
Transporter 6.1 Užitkové
vozy





Transporter 6.1 
Ikona v nejmodernější podobě. 
Transporter, který již více než 70 let zaujímá vedoucí pozici na trhu, nyní přijíždí jako model 

Transporter 6.1.  Je Originálem, vozem, který dal jméno své automobilové třídě, pro niž 

současně určuje měřítka. V Německu tento model získal např. ocenění „Nejlepší firemní 

vůz“1) a „Nejlepší užitkový vůz“2). Nyní tak začíná nová kapitola tohoto úspěšného příběhu.

1) Zdroj: „AUTO BILD“, kategorie: Malý transporter, vydání 47/2018.     2) Zdroje: „trans aktuell“ 14/2018, „FERNFAHRER“ 09/2018 a „lastauto omnibus“ 
08/2018.     3) Výbava na přání.     4) V rámci možností daných systémem.     5) Nedodává se pro otevřené nástavby.     6) Řidič musí být kdykoli připraven 
převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy .     7) S dlouhým rozvorem.      8) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné 
hodnoty. Skutečné rozměry mohou být z důvodu výrobních tolerancí odlišné.     9) S vysokou střechou.     10) Není v nabídce pro všechny motorizace.     
11) Dodává se pouze v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.      12) O nabídce služeb pro ČR se prosím informujte u prodejce Volkswagen Užitkové 
vozy.     Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Bohatá nabídka variant. Transporter 6.1 se dodává 
v provedení skříňový vůz, Kombi a valník ve více než 
460 modelových variantách. V závislosti na modelu 
jsou v nabídce různé výšky střechy, délky rozvoru, 
pakety sedadel a ložné plochy.

Osvědčená kvalita. Vysoce stabilní karoserie, mate
riály s dlouhou  životností a velmi kvalitní zpracování.

Nová palubní elektronika. Rozhraní pro připojení 
úpravců3) s možností programování podle specifikace 
zákazníka a elektromechanický posilovač řízení. Kon
cepce posilovače nabízí aktivní i adaptivní podporu 
v téměř všech jízdních situa cích a tvoří základ řady 
nových asistenčních systémů.

Nejmodernější asistenční systémy. Nyní také se systé
mem ParkPilot s aktivní ochranou boků vozidla3), 4), 
asis tenty pro kompenzaci bočního  větru4), 5), pro 
udržování vozu v jízdním  pruhu3), 4), 6), pro vyjíždění 
z parkovacího místa3), 4), pro couvání s přívěsem3), 4) 

a parkovacím asistentem3), 4). Zpětná kamera3) je 
poprvé k dispozici také se zadními křídlovými dveřmi.

Inovativní řešení pro přepravu nákladu. Univerzální 
podlaha3) pro standardizované regálové systémy, 
střešní ventilátory3) a přídavné odvětrání náklado

vého prostoru3), obložení boků z tvrzených dřevo
vláknitých desek3) a nová funkce pro přepravu dlou
hých předmětů3), díky níž lze přepravovat o 300 mm8) 
předměty s délkou až 3 320 mm7), 8).

Nejlepší využití prostoru. Žádné nevyužité místo, 
v nákladovém prostoru s délkou až 2 975 mm7), 8) 
a výškou až 1 940 mm8), 9), prostorná kabina a pro
myšlený systém odkládacích přihrádek.

Optimální vlastnosti pro jízdu v terénu. Pohon 
všech kol 4MOTION3), 10), dvouspojková pře vodovka 
DSG3), 10), asistent pro jízdu z kopce3), 4), 11),  asistent 
pro rozjezd do kopce a mechanická uzá věrka dife
renciálu3), 11).

Možnost individualizace téměř všech požadavků. 
Úzká spolupráce s certifikovanými prémiovými part
nery a renomovanými výrobci nástaveb.

