
Multivan 6.1
Naujoji ikona

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 01.08.2022. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji Kaina, €
kodas tipas kW / AG tipas masė (kg) su PVM

Comfortline

SHMGH9 2.0 BiTDI 150/204 7-DSG 4Motion 3080 65 834

Highline

SHMHH9 2.0 BiTDI 150/204 7-DSG 4Motion 3080 75 717
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Išorės įranga

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos. Blizgus juodas veidrodis ●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis ●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis
- Papildoma chromuota apdailos juosta apatinėse radiatoriaus grotelėse ●
Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai ●
Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais
- Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su „Privacy“ stiklais ●
Galinis langas (standartinis šildomas stiklas)
- Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema ● ●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje ● ●
Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje ●
Galinis dangtis su šildomu langu ●
Galinis dangtis su lango anga ir pritraukimu elektra ●
Kėbulo spalvos bamperiai ● ●
Chromuotos apdailos juostos abiejuose automobilio šonuose, ant galinio dangčio ir apatinėje oro įleidimo angoje
- Chromuoti šoniniai posūkių rodikliai ●
4 lengvojo lydinio ratlankiai „Clayton“ 6,5J x 16 (tiks su 110kW, ne su Long)
- Padangos 215/65 R16 C106/104T ●
4 lengvojo lydinio ratlankiai „Devonport“ 7J x 17 (tiks su 150kW, Long)
- Padangos 235/55 R17 103H rf ●
4 lengvojo lydinio ratlankiai „Aracaju“ 7J x 17
- Padangos 215/60 R17 C 109/107T ●
Vidaus įranga

Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje ● ●
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas „Bright Brushed Gray“ ●
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas „Pewter Wave Gray“ ●
Specialus triukšmų viduje slopinimas ● ●
Bagažinės uždangalas (ne su ilga ratų baze) ● ●
Kairiosios ir dešiniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas ● ●
Sudedamas stalas, integruotas į šoninį apmušimą (ne su ilga ratų baze) ●
Daugiafunkcinis stalas su atskirais kreipiančiaisiais bėgeliais grindyse ●
Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas ● ●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais ● ●
Įlipimo apšvietimas duryse vairuotojo kabinoje ir slankiosiose duryse keleivių skyriuje ● ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Circuit“ ●
Sėdynių apmušalai iš „ArtVelours“ ●
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje ● ●
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ● ●
Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje, pirmoje sėdynių eilėje
- Su juosmens atramos reguliavimu ● ●
2 pasukamosios sėdynės, nustatomos išilgine kryptimi bėgelių sistemoje, antroje sėdynių eilėje ● ●
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo mechanizmu ir daiktadėže trečioje sėdynių eilėje (ne su ilga ratų baze) ● ●
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo mechanizmu ir daiktadėže ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze) ●

Multivan: bazinė įranga
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Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
- Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas
- Diržų įtempėjai šoninėms sėdimosioms vietoms

● ●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo) ● ●
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga
- Autonominė sirena
- Apsauga nuo nutempimo

●
ISOFIX ir „Top Tether“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai nuo antros iki ketvirtos sėdynių eilės ● ●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje ● ●
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale,  „Park Assist“ ●
Šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų galiniai žibintai ●
Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDL sistemos
- Įkalnės asistentas ● ●
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis ●
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, „Leaving Home“ ir „Coming Home“ funkcijos ● ●
„Servotronic“ (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas) ir atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė ● ●
„Rest Assist“ (vairuotojo nuovargio atpažinimas) ● ●
Funkcinė įranga

Elektrinis papildomas šildymas ● ●
Pastovaus greičio palaikymo sistema ●
Oro kondicionierius „Climatic“ vairuotojo kabinoje
- Antroji šildymo sistema
- Vėdinimo sistema keleivių skyriuje

●
Oro kondicionierius „Climatronic“
- Antrasis garintuvas
- Antrasis šildytuvas
- Lubų apmušimas su ortakiais ir papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje

●

Radijo sistema „Composition Colour“
- 16,51 cm (6,5 colio) spalvotas jutiklinis ekranas
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai

