
Výkon Generation SIX
Model kW / k SGMG....

Všetky motorizácie spĺňajú emisný štandard EU6. séria: 7 miest (2+2+3)

....21G6 Multivan Generation SIX 2.0 TSI BMT 6 - st. 110 / 150 38 990,83

....37G6 Multivan Generation SIX 2.0 TSI BMT 7 - st. DSG 150 / 204 43 503,33

....39G6 Multivan Generation SIX 2.0 TSI BMT 7 - st. DSG a 4 MOTION 150 / 204 45 895,83

....F1G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 6 - st. 110 / 150 40 895,00

....F5G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 6 - st.  4MOTIO N 110 / 150 42 838,33

....F7G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 7 - st.  DSG 110 / 150 42 610,83

....F9G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 7 - st.  DSG a 4MOTION 110 / 150 44 554,17

....H1G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 6 - st. 150 / 204 43 100,83

....H5G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 6 - st.  4MOT ION 150 / 204 45 495,00

....H7G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 7 - st.  DSG 150 / 204 44 816,67

....H9G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 7 - st.  DSG a 4MOTION 150 / 204 47 210,00

*príspevok do recyklačného fondu je v cene vozidla

Výkon Generation SIX
Model kW / k SGMG....

Všetky motorizácie spĺňajú emisný štandard EU6. séria: 7 miest (2+2+3)

....21G6 Multivan Generation SIX 2.0 TSI BMT 6 - st. 110 / 150 46 789,00

....37G6 Multivan Generation SIX 2.0 TSI BMT 7 - st. DSG 150 / 204 52 204,00

....39G6 Multivan Generation SIX 2.0 TSI BMT 7 - st. DSG a 4 MOTION 150 / 204 55 075,00

....F1G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 6 - st. 110 / 150 49 074,00

....F5G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 6 - st.  4MOTIO N 110 / 150 51 406,00

....F7G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 7 - st.  DSG 110 / 150 51 133,00

....F9G6 Multivan Generation SIX 2.0 TDI BMT 7 - st.  DSG a 4MOTION 110 / 150 53 465,00

....H1G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 6 - st. 150 / 204 51 721,00

Nový Volkswagen Multivan Generation SIX
Cenník vozidiel v EUR bez DPH pre modelový rok 2016

www.vwuzitkove.sk

Nový Volkswagen Multivan Generation SIX
Cenník vozidiel v EUR s DPH pre modelový rok 2016

....H1G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 6 - st. 150 / 204 51 721,00

....H5G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 6 - st.  4MOT ION 150 / 204 54 594,00

....H7G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 7 - st.  DSG 150 / 204 53 780,00

....H9G6 Multivan Generation SIX 2.0 BiTDI BMT 7 - st.  DSG a 4MOTION 150 / 204 56 652,00

*príspevok do recyklačného fondu je v cene vozidla

4MOTION =  inteligentný pohon všetkých štyroch kolies (bližšie info na www.vwuzitkove.sk; Predaj a poradenstvo/Lexikón techniky)
DSG = automatická prevodovka s dvojitou spojkou a priamym radením (bližšie info na www.vwuzitkove.sk; Predaj a poradenstvo/Lexikón techniky) 

Povinná výbava:  WG3, 5K0, 1G3, 1S1, ZLM, Z3F, PAD,  Z4A, UI4, ZI6, H68

Motorizácie TDI sú vybavené systémom SCR využívajúcim AdBlue na zníženie emisií.

BMT= BlueMotion Technology - štart/stop systém, rekuperácie brzdnej energie, pneumatiky s nízkym valivým odporom

www.vwuzitkove.sk

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. *ilustračné foto
Každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od: 10/11/2015



