
CrafterΤο νέο 



Πιο πρακτικό, οικονομικό και 

καινοτόμο από ποτέ.

Άριστες δυνατότητες 
ασφάλισης φορτίου.

− Εργοστασιακό πάτωμα universal1)

− Χώρος φόρτωσης σχεδιασμένος για 
ευέλικτα συστήματα ραφιών 

− Νέα εσωτερική σχάρα οροφής1)

− Μέχρι 14 δακτύλιοι στερέωσης φορτίου

Άριστος χώρος εργασίας 
οδηγού.

− Το πρώτο με κάθισμα ergoComfort με 
πιστοποίηση AGR1), 2)

− Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αποθηκευτικών 
χώρων

− Το πρώτο με θερμαινόμενο, δερμάτινο 
πολυλειτουργικό τιμόνι1)

− Το πρώτο με πρίζα 230 V (300 W)1)

Άριστη σχέση κόστους/
απόδοσης.
 
− Χαμηλή κατανάλωση
− Χαμηλό κόστος συντήρησης
− Υψηλή αξία μεταπώλησης

Άριστη συνδεσιμότητα.

− Μονάδα ελέγχου για ειδικά αυτοκίνητα  
και μετασκευές1)

− Mobile online υπηρεσίες Car-Net1)

To νέο Crafter.  
Μια νέα διάσταση.

Τέλειο για οδήγηση στην πόλη 
με πολυάριθμα συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού και 
ασφάλειας. 

– Το πρώτο με αυτόματο σύστημα Multi-Collision 
Brake στον βασικό εξοπλισμό

− Το πρώτο με σύστημα “Front Assist“ με 
λειτουργία City Emergency Brake1)

− Νέο Adaptive Cruise Control ACC1)

− Το πρώτο με ηλεκτρομηχανικό σύστημα 
διεύθυνσης 

− Το πρώτο με σύστημα Side Protection με 
αισθητήρες1)

− Νέο σύστημα διατήρησης αλλαγής λωρίδας 
“Lane Assist”1)

− Το πρώτο με Rear Traffic Alert 2)

− Το πρώτο με “Trailer Assist“1)

− Το πρώτο με “Park Assist“1)

− Το πρώτο με προβολείς LED1)

Βέλτιστη ικανότητα 
μεταφοράς φορτίου.

− Ο ψηλότερος χώρος φόρτωσης με ύψος  
 έως 2.196 mm

– Πλάτος ανοίγματος συρόμενης πόρτας 
1.311 mm 

– Φωτισμός LED χώρου φόρτωσης1)

– 100 mm χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης3)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Θα διατεθεί αργότερα. 3) Η τιμή ισχύει για το νέο Crafter Van με εμπρός κίνηση, συγκριτικά με την 
οπισθοκίνητη έκδοση ή την έκδοση με 4MOTION. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων 
Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Η μεγαλύτερη γκάμα 
συστημάτων μετάδοσης 
κίνησης.

– Νέα εμπρόσθια κίνηση που εξασφαλίζει τον 
υψηλότερο χώρο φόρτωσης

– Το πρώτο με 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, 

για όλα τα συστήματα κίνησης: FWD, RWD 

και 4MOTION
– Βοηθητικές μονάδες ισχύος1) από το 

εργοστάσιο

Το νέο Crafter αποτελεί ένα εντελώς νέο 

επαγγελματικό αυτοκίνητο που παράγεται για 

πρώτη φορά αποκλειστικά από την 

Volkswagen. Στόχος στην εξέλιξη του νέου 

μοντέλου ήταν να προσφέρει λύσεις 

μεταφοράς, προσανατολισμένες στον πελάτη, 

με κορυφαία εξοικονόμηση κόστους. Για το 

λόγο αυτό, λήφθηκαν υπόψη στην κατασκευή 

του οι απαιτήσεις και τα σχόλια πολλών και 

διαφορετικών επαγγελματιών,  

αναδεικνύοντάς το στο καλύτερο 

επαγγελματικό όχημα της κατηγορίας του. 

