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Highline.Het origineel in 
een nieuw jasje:  
de Multivan.
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Een blikvanger, 
zelfs in zijn zesde generatie.

De Multivan is al 65 jaar lang de ideale reisgenoot. 
Hij voldoet aan de vele eisen van het dagelijkse leven en  
de vrije tijd van de inzittenden. Veelzijdigheid, kwaliteit en 
perfectie tot in de kleinste details. De ruime afmetingen en 
het flexibele ruimteconcept vergemakkelijken uw dagelijkse 
werkzaamheden. Het mooie design, de interieuruitrusting  
van topkwaliteit en de hypermoderne infotainmentsystemen 
onderstrepen de functionaliteit en stijl van de auto.  
Geavanceerde rijassistentsystemen en bijzonder efficiënte 
motoren zijn nog een voorbeeld van de vele voordelen van  
de Multivan.
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De introductie van de klassieke camper - de T1 - was het begin van 
een ongekend succes. In Duitsland stond de T1 bekend als ‘Bulli’,  
een combinatie tussen de woorden voor bus en bestelwagen, wat de 
veelzijdigheid van de auto perfect omschrijft. De Multivan vertaalt 
deze multifunctionaliteit naar een modernere vorm, en zou wel eens 
het volgende icoon op vier wielen kunnen worden. 

Niet alleen praktisch, 
ook geliefd.
    Al 65 jaar origineel.



Gedurfd, 
grensverleggend design.
   Strakke lijnen en krachtige vormen 
   voor een opmerkelijke verschijning.

Het verfijnde design van de Multivan wordt gekenmerkt door  
strakke lijnen en contouren. De geavanceerde ledtechnologie  
van de koplampen biedt een groot lichtvolume, duurzaamheid  
en een lichtspectrum dat lijkt op daglicht. 
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Zelfs aan de achterkant laat de Multivan de wereld zien  
hoe dynamisch een grote auto kan zijn. Horizontale lijnen 
onderstrepen de breedte van de achterkant. Het extra grote 
achterraam laat de juiste hoeveelheid licht binnen voor  
goed zicht. De achterlichten benadrukken de onmiskenbare 
uitstraling van de auto. 

Het design. 
   Een blikvanger vanuit elke hoek.

 | 08 | 09Exterieur  | De Multivan



De Multivan biedt veel meer dan alleen een heleboel ruimte.  
Zijn ongeëvenaarde flexibiliteit is ideaal voor mensen die altijd  
onderweg zijn. Met tot zeven comfortabele stoelen1), genieten u en 
uw passagiers van voldoende hoofd- en beenruimte, zelfs op de 
tweede en derde zitrij. Uniek: de individuele stoelen op de tweede 
zitrij kunnen in een handomdraai  eenvoudig gedraaid worden,  
zodat passagiers naar achteren kijken. Hier is geen complexe  
hermontage vereist (afb. 01). Om meer ruimte te creëren voor  
bagage of boodschappen, kunt u de individuele stoelen en de  
zitbank verwijderen, terwijl de vele bevestigingsogen helpen  
voorkomen dat uw bagage verschuift tijdens het rijden. 

Het perfecte zicht vanuit elke stoel in de auto is één van de  
voorbeelden van de hoge norm die aan de Multivan is gesteld.  
Het interieur onderscheidt zich ook door materialen en afwerking 
van topkwaliteit, die vooral opvallen op het luxueus
uitgevoerde dashboard.

Het interieur.
   Comfortabel, luxueus  
   en ruimte voor maximale  
   flexibiliteit.

01
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1) Tot acht stoelen in de Multivan Comfortline met verlengde wielbasis. 





01

Ook de infotainmentsystemen vallen op. Met de innovatieve touch 
screens zijn de radiosystemen en het optionele navigatiesysteem  
bijzonder gebruiksvriendelijk. De optioneel verkrijgbare mobiele  
online dienst App-Connect (afb. 01) geeft geselecteerde apps 
zelfs weer op het touch screen van de radio- of navigatiesystemen  
en maakt op die manier een ergonomische en veilige bediening van 
smartphone functies mogelijk.  Ook verkrijgbaar is de mobiele online 
dienst Car-Net Guide & Inform, die navigeren nog makkelijker  
maakt. Het ‘Comfort’ telefoonsysteem biedt uitstekende ontvangst 
voor uw smartphone. Dankzij de elektronische stemversterking kunt 
u eenvoudiger communiceren met passagiers op de achterbank. 

Eersteklas comfort
en infotainment.
   Cockpit van topkwaliteit en  
   innovatieve mobiele online services.
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Nieuwste generatie motoren die 
voldoen aan de Euro 6-emissienorm.
   Uitzonderlijk laag brandstofverbruik met nog meer vermogen.

DSG versnellingsbak met twee koppelingen (niet afgebeeld). 
De optionele zeventraps DSG versnellingsbak met twee koppelingen 
biedt volledig automatisch schakelen zonder onderbreking van het 
vermogen, voor bijzonder veel rijcomfort. De bestuurder kan kiezen 
tussen een normale en sportstand. 

De nieuwe generatie motoren biedt indrukwekkend laag  
brandstofverbruik – zonder in te boeten aan rijplezier. Uiteraard 
voldoen de nieuwe TDI-motoren aan de Euro 6-emissienorm. De 
2.0 l TDI-motor met 150 kW is uitzonderlijk krachtig, maar heeft 
toch een laag brandstofverbruik. 

DCC Dynamic Drive Control (niet afgebeeld). Het optionele DCC 
Adaptive Chassis Control verbetert de besturing van de auto en kan 
met een druk op de knop aangepast worden aan uw persoonlijke 
voorkeur. U kunt kiezen uit NORMAL, SPORT of COMFORT.  