Perfektní servis. Výhodné nabídky leasingu a finan
cování, různé možnosti pojištění, služby a programy 
benefitů individualizované na míru.12)

Zažijte Transporter 6.1 
v akci na 
www.vwn.de/transporter6.1
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1) Výbava na přání.     2) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus 
nutné uzavřít další separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služby We Connect Plus v úplné smluvní době je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagenwe.com.     3) Sériová výbava pro  Transporter 6.1 
skříňový vůz a Transporter 6.1 valník. Výbava na přání pro Transporter 6.1 Kombi. Nedodává se v kombinaci s funkcí pro přepravu dlouhých předmětů.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

 



Určuje nová měřítka.
Optimalizované, ergonomické místo řidiče. Volant 
a sedadlo řidiče s plynulým nastavením, tvarově sta
bilní komfortní potahy sedadel, nově navržená palubní 
deska a výborný výhled z vozu na všechny strany.

Nejlepší připojení do sítě. Nová rádia a navigační 
systémy1) s dotykovým displejem s úhlopříčkou až 
20,3 cm (8 palců), připojení k internetu díky inte
grované SIM kartě, asistenční systémy, digitální 
správa vozového parku We Connect Fleet1), 2) 
a indukční nabíjení1) chytrých mobilních telefonů.

Rozsáhlejší sériová výbava. Kromě mnoha dalších 
prvků sériové výbavy jsou nyní všechny modely vyba
veny rádiem včetně bluetooth hands free a USB 
portu, LED osvětlením interiéru, centrálním zamyká
ním a elektrickým ovládáním oken.

Robustní interiér. Palubní deska, panely dveří, oblo
žení boků i panely základny sedadel jsou vyvedeny 
v tmavé antracitové barvě.   

Maximální variabilita. Modulární systém upevnění 
sedadel, široká nabídka paketů sedadel, nové dvoj
sedadlo spolujezdce s uzamykatelným úložným 
prostorem3) a nová funkce pro přepravu dlouhých 
předmětů1).
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Elektromechanický posilovač řízení vozu Transporter 6.1 je klíčovou 

součástí, kterou je podmíněna integrace pokročilých asistenčních systémů. 

Vy se tak můžete těšit na pomoc celé řady nových asistenčních systémů.

Jde novou cestou.

1) Výbava na přání.     2) V rámci možností daných systémem.     3) Nedodává se pro otevřené nástavby.     4) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.     5) Nedodává se v kombinaci s rádiem „Composition Audio“.     6) Dodává se pouze 
v kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION.     7) Není v nabídce pro všechny motorizace.     8) Bude v nabídce později.     9) Dodává se pouze v kombinaci s tažným zařízením nebo v kombinaci s přípravou pro tažné zařízení.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Všechny asistenční systémy najdete 
ve videu na adrese www.vwn.de/fas

Parkovací asistent„Park Assist“.1), 2) 
NOVINKA    Podporuje řidiče při  parkování do 
příčných i podélných parkovacích míst. Při
tom přebírá a současně optimalizuje ovlá
dání volantu.

Asistent pro kompenzaci bočního větru.2), 3) 
NOVINKA    Prostřednictvím automatického 
přibrzdění jednotlivých kol stabilizuje vůz 
při nárazovém bočním větru.

Asistent pro couvání s pří vě sem „Trailer 
Assist“.1), 2) NOVINKA    Zjed nodušuje řízení 
vozu s připojeným přívěsem při zajíždění do 
příčných parkovacích míst nebo při přesném 
zajíždění k nakládacím rampám či jiným 
cílům.

ParkPilot s aktivní ochra nou boků vozi-
dla.1), 2) NOVINKA     Monitoruje prostor po 
stranách vozu a prostřednictvím displeje 
infotainment systému varuje řidiče při kri
tickém přiblížení k překážkám. 

Systém rozpoznávání  dopravních 
 značek.1), 2) NOVINKA     Pomocí speciální 
kamery snímá dopravní značky s omezením 
rychlosti a zákazem předjíždění, stejně jako 
jejich časová omezení a omezení podmí
něná počasím, a informuje o nich na multi
funkčním ukazateli.

Asistent pro udržování vozu v jízdním 
pruhu „Lane Assist“.1), 2), 4) NOVINKA    Pomocí 
multifunkční kamery snímá vodorovné 
dopravní značení jízdního pruhu a aktivními 
zásahy do řízení v něm vůz udržuje.

