
 Celkem vč. DPH   2 685 363,- Kč *

 Celkem bez DPH  2 219 309,- Kč *
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

 24 565,- Kč *

 75 815,- Kč *

 0,- Kč *

 2 187 818,- Kč *

Palivo

Diesel

Pohon

Pohon všech kol

Převodovka

Aut. DSG7

Výkon

   150 kW / 204 koní

Objem

 1968 cm3

Model

Multivan 6.1 HL TDI 4MOT DSG KR

Diesel / 2.0 l / 150 kW (204 koní) / Aut. DSG7

   Spotřeba paliva 8,63 l/100km *

   Emise CO2: 226 g/km *

Design

 Potah Látka nebo kůže Titanově čená / šedá Palladium

 Vnější lakování Stříbrná Reflex/červená Fortana

18" kola z lehké slitiny "Palmerston":
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Dekorační lišta interiéru "Pewter Wave

Celková hmotnost vozidla 3 080 kg

Boční posuvné dveře vpravo

Boční posuvné dveře vlevo a vpravo, el.:

elektrické ovládání bočních posuvných dveří vlevo a 

vpravo

servodovírání

Bederní opěrky předních sedadel, man.:

bederní opěrka řidiče a spolujezdce

obě manuálně nastavitelné

nelze pro dvojsedadlo spolujezdce

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Alarm s ostrahou vnitřního prostoru:

houkačka

senzor naklonění vozu

záložní houkačka

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (bezpečnostní pojistka, možnost uzavření 

zevnitř)

Airbag řidiče a spolujezdce:

možnost deaktivace airbagu spolujezdce

Adhezivní fólie na B-sloupku:

barva Glossy Black

2x USB rozhraní (typ C) + 2x USB:

2x umístěné na přístrojové desce (typ C)

kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone

2x USB pro nabíjení v prostoru levého C-sloupku v prostoru pro 

cestující

2 otočná sedadla v 1. řadě sedadel v

prostoru pro cestující:

posuvná

sklopná

demontovatelná

2 funkční klíče

2. řada sedadel v prostoru pro

cestující:

trojsedadlo se sklopným opěradlem s možností lůžkové 

úpravy

17" podvozek:

17" brzy vpředu, 16" brzdy vzadu

pouze pro 17" kola a větší

12 V zásuvka v kabině řidičeSériová výbava
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě:

kliky dveří lakované v barvě vozu

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu

řidiče

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

nepřímé měření tlaku v pneumatikách

upozornění při změně tlaku

Komfotní obložení stropu v kabině

řidiče a prostoru pro cestující

Komfortní LED osvětlení v prostoru pro

cestující

Koberečky v kabině řidiče

Klimatizace "Climatronic":

3zónová automatická klimatizace s dalším ovládacím panelem v prostoru pro 

cestující

druhým výparníkem

přihřívač motoru

ISOFIX na sedadlech v prostoru pro

cestující

Ergonomické hlavové opěrky:

pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné

v prostoru pro cestující výškově a sklonově 

nastavitelné

účinně tlumí nárazy hlavy při nárazu do vozidla zezadu

Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:

vozy s registrací M1

Elektromechanický posilovač řízení:

servořízení závislé na rychlosti jízdy

výškově a sklonově nastavitelný tříramenný 

volant

Dodatečné opatření ke snížení hluku

Digitální příjem rádia (DAB+)

Digital Cockpit:

10,25"

barevný LCD displej

asistent rozpoznání únavy řidiče

zrcadlení mapových podkladů možné pouze v kombinaci s navigací "Discover 

Pro"

Dětská pojistka bočních posuvných dveří

Grey"
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Navigace "Discover Media Plus":

8" barevný dotykový display

2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)

FM/AM

6 reproduktorů

vnitřní uložiště 32 GB

WLAN / App-Connect

hlasové ovládání

možnost připojení k internetu

funkce Streaming & Internet

eCall

We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení 

služeb

Nástupní schůdek - osvětlený "HIGHLINE"

Nástupní madlo na straně řidiče i

spolujezdce

Nářadí a zvedák

Multikolizní brzda

Multifunkční stolek:

samostatné vodicí drážky

otočná deska

přihrádky

Multifunkční kožený volant

Mřížka chladiče:

černě lakovaná

5 chromovaných lišt

chromované lišty v dolní části mřížky chladiče

Možnost deaktivace ASR:

tlačítko pro deaktivaci ASR

všechny ostatní funkce ESP beze změny

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním:

statické přisvěcování do zatáček

Loketní opěrky řidiče a spolujezdce

LED diodové světlomety vpředu i vzadu:

automatické nastavení výšky světel

LED diodové denní svícení

LED diodové světlomety vpředu

LED diodové zadní světlomety

Lakované nárazníky v barvě vozu

zrcátka lakovaná v barvě vozu

noha zrcátka lakovaná ve vysokém černém lesku
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