De dieselmotoren.

2.0 l TDI (84 kW)

2.0 l TDI (75 kW)

De Multivan behaalt dankzij de standaard  
aanwezig BlueMotion Technology een  
baanbrekend brandstofverbruik. 

2.0 l TDI (110 kW)

2.0 l TDI (150 kW)
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01

BlueMotion Technology draagt significant bij aan het lagere 
brandstofverbruik en de uitstoot van de Multivan. Zo zet hij  
de standaard voor duurzame mobiliteit. BlueMotion Technology 
wordt standaard geleverd op de nieuwe generatie TDI-motoren 
die voldoen aan de Euro 6-emissienorm. Het omvat: recuperatief 
remmen, banden met geoptimaliseerde rolweerstand en  
start-/stopsysteem. 

Recuperatief remmen (niet afgebeeld). Dit laadt de accu van de 
auto op tijdens het uitrollen en remmen, zodat de motor minder 
belast wordt en het brandstofverbruik gereduceerd wordt.  
 
Banden met geoptimaliseerde rolweerstand (niet afgebeeld). De 
nieuwe Multivan maakt contact met het wegdek via banden met 
geoptimaliseerde rolweerstand. De lage rolweerstand verlaagt het 
brandstofverbruik, en dus ook de CO2-uitstoot. 
 
01  Start-/stopsysteem. (afb. 01) Na de auto in zijn vrij te  
zetten en de koppeling los te laten, wordt de motor automatisch 
uitgeschakeld, bijv. bij rood licht. De motor start automatisch  
als u de koppeling intrapt.

Topefficiency met 
BlueMotion Technology.
   Standaard technologie  
   voor meer brandstofbesparing.



Met de Multivan beschikken bestuurders over de ideale reisgenoot 
om zelfs de meest uitdagende wegen eenvoudig te bedwingen, 
zelfs als ze de gebaande paden achter zich laten. De optionele 
4MOTION permanente vierwielaandrijving verdeelt indien nodig 
het koppel tussen de voor- en achteras naar alle vier de wielen.  
Het resultaat: perfecte grip op de weg, waar u ook rijdt. 

Dé off-road referentie.
   Unieke combinatie tussen de 4MOTION vierwielaandrijving 
   en DSG versnellingsbak met twee koppelingen.

De generatie 4MOTION vierwielaandrijving. De optionele  
4MOTION vierwielaandrijving is nu voorzien van een  
Haldex-koppeling. Voordelen zijn een lager gewicht en  
een verbeterde besturing en dynamiek. 
 
4MOTION vierwielaandrijving met DSG. De Multivan is de  
enige auto in zijn klasse beschikbaar met de optionele 4MOTION 
vierwielaandrijving en zeventraps DSG versnellingsbak met twee 
koppelingen (afb. 01). Geniet van meer rijcomfort op bergachtig 
terrein, dankzij volledig automatisch schakelen. 
 
Down-hill Assist. Dankzij dit optionele systeem kunt u veilig  
en op een gecontroleerde manier op hellingen naar beneden  
rijden, omdat het motormanagement de snelheid van de motor  
kan reguleren en indien nodig kan remmen.  
 
Mechanisch sperdifferentieel. Het optionele systeem is  
beschikbaar voor de achteras in combinatie met de optionele  
4MOTION vierwielaandrijving. De auto start veel eenvoudiger  
in lastige omstandigheden, zoals offroad.

01
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De Multivan is net zo veelzijdig als de wensen en eisen van de 
mensen die erin rijden. Het interieur is niet alleen bijzonder ruim, 
maar heeft ook een gezellige, uitnodigende sfeer. De Multivan 
is dan ook een gemakkelijke keuze. Net als het kiezen van uw 
favoriete uitvoering.

De veelzijdigste auto 
in zijn klasse.

De Multivan | Comfortline en Highline18 | 19 | 



20
24

Highline.

Comfortline.
Pagina

Pagina



Vergroot de cabine met 40 cm voor nog meer mogelijkheden.  
Op verzoek kan de auto comfortabel ruimte bieden aan tot wel 
acht mensen op individuele stoelen - ideaal voor groepsuitjes,  
bijvoorbeeld. In dit geval is de auto niet voorzien van andere  
elementen, zoals de grote tafel in het zijpaneel, en de opberg- 
vakken in de zijkanten. Een tafel in het midden met aparte rails  
is op verzoek leverbaar. En in het zeldzame geval dat u geen  
passagiers aan boord heeft, is er genoeg ruimte voor grote  
stukken bagage, dankzij het royale ruimteconcept.

40 cm langer voor nog 
meer mogelijkheden.
   De Multivan Comfortline  
   met lange wielbasis.

Vergelijk de korte wielbasis 
met de lange wielbasis: 0,9 m3 

extra bagageruimte (als de 
stoelen in de cabine 

verwijderd zijn).

40
cm

Standaard 
7 stoelen.

Standaard 
7 stoelen.

Optioneel 
8 stoelen.
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Ideaal voor iedereen die op zoek is naar een nog comfortabelere 
rijervaring. Met de Multivan Comfortline – hier afgebeeld met  
de optionele metallic lakkleur Chestnut Brown – is elke reis zo  
comfortabel dat de bestemming er niet meer toe doet: of u nu een 
weekendje weg gaat, een spontane stedentrip maakt of op bezoek 
gaat bij familie en vrienden.

Ideaal voor iedereen die op 
zoek is naar meer comfort.
   De Multivan Comfortline.

Slim railsysteem met draaiende stoelen voor onbeperkte flexibiliteit.