ABS - antiblokovací brzdový systém, EDL - elektronická uzávierka diferenciálu •
ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie •
Asistent rozjazdu do kopca, Multikolízna brzda •
Systém rozpoznania únavy vodiča •
Front Assist a City Emergency Brake •
6x airbag vodiča a spolujazdca (predný, hlavový, bočný); (airbag spolujazdca s deaktiváciou) •
Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča •
ISOFIX, detská poistka na posuvných dverách •
Automatické zapnutie denných svetiel •
Nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách •
Spätné zrkadlo vľavo asférické, vpravo konvexné •
Posilňovač riadenia •
Elektronický imobilizér •
Kontrola tlaku v pneumatikách •
Emisná norma EU6, DPF filter a  AdBlue pre TDI •
BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie •
Palivová nádrž 80l •
Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies •
Adaptívny podvozok DCC so štandardným tlmením - umožňuje meniť charakteristiku tlmičov (Sport, Comfort, Normal) •
Pneumatiky so zníženým valivým odporom •
DSG s TDI - s funkciou radenia voľnobehu ("plachtenie") •
Kolesá z ľahkých zliatin "Devonport" 7J x 17 pneu 235/55 R17 103H rf •
Plnohodnotné rezervné koleso (disk z ľahkých zliatin), náradie + zdvihák •
Radiaca páka "Joystick" s koženou manžetou •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný kožený volant •
Komfortné vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné, bedrová a lakťová opierka •
2x samostatné sedadlo v priestore pre cestujúcich, posuvné, sklápacie, otočné a vyberateľné •
Sklápacie trojsedadlo s funkciou rozkladateľného lehátka •
Kryt batožinového priestoru pri zadnom trojsedadle •
Prikurovač s podporou ohrevu motora (len TDI), kúrenie v kabíne vodiča a v priestore pre cestujúcich, peľový a prachový filter •
Climatronic 3-zónová automatická klimatizácia v kabíne vodiča i v priestore pre cestujúcich •
Dve lišty pre vyústenie klimatizácie v stropnom paneli v priestore pre cestujúcich •
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky ovládané okná vpredu •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 kľúče s DO •
Parkovacie senzory vpredu a vzadu •
Side Assist - asistent zmeny jazdného pruhu •
Zadné okno vyhrievané, so stieračom •

Sériová výbava Volkswagen Multivan
                                                                                                                BEZPEČNOSŤ                                                               Generation SIX                             

PODVOZOK a TECHNIKA

INTERIÉR a FUNKCIONALITA

Zadné okno vyhrievané, so stieračom •
Rádio "Media" - 6,33" farebný dotykový TFT displej, CD/MP3, SD, AUX, USB podporujúci iPod, Bluetooth, 8 reproduktorov •
Palubný počítač "Premium" •
Adaptívny tempomat ACC (do 160 km/h) •
Paket "Akustik": zníženie vnútorného hluku až do 6dB vďaka špeciálnej úprave skiel, od B - stĺpika stmavené sklá "Privacy" •
Slnečné clony vpredu so zrkadlom a osvetlením •
Roletky proti slnku na zadných oknách v priestore pre cestujúcich •
Dažďový senzor pre automatické ovládanie stieračov •
Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo •
Koľajnicový systém pre plynulé posúvanie sedadiel v priestore pre cestujúcich •
Sklápací stolík v ľavej bočnej, pevnej stene •
Systém úložných priestorov a madiel v kabíne a v priestore pre cestujúcich •
Zamykateľná skrinka pred spolujazdcom, chladená •
2 držiaky na nápoje, chladená schránka na 1,5 l fľašu v stredovej konzole •
Mobilný odpadkový kôš •
Poťahy koža / alcantara •
Dekor: dolný obklad "Dark Silver Brushed", horný obklad čierna "Glossy" (pri dvojfarebnom laku ladí horný obklad s farbou metalízy) •
Palubná doska "Komfort" so širokou stredovou konzolou •
Kobercová podlahová krytina v priestore pre cestujúcich •
Látkové koberčeky vpredu •
12 V zásuvky v interiéri •
6x kotviace oká pre náklad •
Osvetlenie schodíkov v priestore pre pasažierov s nápisom Generation SIX •
Nakladacia hrana v batožinovom priestore z nerezovej ocele •
Spätné zrkadlá, kľučky a nárazníky vo farbe karosérie •
LED svetlomety vpredu i vzadu, automatická regulácia výšky svetelného lúča, vyhrievané dýzy ostrekovačov skla a svetlometov •
Ostrekovače predných svetlometov a predného skla s vyhrievanými dýzami, ukazovateľ stavu čistiacej kvapaliny •
Automatické zapnutie stretávacích svetlometov, funkcia Coming Home a manuálne i Leaving Home •
Svetlá do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní •
Nápisy Generation SIX na B - stĺpikoch, B - stĺpiky s čiernou lesklou fóliou •
Posuvné bočné dvere vpravo •
Zadné výklopné dvere •
Príprava na strešný nosič (body na uchytenie fixného nosiča) •
LED osvetlenie ŠPZ •
Chrómová obruba smerových svetiel na boku •
3x chrómová lišta na čierno lakovanej maske chladiča, 1x v spodnom nárazníku, na boku a nad zadným nárazníkom •