100 %  Volkswagen, 100 % καινοτομία.
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Μεγάλη εργονομία με τη μεγαλύτερη ποικιλία 

λύσεων αποθήκευσης και καινοτόμων θυρών.

Ο ιδανικός χώρος  
εργασίας.
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Το κάθισμα 
ergoComfort.1), 2)

 
1  Κάθισμα με ανάρτηση και με 

ρύθμιση βάρους
2 Ρύθμιση καθίσματος κατά μήκος
3 Ρύθμιση ύψους καθίσματος
4 Ρύθμιση βάθους καθίσματος
5 Ρύθμιση κλίσης καθίσματος
6 Ρύθμιση πλάτης
7 Ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη  
 4 κατευθύνσεων 
8 Ρύθμιση προσκέφαλου
9 Ρύθμιση υποβραχιόνιου

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Θα διατεθεί αργότερα. 3) Στις 26 Νοεμβρίου 2015, το κάθισμα ergoComfort βραβεύτηκε με τη σφραγίδα έγκρισης της Καμπάνιας για Πιο Υγιείς Πλάτες από τη Γερμανική Ένωση Εκπαιδευτικών Σχολών για την Πλάτη και τον Γερμανικό Χώρο 
Συζήτησης Υγιής Πλάτη - Καλύτερη ζωή.  Στην φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό 
και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

01 Το μόνο με κάθισμα ergoComfort. Βέλτιστη φροντίδα πλάτης με απόσβεση τρανταγμάτων από ανωμαλίες του δρόμου 
και ρύθμιση 20 διευθύνσεων. Ο συνδυασμός μηχανικών και ηλεκτρικών ρυθμίσεων διευκολύνει τη συνεχή προσαρμογή 
σύμφωνα με προδιαγραφές του AGR (Καμπάνια για Πιο Υγιείς Πλάτες).3) Θέρμανση και λειτουργία μασάζ διατίθεται κατόπιν 
παραγγελίας.

Aποθηκευτικοί χώροι.
 
A  Πρακτικός ανοιχτός χώρος που αποτελείται 

από τρία ανεξάρτητα τμήματα
B Ποτηροθήκη
C Το μεγαλύτερο ντουλαπάκι στην κατηγορία
D  Αναδιπλούμενος χώρος με χωρίσματα για 

διάφορα αντικείμενα
E Θήκες στις πόρτες για μπουκάλια (1.5l),  
 ντοσιέ κλπ
 
Θύρες και συνδέσεις.

F Πληκτρολόγιο για ειδικά αμαξώματα1)

G Θύρα USB για φόρτιση κινητών συσκευών1)

H  Bluetooth
I Πρίζες 12 V  
Πρίζα 230 V (300 W) για φόρτιση μπαταριών 
εργαλείων και laptop (δεν φαίνεται στην 
εικόνα)1) 

Άνεση.

J Θερμαινόμενο, δερμάτινο τιμόνι 
 πολλαπλών λειτουργιών1)

K  Εξαιρετικά στενές κολόνες A για άριστη 
ορατότητα

J

ergoActive Sitz ergoComfort Sitz
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Κινητήρες TDI νέας 
τεχνολογίας.

Οι κινητήρες του νέου Crafter πληρούν τις υψηλότερες 

απαιτήσεις. Ακόμα και σε δύσκολες και απαιτητηκές 

συνθήκες οδήγησης, όπως οι υπηρεσίες διανομών, 

επιτυγχάνεται υψηλή χιλιομετρική κάλυψη, απόδοση και 

λειτουργική αξιοπιστία. Όλοι οι κινητήρες προσφέρουν 

χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Ειδικά σχεδιασμένοι για τις απαιτήσεις των 

επαγγελματιών και με μεγάλη διάρκεια ζωής.