Asistent pro vyjíždění z parkovacího 
místa.1), 2) NOVINKA     Akusticky varuje řidiče 
při couvání z parkovacího místa v případě, 
že systém v kritické vzdálenosti rozpozná 
jiné vozidlo. Jestliže řidič na varování nerea
guje, systém začne automobil brzdit.

Asistent pro jízdu z kopce.1), 2), 6) Při jízdě ze 
svahu reguluje otáčky motoru případně 
zasahuje do řídicího systému brzd. Zajiš
ťuje kontrolovanou a bezpečnou jízdu. 

Adaptivní tempomat ACC včetně systému 
„Front Assist“ s funkcí nouzového brzdění 
City Brake.1), 2)     Automaticky přizpů sobuje 
rychlost Vašeho automobilu rychlosti 
vpředu jedoucího vozu a udržuje od něj 
řidičem před na stavený odstup.

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu-
matikách.1), 2), 5) NOVINKA     Informuje řidiče 
před  jízdou i v jejím průběhu o aktuálním 
tlaku v jednotlivých kolech a varuje při jeho 
poklesu. V každém kole jsou senzory, které 
bezdrátově snímají informaci o tlaku.

 



Transporter 6.1 je mimořádně všestranný užitkový vůz. Díky 

 nájezdovému úhlu až 37° a brodivé hloubce 300 mm má  

ty nejlepší předpoklady pro zvládání nejrůznějších úkolů.

Určuje nové standardy.

Pohon všech kol 4MOTION.1), 7) Pohon 4MOTION auto
maticky přizpůsobuje pomocí lamelové spojky na 
zadní nápravě s elektronickým řízením přenos hnací 
síly aktuální jízdní situaci. Malá hmotnost systému je 
základem pro optimální jízdní chování a vysokou jízdní 
dynamiku.

Kryt motoru.1), 8) Spolehlivou ochranu na nerovných 
silnicích zajišťují speciální ochranné kryty motoru, 
převodovky, diferenciálu zadní nápravy a vnějších 
prahů.

Mechanická uzávěrka diferenciálu.1), 6) Dalším dopl
něním pohonu všech kol 4MOTION1), 7) může být voli
telná mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, 
která usnadňuje rozjíždění v náročných podmínkách, 
např. mimo zpevněné cesty v terénu. Transporter 6.1 
díky tomu patří k vozům s nejlepší průchodností teré
nem ve své třídě.

Stabilizace jízdní soupravy.1), 2), 9) Automaticky 
zasáhne v případě, že dojde k rozkývání taženého 
 přívěsu a cíleným brzděním jednotlivých kol zajistí 
stabilizaci soupravy.

17palcové brzdové kotouče.1) Nabídka pro všechny 
motorizace zahrnuje 17palcový podvozek, který byl 
navržen pro vysoké zatížení, jehož součástí jsou 17pal
cové brzdové kotouče vpředu a 16palcové brzdové 
kotouče vzadu. Pro některé motorizace se 17palcové 
brzdové kotouče dodávají sériově.

Tažné zařízení.1) Podle požadavků je pro větší flexi
bilitu možné Transporter 6.1 vybavit tažným zaříze
ním, které se dodává, buď jako pevné, nebo jako 
odnímatelné.

Hmotnost přívěsu až 2,5 t. V kombinaci se šesti 
nebo se sedmistupňovou převodovkou může být 
hmotnost připojeného přívěsu až 2,5 t. 
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pakety sedadel
se 2 nebo 3 sedadly

mobilní kontejnery
720 x 830 mm 

palety euro-3
1 000 x 1 200 mm 

europalety
800 x 1 200 mm 

krátký 
rozvor

dlouhý 
rozvor

rozvor 3 000 / 3 400

délka vozu 4 904 / 5 304

908 / 908

993 / 993

1 
94

0

1 
41

0

56
8 

/ 5
66

základní střecha

vysoká střecha3)

20
1 

/ 
20

2  

výška 
nákladové 
hrany

Sériová výbava Transporter 6.1 skříňový vůz (výběr)

• boční posuvné dveře vpravo
• sklopná úchytná oka pro zajištění nákladu
•  zadní křídlové dveře
•  LED osvětlení nákladového prostoru NOVINKA