• - séria, o  - príplatková výbava, -  - neponúka sa

EXTERIÉR

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien.
Každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od: 10/11/2015



kód
Cena v EUR

 bez DPH
Cena v EUR 

s DPH

ZI8

Rádio-navigácia Discover Media Plus - 6,33" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom, Bluetooth Comfort a WLAN, 2x USB 
(podporujúci iPod/iPhone rozhranie), AUX, 2x SD slot (1 pre navigačné dáta), mapy Európy (doživotný Mapcare), CD/MP3, digitálny 
rádiopríjem DAB+, ovládanie hlasom (čeština), elektronický zosilňovač reči vodiča, Volkswagen Media Control, App-Connect, 2 tunery, 8 
reproduktorov

1324,17 1589,00

QV3 Digitálny rádiopríjem (DAB+) 185,00 222,00

9VE Digitálny soundsystém "DYNAUDIO" 1373,33 1648,00

QH1 Ovládanie hlasom (rozpoznáva češtinu) 172,50 207,00

VX3 Digital voice enhancement - elektronický zosilňovač hlasu vodiča 100,83 121,00

9ZE Bluetooth Comfort (nie s ZI8) 312,50 375,00

9WT App-Connect - zobrazenie obsahu smartfónu alebo tabletu na obrazovke rádia/navigácie (nie s ZI8) 142,50 171,00

UI2 2x USB vstup podporujúci iPod/iPhone rozhranie a AUX (len s 9ZE) 0,00 0,00

4X7 Airbagy - hlavové v priestore pre pasažierov 389,17 467,00

7X8 Parkovacie senzory vpredu a vzadu, cúvacia kamera Rear View 235,00 282,00

PAC Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) a  "Front Assist" s City Emergency Brake, v kombinácií s automatom i funkcia "Follow to Stop" 240,83 289,00

UG5
Hill Descent  asistent zjazdu z kopca - kontroluje otáčky motora a aktivuje brzdy pre plynulý a bezpečný zjazd z kopca v teréne (funguje od 
2 do 30 km/h, len s 4Motion)

80,00 96,00

8G1 Light Assist  - automatické prepínanie medzi diaľkovými/stretávacími svetlometmi 125,83 151,00

7AJ Alarm so záložnou sirénou 201,67 242,00

7AL Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu 255,00 306,00

3RP Zadné výklopné dvere elektricky otvárateľné/zatvárateľné 590,83 709,00

4E7 Odomykanie zadných výklopných dverí bez otvárania zvnútra (nutné pre elektrické výklopné dvere) 129,17 155,00

4E8 Odomykanie zadných výklopných dverí i zvnútra (tlačidlo na vnútornej strane dverí) 43,33 52,00

4H1 Dvere v priestore pre pasažierov s detskou poistkou 0,00 0,00

GY1 Zadné - piate dvere so servodovieraním 129,17 155,00

GX5 Elektrické ovládanie pravých posuvných dverí + servodovieranie 487,50 585,00

PT4 Elektrické ovládanie oboch posuvných dverí + servodovieranie 982,50 1179,00

GX3 Servodovieranie pravých bočných posuvných dverí 127,50 153,00

GZ3 Servodovieranie ľavých bočných posuvných dverí (iba s Z1S) 127,50 153,00

Z1S Posuvné dvere vľavo (bez výklopného stolíka) 510,00 612,00

PW1 Prídavné vodné kúrenie s časovačom, druhá batéria (TDI) 755,83 907,00

 Dvere

 Klimatizácie / Kúrenia

Cenník volite ľnej výbavy - Volkswagen Multivan Generation SIX
Modelový rok 2016

Generation SIX

 Rádiá / Naviga čné systémy

 Telefón / Multimédiá

Bezpečnos ť

PW1 Prídavné vodné kúrenie s časovačom, druhá batéria (TDI) 755,83 907,00

PW1 Prídavné vodné kúrenie s časovačom, druhá batéria (TSI) 1029,17 1235,00

PW2 Prídavné vodné kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním (TDI) 1000,83 1201,00

PW2 Prídavné vodné kúrenie s časovačom a diaľkové ovládanie (TSI) 1274,17 1529,00

PW3 Nezávislé teplovzdušné kúrenie s časovačom a prikurovačom s podporou ohrevu motora, druhá batéria (TDI) 1622,50 1947,00

ZW4 Nezávislé teplovzdušné kúrenie s časovačom, druhá batéria (TSI) 1622,50 1947,00

PW5 Nezávislé teplovzdušné kúrenie s časovačom, diaľkovým ovládaním a prikurovačom s podporou ohrevu motora, druhá batéria (TDI) 1873,33 2248,00

ZW6 Nezávislé teplovzdušné kúrenie s časovačom, diaľkovým ovládaním, druhá batéria (TSI) 1800,00 2160,00