2.0 TDI 102PS 
(300Nm)
Κίνηση Εμπρός

2.0 TDI 140PS
(340Nm) 
Εμπρός/Πίσω Κίνηση 

& 4MOTION

2.0 TDI 177PS
(410Nm)
Εμπρός/Πίσω κίνηση 

& 4MOTION
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 100 mm χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης και ύψος εισόδου
Μεγαλύτερο ύψος χώρου φόρτωσης

Μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο

Εγκάρσια διάταξη κινητήρα μπροστά

Η μεγαλύτερη γκάμα 
 συστημάτων κίνησης.
Το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία με 8-τάχυτο 

αυτόματο κιβώτιο1) για τρία διαφορετικά συστήματα 

κίνησης.2)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Θα διατεθεί αργότερα. Στην φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Πίσω κίνηση.

Υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.5 t
Μέγιστο μικτό βάρος κύλισης
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο
Άριστη πρόσφυση με μεγάλα φορτία 

Διαμήκης διάταξη κινητήρα μπροστά

Αξιόπιστη πρόσφυση
Άριστη κατευθυντική ευστάθεια

Εγκάρσια διάταξη κινητήρα μπροστά

4MOTION
Μόνιμη τετρακίνηση.

8-τάχυτο αυτόματο 
κιβώτιο
για τέλειες αλλαγές σχέσεων.

8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο.1), 2) Ειδικά σχεδιασμένο για τα οδηγικά χαρακτηριστικά του νέου Crafter, 
προσφέρει οδηγική άνεση και οικονομία, ακόμα και σε συνθήκες αστικών διανομών με συχνές στάσεις.  
Το μοναδικό 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο στην κατηγορία του, που μπορεί να συνδυάζεται με εμπρός κίνηση, 
πίσω κίνηση και τετρακίνηση 4MOTION.2)

Εμπρός κίνηση.

Κινητήρας 102 PS  

Κινητήρας 140 PS 

Κινητήρας 177 PS

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο

6 τάχυτο μηχανικό κιβώτιο/8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο1), 2)

6 τάχυτο μηχανικό κιβώτιο/8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο1), 2)

Κινητήρας 102 PS  

Κινητήρας 140 PS 

Κινητήρας 177 PS

-

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο (μόνο σε συνδυασμό με μονά ελαστικά)

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο/8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο

Κινητήρας 102 PS  

Κινητήρας 140 PS 

Κινητήρας 177 PS

-

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο/8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
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Τα πιο προηγμένα 
συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού.
Το πιο κατάλληλο για την πόλη στην κατηγορία του,  

και το πιο πλούσιο σε εξοπλισμό ασφάλειας για  

την πρόβλεψη ατυχημάτων.

“Trailer Assist”.1) Το σύστημα αναλαμβάνει
τον έλεγχο του τιμονιού κατά τους ελιγμούς
οπισθοπορείας του οχήματος με ρυμουλ-
κούμενο προς τις ράμπες φόρτωσης και άλλα 
σημεία. Ο οδηγός πρέπει μόνο να ορίσει την 
κατεύθυνση του οχήματος μέσω του διακόπτη 
ρύθμισης των ηλεκτρικών καθρεφτών.

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας “Lane Assist” (χωρίς 
απεικόνιση).1), 2)  Υποστηρίζει τον οδηγό 
οπτικά και ακουστικά σε περίπτωση αθέμιτης 
αλλαγής λωρίδας και επεμβαίνει ελαφρά  
στο τιμόνι, επαναφέροντας το αυτοκίνητο 
στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Side Protection.1) Χρησιμοποιεί αισθητήρες 
περιμετρικά του οχήματος και εκπέμπει 
οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις, εάν 
αυτό πλησιάζει επικίνδυνα σε κολονάκια, 
τοίχους ή πεζούς.

Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης  
(χωρίς απεικόνιση).
Το σύστημα μεταβάλλεται ανάλογα με την 
ταχύτητα του οχήματος και διαθέτει και 
λειτουργία ενεργούς επαναφοράς. Έτσι, 
βελτιώνεται η οδηγική αίσθηση και  
η ακρίβεια διεύθυνσης.

Rear Traffic Alert.1), 4) Εκδίδει μία ηχητική 
προειδοποίηση όταν το όχημα εξέρχεται  
με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης, εάν 
διαπιστώσει ότι πλησιάζει ένα άλλο όχημα. 
Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα 
μπορεί μέχρι και να ακινητοποιήσει  
το όχημα.

Σύστημα αλλαγής λωρίδας “Side Assist”  (χωρίς 
απεικόνιση).1), 2), 5)  Ένα προειδοποιητικό σήμα 
εμφανίζεται στον εξωτερικό καθρέφτη, 
μόλις οι αισθητήρες του συστήματος 
εντοπίσουν ένα όχημα να κινείται στο τυφλό 
σημείο κατά την αλλαγή λωρίδας.

Multi-Collision Brake.2) Ενεργοποιεί το 
σύστημα φρένων μετά από μία σύγκρουση 
με σκοπό να αποτρέψει τυχόν επόμενες 
συγκρούσεις. Μετά από λίγο, το σύστημα 
αρχίζει να φρενάρει σταδιακά το όχημα 
μέχρι τα 10 km/h, ενώ ο οδηγός μπορεί να 
αναλάβει τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή.

ESP  (χωρίς απεικόνιση).2) 
Εμποδίζει την υποστροφή/υπερστροφή, 
επεμβαίνοντας μεμονωμένα σε κάθε τροχό.

Adaptive Cruise Control ACC.1), 2) Προσαρμόζει 
αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σε αυτή 
του προπορευόμενου αυτοκινήτου και 
διατηρεί σταθερή την απόσταση που έχει 
ορίσει ο οδηγός. Περιλαμβάνει επίσης το 
σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας 
περιβάλλοντος χώρου “Front Assist”.

“Front Assist” με City Emergency Brake.1), 2), 3) 
Μέσω ενός αισθητήρα ραντάρ ανιχνεύει αν  
η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα 
μειώνεται επικίνδυνα και ελαττώνει την 
απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.  
Το συστημα προειδοποιεί τον οδηγό μέσω 
οπτικών και ακουστικών σημάτων και με 
προειδοποιητική δόνηση του τιμονιού.

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης “Park 
Assist”.1) Αναλαμβάνει το παρκάρισμα σε 
παράλληλους χώρους στάθμευσης. Όταν 
μπει η όπισθεν, το σύστημα αναλαμβάνει 
αυτόματα τον έλεγχο του τιμονιού. Ο οδηγός 
χειρίζεται μόνο το συμπλέκτη, το γκάζι και 
το φρένο.

Side Wind Assist (χωρίς απεικόνιση).5)  
Ως μέρος του ESP, βοηθά στην περίπτωση 
ριπών ισχυρών πλάγιων ανέμων 
επεμβαίνοντας στο σύστημα πέδησης,  
εάν είναι απαραίτητο.

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Συστήματα ασφάλειας.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Εντός των ορίων του συστήματος. 3) Μέχρι 30 km/h. 4) Θα διατεθεί αργότερα. 5) Μόνο για κλειστά αμαξώματα. 
Στην φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Το μόνο με  

ηλεκτρομηχανικό 
σύστημα διεύθυνσης 
Servotronic. Side Protection. “Trailer Assist”. Adaptive Cruise  

Control ACC.
Rear Traffic Alert. “Park Assist”. Multi-Collision Brake.
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3 μήκη οχήματος και 3 ύψη οροφής

Το νέο Crafter Van.
Ευκολότερη διαδικασία φόρτωσης με τις 

καλύτερες δυνατότητες ασφάλισης φορτίου. 