Ruimte voor zeven mensen op stoelen met ‘Pandu’ stoelbekleding 
in Titanium Black of Moonrock. De twee individuele stoelen in de 
passagierscabine kunnen 360 graden draaien, en de inklapbare tafel 
kan opgeborgen worden in het zijpaneel om ruimte te besparen. De 
‘Dark Silver Brushed’ inzetstukken en de matten van topkwaliteit 
geven de cabine een stijlvolle uitstraling. De cockpit is voorzien  
van een luxe dashboard met het optionele met leer beklede  
multifunctionele stuurwiel, ‘Climatic’ airconditioning en de radio 
’Composition Colour’, plus een aantal handige opbergvakken.  
 
01  Comfortbekleding. Ventilatiegaten in de dakbekleding leveren 
frisse lucht aan de cabine, en gaan het beslaan van de zijramen  
tegen. De ingebouwde draaibare leeslampen kunnen individueel 
versteld worden. 
 
02  Instrumentenpaneel met multifunctioneel display ‘Plus’. Het 
monochroom TFT-display toont up-to-date reisinformatie, inclusief 
buitentemperatuur, bereik, gemiddelde snelheid en brandstof- 
verbruik.

Zie pagina's 30-31 voor een overzicht van de standaarduitrusting.

01

Standaard
7 stoelen.

De uitrusting van 
de Multivan Comfortline.

De Multivan | Comfortline22 | 23 | 
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Beide schuifdeuren kunnen met de schakelaar op de middenconsole of de afstandsbediening 
elektronisch geopend en gesloten worden.

Ideaal voor mensen die alleen het beste verwachten van een MPV. 
De Multivan Highline - hier afgebeeld in de optionele metallic  
lakkleur Mojave Beige - heeft een heleboel topuitrustingen en  
een bijzonder stijlvolle uitstraling. 

Ideaal voor iedereen die op 
zoek is naar iets bijzonders.
   De Multivan Highline.
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De zeven stoelen zijn voorzien van Alcantara-bekleding in 
Titanium Black. De twee individuele stoelen in de passagierscabine 
kunnen 360 graden gedraaid worden. De optionele multi func-
tionele tafel beschikt over zijn eigen rails en kan ingeklapt en 
opgeslagen worden tussen de individuele stoelen om ruimte 
besparen. Het getinte glas beschermt u tegen nieuwsgierige ogen, 
terwijl het alarmsysteem uw eigendommen beschermt tegen 
diefstal. De bestuurdersruimte is voorzien van een luxueuze 
dashboard met een leer bekleed fraai vormgegeven multifunctioneel 
stuurwiel, ‘Climatronic’ airconditioning met 3 zones en het nieuwe 
audiosysteem ‘Composition Colour’, plus  
een aantal handige opbergvakken. 
 
01   Elektronische stemversterking. Een microfoon boven de  
bestuurdersstoel biedt stemversterking in de passagierscabine. 
 
02  Instrumentenpaneel met multifunctioneel display ‘Premium’.  
Het TFT-kleurendisplay toont recente reisinformatie, inclusief buiten-
temperatuur, bereik, gemiddelde snelheid en brandstofverbruik. 

De uitrusting van de 
Multivan Highline.

Zie pagina's 30 - 31 voor een overzicht van de standaarduitrusting.

01

Standaard
7 stoelen.

02
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Veiligheid, comfort en functionaliteit stonden voorop bij de ont-
wikkeling van de Multivan met dubbele cabine. De mogelijkheden 
van deze bedrijfswagen zijn eindeloos. Zo is er plaats voor vier of 
vijf personen en volop ruimte voor verschillende soorten lading. 
Het passagiersdeel kan geheel naar eigen inzicht worden ingericht 
met de 3-zitsbank of de luxe stoelen voorzien van armleuningen. 
De Multivan Dubbele Cabine Comfortline is leverbaar met korte-  
en lange wielbasis. De korte wielbasis bedraagt 3000 mm en de 
lange wielbasis is 4300 mm. De Multivan Dubbele Cabine Highline 
is alleen met korte wielbasis leverbaar.

De Multivan Dubbele Cabine Comfortline is standaard uitgerust met 
een 3-zitsbank of twee in lengte verstelbare stoelen. De instaptrede 
bij de schuifdeur is voorzien van een verlichtingspunt. Zowel de 
vloer van de passagiersruimte als de laadvloer is bekleed met tapijt. 

De Multivan Dubbele Cabine Highline is standaarduitgerust met twee 
schuifdeuren, privacyglas en Alcantara stoelbekleding. Daarnaast 
heeft de Highline ook een multifunctionele tafel in schuifrails met  
bekerhouders, asbak en opbergvakken en een apart inschakelbare  
en bedienbare airconditioning in de passagiersruimte.

Dubbele Cabine.
   Extra mogelijkheden met de  
   Multivan Dubbele Cabine.
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Exterieur

 – 16 inch of 17 inch onderstel met een 17 inch remsysteem*
 – Bumpers in carrosseriekleur
 – Buitenspiegels en handgrepen in carrosseriekleur
 – H7 Halogeen koplampen
 – Getint glas
 – Zwarte grille met chromen inleg

Interieur

 –  In hoogte verstelbare comfortstoelen op de eerste zitrij met  
lendensteun en met 2 armleuningen voor beide voorstoelen

 – 2 draaibare stoelen op de 2e zitrij, in lengte verstelbaar en met 
ISOFIX-bevestigingspunten

 – 3-Zitsbank met ligfunctie, ISOFIX-bevestigingspunten op de  
buitenste twee zitplaatsen voor twee kinderzitjes en ruimte voor 
langere ladingen

 – Bevestigingssysteem voor traploze zitpositionering
 – Comfort dasboard met brede middenconsole,  afsluitbaar  
dashboardkastje en opbergvak met klep bovenop