2V5 Filter z aktívneho uhlia 20,00 24,00

3U5 Multiflexboard (pri objednaní je batožinový priestor bez krytu) 456,67 548,00

8FB Prídavná bezúdžbová batéria s deliacim relé (75 Ah/ 420 A) 232,50 279,00

IS1 Elektrické rozhranie pre externé použitie (určené pre prestavbárov) 53,33 64,00

ZK7 Termobox (chladenie/ohrievanie, 32l), druhá bezúdržbová batéria s odpojovacím relé 541,67 650,00

3CX Deliaca sieť pre batožinový priestor 146,67 176,00

QE3 3 zásuvky pre trojsedadlo (umiestnené pod sedadlom) 28,33 34,00

8QL 2 vyklápacie kľúče s DO + 1 obyčajný 12,50 15,00

8QM 4 vyklápacie kľúče s DO 50,00 60,00

9JC Fajčiarska výbava: zapaľovač, popolník, 12V zásuvka, 2 držiaky na poháre 35,00 42,00

9CG
Komfortné osvetlenie interiéru - priestor na nohy vpredu i v priestore pre pasažierov, kľučky predných dverí, úložné priestory vo dverách, 
slnečná clona a stropné osvetlenie v priestore pre pasažierov osvetlené pomocou LED

170,83 205,00

1U3 Multifunkčný stolík (len s Z1S) 154,17 185,00

4GR Elektricky vyhrievané čelné sklo 187,50 225,00

4FN Bočné posuvné okno vľavo 230,00 276,00

4JN Bočné posuvné okno vpravo 230,00 276,00

3JB Elektrické strešné okno so žalúziou (v kabíne vodiča) 743,33 892,00

ZQ2
Paket na prenocovanie vo vozidle : záclonky, poťah na 3. rade sedadiel, zásuvky pre trojlavicu, mini baterka, fajčiarska výbava 
(zapaľovač, popolník)

376,67 452,00

1D2 Ťažné zariadenie - odnímateľné a uzamykateľné, so stabilizáciou prívesu 720,00 864,00

1D7 Ťažné zariadenie - príprava, so stabilizáciou prívesu 205,83 247,00

3S4 Strešná C - koľajnička (príprava pre montáž posuvného strešného nosiča) 113,33 136,00

6N2 Zásterky vpredu i vzadu 142,50 171,00

0NM Bez označenia typu a motorizácie 0,00 0,00

3UA Bez sedadiel v 2. rade sedadiel (2 otočné) -389,17 -467,00

ZNO
Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 12 smeroch, s pamäťovou funkciou, sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné (manuálne), 
elektrická bedrová opierka pre vodiča, manuálna pre spolujazdca 656,67 788,00

ZNN Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 12 smeroch, vodičovo s pamäťovou funkciou, elektrické bedrové opierky pre obe sedadlá 1163,33 1396,00

4C0 1 otočné sedadlo v 2. rade sedadiel s lakťovými opierkami -192,50 -231,00

Interiér a funkcionalita

Exteriér

Sedadlá

Každú objednávku treba vopred konzultovať na oddelení dispo.

Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. Platí od: 10/11/2015



kód
Cena v EUR

 bez DPH
Cena v EUR 

s DPH

ZJ7 2 samostatné sedadlá v 3. rade sedadiel s lakťovými opierkami (namiesto  3-lavice) 0,00 0,00

QA1 Integrovaná detská sedačka pre 1 otočné sedadlo v 2. rade sedadiel 197,50 237,00

QA6 Integrované detské sedačky pre 2 otočné sedadlá v 2. rade sedadiel 405,00 486,00

3SQ Otočné sedadlo spolujazdca + bedrová a lakťová opierka (nie výškovo nastaviteľné) 107,50 129,00

ZS7 Otočné sedadlá vodiča a spolujazdca + bedrová a lakťová opierka, nie výškovo nastaviteľné 210,00 252,00

7P7 Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a manuálne nastaviteľná bedrová opierka spolujazdca 154,17 185,00

7P8 Elektricky nastaviteľné bedrové opierky vodiča a spolujazdca 236,67 284,00

N1A Poťahy koža  / Nappa (bližšie farebník) 1300,83 1561,00

Z3X Disky z ľahkých zliatin "Cascavel" strieborné  7J x 17, pneu 235/55 R17 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW) 59,17 71,00

Z3X Disky z ľahkých zliatin "Cascavel" strieborné  - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 113,33 136,00

Z3Z Disky z ľahkých zliatin "Cascavel " čierne , 7J x 17, pneu 235/55 R17 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW) 140,00 168,00

Z3Z Disky z ľahkých zliatin "Cascavel " čierne - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 193,33 232,00

