro 3-paller
1000 x 1200 mm

Setepakker
med 2 eller
3 sitteplasser

Vekt (i kg)
Kort
akselavstand

Tillatt totalvekt inntil:
Tillatt tilhengervekt
inntil:
Maks. taklast inntil:

3200/3200

3200

25002) / 25002)
1503)/100

25002)
100

Lang
akselavstand

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser. 2) Tillatt tilhengervekt varierer alt etter motor. 3) Ved bruk av fire takstativer. 4) Høyt tak leveres kun sammen med sidehengslede bakdører.
5) Avhengig av motor-/girkassekombinasjon. 6) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 7) Målt i gulvhøyde. 8) Innenfor systemets begrensninger. 9) Leveres ikke til åpne påbygg. Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Varetraller
720 x 830 mm

1700

1990

1244

2477

Oppbevaringsfunksjon under setet6), 7) 2922/3325

1904/1904

Varerom7) uten skillevegg 2572/2975

2297/2297

Sidehengslede bakdører for høyt tak
Sidehengslede bakdører er standard
på biler med høyt tak, mens de leveres som ekstrautstyr til biler med normalt tak. Til sidehengslede bakdører
kan du velge mellom heldekkende
plater og glassruter. Dørene kan leveres med en åpningsvinkel på 250° og
låsing i åpen stilling (ekstrautstyr).

Utvendig utstyr

Arbeidsplass for føreren

Varerom

Førerassistent- og sikkerhetssystemer

Støtfangere, grill, sidespeilhus, dør- og baklukehåndtak i sort
Grill med dobbel kromlist
H7-halogenlykter
16- eller 17-tommers stålfelger5)
Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil

Instrumentpanel med åpne oppbevaringsrom,
koppholdere og låsbart hanskerom
Enkel førerstol og 2-seterbenk med gjennomlastningsluke
Double Grid stofftrekk i titansort
Ratt med justering i høyde og avstand
Elektriske vindushevere
Innvendig LED-belysning med to leselys i takkonsollen
12-voltskontakt
Robust gummigulv i førerhuset

Skyvedør på høyre side
Bakluke med vindu
Utvippbare surrekroker
Halvhøye sidekledninger av trefiberplater
LED-vareromsbelysning, kan styres fra førerplassen

Elektromekanisk styring
Sidevindassistent8), 9)
Bremseassistent
Kjørelys
Bakkestartassistent8)
Multikollisjonsbrems8)
Antiskrensregulering8)
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Antispinnregulering (ASR)
Elektronisk differensialbrems (EDS)
Kollisjonsputer foran
Automatisk startsperre
Beltevarsler for førersetet
Sentrallås med to fjernkontroller og innvendige
brytere

Klimaregulering og solskjerming
Manuell oppvarming
Varmedempende glass

Infotainment og kommunikasjon
Composition Colour radio med fire høyttalere,
SD-kortinngang, Bluetooth-håndfrianlegg og
USB-grensesnitt

Transporter – Transporter varebil
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En bil for alle
* Innenfor systemets begrensninger. Leveres ikke til åpne påbygg.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Transporter
personbil
Transporter personbil er konstruert for å tåle
mer kjøring, mer slitasje og flere oppgaver.
Alle sitteplasser er komfortable, har god
takhøyde og setetrekk i et ekstra smussavvisende stoff. Sittebenker og seter kan tas ut
i en håndvending, slik at bilen er klar for enda
større transportoppgaver.

Det er bare å sette seg
De nye setetrekkene i stoff er ekstra
smussavvisende.

Høydepunkter
•
•
•
•
•
•
•
•

Plass til ni personer
Allsidig kupé
Mange setevarianter
Innstigningshjelp på begge sider
på modeller med to skyvedører
Nedfellbare seterygger på alle seter
Slitesterke setetrekk
Klimaanlegg
Sidevindassistent*

Raskt inn og ut
Med innstigningshjelp er tredje seterad
lett tilgjengelig.

Transporter – Transporter personbil
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Jevn lasteflate
Alle seteryggene til setebenkene og enkeltsetene i passasjerrommet kan slås ned.

Det nye låsbare oppbevaringsrommet1 i setebenken foran,
beskytter verdisakene dine fra
uvedkommende.

Bedre sikt til sidene
Den nye sidebeskyttelsen2), 3) hjelper deg
å manøvrere når det er trangt på sidene.