 – Tapijt op de vloer
 – Handgrepen aan de bestuurders- en passagierskant

Functie

 – Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
 – Elektrisch bedienbare ruiten in voorportieren
 – Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
 – 12-Volt aansluiting
 – Stof- en pollenfilter
 – Extra verwarming voor passagierscabine
 – Comforthemel in de passagiersruimte met 2 rijen luchtstroom-
openingen en ingebouwde draaibare leeslampen

 – Audiosysteem 'Composition Colour' met telefoonvoorbereiding 
en 6 luidsprekers

Veiligheid

 – Airbagsvoor de bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar)
 – Zij- en hoofdairbags voor de bestuurder en bijrijder
 – Stuurwiel individueel instelbaar in diepte en hoogte
 – Elektronisch Stabiliteits Programma (ESC) met Remassistent 
(BAS), Anti-Blokkeersysteem (ABS), Aandrijfslipregeling (ASR), 
Elektronisch sperdifferentieel (EDS) en Hill-hold control

 – Kinderslot op de schuifdeur in de passagierscabine
 – Dimbare binnenspiegel
 – Dagrijverlichting
 – 6 bevestigingsogen voor het vastzetten van bagage

De Multivan met een rijke 
standaarduitrusting.

*Afhankelijk van de combinatie motor-versnellingsbak.     Afbeelding bevat optionele extra's tegen extra kosten.     

Standaarduitrusting van de 

Multivan-uitvoeringen.
De Multivan | Standaarduitrusting30 | 31 | 



Exterieur

 – 16 inch lichtmetalen velgen 'Clayton' of  
17 inch lichtmetalen velgen 'Devonport'*

 – Schuifdeur, rechts
 – Ook beschikbaar met langere wielbasis

Interieur

 – 'Pandu' stoelbekleding in Titanium Black of Moonrock
 – Inklapbare tafel, kan opgeborgen worden in het zijpaneel  
(korte wielbasis)

 – Boordcomputer 'Plus' met vermoeidheidsherkenning
 – Decorafwerking 'Dark Silver Brushed'
 – Stoffen inleg in de zijpanelen

Functie

 – 'Climatic' airconditioning
 – Met leder bekleed stuurwiel en pookknop

Veiligheid

 – Elektronische wegrijblokkering

Exterieur

 – 17 inch lichtmetalen velgen 'Cascavel' in zilver
 – Chroompakket (chromen inleg op de zijkant en achterkant plus 
chromen lijst op de onderste luchtinlaat

 – Mistlampen met bochtenverlichting
 – Schuifdeuren rechts en links
 – Dynamisch onderstel (ong. 20mm verlaagd)
 – Privacy glass

Interieur

 – 'Alcantara' stoelbekleding in Titanium Black
 – Inklapbare middenarmsteun in 3-zitsbank
 – Boordcomputer 'Premium' met vermoeidheidsherkenning
 – Vloermatten in de cabine
 – Decorafwerking 'Structural X'
 – Uitklapbare chromen kapstok in achterklep
 – Instaptrede met roestvrijstalen inleg
 – Roestvrijstalen beschermstrip op laaddorpel
 – Multifunctionele tafel in schuifrails

Functie

 – 'Climatronic' airconditioning met 3 zones
 – Servotronic, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
 – Multifunctioneel lederen stuurwiel en met leer beklede pookknop
 – Elektrische bedienbare schuifdeuren
 – Elektrisch bedienbare achterklep
 – Stoelverwarming voor de voorstoelen

Veiligheid

 – Diefstalalarm met wegrijblokkering, interieurbewaking en  
hellingsensor

 – Licht en zicht pakket met licht- en regensensor, automatische 
dimmende binnenspiegel, automatische stadslichtschakeling  
en coming- leaving home functie

pagina 24pagina 20

Extra standaarduitrusting van de nieuwe 

Multivan Comfortline.
Extra standaarduitrusting van de nieuwe 

Multivan Highline.



| CL | Comfortline   | HL | HighlineStandaard   Optioneel

02  Cruise control Vanaf ongeveer 30 km/u 
kan de Cruise control een door u ingestelde 
snelheid behouden. U kunt uw voet van het 
gaspedaal afhalen, en de evenwichtige 
rijstijl bespaart brandstof.     | CL | HL |

03  ‘Climatic’ airconditioning Deze half-
automatische airconditioning beschikt over 
een interieursensor, en vergelijkt constant 
de binnentemperatuur met de gewenste 
temperatuur in de cabine. Het zorgt ook 
voor een optimale luchtstroom in de 
cabine.      | CL |

0403

0201

01  Met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel. Dit biedt veel grip en is zeer gebruiks-
vriendelijk. Het radio- of navigatiesysteem, een mobiele telefoon of de cruise control 
kunnen bediend worden met de toetsen op het stuur. Het is zowel in hoogte als in lengte  
verstelbaar en dat biedt de bestuurder veel comfort. Servotronic elektromechanische 
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging is optioneel beschikbaar. Het zorgt voor makkelijk 
sturen in bochten en tijdens parkeren, en zorgt voor meer comfort bij hogere snelheden.       
| CL | HL |

Alarmsysteem (niet afgebeeld). Geluid- en visuele signalen waarschuwen u indien er  
ingebroken wordt. Dit alarmsysteem is SCM goedgekeurd (Klasse 3).     | CL | HL |

04  ‘Climatronic’ airconditioning met 3 
zones Dit systeem beschikt over 3 instelbare 
temperatuurzones voor de bestuurder, 
bijrijder en passagiers achterin.  
Het herkent de intensiteit van de zon  
en de buitentemperatuur, en past de lucht-
stroom daaraan aan. De automatische 
luchtrecirculatiefunctie met luchtkwaliteit-
sensor zorgt voor een prettig klimaat.     
| CL | HL |

Verwarmbare voorruit (niet afgebeeld).  
Garandeert uitstekend zicht door de 
voorruit, zelfs bij vochtig en koud weer.      
| CL | HL | 

Verwarmbare achterruit (niet afgebeeld). 
Garandeert uitstekend zicht door de 
achterruit, zelfs bij vochtig en koud weer.     
| CL | HL | 
 
Stoelverwarming (niet afgebeeld). Voor de 
stoelen van de bestuurder en de bijrijder, 
apart instelbaar.     | CL | HL |

Interieur en comfort.