●
Navigacijos sistema „Discover Media“
- 20,3 cm (8 colių) spalvotas jutiklinis ekranas
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
- Paruošimas navigacijos sistemai
- Valdymas žodinėmis komandomis

●

App-Connect ●
Belaidė „App Connect“ funkcija ●
Mobiliojo telefono sąsaja ● ●
Multifunkcinis spalvotas ekranas „Premium“ ●
Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis) ●
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija ●
Priekinių žibintų apiplovimo sistema su šildomais priekinio stiklo apiplovimo purkštukais ir stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija ●
Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi ● ●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas ●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu ●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
- Užrakinimo apsauga ir valdymas iš vidaus ●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė
- Įrankių komplektas ir domkratas ● ●
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Funkcinė įranga

2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje (tik su ilga ratų baze) ●
2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde ● ●
12 voltų kištukiniai lizdai ● ●

Keturių metų garantija arba iki 120 000 km ● ●
Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai ● ●

Multivan: bazinė įranga
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Išorės įranga

„Metallic“, „Pearl effect“ spalva ○ ○ 908

Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (autotraukinio stabilizavimas derinyje su ESC sistema) 1D2 ○ ○ 892

Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamam stogo krovinio laikikliui) 3S4 ○ ○ 142

Chromo paketas ZL6 ○ ● 769

Slankusis langas priekyje ir fiksuotas langas gale keleivių skyriuje, kairėje 4FN ○ ○ 288

Slankusis langas priekyje ir fiksuotas langas gale keleivių skyriuje, dešinėje 4JN ○ ○ 288

Užtamsinti stiklai keleivių skyriuje („Privacy“) QL5 ○ ● 417

Stiklų paketas 
- Laminuotas stiklas
- Pagerintas išorinių triukšmų slopinimas

Z2A ○ 774

Z2A ○ 450

Lengvojo lydinio ratlankiai "Palmerston" 8J x 18 Z3M ○ 1 055

Z3M ○ 950

Lengvojo lydinio ratlankiai "Woodstock" 7J x 17 Z2S ○ 236

Z2S ○ 140

Lengvojo lydinio ratlankiai "Posada" 7J x 17 Z0D ○ 236

Z0D ○ 140

Lengvojo lydinio ratlankiai "Valdivia" 8J x 18 Z0E ○ 1 055

Z0E ○ 950

Lengvojo lydinio ratlankiai "Teresina" 8J x 18 Z0F ○ 1 055

Z0F ○ 950

Lengvojo lydinio ratlankiai "Aracaju" 7J x 17 Z0B ○ ● 107

Elektra valdomos slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje 5R4 ○ ● 455

Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje PT4 ○ ● 1 963

Slankiosios durys kairėje keleivių skyriuje 5Q2 ○ 628

Slankiųjų durų pritraukimas elektra dešinėje 5R7 ○ 156

Slankiųjų durų pritraukimas elektra kairėje 5Q7 ○ 783

Elektra valdomos galinės durys ZEH ○ 730

ZEH ○ 573

Purvasaugiai priekyje ir gale 6N2 ○ ○ 178

Saugumo įranga

Šoninės oro pagalvės vairuotojo kabinoje, galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje ir šoninėms sėdimosioms 
vietoms keleivių skyriuje

4X8 ○ ○ 529

Vaikiška kėdutė pasukamojoje sėdynėje (integruota į sėdynę ir sudedama) antroje sėdynių eilėje QA1 ○ ○ 456

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje, autonomine 
sirena ir apsauga nuo nutempimo

Z4H ○ ● 366

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale 7X2 ○ ○ 662

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale,  „Park Assist“ 7X5 ○ ● 909

Galinio vaizdo kamera „Rear View“ KA1 ○ ○ 294

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas „Side Assist“ Z0V ○ 598

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" Z0X ○ 1 079

Z0X ○ 1 405

Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ 8G1 ○ ○ 156

Priekiniai rūko žibintai su statinėmis pasukimo šviesomis 8WH ○ ● 366

Šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų galiniai žibintai PXE ○ ● 1 350