1) Standardutstyr på Transporter pickup med oppbevaringsboks. Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på Transporter varebil og Transporter personbil. Leveres ikke til modeller med gjennomlastniongsluke under setet.
ger. Leveres ikke til åpne påbygg. 4) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser. Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

2) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

3) Innenfor systemets begrensnin-

Praktisk beskyttelse
Åpningshøyden på opptil 2200 mm4) gjør at du
kan stille deg under bakluken når det regner.

Transporter – Transporter personbil
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Tekniske data og standardutstyr

Setepakker for Transporter personbil, kort og lang akselavstand4)
4 Sitzplätze

Transporter personbil

5 Sitzplätze

6 sitteplasser

Bagasjeromslengde5)
i mm
Kort
akselavstand
Lang
akselavstand

1.600

1.600

1.600

1.600

1600

1.967

1.967

1.967

1.967

1967

Easy Entry6)

Kort akselavstand
Mål

Normalt tak
Kort/lang akselavstand

Innstigningshjelp6)

Mål i mm1)

Lang akselavstand

Høyt tak
Lang akselavstand
Høyt tak

954 x 1282

954 x 1282

1473 x 1290

—

1473 x 1290

1473 x 1694

11 900 / 13 200

13 200

Vekt (i kg)
Tillatt totalvekt
inntil:
Tillatt tilhengervekt
inntil:
Maks. taklast:

2. seterad

1. seterad
Normalt tak

Lastekanthøyde

1397/1394

1017 x 1264

3. seterad

1924

1017 x 1264

4. seterad

576/574

5,0

1244

4,3/5,0

16277)

Passasjer-/bagasjerom
Flate i m2
Skyvedør
Bredde x høyde i mm1)
Elektrisk skyvedør
Bredde x høyde i mm1)
Bakluke
Bredde x høyde i mm1)
Sidehengslet bakdør
Bredde x høyde i mm1)
Snudiameter
i mm1)

Bagasjerom5) 298
Bagasjerom5) 739/298

3200 / 3200

3200

25002) / 25002)
1503)/100

25002)
100

Bagasjerom5) 1600/1967
Bagasjerom5) 2572/2938

For mål som ikke er oppført her, se Transporter varebil s. 16–17.

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser. 2) Tillatt tilhengervekt varierer alt etter motor. 3) Ved bruk av fire takstativer. 4) Til Transporter personbil med kort akselavstand kan du velge mellom totalt 13 setepakker, mens Transporter
personbil med lang akselavstand kan leveres med totalt 20 setepakker. 5) Målt i gulvhøyde. 6) På samme side som skyvedøren, på begge sider i modeller med to skyvedører. 7) Gjelder biler med én skyvedør. 8) Avhengig av motor-/girkassekombinasjon. 9) Innenfor systemets begrensninger.
10) Leveres ikke til åpne påbygg. Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

7 sitteplasser

1600

8 sitteplasser

73
739
7
39
39
1118

1967

73
7
739
3
39
9
1118

9 sitteplasser

739
7
39
9

1118

1118

739
1118

298

1118

1118

1118

Innstigningshjelp6)

Innstigningshjelp6)

Innstigningshjelp6)

Utvendig utstyr

Arbeidsplass for føreren

Passasjerrom

Førerassistent- og sikkerhetssystemer

Støtfangere, grill, sidespeilhus, dør- og baklukehåndtak i sort
Grill med dobbel kromlist
H7-halogenlykter
16- eller 17-tommers stålfelger8)
Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil

Instrumentpanel med åpne oppbevaringsrom,
koppholdere og låsbart hanskerom med lys
To enkeltseter
Double Grid stofftrekk i titansort
Ratt med justering i høyde og avstand
Elektriske vindushevere
Avblendbart innvendig sikkerhetsspeil
Innvendig LED-belysning med to leselys i takkonsollen
12-voltskontakt
Robust gummigulv i førerhuset

Sidevindu
Skyvedør på høyre side
Bakluke med vindu
Utvippbare surrekroker
Lastekantbeskyttelse i kunststoff
Stigtrinn i kunststoff
Sidekledning av trefiberplater
LED-belysning, kan styres fra førerplassen

Elektromekanisk styring
Sidevindassistent9), 10)
Bremseassistent
Kjørelys
Bakkestartassistent9)
Multikollisjonsbrems9)
Antiskrensregulering9)
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Antispinnregulering (ASR)
Elektronisk differensialbrems (EDS)
Kollisjonsputer foran
Automatisk startsperre
Beltevarsler for førersetet
Sentrallås med to fjernkontroller og innvendige
brytere

Klimaregulering og solskjerming
Elektronisk regulerbart klimaanlegg i førerhuset
Varmedempende glass

Infotainment og kommunikasjon
Composition Colour med 4 høytalere,
SD-kortinngang, Bluetooth-håndfrianlegg
og USB-grensesnitt

Transporter – Transporter personbil
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Alt får plass
* Gjelder lang akselavstand og enkeltkabin.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Transporter
pickup
Transporter pickup takler både mye utstyr,
tung last og krevende underlag. Stigningsvinkel på 37°, nyttelast på inntil 1150 kg,
ulike lasteflater, mye utstyr og flere setepakker gjør at den kan tilpasses alle typer
arbeid.