09  Bevestigingsogen. Er zijn zes  
bevestigingsogen in de cabine en de  
bagageruimte om uw bagage veilig vast  
te zetten.     | CL | HL |

10  Vloermatten. De robuuste velours-
matten geven de cabine een uitnodigende 
luxe uitstraling.     | CL | HL |

05

06 07

08

1009

05  Hete lucht Standkachel. Dit systeem werkt onafhankelijk van de verwarming en  
ventilatie, en kan bediend worden via de dakconsole of afstandsbediening. Een  
koelvloeistofvoorverwarming is op verzoek ook beschikbaar.     | CL | HL | 
 
06  Rolzonneschermen. Zonwering in de cabine beschermt passagiers tegen fel zonlicht 
en houdt ze uit het zicht. Ze kunnen eenvoudig uit de behuizing onderaan de zijramen  
getrokken worden.     | CL | HL |  
 
07  Kantel-/schuifdak. Het schuifdak kan geopend, gekanteld en gesloten worden in de 
automatisch voorgeselecteerde standen of met de draaischakelaar tegen het dak. De 
elektronische beveiliging stopt dit proces onmiddellijk als er weerstand wordt gevoeld.     
| CL | HL |

08  Licht & Zicht pakket Dit pakket is 
ontwikkeld om het zicht te verbeteren, 
en bestaat uit een automatisch dimmende 
binnenspiegel, die beschermt tegen felle 
lichten van achteropkomend verkeer, en 
een regensensor, die de ruitenwissers 
inschakelt. De rijlichtassistent met 
‘coming home/leaving home’-functie 
verlicht het gebied rondom de auto ten 
behoeve van de veiligheid en gebruiks-
vriendelijkheid.     | CL | HL |
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Standaard   Optioneel | CL | Comfortline   | HL | Highline

Interieur en comfort.

04  Comfortstoelen met lendensteunen. De in hoogte verstelbare 
ergonomische stoelen voor de bestuurder en bijrijder zijn uitgerust 
met armsteunen en lendensteunen. De lendensteunen kunnen 
desgewenst elektronisch worden ingesteld.     | CL | HL | 

05  De lederen 3-zitsbank. In combinatie met nappaleer en  
Alcantara stoelbekleding, zijn de contouren van de bank nog 
strakker waardoor ze een betere zijdelingse steun bieden.      
| CL | HL | 
 
06  Goedenachtpakket. Het pakket bestaat uit stoffen zonwering 
voor de ramen, een leeslampje, wasbare cover en drie lades  onder 
de zitbank.     | CL | HL |

03  Draaistoel met ingebouwd kinderzitje. 
De individuele stoelen met armsteunen 
kunnen snel en eenvoudig omgetoverd 
worden van een volledige stoel voor 
volwassenen met een driepuntsgordel tot 
een stevig kinderzitje. De stoel kan tevens 
moeiteloos gedraaid worden.    | CL | HL |

01  Railsysteem. Wat u ook nodig heeft, 
u kunt de 5,8 m2 (korte wielbasis) of 6,7 m2 
(verlengde wielbasis) passagiers- en 
bagageruimte herindelen met behulp van 
een slim railsysteem, waarmee de zitbank 
met drie zitplaatsen en de individuele 
stoelen eenvoudig verplaatst kunnen 
worden. De railcover is eenvoudig te 
verwijderen, zodat het nog eenvoudiger is 
om de zitbank met drie zitplaatsen en de 
individuele stoelen te verwijderen en terug 
te plaatsen.     | CL | HL | 
 
02  Dorpelverlichting. De dorpel heeft 
verlichte letters. Dit vereenvoudigt het 
in- en uitstappen, en voegt wat elegantie 
toe aan het interieur.     | CL | HL |

01

04

05

06

03

02



A A

B

C

G

F

E D

08  Luxueus dashboard. De horizontale belijning van de buitenkant komt terug in het 
nieuwe dashboard. Het harmonieuze samenspel tussen de decoratieve details, de  
afwerking en de kleur van het interieur zorgt voor een gezellige sfeer. Vele praktische  
opbergvakken maken het geheel af.     | CL | HL | 

A  Opbergvak bovenin de voordeuren. 
B  Opbervak met klep bovenop het dashboard.   
C   Handschoenenvak bovenin met klep en geïntegreerde MEDIA-IN-  

en AUX-IN-aansluitingen.
D  Dashboardkastje onder het dashboard, met vergrendelbare klep. 
E   Opbergvak met klep, 12-volt aansluiting en (optioneel) telefoonsysteem ‘Comfort’.
F  2 bekerhouders.  
G  Flessenhouder met klep, geschikt voor 1 liter.

07  In 12 richtingen elektrisch verstelbare stoel. De in 12  
richtingen elektrisch verstelbare stoelen zijn alleen leverbaar in 
combinatie met stoelverwarming voor bestuurder en bijrijder       
| CL | HL |

Multifunctionele tafel. Deze tafel heeft niet alleen een rond  
oppervlak, maar ook enkele lades voor kleine en grote spullen.  
Als de tafel niet gebruikt wordt, kan hij 90° gedraaid, ingeklapt  
en verlaagd worden. De multifunctionele tafel kan verschoven 
worden op de twee extra rails in het midden tussen de stoelen.      
| CL | HL |

07

08
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Infotainment.