Multivan: Papildoma įranga
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Saugumo įranga

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 1G2 ○ ○ 79

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu (be padangų remonto komplekto) 1G3 ○ ○ 321

Laminuotas šildomas priekinis stiklas 4GX ○ ○ 230

Šildomais priekinio stiklo apiplovimo purkštukais ir stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija 8W4 ○ ● 41

Vidaus įranga

3 stalčiai po triviete vientisa sėdyne QE9 ○ ○ 74

Šaldymo ir šildymo dėžė, 32 l, įskaitant antrą priežiūros nereikalaujantį akumuliatorių su atjungimo rele ZK7 ○ ○ 672

„Labos nakties“ paketas
- Medžiaginės užtamsinimo langų užuolaidos
- Lovos užtiesalas
- Stalčiai po triviete vientisa sėdyne
- Atliekų konteineris

ZQ2 ○ ○ 469

Tekstiliniai kilimėliai vairuotojui ir priekiniam keleiviui 0TC ○ ● 52

Plastikinis apmušimas keleivių skyriuje 5BE ○ ○ 0

Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas „Gray Woodgrain“ 7TH ○ ○ 294

"Multiflex" lentyna su minkštąja dalimi (be bagažinės uždangalo, jeigu buvo) 3U5 ○ ○ 563

Vairuotojo sėdynė su 12-os krypčių nustatymu elektra ir atminties funkcija, priekinio keleivio sėdynė su 
rankiniu aukščio reguliavimu

ZNO ○ 1 257

ZNO ○ 815

Priekinės sėdynės su 12-os krypčių nustatymu elektra, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ZNN ○ 1 444

ZNN ○ 1 883

Sėdynių apmušalai iš „ArtVelours“ N3R ○ ● 1 272

Odiniai sėdynių apmušalai "Savona" N1A ○ 3 272

N1A ○ 1 615

Dvispalviai odiniai sėdynių apmušalai "Savona" PLB ○ 3 500

PLB ○ 1 843

2 vienvietės sėdynės su ranktūriais, perstumiamos bėgelių sistemoje, trečioje sėdynių eilėje  
(be bagažinės uždangalo)

ZJ7 ○ ○ 0

Daugiafunkcinis stalas su atskirais kreipiančiaisiais bėgeliais grindyse 1U3 ○ ● 569

Funkcinė įranga

Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas 1Y4 ○ ○ 892

Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas 4A3 ○ ● 444

Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XP ○ ○ 165

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T6 ○ ● 327

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

PAC ○ 862

PAC ○ 535

3 zonų oro kondicionierius „Climatronic“
- Antrasis garintuvas
- Papildomas šildymas
- Lubų apmušimas su ortakiais
- Papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje

9AH ○ ● 1 147

Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija 7VE ○ ○ 1 191

Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu 7VL ○ ○ 1 488

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis) ZEQ ○ ● 475

Multivan: Papildoma įranga
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Funkcinė įranga

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
- Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija

ZIE ○ 1 076

ZIE ○ 138

Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą
- Valdymas žodinėmis komandomis
- 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje
- Navigacijos sistema „Discover Pro“ su 23,4 cm (9,2 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą
- Paruošimas navigacijos sistemai
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių
- Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija

ZI8 ○ 1 883

ZI8 ○ 943

80 l talpos degalų bakas 0F5 ○ ○ 72

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

9JC ○ ○ 42

Sąsaja mobiliajam telefonui „Comfort“
- Belaidžio įkrovimo funkcija

9IJ ○ ○ 387

Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (gnybtų juosta po vairuotojo sėdyne) IS2 ○ ○ 504

12 V darbinė įtampa ir 230 V kištukinis lizdas prie vairuotojo sėdynės 9Z3 ○ ○ 226

Važiuoklė

Blogiems keliams skirta pakaba ir amortizatoriai (maždaug 20 mm didesnė prošvaisa, ne su ilga ratų baze) 1BB ○ ○ 529

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC su standartine pakaba P7B ○ 1 398

P7B ○ 1 091

Multivan: Papildoma įranga