Sikring av stor last
I gulvet er det surrekroker til festing av materialer
og maskiner.

Høydepunkter
•
•
•
•
•
•

Ekstra robust kvalitet
Klassens største utvalg av lasteplan
Plass fra to til seks personer pluss utstyr
Smarte løsninger for bedre sikring av last
Stabile karmlåser
Lasteflate på inntil 5,7 m2*

Behagelig langkjøring
Setene er av formstabilt skumstoff som holder seg
behagelig mykt i år etter år.

Transporter – Transporter pickup

25

Ta med hele arbeidsteamet
Dobbeltkabinen har plass til seks
personer.

Lett tilgjengelig oppbevaring
I de låsbare oppbevaringsboksene* kan du
oppbevare verktøy, kjetting, stropper og nett
for sikring av last.

* Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. Leveres på et senere tidspunkt.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Spar på kreftene
Stigtrinn av rustfritt og sklisikkert aluminium
gir enklere tilgang til lasteflaten.

Enkelt å laste av
De stabile karmlåsene er lett håndterlige.

Transporter – Transporter pickup
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Tekniske data og standardutstyr

Kort akselavstand

Lang akselavstand

Dobbeltkabin, lang akselavstand

Transporter pickup

201/
202/
202

908/904/904

392/
392/
392

Normalt tak

Akselavstand 3000/3400/3400

908/908/908

1189/1189/1189
Bilens lengde 5100/5500/5500

Lastekapasitet på Transporter pickup

Europaller
800 x 1200 mm

Mål

Lasteflate
Flate i m2
Snudiameter
i mm1)

Enkeltkabin
Kort/lang akselavstand

Dobbeltkabin
Lang akselavstand

4,9/5,7

5,0

11 900 / 13 200

13 200

Vekt (i kg)
Tillatt totalvekt
inntil:
Tillatt tilhengervekt
inntil:

Euro 3-paller
1000 x 1200 mm

Setepakker
med 2 eller
3 sitteplasser

Kort
akselavstand

3000 / 3000

3000

25002) / 25002)

25002)

Lang
akselavstand

1) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser. 2) Tillatt tilhengervekt varierer alt etter motor. 3) Målt i gulvhøyde.
for systemets begrensninger. 7) Kan programmeres med kjørecomputeren som leveres som ekstrautstyr. Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

4) Avhengig av motor-/girkassekombinasjon.

5) Leveres ikke til modeller med oppbevaringsfunksjon under setet.

6) Innen-

1940

1948/1948/1948

Mål i mm1)

Pickup med lavt lasteplan
Volkswagen Transporter fås også
med lavt lasteplan og enkeltkabin.
Denne varianten har også lav lastekant i tillegg til de allsidige transportløsningene.

1994/1994/1994
Lasteflate3) 2169
2300/2300/2300

Lasteflate3) 2539/2939

Utvendig utstyr

Arbeidsplass for føreren

Infotainment og kommunikasjon

Førerassistent- og sikkerhetssystemer

Støtfangere, grill, sidespeilhus, dør- og baklukehåndtak i sort
Grill med dobbel kromlist
H7-halogenlykter
16- eller 17-tommers stålfelger4)
Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil

Instrumentpanel med åpne oppbevaringsrom,
koppholdere og låsbart hanskerom
Dobbelt passasjersete med låsbart oppbevaringsrom5)
Double Grid stofftrekk i titansort
Ratt med justering i høyde og avstand
Elektriske vindushevere
Avblendbart innvendig sikkerhetsspeil
Innvendig LED-belysning med to leselys i takkonsollen
12-voltskontakt
Robust gummigulv i førerhuset

Composition Colour med 4 høytalere, SD-kortinngang, Bluetooth-håndfrianlegg og USB-grensesnitt