Volkswagen Media Control (niet afgebeeld).
Tover uw smartphone of tablet om tot  
afstandsbediening voor het navigatie- 
systeem, en bedien het audiosysteem met 
een draadloze verbinding vanuit de  
passagierscabine. Of geef een navigatie-
route van uw tablet weer op het touch-
screen.   | CL | HL |

02  Car-Net App-Connect. Met deze func-
tie kunnen bepaalde apps op uw smartp-
hone tijdens het rijden gebruikt worden. 
Het scherm van uw smartphone kan ook via 
de USB-aansluiting weergegeven worden op 
het display van het radio- of navigatiesys-
teem en bediend worden met het touchs-
creen.    | CL | HL |
 
Elektronische stemversterking. Dit zorgt 
ervoor dat de passagiers achterin de  
bestuurder duidelijk kunnen horen, zonder 
dat de bestuurder de stem hoeft te  
verheffen. De stem wordt opgenomen via 
een handsfree microfoon, versterkt, en 
vervolgens naar de luidsprekers achterin 
gestuurd.     | CL | HL |

02

01

04

03

03  ‘Comfort’ telefoonsysteem. Het  
speciale vak voor uw mobiele telefoon 
heeft een externe antenne voor optimali-
sering van de ontvangst op uw mobiele  
telefoon. Uw telefoon opladen is ook een-
voudig: sluit de telefoon aan op de 
USB-aansluiting die ook in het vak zit.       
| CL | HL | 
 
04  Spraakbediening. U kunt de telefoon-, 
navigatie- en audiofuncties bedienen  
zonder uw handen van het sturen te halen. 
Verder kunt u vrijwel alle menu's en  
meldingen op het display van het radio-  
of navigatiesysteem weergeven via spraak-
bestudering.    | CL | HL |

01  Car-Net Guide & Inform. Voor nog meer comfort is de auto beschikbaar met een 
aantal mobiele online services van Car-Net Guide & Inform. Car-Net Guide & Inform is een 
realtime extensie van het navigatiesysteem van de auto en haalt de laatste informatie van 
het internet. Als er bijvoorbeeld een file is, wordt uw route automatisch aangepast.  
U kunt er ook voor kiezen het dichtstbijzijnde en goedkoopste tankstation weer te geven, 
of vrije parkeerplaatsen bij uw bestemming, en nog veel meer.     | CL | HL |
 
MEDIA-IN-aansluiting, compatibel met iPod/iPhone/iPad (niet afgebeeld). Externe  
audiospelers, zoals cd- of MP3-spelers, kunnen via een USB-kabel aangesloten worden.     
| CL | HL |



05  ‘DYNAUDIO’ geluidssysteem. Elf speakers met spatzuivere weergave, inclusief een 
centrale speaker in het dashboard, in combinatie met een versterker met 11 kanalen voor 
een vol geluid - met een vermogen van tot wel 600 watt.      | CL | HL | 
 
06  Radio ’Composition Media’. 
Het systeem bestaat uit een 16,5 cm TFT-kleurenscherm, een touchscreen met benade-
ringssensor, cd-speler compatibel met MP3 en WMA, een vermogen van 4x20 watt met 
acht speakers, een SD-kaartlezer, een AUX-IN-aansluiting en een USB-aansluiting in het 
dashboardkastje, een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons en een dubbele tuner 
met phase diversity voor een beter geluid en een betere ontvangst.       | CL | HL |

07  Radio ‘Composition Colour’.
Het systeem bestaat uit een 12,7 cm  
TFT-kleurenscherm met touch screen, 
cd-speler compatibel met MP3 en WMA, 
een vermogen van 4x20 watt met acht 
speakers, een SD-kaartlezer, een 
AUX-IN-aansluiting, een USB-aansluiting, 
een Bluetooth-verbinding voor mobiele 
telefoons en een een dubbele tuner met 
phase diversity voor een beter geluid en 
een betere ontvangst.     | CL | HL |

Radio- en navigatiesysteem 'Discover Media Plus' (zie afbeelding 2). Naast alle  
functies van radio ‘Composition Media’ met vier luidsprekers heeft dit systeem een  
tweede SD-kaartlezer voor de kaart met alle wegenkaartgegevens. De updates voor de  
geïnstalleerde kaarten van Europa zijn via Volkswagen MapCare gratis te downloaden.  
Het systeem bevat tevens spraakbediening, digitale radio DAB+, App-connect met Media 
Control, Digital Voice Enhancement en telefoonvoorbereiding Comfort met WLAN.       
| CL | HL |

06

0705
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1) Binnen de beperkingen van het systeem.

Elektronisch Stabilisatie Programma.1) 
Voorkomt onder- en overstuur door de 
wielen onafhankelijk van elkaar af te 
remmen.      | CL | HL | 
 
Antiblokkeerremsysteem (ABS). Voorkomt 
dat de wielen blokkeren, waardoor de auto 
ook bij een noodstop bestuurbaar blijft.     
| CL | HL | 
 
Traction control systeem (ASR). 
Voorkomt doorslippen van de wielen.     
| CL | HL | 
 
Elektronisch Sperdifferentieel (EDS).  
Verdeelt de aandrijfkracht over de wielen 
die niet doorslippen.     | CL | HL |

Airbags. Deze bieden standaard een opti-
male bescherming bij een frontale en een 
zijdelingse aanrijding. De bijrijders airbag 
kan met de sleutel worden gedeactiveerd.     
| CL | HL | 
 
Veiligheidsgordelwaarschuwingssysteem. 
Wijst de bestuurder erop dat de gordel niet 
om is gedaan, door na het starten van de 
motor optisch en akoestisch hierop te  
attenderen.     | CL | HL |

Multi-Collision Braking System.1)  
Behoort tot de standaarduitrusting op alle  
Multivan modellen. Activeert na een  
botsing de remmen om, indien mogelijk, 
verdere aanrijdingen te voorkomen. Na een 
korte vertraging wordt het voertuig in 
stapjes afgeremd tot 10 km/h, waarbij de 
bestuurder te allen tijde de controle weer 
kan overnemen.     | CL | HL |

Veiligheidssystemen die op 
bijna alles voorbereid zijn.
   Zeer veel bescherming tijdens elke reis.