•  asistent pro kompenzaci bočního větru1), 2) NOVINKA

•   elektronický stabilizační systém1) s brzdovým asistentem, ABS, ASR, EDS  
a asistentem pro rozjezd do kopce

•  robustní podlahová krytina v kabině
•  centrální zamykání se dvěma dálkovými ovladači a aktivací z interiéru 
•  elektrické ovládání oken kabiny
•  elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
•  LED osvětlení interiéru se dvěma čtecími lampičkami ve střešní konzole NOVINKA 
•   rádio „Composition Audio“ se dvěma reproduktory, slot na SD kartu, 

bluetooth hands free sada, USB port NOVINKA 

Transporter 6.1 
skříňový vůz

Vlastnosti

Funkce pro přepravu dlouhých předmětů.5) NOVINKA    U vozů s dlouhým rozvorem 
je nákladový prostor prodloužený o 300 mm4) pod dvojsedadlo spolujezdce. Lze 
tak přepravovat předměty s délkou až 3 320 mm4).

Nezávislé zamykání nákladového prostoru.5) NOVINKA     Nezávislé zamykání je 
oddělené od kabiny a chrání nákladový prostor před neoprávněným vniknutím.

Univerzální podlaha.5) Umožňuje flexibilní instalaci i demontáž regálových a skří
ňových systémů od různých výrobců.6) 

LED osvětlení interiéru. NOVINKA    LED technologie s nízkou spotřebou energie 
zajišťuje osvětlení interiéru i nákladového prostoru. 

1) V rámci možností daných systémem.     2) Nedodává se pro otevřené nástavby.     3) Vysoká střecha se dodává pouze se zadními křídlovými dveřmi.     4) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry mohou být z důvodu výrobních tolerancí odlišné.     5) Výbava na přání.     
6) Správnou a bezpečnou instalaci skříňových systémů, jež jsou připevněny k univerzální podlaze, zajistí příslušný výrobce nástaveb.     7) Bude v nabídce později.     8) Měřeno na úrovni podlahy vozidla.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Využití nákladového prostoru – Transporter 6.1 skříňový vůz

   krátký rozvor      dlouhý rozvor

rozměry v mm4)

 



nákladový prostor8) 1 550 / 1 950
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pakety sedadel
se 2 nebo 3 sedadly

krátký 
rozvor

dlouhý 
rozvor

europalety
800 x 1 200 mm  

palety euro-3
1 000 x 1 200 mm  

mobilní kontejnery
720 x 830 mm  

Paket Transporter 6.1 skříňový vůz Plus Trendline (výběr)

• sériová výbava Transporter 6.1 skříňový vůz
•  trojsedadlová lavice s odkládací přihrádkou vzadu
•  látkové potahy sedadel „Bricks“ v titanově černé barvě NOVINKA 
•   úchyty pro upevnění dětských sedaček ISOFIX a TopTether pro vnější místa 

trojsedadlová lavice NOVINKA

•   12voltová zásuvka a zdvojený konektor USBC v prostoru pro cestující NOVINKA

•  gumová podlahová krytina v prostoru pro cestující
•  vysoká plastová dělicí přepážka s oknem z bezpečnostního skla
•  vysoké obložení stěn nákladového prostoru NOVINKA

Paket Transporter 6.1 skříňový vůz Plus Comfortline (výběr)

•  LED čtecí lampičky a látkové čalounění stropu v prostoru pro cestující NOVINKA 
•   obložení boků a bočních posuvných dveří s držáky nápojů a lahví a další 

úložné prostory
•  posuvná okna7) v bočních posuvných dveřích NOVINKA 
•  odolná podlahová krytina v prostoru pro cestující

Paket Transporter 6.1 
skříňový vůz Plus

Vlastnosti

Dvě výbavové linie. Pro zajištění komfortu podle požadavků jsou k dispozici pakety 
ve výbavové linii „Trendline“ a „Comfortline“. 

Užitečná hmotnost jako u užitkového vozu. Transporter 6.1 s paketem Skříňový vůz 
Plus je skříňový vůz s 5 až 6 sedadly.

Komfortní trojsedadlová lavice vzadu. Trojsedadlová lavice, která je důsledně izolo
vaná od nákladového prostoru, nabízí vysoký komfort sezení.