Elektromekanisk styring
Bremseassistent
Kjørelys
Bakkestartassistent6)
Multikollisjonsbrems6)
Antiskrensregulering6)
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Antispinnregulering (ASR)
Elektronisk differensialbrems (EDS)
Kollisjonsputer foran
Automatisk startsperre
Beltevarsler for førersetet
Sentrallås med to fjernkontroller
og innvendige brytere7)

Klimaregulering og solskjerming
Manuell oppvarming
Varmedempende glass

Passasjerrom (dobbeltkabin)
Sidevinduer og bakrute
To dører
Treseters sittebenk
Halvhøy sidekledning av trefiberplater bak

Transporter – Transporter pickup
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Flere
tilpasningsmuligheter

Ideelle forutsetninger for ombygging
Bilen fås i vektklasser opp til 3,2 t tillatt totalvekt og understellet
kan tilpasses hver enkelt bil med forsterkede fjærer, dempere og
stabilisatorer.
Alle variantene har god innvendig høyde i varerommet, perfekt
for montering av kundetilpasset innredning.

1) Bildet viser eksempler på påbygg og ombygginger.

2) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Transporter – spesialmodeller
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Stødige
kjøreegenskaper
Last og 4MOTION
4MOTION firehjulstrekk.1), 2) Ved hjelp av en elektronisk styrt lamellclutch på bakakselen tilpasser firehjulstrekken automatisk kraftoverføringen etter kjøresituasjonen. Systemets lave vekt bidrar til
optimale kjøreegenskaper og høy kjøredynamikk.
Mekanisk differensialsperre.1), 3) Bakakselen kan fås med mekanisk
differensialsperre som assisterer 4MOTION firehjulstrekk1), 2).
Systemet forenkler igangkjøring under vanskelige forhold på veier
uten fast dekke og gjør Volkswagen Transporter til en av de beste
terrengbilene i sin klasse.

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 2) Leveres ikke til alle motorer.
Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Tilhengervekt på inntil 2,5 t. Modeller med 6- og 7-trinns girkasser
har tilhengervekt på inntil 2,5 t.
Tilhengerfeste.1) Bilen kan leveres med fast eller avtakbart tilhengerfeste.
Tilhengerstabilisator.1), 4), 5)

Griper automatisk inn hvis tilhengeren
begynner å vingle. Bilen og tilhengeren bremses ned for å gjenopprette stabiliteten.

3) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulstrekk. 4) Innenfor systemets begrensninger.

17-tommers bremser.1) Understellet på 17 tommer er beregnet på
høy last og fås til alle motorer. Det har 17-tommers skivebrems foran
og 16-tommers skivebrems bak. Alt etter motor er 17-tommers
bremser standardutstyr.
Beskyttelsesplate under bilen.1), 6) Spesielle beskyttelseselementer
for motoren, girkassen og bakakseldifferensialen i tillegg til kanallister på de utvendige kanalene gir god beskyttelse på humpete
veier.

5) Leveres bare til modeller som har tilhengerfeste eller forberedelse for tilhengerfeste.

6) Leveres på et senere tidspunkt.

Med full last i nedoverbakke
Bakkebremsassistenten1), 3), 4)
hjelper deg å kjøre kontrollert
og sikkert ned bratte bakker ved
å redusere motorens turtall og
bremse bilen ved behov.

Med tilhenger i oppoverbakke
DSG-automatgirkasse1), 2) girer
uten avbrudd i trekkraften og
tilpasser seg din kjørestil.

Transporter – kjøreegenskaper
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Parkeringsassistent1), 2), 3)

Trailer Assist1), 2), 3)

Styrer automatisk bilen inn
i tverr- og langsgående
parkeringsluker.

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

Sensorbasert
sidebeskyttelse1), 2), 3)
Overvåker sidene på bilen
under kjøring og varsler på
displayet til infotainmentsystemet hvis bilen er kritisk
nær stolper eller murer.

Dekktrykkvarsling1), 2), 3), 4)

Trafikkskiltgjenkjenning1), 2)

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

Registrerer ved hjelp av
et spesielt kamera fartsgrenser, forbikjøringsforbud
og væravhengige begrensninger. Informasjonen vises
i kjørecomputeren.

Assisterer deg på
mange måter
Moderne førerassistentsystemer

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 2) Innenfor systemets begrensninger.
måte. 6) Leveres bare til modeller med 4MOTION firehjulstrekk.

3) Leveres ikke til åpne påbygg.

4) Leveres ikke til modeller med Composition Audio radio.