2.7981), 2)

2.5901)

2.3551)

Μήκος οχήματος

Διπλά υπερυψωμένη οροφή

Υπερυψωμένη οροφή

Κανονική οροφή

1) Με εμπρός κίνηση και μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION. 2) Θα διατεθεί αργότερα. 3) Δεν διατίθεται με κανονική οροφή. 4) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με διπλά υπερυψωμένη οροφή. 5) Η τιμή ισχύει για το νέο 
Crafter Van με μακρύ plus μεταξόνιο, διπλά υπερυψωμένη οροφή και εμπρόσθια κίνηση. Στην φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον 
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Διαστάσεις οχήματος σε mm

Άνοιγμα πλαϊνής 
συρόμενης πόρτας 
1.311 mm.
 
Εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση με συνήθη 
συστήματα μεταφοράς, όπως οι ευρωπαλέτες.

Ψηλότερος χώρος 
φόρτωσης 
έως 2.196 mm.5)

Σε συνδυασμό με εμπρός κίνηση, το νέο  
Crafter προσφέρει τον πιο ψηλό χώρο 
φόρτωσης στην κατηγορία. Το ύψος του 
χώρου φόρτωσης με διπλά υπερυψωμένη 
οροφή είναι 2.189 mm, 1.961 mm  
με υπερυψωμένη οροφή και 1.726 mm  
με κανονική οροφή. Όλα τα ύψη χώρου 
φόρτωσης είναι 100 mm μικρότερα,  
στις εκδόσεις με πίσω κίνηση και μόνιμη 
τετρακίνηση 4MOTION.

100 mm χαμηλότερο 
κατώφλι φόρτωσης. 

Συγκριτικά με τo Crafter με πίσω κίνηση και 
μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION, το Crafter 
με εμπρός κίνηση απλουστεύει τη φόρτωση 
και εκφόρτωση χάρη στον κατά 100 mm 
χαμηλότερο χώρο φόρτωσης.

Μακρύ plus 2), 3)  
μεταξόνιο (4.490
+ πρόβολος)

Μακρύ3) 
μεταξόνιο
(4.490)

Μεσαίο4) 
μεταξόνιο
(3.640)

7.391 6.836 5.986

Μέχρι 18,4 m3

Όγκος φόρτωσης σε 
συνδυασμό με την εμπρός 
κίνηση.5 )
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Μέγιστη 
λειτουργικότητα.
Καινοτόμες λύσεις χώρου φόρτωσης.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Μετρημένο από το ύψος του πατώματος του αυτοκινήτου. Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των ανοχών παραγωγής.  3) Η τιμή ισχύει για την έκδοση με κανονική ή ψηλή οροφή και μεσαίο μεταξόνιο, την έκδοση 
με υπερυψωμένη ή διπλά υπερυψωμένη οροφή και μακρύ μεταξόνιο, και την έκδοση με υπερυψωμένη και διπλά υπερυψωμένη οροφή και μακρύ plus μεταξόνιο – πάντα σε συνδυασμό με εμπρόσθια κίνηση. 
Στην φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Προετοιμασία αμαξώματος 
για συστήματα ραφιών.
 
Πολυάριθμες υποδοχές για μπουλόνια M6 πάνω 
και κάτω από τις περιοχές των παραθύρων, απλουστεύουν  
την τοποθέτηση ραφιών και αποθηκευτικών μονάδων.  
Οριζόντια απόσταση μεταξύ των υποδοχών: 100 mm.

Universal πάτωμα χώρου  
φόρτωσης για τοποθέτηση  
συστημάτων αποθήκευσης.1)

 
Το ξύλινο πάτωμα είναι η ιδανική βάση για την τοποθέτηση 
διαφόρων συστημάτων αποθήκευσης. Ειδικά σημεία πρόσδεσης 
στο πάτωμα σάς επιτρέπουν να εγκαταστήσετε και να 
απεγκαταστήσετε ράφια ή παρόμοια συστήματα εύκολα  
και γρήγορα.

