
Caravelle 6.1

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. •Aktualiausią informaciją 
galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 06.07.2021. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Naujoji ikona

1volkswagen.lt

Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina
kodas Tipas kW / AG Tipas kg EUR su PVM

Trendline ilga ratų bazė

SHJSE2 2.0 TDI 75 / 102 5G 3080 41 194

SHJSF1 2.0 TDI 110 / 150 6G 3080 43 063

SHJSF5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4MOTION 3080 46 504

SHJSF7 2.0 TDI 110 / 150 7-DSG 3080 45 434

Caravelle Comfortline trumpa ratų bazė

SHBTF1 2.0 TDI 110 / 150 6G 3080 43 126

SHBTF5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4MOTION 3080 47 076

SHBTF7 2.0 TDI 110 / 150 7-DSG 3080 45 497

SHBTF9 2.0 TDI 110 / 150 7-DSG 4MOTION 3080 49 448

SHBTH7 2.0 TDI 150 / 204 7-DSG 3080 49 474

Comfortline ilga ratų bazė

SHJTF1 2.0 TDI 110 / 150 6G 3080 44 340

SHJTF5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4MOTION 3080 48 291

SHJTF7 2.0 TDI 110 / 150 7-DSG 3080 46 712

SHJTF9 2.0 TDI 110 / 150 7-DSG 4MOTION 3080 50 663

SHJTH7 2.0 TDI 150 / 204 7-DSG 3080 50 689
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Išorės įranga

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos ●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis ●
Galinis langas (standartinis šildomas stiklas) su valytuvu ir apiplovimo sistema ● ●
Halogeniniai dvigubi priekiniai žibintai (H7) ● ●
Galinis dangtis su lango anga ● ●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje ● ●
Kėbulo spalvos bamperiai ●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo ● ●
Viso dydžio gaubtai 16" ratlankiams (ne su 150kW) ● ●
4 plieniniai 20 kiaurymių dizaino ratlankiai 6,5J x 16 (ne su 150kW varikliais)
- Padangos 215/65 R16 C106/104T su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui ● ●
Plieniniai ratlankiai 7J x 17 (tik su 15046 kW varikliais) 
- Padangos 215/60 R17 C 109/107T su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui ● ●
Vidaus įranga

Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje, guminė grindų danga keleivių ir 
krovinių skyriuje, su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale ●
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje, kiliminė grindų danga keleivių skyriuje ●
Pakojos apšvietimas keleivių skyriuje ● ●
Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas
- Juosmens atramos reguliavimas ●
Kairiosios ir dešiniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas ●
Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje ●
Komfortiškas lubų apmušimas vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje
- Šviesos diodų vidaus apšvietimas krovinių arba keleivių skyriuje ●
Komfortiškas lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas su 
recirkuliacijos ortakiais ir ventiliacinėmis angomis keleivių skyriuje
- Ventiliacinės angos šoniniams langams lubų apmušime
- Šviesos diodų vidaus apšvietimas krovinių arba keleivių skyriuje

●

Specialus triukšmų viduje slopinimas ●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais ●
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Quadratic ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Circuit ●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje ● ●
Dvivietė vientisa sėdynė su ranktūriu praėjimo pusėje antroje sėdynių eilėje, kairėje ● ●
Trivietė vientisa sėdynė (nulenkiama ir užverčiama) trečioje sėdynių eilėje ● ●
Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, priekinio keleivio oro pagalvės 
deaktyvavimas, saugos diržų įtempikliai šoninėms sėdimosioms vietoms ● ●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo) ● ●
Atskiros dienos važiavimo šviesos ● ●
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija ●
Transporter arba Caravelle skirti ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai antroje sėdynių eilėje ● ●

Caravelle: bazinė įranga
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Saugumo įranga

Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDS sistemos, įkalnės asistentas, stabdymo asistentas ● ●
Centrinio užrakto sistema
- 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai ● ●
"Servotronic" (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas) ir atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė ● ●
"Rest Assist" sistema (vairuotojo nuovargio atpažinimas) ●
Funkcinė įranga

Elektrinis papildomas šildymas ● ●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje
- Antroji šildymo sistema su vėdinimu keleivių skyriuje ● ●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas ● ●
Padangų remonto komplektas
- 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė
- Įrankių komplektas ir domkratas

● ●
Radijo sistema "Composition Audio"
- Vienspalvis ekranas
- 4 garsiakalbiai po 20 W
- SD kortelių skaitytuvas
- AUX-IN sąsaja
- USB jungtis
- "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams

● ●

Multifunkcinis ekranas "Plus" ●
12 voltų kištukiniai lizdai ● ●

Keturių metų garantija arba iki 120 000 km ● ●
Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●

Caravelle: bazinė įranga
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Išorės įranga

Kėbulo spalva (“metallic”, “pearleffect”) ○ ○ 872

Kėbulo spalva dažyti bamperiai ZLS ○ 711

Chromo paketas:
- Chromuotos apdailos juostos abiejuose automobilio šonuose, ant galinio dangčio ir apatinėje oro įleidimo angoje
- Chromuoti šoniniai posūkių rodikliai
-  Juoda spalva dažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis, papildoma chromuota apdailos juosta apa-

tinėse radiatoriaus grotelėse
- Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis

ZL6 ○ 738

Stacionarus priekabos kablys (įskaitant autotraukinio stabilizavimą) 1D1 ○ ○ 692

Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (įskaitant autotraukinio stabilizavimą) 1D2 ○ ○ 857

Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje 4FN ○ ○ 276

Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje 4JN ○ ○ 276

Tamsinti stiklai keleivių skyriuje QL5 ○ ○ 399

Galinės sąvarinės durys ZH1 ○ ○ 336

Žieminės padangos 215/65 R16 C106/104T H1E ○ ○ 177

Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H H3K ○ ○ 177

Lengvojo lydinio ratlankiai “Clayton” 6,5J x 16 (ne su 150 kW) Z3E ○ ○ 666

Lengvojo lydinio ratlankiai “Valdivia” 8J x 18 (ne su 150 kW) Z0E ○ ○ 2 799

tik su 150 kW Z0E ○ ○ 2 003

Lengvojo lydinio ratlankiai “Devonport” 7J x 17 (ne su 150 kW) Z3F ○ ○ 1 779

tik su 150 kW Z3F ○ ○ 986

Lengvojo lydinio ratlankiai “Teresina” 8J x 18 (ne su 150 kW) Z0F ○ ○ 2 799

tik su 150 kW Z0F ○ ○ 2 003

Lengvojo lydinio ratlankiai “Aracaju” 7J x 17 (ne su 150 kW) Z0C ○ ○ 2 017

tik su 150 kW Z0C ○ ○ 1 215

Lengvojo lydinio ratlankiai “Posada” 7J x 17 (ne su 150 kW) Z0D ○ ○ 2 017

tik su 150 kW Z0D ○ ○ 1 215

Lengvojo lydinio ratlankiai “Woodstock” 7J x 17 (ne su 150 kW) Z2S ○ ○ 2 017

tik su 150 kW Z2S ○ ○ 1 215

Lengvojo lydinio ratlankiai “Springfield” 8J x 18 (ne su 150 kW) Z3I ○ ○ 2 664

tik su 150 kW Z3I ○ ○ 1 867

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 1G2 ○ ○ 76

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu 1G3 ○ ○ 309

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PB ○ ○ 46

Slankiosios durys keleivių skyriaus kairėje 5Q2 ○ ○ 783

Purvasaugiai priekyje ir gale 6N2 ○ ○ 172

Saugumo įranga

Šviesos diodų priekiniai žibintai (ne su galinėmis sąvarinėmis durimis)
- Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
- Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai

PXE ○ ○ 1 297

Šviesos diodų priekiniai žibintai (tik su galinėmis sąvarinėmis durimis)
- Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas

PXH ○ ○ 1 128

Tolimųjų šviesų valdymas “Light Assist” 8G1 ○ ○ 150

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui 4X3 ○ ● 451

Caravelle: papildoma įranga



5volkswagen.lt

K
od

as

Tr
en

dl
in

e

Co
m

fo
rt

lin
e

K
ai

na
  

EU
R

 s
u 

PV
M

Saugumo įranga

Galvos oro pagalvės šoninėms sėdimosioms vietoms keleivių skyriuje (tik su trumpa ratų baze) 4X8 ○ ○ 908

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo Z4H ○ ○ 352

Parkavimo atstumo kontrolė gale 7X1 ○ ○ 361

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale 7X2 ○ ○ 638

Galinio vaizdo kamera KA1 ○ ○ 282

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas “Side Assist” Z0V ○ ○ 575

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas “Side Assist”, “Lane Assist” Z0X ○ ○ 1 348

Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 8WH ○ ○ 352

Laminuotas šildomas priekinis stiklas 4GR ○ ○ 221

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
- Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis
- “Leaving Home” funkcija ir rankiniu būdu valdoma “Coming Home” funkcija
- Lietaus sensorius

Z4A ○ ○ 255

Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija

8WH ○ ○ 58

Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis 1T3 ○ ○ 30

Vidaus įranga

Komforto paketas
- 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje
- Specialus triukšmų viduje slopinimas
- Skaitymo šviestuvai vairuotojo kabinoje
- Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais
- Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse

ZA1 ○ 382

Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje ZU8 ● ○ 0

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje ZU3 ○ ● 129

Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams) 3S4 ○ ○ 136

Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje 3Y7 ○ ● 201

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas
- Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

2FD ○ ○ 390

Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos “Mesh” N2Q ○ ○ 42

Odiniai sėdynių apmušalai “Nappa” N1A ○ 3 145

Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje 33D ○ 203

33D ○ 450

Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje 33C ○ 361

33C ○ 114

Kairiosios ir dešiniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas 3L3 ○ ● 46

Dvivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje
- Vienvietė sėdynė su “Easy Entry” funkcija dešinėje

3UE ○ ○ 520

Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje
- Kraštinės sėdynės su “Easy Entry” funkcija
- Atskirai nulenkiami visi atlošai

4C4 ○ ○ 703

Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje
- Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė

3UM ○ ○ 293

Dvivietė vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje (tik su ilga ratų baze)
- Ranktūris praėjimo pusėje

3VB ○ ○ -293

Trivietė vientisa sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze)
- Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė

3WB ○ ○ 858

Funkcinė įranga

Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele 8FB ○ ○ 278

Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius NY5 ○ ○ 87

Caravelle: papildoma įranga



6volkswagen.lt

K
od

as

Tr
en

dl
in

e

Co
m

fo
rt

lin
e

K
ai

na
  

EU
R

 s
u 

PV
M

Funkcinė įranga

Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale 2MG ○ ○ 502

Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu)
- Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm

1BB ○ ○ 509

Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t
- Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16
- Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas

PG1 ○ ○ 823

Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t
- Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17
- Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas

PG2 ○ ○ 1 617

Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t
- 17” lengvojo lydinio ratlankiai „Devonport“
- Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas

PG8 ○ ○ 2 602

Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas 1Y4 ○ ○ 858

80 l talpos degalų bakas 0F5 ○ ○ 71

Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (gnybtų juosta po vairuotojo sėdyne) IS2 ○ ○ 484

Rankiniu būdu paleidžiama DPF regeneracija stovėjimo metu 9HC ○ ○ 530

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T6 ○ ○ 315

Automatinis atstumo reguliavimas ACC, veikiantis iki 210 km/h, ir aplinkos eismo 
stebėjimo sistema “Front Assist” su avarinio stabdymo mieste funkcija

PAC ○ ○ 829

Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas 4A1 ○ ○ 209

Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas 4A3 ○ ○ 425

Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija 7VE ○ ○ 1 145

Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio 
autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu

7VL ○ ○ 1 430

Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su 
nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu
- Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele

PW5 ○ ○ 2 196

3 zonų oro kondicionierius “Climatronic”, antrasis garintuvas, papildomas šildymas, oro 
kondicionieriui pritaikytas lubų apmušimas ir papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje

ZZ9 ○ ○ 1 054

Multifunkcinis ekranas “Plus”
- “Rest Assist” (vairuotojo nuovargio atpažinimas)

ZEN ○ ● 242

Radijo sistema „Composition Colour“
- Radijo sistema „Composition Colour“ su 16,5 cm (6,5 colio) jutikliniu ekranu
- 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje
- Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
- „Volkswagen Car-Net“ funkcija „App-Connect“

ZI4 ○ ○ 278

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis) ZEQ ○ ○ 603

Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą
- Valdymas žodinėmis komandomis
- 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje
- Navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą
- Paruošimas navigacijos sistemai
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
- Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija

ZIE ○ ○ 1 314

Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą
- Valdymas žodinėmis komandomis
- 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje
- Radijo navigacijos sistema „Discover Pro“ su 9,2 colio jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą
- Paruošimas navigacijos sistemai
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
- Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija

ZI8 ○ ○ 2 088

Paketas rūkantiesiems
- 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu
- Peleninė
- 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje

9JC ○ ○ 40

Sąsaja mobiliajam telefonui “Comfort”
- Belaidžio įkrovimo funkcija

9IJ ○ ○ 373

Caravelle: papildoma įranga
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