Z3N Disky z ľahkých zliatin "Cascavel " antracit , 7J x 17, pneu 235/55 R17 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW) 140,00 168,00

Z3N Disky z ľahkých zliatin "Cascavel " antracit  - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 193,33 232,00

Z3A Disky z ľahkých zliatin "Timaru " 7J x 17, pneu 235/55 R17 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW) 59,17 71,00

Z3A Disky z ľahkých zliatin "Timaru " - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 113,33 136,00

Z3J
Disky z ľahkých zliatin s retro dizajnom  "Disc " strieborné  8Jx18, pneu 255/45 R18 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW)( nie s 
1G2/1G3, sada na opravu pneu)

737,50 885,00

Z3J Disky z ľahkých zliatin s retro dizajnom  "Disc " strieborné   - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 788,33 946,00

Z3K
Disky z ľahkých zliatin s retro dizajnom  "Disc " biele  8Jx18, pneu 255/45 R18 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW)( nie s 1G2/1G3, 
sada na opravu pneu)

737,50 885,00

Z3K Disky z ľahkých zliatin s retro dizajnom  "Disc " biele  - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 788,33 946,00

Z3B Disky z ľahkých zliatin "Toluca " 8Jx18, pneu 255/45 R18 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW)( nie s 1G2/1G3, sada na opravu pneu) 802,50 963,00

Z3B Disky z ľahkých zliatin "Toluca " - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 852,50 1023,00

Z3I
Disky z ľahkých zliatin "Springfield " 8Jx18, pneu 255/45 R18 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW)
( nie s 1G2/1G3, sada na opravu pneu)

737,50 885,00

Z3I Disky z ľahkých zliatin "Springfield " - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 788,33 946,00

Z3D
Disky z ľahkých zliatin "Springfield " leštené  8Jx18, pneu 255/45 R18 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 150 kW)
( nie s 1G2/1G3, sada na opravu pneu)

1515,00 1818,00

Z3D Disky z ľahkých zliatin "Springfield " leštené  - cena pre 110 kW s 4Motion a 150 kW 1565,00 1878,00

1PB Poistné skrutky na kolesá (len s diskami z ľahkých zliatin) 40,83 49,00

1N3 Servotronic (posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti jazdy) 395,00 474,00

1BQ Adaptívny podvozok DCC s dynamickým tlmením (zníženie o cca 20mm) - umožňuje meniť charakteristiku tlmičov (Sport, Comfort, Normal) 49,17 59,00

1Y4 Mechanická uzávierka zadného diferenciálu (iba pre 4Motion) 720,00 864,00

Modelový rok 2016
Generation SIX

  Kolesá / Pneu

Podvozok

Cenník volite ľnej výbavy - Volkswagen Multivan Generation SIX

1Y4 Mechanická uzávierka zadného diferenciálu (iba pre 4Motion) 720,00 864,00

Metalíza / metalíza s perle ťovým efektom čierna Deep 732,50 879,00

Metalíza s perle ťovým efektom biela Oryx 1113,33 1336,00

Metalíza s dvojfarebným lakovaním 1805,00 2166,00

Laky

Každú objednávku treba vopred konzultovať na oddelení dispo.

Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. Platí od: 10/11/2015



Interiér obj. kód

Poťahy sedadiel

kožené poťahy "Alcantara"  , sériovo 65

HT čierna titán/čierna titán/čierna titán

poťahy koža "Nappa"  (len s N1A)* HT* čierna titán/čierna titán/čierna titán

Laky obj. kód

Základné laky
biela Candy B4B4
červená Cherry 4B4B

Metalizované laky
zelená Bamboo Garden metalíza * 3T3T
strieborná Reflex metalíza * 8E8E
béžová Mojave metalíza * 1B1B
hnedá Chestnut metalíza * H4H4
tmavá fialová Berry metalíza * C0C0
modrá Acapulco metalíza * 2W2W
modrá Starlight metalíza * 3S3S
šedá Indium metalíza * X3X3
Laky s perle ťovým efektom
čierna Deep perleťová * 2T2T
biela Oryx perleťová * 0R0R
Dvojfarebné lakovanie (horná farba/dolná farba)
biela Candy/červená Cherry * 9335
biela Candy/béžová Mojave metalíza * 9198
biela Candy/zelená Bamboo Garden metalíza * 9687
strieborná Reflex metalíza/modrá Acapulco metalíza * 9580

*   za príplatok

Volkswagen Multivan Generation SIX
Kombinácie farieb

farba interiéru

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha

šedá moon rock - čierna titán/čierna titán - šedá 
moon rock/čierna titán