4 Ευρωπαλέτες  
800 x 1.200 mm

Κανονική οροφή
Υπερυψωμένη οροφή

Μεσαίο

6 Ευρωπαλέτες  
800 x 1.200 mm

Υπερυψωμένη οροφή
Διπλά υπερυψωμένη οροφή

Υπερυψωμένη οροφή
Διπλά υπερυψωμένη οροφή

Μακρύ

6 Ευρωπαλέτες  
800 x 1.200 mm

Μακρύ plus

Δυνατότητα φόρτωσης

Ύψος οροφής

Μεταξόνιο

9,9 m3 έως  11,3 m3

3.450 mm

14,4 m3 έως 16,1 m3

4.300 mm

16,4 m3 έως 18,4 m3

4.855 mm

Όγκος χώρου φόρτωσης3) 

Μήκος χώρου φόρτωσης2)
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4-θέσιος πάγκος στη 
δεύτερη σειρά καθισμάτων.
 
Η έκδοση με διπλή καμπίνα διαθέτει τρία 
καθίσματα μπροστά και ένα μεγάλο τετραθέσιο 
πάγκο πίσω, στον βασικό εξοπλισμό. Έτσι, 
μπορούν να μεταφερθούν συνολικά επτά 
άτομα.

Αποθήκευση και ασφάλιση 
φορτίων.
 
Ότι και να θέλετε να μεταφέρετε, με το νέο 
Crafter Pick Up θα μεταφερθεί με ασφάλεια. 
Εκτός από τη σχάρα μεταφοράς για σκάλες3), 
έχετε επίσης ανθεκτικά κουτιά αποθήκευσης 
κάτω από την πλατφόρμα φόρτωσης3), ένα 
αποθηκευτικό κουτί με κλείδωμα, στον χώρο 
φόρτωσης3) και οκτώ δακτυλίους πρόσδεσης 
φορτίων. Εύχρηστα εργαλεία μπορούν να 
αποθηκευτούν κάτω από τον τετραθέσιο πάγκο 
καθισμάτων.

3 μήκη οχήματος, μονή καμπίνα και διπλή καμπίνα.

Το νέο Crafter   
Pick Up.
Διπλή καμπίνα για μέχρι επτά άτομα  

και χώρος φόρτωσης 7,1 m2.

έως  9,6 m2

επιφάνεια φόρτωσης 
με το Pick Up 

με μονή καμπίνα.1), 2)

κανονική οροφή2.330

διπλή καμπίνα μονή καμπίνα

Διαστάσεις οχήματος σε mm

Μήκος οχήματος

μακρύ
μεταξόνιο 
(4.490)

μεσαίο
μεταξόνιο
 (3.640)

μακρύ plus
μεταξόνιο
(4.490
+ πρόβολος)

7.4041), 2) 7.004 6.204

1) Τιμή για το νέο Crafter Pick Up με μονή καμπίνα και μακρύ μεταξόνιο. 2) Θα διατεθεί αργότερα. 3) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 
Στην φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες 
λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
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Car-Net Guide & Inform.1)

Tο προαιρετικό σύστημα πλοήγησης του οχήματός σας με Car-Net Guide & 
Inform εξασφαλίζει πρόσβαση σε υπηρεσίες με πληροφορίες που ενημερώνονται 
διαρκώς, για μεγαλύτερη άνεση όταν ταξιδεύετε. Για παράδειγμα, αποφύγετε 
μποτιλιαρίσματα με δελτία κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ανεφοδιαστείτε 
στο φθηνότερο πρατήριο ανεφοδιασμού ή βρείτε ένα δωρεάν χώρο στάθμευσης 
χωρίς το άγχος της αναζήτησης. Το Car-Net Guide & Inform διασφαλίζει ότι 
φτάνετε πάντα στον προορισμό σας γρήγορα, και με το λιγότερο άγχος. 