Veiligheidssystemen ondersteunen de bestuurder, en verbeteren  
de veiligheid en het comfort van alle inzittenden en andere  
weggebruikers. Waar nodig grijpen de systemen in tijdens het  
rijden, en daarmee helpen ze het risico op ongelukken te reduceren.



| CL | Comfortline   | HL | HighlineStandaard   Optioneel

Achteruitrijcamera 'Rear View'.1) Vergemakkelijkt 
inparkeren. Geeft een duidelijk beeld van de ruimte achter 
de auto op het display van de radio2) of het navigatie-
systeem en helpt bij het parkeren. Extra hulplijnen bieden 
ondersteuning bij het inparkeren.     | CL | HL |

Parkeerhulp.2) Waarschuwt bij het inparkeren akoestisch 
voor herkende obstakels aan de voor- en achterzijde en 
toont de afstand tot de obstakels op het display.1)     
| CL | HL |

Rijassistentsystemen voor extra comfort.
   Ondersteuning in kritieke situaties.

Geavanceerde rijassistentsystemen helpen de bestuurder in  
kritieke situaties door tijdelijk de controle te nemen over de  
remmen en motor.

Vermoeidheidsherkenning.2) Suggereert met optische en  
akoestische waarschuwingssignalen wanneer de bestuurder  
er verstandig aan doet een pauze te nemen, bijvoorbeeld bij  
rijgedrag dat kan wijzen op vermoeidheid.     | CL | HL | 
 
Remassistent. Dit systeem herkent met welke snelheid het 
rempedaal ingetrapt wordt. Bij een noodstop wordt de  
volledige remdruk sneller opgebouwd.     | CL | HL | 
 
Dagrijverlichting. Zodra de motor wordt gestart, wordt de 
dagrijverlichting geactiveerd.     | CL | HL | 
 
Hill Hold Control. De automatische rem zorgt ervoor dat de 
auto nooit onbedoeld voor- of achteruit rolt.     | CL | HL | 
 
Bandenspanningsindicator. Waarschuwt bij afwijkende banden-
spanning en adviseert de bestuurder de bandenspanning zo 
mogelijk te optimaliseren.     | CL | HL | 
 
Cruise Control. Zorgt er bij snelheden boven de 30 km/h voor 
dat een constante snelheid wordt aangehouden.     | CL | HL |
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1) Afhankelijk van de versie van het audiosysteem.      2) Binnen de beperkingen van het systeem.     3) Tot 30 km/u.     Afbeeldingen van  de radio- of navigatiesystemen wijken mogelijk af van het origineel.     

Side Assist inhaalassistent.1) Waarschuwt 
bij het wisselen van rijstrook middels een 
signaal in de buitenspiegel als zich in de 
dode hoek een door de sensoren herkend 
voertuig bevindt.     
| CL | HL |

Mistlampen met geïntegreerde  
bochtverlichting. Zorgen bij slecht weer  
voor optimaal zicht. In de bocht verlicht 
de binnenste lamp de wegberm.     
| CL | HL |

Light Assist grootlichtassistent. Boven 
60 km/h en in volledige duisternis 
schakelt het systeem automatisch 
grootlicht in. En het schakelt automatisch 
grootlicht uit als er voor- of tegenliggers 
zijn, om te voorkomen dat zij verblind 
worden.      | CL | HL |

Adaptive Cruise Control ACC.1), 4) Past de 
snelheid automatisch aan de voorligger 
aan en houdt daarbij de door de bestuur-
der ingestelde afstand aan. De ingestelde 
snelheid wordt daarbij niet overschreden.     
| CL | HL | 
 
Front Assist noodremassistent.1), 4) Dit 
systeem verkleint de kans op aanrijdin-
gen, zelfs tot snelheden van 150 km/h 
(met een noodremassistent op hogere 
snelheden is Volkswagen uniek). Detec-
teert continu de afstand tot aan het voor-
liggende voertuig en grijpt in wanneer de 
afstand kritiek wordt. Het systeem zal de 
bestuurder in eerste instantie waarschu-
wen, maar zal wanneer de bestuurder niet 
reageert in een uiterst geval een nood-
stop uitvoeren. Front Assist noodremsas-
sistent wordt geleverd i.c.m. Adaptive 
Cruise Control (ACC).  | CL | HL |
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Exterieur.

05  Ledachterlichten. De zij- en remlichten zijn voorzien van energiebesparende leds.      
| CL | HL | 

04  Ledkoplampen. De energiebesparende leds generen zowel dim- als grootlicht. De hoge betrouwbaarheid en 
levensduur van de leds verhogen de veiligheid door de kans op gebreken te verkleinen. Ledkoplampen zijn uniek 
dankzij hun grote lichtvolume, lichtspectrum dat lijkt op daglicht en lage energieverbruik. Alleen beschikbaar in 
combinatie met ledachterlichten.     | CL | HL |

06  Chroompakket. Dit pakket is ideaal voor iedereen die zijn auto stijlvoller wil maken. Elegante chromen  
details benadrukken de grille, de zijkanten en de achterkant van de auto.     | CL | HL |     

02  Koplampreinigingssysteem. Wanneer 
het dim- of grootlicht is ingeschakeld, 
wordt het glas van de koplampen elke vijf 
keer dat de ruitensproeiers ingeschakeld 
worden, gewassen.     | CL | HL | 
 
03  Elektrisch inklapbare buitenspiegels. 
Elektrisch verwarmde en verstelbare buiten- 
spiegels worden standaard geleverd. 
Optioneel zijn de spiegels ook leverbaar 
met een elektronische inklapfunctie. 
De buitenspiegels zijn uitgevoerd in  
carrosseriekleur.     | CL | HL | 
 
Led kentekenverlichting (niet afgebeeld). 
Standaard op alle modellen.