Objem nákladového prostoru až 4,4 m3.  Délka nákladového prostoru u vozů 
s dlouhým rozvorem je 1 950 mm4), 8) a umožňuje přepravu dvou europalet.

Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru.5), 7) Podlaha nákladového prostoru je 
chráněna mimořádně robustní bukovou překližkou s tloušťkou 10 mm4).

Využití nákladového prostoru – Transporter 6.1 s paketem Skříňový vůz Plus

   krátký rozvor      dlouhý rozvor

rozměry v mm4)
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8sedadlové pakety

298

zavazadlový prostor4) 2 572 / 2 938

1  řada sedadel2. řada sedadel3  řada sedadel4. řada sedadel

zavazadlový prostor4) 1 600 / 1 967

zavazadlový prostor4) 739 / 1 118

zavazadlový prostor4) 298

dlouhý 
rozvor

délka zavazadlového 
prostoru4), 5) 

v mm

krátký  
rozvor

739

1 118

Easy Entry6)

739

1 118

739

1 118

Easy Entry6)

9sedadlové pakety

1 118

Easy Entry6)

Sériová výbava Kombi (výběr)

• vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
•  boční okna a zadní okno v prostoru pro cestující
•  boční posuvné dveře vpravo
•  dětská pojistka u bočních posuvných dveří
•  sklopná úchytná oka
•  vyhřívání zadních oken
•  asistent pro kompenzaci bočního větru1), 2) NOVINKA 
•   elektronický stabilizační systém1) s brzdovým asistentem, ABS, ASR, EDS  

a asistentem pro rozjezd do kopce
•  robustní gumová podlahová krytina v kabině
•  centrální zamykání se dvěma dálkovými ovladači a aktivací z interiéru 
•  elektrické ovládání oken kabiny
•  elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
•  LED osvětlení interiéru se dvěma čtecími lampičkami ve střešní konzole NOVINKA 
•   rádio „Composition Audio“ se dvěma reproduktory, slot na SD kartu, 

bluetooth hands free sada, USB port NOVINKA

•  2zónová klimatizace „Climatic“ NOVINKA

Místo až pro devět cestujících. Bohatá nabídka paketů sedadel, dva rozvory a dvě 
výšky střechy nabízejí maximální flexibilitu. 

Opěradla všech sedadel lze kompletně sklopit. Při sklopení sedadel vznikne 
obratem rovná ložná plocha. 

Odolné potahy sedadel. NOVINKA    Nové látkové potahy sedadel jsou mimořádně 
odolné proti znečistění. 

Funkce Easy Entry na obou stranách – u vozů s bočními posuvnými dveřmi na obou 
stranách. Komfortní nastupování i vystupování pro cestující na zadních místech.

LED osvětlení interiéru. NOVINKA    LED technologie s nízkou spotřebou energie 
zajišťuje osvětlení interiéru i prostoru pro cestující. 

Vlastnosti

Transporter 6.1 
Kombi

1) V rámci možností daných systémem.     2) Nedodává se pro otevřené nástavby.     3) Výbava na přání.     4) Měřeno na úrovni podlahy vozidla.     5) Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o přibližné hodnoty. Skutečné rozměry mohou být z důvodu výrobních tolerancí odlišné.     6) Na straně bočních posuv
ných dveří, u vozů se dvěma bočními posuvnými dveřmi pak na obou stranách.     7) Nedodává se v kombinaci s funkcí pro přepravu dlouhých předmětů.     8) Měřeno na úrovni ložné plochy.     Na obrázku jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

Vybrané pakety sedadel pro Transporter 6.1 Kombi

   krátký rozvor      dlouhý rozvor

rozměry v mm5)
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rozvor 3 000 / 3 400 / 3 400

délka vozu 5 100 / 5 500 / 5 500
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europalety
800 x 1 200 mm  

palety euro-3
1 000 x 1 200 mm  

pakety sedadel
se 2 nebo 3 sedadly

dlouhý 
rozvor

krátký 
rozvor

výška 
nákla 
dové 
hrany

výška 
bočnic

Vlastnosti

Transporter 6.1 
valník

Sériová výbava valník (výběr)