Car-Net App-Connect.7)

Εξασφαλίστε περισσότερη ενημέρωση και ψυχαγωγία ενώ οδηγείτε 
ενσωματώνοντας το smartphone σας στο όχημα, με το Car-Net App-Connect μέσω 
USB. Χάρη στο Car-Net App-Connect, ορισμένες εφαρμογές από το smartphone σας 
απεικονίζονται στην οθόνη αφής του προαιρετικού συστήματος ήχου ή πλοήγησης. 
Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε άνετα εγκεκριμένες εφαρμογές και ειδικές 
εφαρμογές της Volkswagen στην οθόνη αφής, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Mobile Οnline Υπηρεσίες Car-Net.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο www.volkswagen.com/car-net

1) Η χρήση των mobile online υπηρεσιών Car-Net είναι εφικτή μόνο με το προαιρετικό σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”. Επίσης θα χρειαστείτε κινητή συσκευή (π.χ. smartphone) που να λειτουργεί ως hotspot ή ένα UMTS CarStick με κάρτα SIM. Οι υπηρεσίες Car-Net διατίθενται 
μόνο σε συνδυασμό με υπάρχον συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή με συμβόλαιο που έχετε συνάψει ειδικά για το σκοπό αυτό και μόνο όπου υπάρχει κάλυψη. Ανάλογα με τα τέλη κινητής τηλεφωνίας, η λήψη δεδομένων από το Internet μπορεί να έχει ως 
συνέπεια πρόσθετες χρεώσεις, κυρίως στο εξωτερικό (π.χ. χρεώσεις roaming). Λόγω του μεγάλου αριθμού δεδομένων που απαιτεί η χρήση των υπηρεσιών Car-Net. Η χρήση Car-Net διέπεται από  ανεξάρτητο συμφωνητικό που συνάπτεται online με τη Volkswagen AG. Μετά την αγορά του 
οχήματος, ο πελάτης έχει 90 ημέρες στη διάθεσή του για να εγγράψει το όχημα στο www.volkswagen.com/car-net. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Τέτοιες υπηρεσίες διατίθενται για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, ενώ οι όροι μπορούν να 
αλλάξουν όσο βρίσκονται σε ισχύ. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το Car-Net διατίθενται στο www.volkswagen.com/car-net. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 2) Το Car-Net App-
Connect διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα “Composition Media” ή το σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”. Το Car-Net App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες MirrorLink™, Apple CarPlay™ και Android Auto™. Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών αυτών ποικίλει 
ανάλογα με τη χώρα. Σημειώστε ότι το Car-Net App-Connect υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή μόνο από μερικά κινητά τηλέφωνα της αγοράς. Η Volkswagen συνεργάζεται με τους πιο έγκυρους κατασκευαστές  smartphone με σκοπό την ευρεία συμβατότητα με  το Car-Net App-Connect. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για λεπτομέρειες σχετικά με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό που ισχύει στη χώρα σας.

Χρώματα και 
επενδύσεις.

05 Μπλε Deep Ocean. Απλό χρώμα

01 Λευκό Candy. Απλό χρώμα 02 Κόκκινο Cherry. Απλό χρώμα

06 Aσημί Reflex. Μεταλλικό χρώμα 07 Γκρι Indium. Μεταλλικό χρώμα

04 Πράσινο Ontario. Απλό χρώμαΎφασμα «Austin» Μαύρο Titan 

08 Μαύρο Deep. Περλέ χρώμα



Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς, που 
χρεώνονται ξεχωριστά. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς, και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη διάθεσή μας κατά 
τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών της  χώρας μπορείτε να 
απευθυνθείτε στoν πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Διατηρείται 
το δικαίωμα αλλαγών. Τα BlueMotion®, TDI®, 4MOTION® και BlueMotion Technology® είναι σήματα 
κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες 
χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έντυπο, αυτό δεν σημαίνει πως το σήμα δεν είναι 
κατατετθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της 
Volkswagen AG.
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Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών · 
Έκδοση: Ιούλιος 2017 
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