5) Føreren må hele tiden være klar til å overstyre førerassistentsystemet. Det er førerens ansvar å kjøre på en ansvarsfull

Sidevindassistent2), 3)
Automatiske bremseinngrep
stabiliserer bilen ved kraftig
sidevind.

Lane Assist kjørefeltassistent1), 2), 3), 5)

Rear Traffic alert
(Utmanøvreringsassistent)
1), 2), 3), 5)

Registrerer kjørefeltet ved
hjelp av et multifunksjonskamera og korrigerer styringen hvis bilen er i ferd
med å krysse kjørefeltoppmerkingen.

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

Adaptiv cruisekontroll
inkl. Front Assist avstandskontrollsystem med Citynødbremsfunksjon1), 2)
Tilpasser bilens hastighet til
bilen som kjører foran, og
holder avstanden du har
valgt.

Hill Descent
(Bakkebremsassistent)1), 2), 6)
Systemet hjelper deg å kjøre
kontrollert og sikkert ned
bratte bakker ved å redusere
motorens turtall og bremse
bilen ved behov.

Transporter – førerassistentsystemer
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Alt i ett
1) Standardutstyr på Transporter Comfortline varebil med lang akselavstand. Leveres på et senere tidspunkt.
mot pristillegg.

2) Gjelder lang akselavstand.

3) Målt i gulvhøyde. De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.

Bildene viser ekstrautstyr som leveres

Komfort og infotainment
med We Connect
Radioene og navigasjonssystemene (ekstrautstyr) gir deg tilgang til gratistjenestene i
basispakken og tjenestene fra We Connect Plus som du må betale for.
We Connect1), 7) omfatter:

We Connect Plus1), 8) omfatter:

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

Online-trafikkinformasjon
Online-søk etter spesialmål
Online-kartoppdatering
Online-stemmestyring
Medie-streaming9)
Områdevarsel
Online-tyverialarm
Online-kupévarmer10)
Låse og låse opp11)
Nettradio9)
Trådløst nettverk9)
Hastighetsvarsel
Tuting og blinking
Online-ruteberegning
Bensinstasjoner og ladestasjoner
Parkeringsplasser

Volkswagen We har
enda mer å by på. Se selv
på vwn.de/mod

Rask lagring av kvitteringer.
Ta bilde av dem av lagre dem i den
digitale drivstoffloggen.

Med Online-trafikkinformasjon
har du alltid tilgang til trafikkinformasjon i sanntid og kan komme
raskere frem.

Transporter – We Connect Fleet og We Connect
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Utvendig utstyr

03

01

02

04

01 Elektrisk justerbare, oppvarmbare og inn-/utvippbare sidespeil. Vippes automatisk inn når bilen
låses med fjernkontrollen. | KA | KO | KP | PR |

04 LED-hovedlykter. Lyktene har høy lyshøyde og
stort lysvolum og gir bilen en flott lyssignatur.
| KA | KO | KP | PR |

02 LED-baklykter. Energibesparende LED-lykter med
lang levetid, for biler med bakluke.
| KA | KO | KP |

H7-halogenlykter. Lyktene har stor rekkevidde og
lyser svært godt opp på sidene. Det gir optimal sikt i
mørket. | KA | KO | KP | PR |

03 Eksteriørpakke. Omfatter sidespeil, dørhåndtak
og støtfangere lakkert i bilens farge.
| KA | KO | KP |

1) Leveres ikke til modeller med oppbevaringsfunksjon under setet. 2) Leveres på et senere tidspunkt. 3) Leveres ikke til modeller med dobbelt passasjersete og tilleggsbatteri. 4) Kan også leveres med DAB+ og komforttelefon. 5) 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. 6) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på biler med Composition Audio radio. Standardutstyr på alle høyere infotainmentsystemversjoner. 7) Aktiv forlengelse medfører ekstra kostnader etter det første året. 8) Leveres bare til
modeller med Discover Media navigasjonssystem eller høyere systemversjoner som er kompatible med CarPlay. 9) Leveres bare til modeller med Composition Colour radio eller Discover Media navigasjonssystem. 10) Leveres bare til modeller med Discover Media navigasjonssystem. Bildene viser
ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Stor kjørecomputer. Viser relevant informasjon som
utetemperatur, rekkevidde, gjennomsnittshastighet
og -forbruk. | KA | KO | KP | PR |

Arbeidsplass for
føreren

Infotainment og
kommunikasjon

Premium kjørecomputer. Viser viktig kjøre- og bilinformasjon i 3D og farger. | KA | KO | KP | PR |
Digital fartsskriver.2) Oppfyller EU-direktivet for
motorkjøretøyer som gjelder fra juni 2019.
| KA | KO | KP | PR |