•  dvojsedadlo spolujezdce s uzamykatelným úložným prostorem7)

•  vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
•  trojsedadlová lavice vzadu s velkým úložným prostorem u provedení s dvojkabinou 
•  sklopné hliníkové bočnice s bezpečnostními zámky
•  sklopný schůdek
•  sklopná úchytná oka
•   elektronický stabilizační systém1) s brzdovým asistentem, ABS, ASR, EDS  

a asistentem pro rozjezd do kopce
•  robustní gumová podlahová krytina v kabině
•  centrální zamykání se dvěma dálkovými ovladači a aktivací z interiéru
•  elektrické ovládání oken kabiny 
•  elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
•  LED osvětlení interiéru se dvěma čtecími lampičkami ve střešní konzole NOVINKA 
•   rádio „Composition Audio“ se dvěma reproduktory, slot na SD kartu, 

bluetooth hands free sada, USB port NOVINKA 

Různé velikosti ložné plochy. V závislosti na počtu sedadel a délce rozvoru vždy 
existuje vhodná varianta pro maximální velikost ložné plochy. 

Až šest míst k sezení plus ložná plocha. Díky variantě s jednokabinou nebo dvoj
kabinou je vždy možné zvolit vhodnou variantu pro individuální účel využití.

Jednokabina se sníženou ložnou plochou. U provedení s jednokabinou je k dispozici 
varianta snížené ložné plochy s mimořádně nízko položenou nákladovou hranou. 

Velikost ložné plochy až 5,7 m2. Největší možnou délku ložné plochy nabízí prove
dení s jednokabinou s dlouhým rozvorem – 2 939 mm4), 8), resp. 2 539 mm4), 8) 
s krátkým rozvorem.

   jednokabina, krátký rozvor      jednokabina, dlouhý rozvor      dvojkabina, dlouhý rozvor

Využití ložné plochy – Transporter 6.1 valník

rozměry v mm5)
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Laky

bílá Candy/šedá Ascot1), 2) NOVINKA

Dvoubarevné lakování Lak s perleťovým efektem

stříbrná Reflex/červená Fortana1), 2) NOVINKA bílá Candy/bronzová Copper Bronze1), 2) NOVINKA bílá Candy/zelená Bay Leaf1), 2) NOVINKA černá Deep1)

1) Výbava na přání.     2) Nedodává se v kombinaci se zadními křídlovými dveřmi, pro modely s vysokou střechou ani pro model Transporter 6.1 valník.     3) Tento lak se na přání dodává také pro modely s vysokou střechou.     Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy 
nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.     Na obrázcích jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy na přání.

béžová Mojave/černá Deep1), 2) NOVINKA stříbrná Reflex/šedá Indium1), 2) NOVINKA stříbrná Reflex/modrá Starlight1), 2) NOVINKA 

 



stříbrná Reflex1), 3)

bílá Candy

béžová Mojave1)

oranžová3)

bronzová Copper Bronze1) NOVINKA  

šedá Pure

šedá Indium1), 3)

šedá Ascot3) NOVINKA

červená Fortana1) NOVINKA 

modrá Starlight1), 3)

červená Kirsch3)

zelená Bay Leaf1) NOVINKA 

Metalické laky

Základní laky Individuální lakování

Na přání může být Transporter 6.1 dodán také  
v mnoha dalších barvách. Informace o rozsáhlé  
nabídce možností individuálního lakování získáte 
u Vašeho prodejce Volkswagen Užitkové vozy.

modrá Ravenna1) NOVINKA 
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03 04

01 02

17"