01  Schuiframen. Pak het handvat om de frisse lucht binnen te 
laten, snel en simpel - bij de nieuwe schuiframen in de passagiers-
cabine aan zowel de linker- als rechterkant.     | CL | HL | 
 
Isolatieglaspakket (niet afgebeeld). Reduceert externe geluiden 
met tot wel 6 dB (A). De voorruit is voorzien van een speciale 
coating en is gemaakt van isolatieglas, terwijl de zijramen 
versterkt zijn. Alle ramen in de passagierscabine zijn getint. 
| CL | HL |

Elektrische schuifdeuren (niet afgebeeld). De schuifdeuren zijn 
voorzien van een elektronische beveiliging zodat er niets tussen 
de deur kan komen, en zijn eenvoudig met de afstandsbediening 
of een knop in de cabine te bedienen.     | CL | HL |
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Velgen.0116"

Banden met minder rolweerstand (niet 
afgebeeld). Alle wielen beschikken over 
banden met minder rolweerstand, een 
BlueMotion Technology. Een lage 
rolweerstand verlaagt het brandstof- 
verbruik , en dus ook de CO2-uitstoot.     
| CL | HL |

03  ‘Cascavel’ lichtmetalen velg  
7 J x 17. Gepolijst zilver.  
Met 235/55 R 17-band.  
| CL | HL |

04  ‘Springfield’ lichtmetalen velg  
8 J x 18. Met 255/45 R 18-band. 
| CL | HL | 

17"

18"

01  ‘Clayton’ lichtmetalen velg  
6 1/2 J x 16. Met 215/65 R 16-band.
| CL |

02  ‘Devonport’ lichtmetalen velg  
7 J x 17. Met 235/55 R 17-band. 
| CL | HL |

05  ‘Springfield’ lichtmetalen velg2)  
8 J x 18. Hoogglansafwerking.  
Met 255/45 R 18-band. 
| CL | HL |

06  ‘Disc’ lichtmetalen velg  
8 J x 18. Zilver of wit/zilver.  
Met 255/45 R 18-band. 
| CL | HL |

02 03

04 05 06 06
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Candy White
| CL | HL |

Cherry Red
| CL | HL |

Lakkleuren.
Mojave Beige
| CL | HL |

Chestnut Brown
| CL | HL |

Indium Grey
| CL | HL |

Reflex Silver 
CL | HL |

Bamboo Garden Green
| CL | HL |

Unilak lakkleuren.



Candy White/
Cherry Red
| CL | HL |

Candy White/
Mojave Beige
| CL | HL |

Candy White/
Bamboo Garden Green
| CL | HL |

Reflex Silver/
Acapulco Blue
| CL | HL |

Candy White/
Starlight Blue
| CL | HL |

Candy White/
Indium Grey
| CL | HL |

Metallic lakkleuren. Pareleffect lakkleuren.

Black Berry
| CL | HL |

Starlight Blue
| CL | HL |

Acapulco Blue
| CL | HL |

Oryx White 
Parelmoereffect 
| CL | HL | Deep Black 

Pareleffect 
| CL | HL | 

Two-tone lakkleuren.

De afbeeldingen op deze pagina dienen slechts ter illustratie omdat het afdrukproces de kleuren niet  geheel nauwkeurig kan afdrukken.
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Pandu 
Moonrock
| CL |

Pandu  
Titanium Black 
| CL |

Titanium Black/ 
Desert Beige  
| HL |

Moonrock Grey 
| CL |

Titanium Black 
| CL | HL |

Alcantara 
Moonrock
| CL |

Smooth Nappa 
Titanium Black 
| CL | HL |

Dark Silver Brushed 
| CL |

Structural X
| HL |

Linearus 
| CL | HL |

Stoelbekleding

Lederen 
stoel-
bekleding

Alcantara 
Titanium Black 
| CL | HL |

Smooth Nappa 
Moonrock Grey 
| CL |

Interieurkleuren Decorafwerking



Smooth Nappa 
Desert Beige 
| HL |

Smooth Nappa 
Mocha Brown/ 
Titanium Black 
| CL | HL |

Smooth Nappa  
Moonrock Grey/ 
Titanium Black 
| CL | HL |

Smooth Nappa 
Desert Beige/ 
Titanium Black 
| HL |

Anthracite Metallic  
| CL |

Acapulco Blue 
| CL |

Black Glossy  
| HL |

Mojave Beige  
| CL |

Cherry Red  
| CL |

Bamboo Garden 
Green  
| CL |

Stoel-
bekleding.

Interieur-
kleuren.

01

02

03

01  Interieurkleur
02  Decorinleg 
03  Decorafwerking 

De afbeeldingen op deze pagina dienen slechts ter illustratie omdat het afdrukproces de kleuren niet met absolute nauwkeurigheid kan afdrukken.

Decorinleg
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De Multivan
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties,  
maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd  
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en drukfouten  
voorbehouden. TDI®, 4MOTION® zijn in Duitsland en andere landen  
een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.
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