05

07

Multifunksjonsratt i skinn. Gjør det enklere å betjene
de ulike systemene under kjøring.
| KA | KO | KP | PR |
Elektromekanisk styring. Den hastighetsavhengige styringen gir en bedre kjørefølelse og øker
kjøresikkerheten. | KA | KO | KP | PR |
08
06

230-voltskontakt (på førerseterammen).3)
Forsyner batterier til verktøy og bærbare PC-er med
230-volts vekselstrøm. | KA | KO | KP | PR |
12-voltskontakt i midtkonsollen. Forsyner smarttelefoner og annet elektrisk utstyr med 12-volts
likestrøm. | KA | KO | KP | PR |

09

07 Composition Colour radio. Radioen har 6,5 tommers beroringsdisplay i farger, 4 x 20 watt effekt, fire
høyttalere, SD-kortinngang, USB grensesnitt og et
Bluetooth-grensesnitt. Den støtter grunnleggende
We Connect-tjenester5), 6) og utvalgte tjenester fra
We Connect Plus5), 7). | KA | KO | KP | PR |
08 Discover Media navigasjonssystem.1) Systemet
har 8-tommers berøringsdisplay i farger inkl. fingersensor, 4 x 20 watt effekt, seks høyttalere, hybrid
navigasjon, mange kartalternativer, gratis kartoppdateringer over Internett, 32 GB medieminne, to
eksterne USB-grensesnitt, Bluetooth-grensesnitt,
hybrid stemmestyring og nettradio. Systemet støtter
trådløs6) App-Connect, We Connect4) og We Connect
Plus4), 5). | KA | KO | KP | PR |
09 Discover Pro navigasjonssystem.7) Systemet har
de samme funksjonene som Discover Media navigasjonssystem, pluss 9,2-tommers berøringsdisplay i
farger inkl. fingersensor, visning av navigasjonskart
på Digital Cockpit8) og navigasjonsskjermen samtidig,
64 GB medieminne og DAB+.
| KA | KO | KP | PR |
Comfort grensesnitt for mobiltelefon inkl. induktiv
ladefunksjon.9) Gir bedre dekning og lader batteriet
til kompatible enheter trådløst.
| KA | KO | KP | PR |
Ekstra USB-grensesnitt. Biler med Discover Media
navigasjonssystem har lademulighet for smarttelefoner og andre enheter i midtkonsollen.
| KA | KO | KP | PR |

05 Innvendig LED-belysning med to leselys i takkonsollen. Gir et behagelig arbeidslys.
| KA | KO | KP | PR |
Korsryggstøtte med elektrisk justering. Trinnløs
justering i fire retninger for høy sittekomfort.
| KA | KO | KP | PR |
06 Dobbelt passasjersete med låsbart oppbevaringsrom.1) Med egen nøkkel. | KA | KO | KP | PR |

Standardutstyr

Ekstrautstyr

| KA | Varebil

| KO | Personbil

| KP | Varebil med lang akselavstand

| PR | Pickup

Transporter – utstyr
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04 | 05

Varerom,
passasjerrom
og lasteflate

07 Tilhengerfeste, avtakbart, inntil 2,5 t tilhengervekt inkl. tilhengerstabilisator.5), 6) Kan tas av og
settes på med noen enkle grep. | KA | KO | KP |
Modulbasert setefestesystem. Gjør det mulig å forskyve den treseters sittebenken på hver seterad. Alle
seter har festepunkter og sikkerhetsbelter. | KO |
12-voltskontakt. Til lading av bl.a. smarttelefoner i
passasjerrommet. | KO | KP |

01 | 02

03

06

Sittebenker og seter inkl. ISOFIX og Top Tether.
Gjør det enklere å feste barneseter. | KO |
Skyvedør på venstre side. Gjør det raskere å laste inn
og ut av bilen, og enklere å gå inn i og ut av bilen.
| KA | KO | KP |
Servolukking av skyvedører. Gjør det enklere å lukke
skyvedørene. | KA | KO | KP |
07
07

01 Høy sidekledning (trefiber).1) Beskytter sideveggene fra gulv til takramme. | KA | KO | KP |
02 Surreskinner (gulv, sider). Gir solid feste for
surrestropper. | KA |

03 Universalgulv (for ombygginger). Ideelt for ettermontering av skapsystemer fra ulike produsenter.3)
Spesielle adaptere4) i gulvet gjør det mulig å montere
og demontere skap uten liming og boring. Kun minimale spor på gulvet når skapene fjernes. | KA |