Potahy sedadel

01 Látka „Double Grid“ v titanově černé1) NOVINKA

02 Látka „Bricks“ v titanově černé2) NOVINKA

03 Robustní látka „Robusta“ v šedé Palladium3), 4) NOVINKA

04 Umělá kůže „Mesh“ v šedé Palladium5)

Sériová výbava pro Transporter 6.1 skříňový vůz, Transporter 6.1 Kombi a Transporter 6.1 valník. Nedodává se pro paket Skříňový vůz Plus.     2) Sériová výbava pro paket Skříňový vůz Plus. Výbava na přání pro Transporter 6.1 
skříňový vůz, Transporter 6.1 Kombi a Transporter 6.1 valník.     3) Výbava na přání pro Transporter 6.1 skříňový vůz, Transporter 6.1 Kombi a Transporter 6.1 valník. Nedodává se pro paket Skříňový vůz Plus.     4) Dodává se 
pouze pro sedadlo řidiče a spolujezdce.     5) Výbava na přání.     6) V závislosti na kombinaci motoru a převodovky.     Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce 
automobilů Volkswagen Užitkové vozy.     Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tisková technologie nemůže reprodukovat barvy a materiály tak, jak vypadají ve skutečnosti.

04

 



01  Ocelová kola se středovými kryty6) 
6 1/2 J x 16. S pneumatikami 215/65 R 16.

02  Ocelová kola s celoplošnými kryty5) NOVINKA  

6 1/2 J x 16. S pneumatikami 215/65 R 16.
03  Kola z lehké slitiny „Clayton“5) 

6 1/2 J x 16. Ve stříbrné barvě. S pneumatikami 
215/65 R 16. 

 
04  Ocelová kola se středovými kryty6)  

7 J x 17. S pneumatikami 235/55 R 17.
05   Kola z lehké slitiny „Aracaju“5) NOVINKA  

7 J x 17. Ve stříbrné barvě. S pneumatikami 
235/55 R 17.

06   Kola z lehké slitiny „Aracaju“5), 7), 8) NOVINKA  
7 J x 17. V černé barvě s leštěným povrchem.  
S pneumatikami 235/55 R 17.

07  Kola z lehké slitiny „Devonport“5) 
7 J x 17. Ve stříbrné barvě. S pneumatikami 
235/55 R 17. 

08  Kola z lehké slitiny „Woodstock“5), 7) 
7 J x 17. V černé barvě s leštěným povrchem.  
S pneumatikami 235/55 R 17.

09   Kola z lehké slitiny „Posada“5), 7) NOVINKA  
7 J x 17. V černé barvě s leštěným povrchem.  
S pneumatikami 235/55 R 17.

10  Kola z lehké slitiny „Springfield“5), 7) 
8 J x 18. Ve stříbrné barvě. S pneumatikami 
255/45 R 18.

11  Kola z lehké slitiny „Springfield“5), 7), 8) 
8 J x 18. V černé barvě. S pneumatikami  
255/45 R 18. 

12  Kola z lehké slitiny „Palmerston“5), 7) 
8 J x 18. V černé barvě s leštěným povrchem.  
S pneumatikami 255/45 R 18.

13  Kola z lehké slitiny „Teresina“5), 7) NOVINKA  
8 J x 18. V černé barvě s leštěným povrchem. 
S pneumatikami 255/45 R 18.  

16"

18"

Kola
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Změny vyhrazeny. · Vydání: září 2019.  
www.vw-uzitkove.cz

Váš prodejce automobilů  Volkswagen Užitkové vozy

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání.  Vyobrazení jsou pouze ilustrativní 
a odpovídají stavu produktu v době vydání katalogu. Údaje o  výbavě automobilu a technických datech vycházejí z podmí
nek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku  tohoto kata logu. Na případné odchylky pro Českou republiku se 
prosím informujte u svého prodejce  automobilů  Volkswagen. Změny vyhrazeny. DSG® a 4MOTION® – v České republice 
i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není 
v tomto  dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez 
předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých 
vozů. Všechny vozy značky  Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou 
být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na 
adrese www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci 
Německa bezplatná.

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného připojení k internetu. S ním jsou 
na území Evropy spojené náklady za datové přenosy, které s výjimkou služby „Streaming & Internet“ hradí společnost 
Volkswagen AG. Pro využívání služeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťo
vána externím mobilním poskytovatelem Cubic Telecom a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha 
evropských zemích. Informace o cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com. 
O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je 
možné využívat internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například 
chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné 
pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem 
mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – 
zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming).
 
Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému 
iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobil
ním operátorem.

Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto slu
žeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, resp. může být jinak nastaven. 
Bližší informace získáte na adrese www.volkswagen.com/weconnect a/nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. 
Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.