 0,- Kč *

Zatmavená skla v prostoru pro cestující

Privacy:

determální skla v kabině řidiče

Zadní stěrač s vyhříváním:

stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem

vyhřívání pro zadní okno

We Connect Plus 1 rok, poté možnost

dokoupení služeb

Vyhřívání předních sedadel:

odděleně nastavitelné

Vyhřívané trysky ostřikovačů, indikátor:

indikátor stavu kapaliny ostřikovačů

Úchytná oka v podlaze

Tempomat s omezovačem rychlosti

Sluneční clony na bočních oknech:

pro okna v prostoru pro cestující

Přihřívač motoru

Podlaha s kobercovou krytinou:

v prostoru pro cestující

Palubní deska komfortní:

spodní část v barvě Titanum Black

chromové prvky

Paket "Světla a výhled":

automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving 

home"

vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

dešťový senzor pro stěrače předního skla

Paket "CHROM":

chromové boční a zadní lišty

chromové ohraničení mlhových světlometů

mřížka chladiče - 5 chromových lišt

mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do 

zatáčky

Ovládání osvětlení palubních přístrojů

Odpadkový koš ve dveřích řidiče
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

 3 549,- Kč *6U2

 13 681,- Kč *4X8

 8 313,- Kč *4JN

 8 313,- Kč *4FN

 16 866,- Kč *3U5

 4 009,- Kč *3S4

 4 325,- Kč *2P5

 1 390,- Kč *1PB

 26 092,- Kč *1D2

 1 906,- Kč *0F5

 -9 425,- Kč *$G3$S11G8

 0,- Kč *$3RVolitelná výbava Potahy sedadel "Artvelour":

microfleece

Bez plnohodnotného rezervního kola:

samolepicí dojezdová sada Tire set

Palivová nádrž 80 l (diesel)

Tažné zařízení odnímatelné,uzamykatelné:

včetně stabilizace přívěsu
maximální zatížení tažného zařízení závisí na celkové hmotnosti vozidla (upraveno s 
ohledem na maximální přípustnou hmotnost soupravy)

Bezpečnostní šrouby proti odcizení:

pouze ve spojení s koly z lehkých slitin

Ochrana zadního nárazníku černá:

vnitřní ochrana nákladové hrany nerezová
černá ochrana horní plochy zadního nárazníku

Lišty pro uchycení střešního nosiče

Multiflexboard:

kovová konstrukce k prodloužení spací plochy, matrace (odpadá kryt zavazadlového 
prostoru)

Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno

vzadu vlevo v prostoru pro cestující

Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno

vzadu vpravo v prostoru pro cestující

Boční a hlavové airbagy:

boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce
hlavové airbagy v prostoru pro cestující

Zesílené těsnění dveří:
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

 74 854,- Kč *PAQZI8R27

 31 089,- Kč *P7C

 4 154,- Kč *NY3

 0,- Kč *J22

 18 396,- Kč *EJ8

 5 844,- Kč *9Z3

 10 038,- Kč *9IJ

ochranné prvky proti prachu

Telefonní rozhraní "Comfort":

induktivní připojení telefonu na anténu rádia, induktivní dobíjení (kompatibilní s 
vybranými typy mobilních telefonů)

Zásuvka 230 V v prostoru řidiče:

s funkcí dobíjení
funkční i při vypnutém motoru
s měničem napětí

Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000:

2 + 3 roky / 200 000 km
platí co nastane dříve
prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny
záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny 
dodatečně (úpravy, příslušenství)
v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 
000km, podle toho, co nastane dříve

Pneumatiky 255/45 R18 103 H XL:

s optimalizovaným valivým odporem

Standardní baterie a zesílený alternátor

Adapt. podvozek DCC s volbou režimů II:

adaptivní regulace podvozku DCC
dynamický podvozek
možnost volby jízdních režimů

Asistenční systémy řidiče Plus:

navigace "Discover Pro" (9,2" barevný dotykový display, 2x USB typ C + 2x USB typ C na B-
sloupku vlevo, FM/AM, 6 reproduktorů, vnitřní uložiště 64 GB, WLAN / App-Connect, 
možnost připojení k internetu, funkce Streaming & Internet, eCall nouzový systém, We 
Connect Plus 3 roky) - "Lane Assist" a "Side Assist"
systém varování při opuštění jízdního pruhu
systém rozpoznávání dopravních značek
asistent pro změnu jízdního pruhu
upozorňuje na vozidla v okolních jízdních pruzích
systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní 
brždění v případě hrozící kolize
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

 16 220,- Kč *ZEH

 58 669,- Kč *Z2O1Z3

 2 739,- Kč *UG5

 24 728,- Kč *QA6

 2 439,- Kč *PB1

 15 164,- Kč *PAU

Light Assist (automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu 
v protisměru)
systém rozpoznávání dopravních značek
multifunkční kožený volant
Front Assist s adaptivním tempomatem do 210 km/h
zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu
funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s 
automatickou převodovkou do úplného zastavení
automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
dešťový senzor pro stěrače předního skla
vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívaná

Trailer Assist IV:

zpětná kamera, dynamické vodící linky
asistent pro couvání s přívěsem
park Assist
parkpilot vpředu a vzadu s aktivní ochranou boků

Paket Bulli:

osvětlení nástupního schůdku s nápisem "Bulli"
označení "Bulli" na nárazníku

2 integrované dětské sedačky:

2 jednotlivá otočná sedadla v 1. řadě sedadel: sedačka pro děti skupiny od 15 do 36 kg

Offroad asistent pro sjezd z kopce

Zimní paket Plus:

determální vyhřívané čelní sklo se speciální povrchovou úpravou
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
indikátor stavu kapaliny ostřikovačů
vyhřívání předních sedadel
nezávislé horkovzdušné topení (spínací hodiny, dálkové ovládání, přihřívač motoru)
druhý akumulátor s oddělovacím relé (75 Ah, AGM), monitoring stavu baterie
rozhraní pro připojení úpravců IS2 (svorkovnice pod sedadlem řidiče, programovatelná 
jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce rozhraní CIA447, J193,
monitoring druhé baterie, bez telematiky)

Zadní výkl. dveře elektricky ovládané:

servodovírání zadních výklopných dveří
elektrické ovládání otevření a zavření zadních výklopných dveří
bez možnosti odjištění zevnitř
okno zadních výklopných dveří vyhřívané, se stěračem a ostřikovačem
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

 13 865,- Kč *ZQ2

 39 947,- Kč *ZNN Sedadlo řidič a spolujezdec el.nastav.:

sedadlo řidiče i spolujezdce elektricky nastavitelné
nastavitelná ve 12 směrech a funkcí memory pro sedadlo řidiče
sedadla nejsou otočná
elektricky ovládané bederní opěrky sedadel řidiče a spolujezdce
s vyhříváním obou předních sedadel

Paket pro přenocování ve voze:

záclonky
potah na 2. řadu sedadel
3 plastové šuplíky pod trojlavicí
2 odpadkové koše ve dveřích
malá lampička
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Emise NOx

Emise částic

Emisní norma

Rozvor

Délka (bez tažného zařízení)

Šířka (bez zrcátek)

Výška (bez podélníků)

Maximální povolené zatížení tažného zařízení

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy

Hmotnost nebrzděného přívěsu

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)

Maximální povolené zatížení zadní nápravy

Maximální povolené zatížení přední nápravy

Maximální přípustná celková hmotnost

Hlučnost

Maximální rychlost

Převodovka

Pohon

Počet válců

Zdvihový objem

Maximální výkon spalovacího motoru

Palivo

Míst k sezení

Počet dveří

Typ karoserie

Technické údaje Obecné informace

 Kombi

 5

 7

Motor

 Diesel

 150 kW (204 koní)

 1 968 cm3

 4

 Pohon všech kol

 Aut. DSG7

Jízdní vlastnosti

 199 km/h

 69 dB

Hmotnost

 3 080 kg

 1 620 kg

 1 575 kg

 2 500 kg

 750 kg

 5 300 kg

 100 kg

Rozměry

 1 950 mm

 1 904 mm

 4 904 mm

 3 000 mm

Hodnoty spotřeby a emisí

 EURO 6 AP

 0,00065 PM

 0,0465 g/km
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Počet bezeškodných měsíců

Váš věk

Spoluúčast

Limit pojištění skel

Popis balíčku pojištění

Varianta značkového pojištění

Pojišťovna

Měsíční splátka pojištění

Měsíční splátka úvěru

RPSN*

Úroková sazba

Celková platba úvěru včetně pojištění

Výše úvěru

Měsíční splátka vč. DPH

Poslední nerovnoměrná splátka

Doba splácení

Splátka předem

Cena vozu pro financování
Moje financování

Volkswagen Financial Services

Parametry financování

 2 685 363 Kč

 40 %

 36 měsíců

 50 %

 23 908 Kč

 1 611 218 Kč

 2 203 367 Kč

 7,00 %

 13,94 %

 16 124 Kč

 7 784 Kč

Parametry pojištění

 Generali Česká pojišťovna a.s.

BASIC Volkswagen Pojištění 

 Generali Česká

Volkswagen Pojištění Generali 

 Česká pojišťovna BASIC (nový koeficient stáří vozu)

 10 000 Kč

 5 %

 46 a více let

 36

Volkswagen CHYTŘE | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění součástí splátek | 
Podmínky: doba splácení 24 až 60 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 
Nerovnoměrná poslední splátka 20% až 60% z pořizovací ceny vozu | Platnost: Do odvolání
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21 %, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím 
Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně 
vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty.

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem Porsche Česká republika s.r.o., včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci 
vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových 
vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP 
a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené 
díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu 
elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC 
(New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO  zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.2

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

V současné době nelze vypočítat přesnou spotřebu a hodnoty CO .2