04 Sklisikker, vaskbar gummimatte på gulvet. Øker
sikkerheten takket være en sklisikker overflate som
strekker seg over lastekanten og stigtrinnsbelysningen. | KA | KO | KP |
05 Surrekroker (utvippbare). Gjør det enkelt å surre
lasten godt fast til gulvet. Den maksimale trekkraften
på 250 daN kan som ekstrautstyr økes til 470 daN.
| KA | KO | KP | PR |
06 Tilhengerfeste, fast, inntil 2,5 t tilhengervekt.5)
Har tilhengerstabilisatorfunksjon6) fra antiskrensreguleringen.
| KA | KO | KP | PR |

1) Kan medføre lengre leveringstid. 2) Leveres på et senere tidspunkt. 3) Den enkelte påbyggsprodusent sørger for at skapsystemene monteres korrekt og sikkert på universalgulvet. 4) Er ikke inkludert. 5) Tillatt tilhengervekt avhenger av motor. 6) Leveres bare til modeller som har tilhengerfeste eller forberedelse for tilhengerfeste. Innenfor systemets begrensninger. 7) Bildet viser Multivan Highline. 8) De oppgitte verdiene er omtrentlige verdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser. 9) Leveres bare til modeller med sentrallås, oppvarmbar bakrute, bakrutevisker og
parkeringssensorer. Bildene viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

08

12

14

09

13

15

08 Lastekantbeskyttelse (bakre støtfanger).7)
Beskytter den lakkerte støtfangeren bak mot riper når
det lastes inn og ut av varerommet. Kunststofflisten
fås i fargene sølv og sort. | KA | KO | KP |

12 Bakluke uten vindu. Har stor åpningshøyde på
maks. 2200 mm8) som gjør det enkelt å laste inn
og ut. | KA | KP |
13 Bakluke med vindu. Stort vindu som gir god sikt
bakover. | KA | KO | KP |

09 Høy skillevegg. Skiller passasjerrommet helt fra
varerommet. | KA | KO |

14 Sidehengslede bakdører. Sidehengslede bakdører
er standard på modeller med høyt tak. | KA | KP |
15 Sidehengslede bakdører med vindu. Ekstra brede
vinduer og en smal midtstolpe utvider synsfeltet.
Standard på personbiler med høyt tak. | KA | KO | KP |

Metallgitter over den treseters sittebenken bak.2)
Forhindrer at passasjerene får lasten i hodet. | KO |

Standardutstyr

Ekstrautstyr

| KA | Varebil

| KO | Personbil

| KP | Varebil med lang akselavstand

| PR | Pickup
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Klimaregulering
og solskjerming
01

Bakruteoppvarming. Sørger raskt for fri sikt bakover.
| KA | KO | KP |
Tilleggsvarmer (passasjer-/varerom). En ekstra
varmeveksler og en luftdyse på C-stolpen øker
varmeeffekten. | KA | KO | KP | PR |

Sikkerhetssystemer

Antispinnregulering (ASR). Forhindrer at hjulene
spinner. | KA | KO | KP | PR |
Elektronisk differensialbrems (EDS). Bremser et hjul
som spinner, og bedrer på den måten fremdriften.
| KA | KO | KP | PR |

Luftbasert kupévarmer. Programmeres fra det sentrale betjeningsfeltet eller med fjernkontrollen og
holder kupeen varm i inntil 48 timer når den går på
konstant drift med 2500 watt. | KA | KO | KP | PR |

02

Ekstra varmeapparat (kupévarmer). Bidrar til raskere
oppvarming og kan brukes til forhåndsoppvarming av
bilen. Den varme luften strømmer ut i kupeen via
dyser i instrumentpanelet. | KA | KO | KP | PR |

Blokkeringsfrie bremser (ABS). Forhindrer at hjulene
blokkeres, slik at du fortsatt kan styre bilen.
| KA | KO | KP | PR |

Sentrallås med to fjernkontroller og innvendige
brytere. Åpner alle dører eller kun førerdøren når du
trykker på fjernkontrollen. | KA | KO | KP | PR |
03

Elektrisk barnesikring. Du kan låse skyvedørene
separat med taster på førerplassen.
| KA | KO | KP | PR |

Skyvevindu (i skyvedørene).1) Nye håndtak gjør det
enda enklere å åpne og lukke vinduene på sidene.
| KA | KO | KP |
Privacyglass. Mørke ruter i passasjerrommet
beskytter mot innsyn. | KO |

01 Takvifte. Gir god ventilasjon i vare- og passasjerrommet. | KA | KO | KP |
02 Ekstra vifte i varerommet. Ventilerer varerommet
og motvirker duggdannelse på bakruten. | KA | KP |
Setevarme i forsetene. Separat oppvarming av seteputen og -ryggen. Fås også til dobbelt passasjersete
(det er kun ytre del av dobbelt passasjersete som blir
varmet opp). | KA | KO | KP | PR |
Frontruteoppvarming. Sørger for fri sikt i kaldt og
fuktig vær. Varmeelementene er integrert i ruten.
| KA | KO | KP | PR |

03 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. | KA | KO | KP | PR |
Kollisjonsputer foran

| KA | KO | KP | PR |

Multikollisjonsbrems.2) Starter nedbremsing av bilen
etter en kollisjon. | KA | KO | KP | PR |
Antiskrensregulering.2) Forhindrer at bilen får skrens
i farlige situasjoner. | KA | KO | KP | PR |

1) Standardutstyr på Transporter Comfortline varebil med lang akselavstand. Leveres på et senere tidspunkt. 2) Innenfor systemets begrensninger. 3) På grunn av blinklys på taket kan festepunktene ikke brukes til eksterne takstativer.
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.

4) Leveres bare til første seterad.

Av trykktekniske årsaker er

Setetrekk

Standardutstyr

Ekstrautstyr

| KA | Varebil

| KO | Personbil

| KP | Varebil med lang akselavstand

| PR | Pickup

01 Double Grid stoff i titansort
| KA | KO | PR |

03 Robusta kraftig stoff i palladium4)
| KA | KO | PR |

02 Bricks stoff i titansort
| KA | KO | KP | PR |

04 Mesh kunstskinn i palladium
| KA | KO | KP | PR |

01

03

02

04
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Metalliclakk
etall cla

Reflex Silver1)

| KA | KO | KP | PR |

Indium Grey1)

Mojave Beige

| KA | KO | KP | PR |

Copper Bronze

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Starlight Blue1)

Fortana Red

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Ravenna Blue

Bay Leaf Green

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Eget fargevalg

Standardlakk

Candy White

| KA | KO | KP | PR |

Ascot Grey1)

| KA | KO | KP | PR |

Volkswagen Transporter kan også leveres
i mange andre farger. Ta kontakt med din
Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler for mer
informasjon.
Cherry Red1)

| KA | KO | KP | PR |

Bright Orange1)

| KA | KO | KP | PR |

Pure Grey

| KA | KO | KP | PR |

1) Denne lakkfargen leveres som ekstrautstyr mot pristillegg også til modeller med høyt tak. 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

| KA | Varebil

| KO | Personbil

| KP | Varebil med lang akselavstand

| PR | Pickup
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Felger
Vinterdekk. Clayton 16-tommers lettmetallfelger
og Devonport 17-tommers lettmetallfelger kan leveres
med vinterdekk.
| KA | KO | KP | PR |

17 tommer

18 tommer
Springfield lettmetallfelg
8 J x 18. Sølvfarget.
| KA | KO | KP |

1) Avhengig av motor-/girkassekombinasjon. 2) Leveres bare til modeller med EDITION-pakke.

Teresina lettmetallfelg
8 J x 18. Sort,
med høyglanset overflate.
| KA | KO | KP |

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

Aracaju lettmetallfelg2)
7 J x 17. Sort og sølvfarget
med høyglanset overflate.
| KA | KO | KP |

Devonport lettmetallfelg
7 J x 17. Sølvfarget.
| KA | KO | KP | PR |

Woodstock lettmetallfelg
7 J x 17. Sort,
med høyglanset overflate.
| KA | KO | KP |

Clayton lettmetallfelg
6 1⁄2 J x 16. Sølvfarget.
| KA | KO | KP | PR |

16 tommer
Standardutstyr

Ekstrautstyr

| KA | Varebil

| KO | Personbil

| KP | Varebil med lang akselavstand

| PR | Pickup

Transporter – felger
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Volkswagen Transporter
Med forbehold om trykkfeil og endringer
vwn.no

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 Nyttekjøretøy-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.

Din Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler

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 & Internettjenestene 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 dekningsområde. 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 mobiloperatør. 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 Nyttekjøretøy-forhandler for mer informasjon eller les mer på
vwn.no. Ta kontakt med din mobiloperatør for informasjon om priser.

