
Το νέο Transporter



Χαμηλότερη κατανάλωση 
καυσίμου.
Χάρη στη νέα γενιά κινητήρων.

Αποδοτικά συστήματα
BlueMotion Technology.
Σε όλους τους νέους κινητήρες.

Μοναδική οδηγική 
φιλοσοφία.
4MOTION με κιβώτιο διπλού 

συμπλέκτη DSG. 1), 2)

Έτοιμο και για off-road 
διαδρομές.
Χάρη στον συνδυασμό 4MOTION1),

Hill Descent Assist και μηχανικού μπλοκέ 

διαφορικού.2)

Με τον μεγαλύτερο 
όγκο φόρτωσης
στην κατηγορία του.

Όγκος φόρτωσης μέχρι 9,3 m3. 

Μεγάλη 

Ποικιλία εκδόσεων.
Εναλλακτικά ύψη οροφής, 

μεταξόνια και συνδυασμοί 

καθισμάτων.

Λειτουργικότητα 
και ευελιξία.
Με εναλλακτικές δυνατότητες 

διαμόρφωσης του χώρου 

επιβατών.

Μοbile Online Υπηρεσίες

Car-Net.2)

Mε τις εφαρμογές “App Connect” 

και “Guide & Inform”.

1) Θα διατεθεί αργότερα.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     Στη 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.

Δεν αντιγράφεται.
Το νέο Transporter.
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Ποιότητα Volkswagen.
Ανθεκτικά υλικά και υψηλή ποιότητα 

κατασκευής.

Εργονομική θέση 
οδηγού.
Ιδιαίτερα πρακτική και άνετη.

Προηγμένα συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού.
Από το ACC2) μέχρι το “Front

Assist”2) και από το “Light Assist”2) 

μέχρι το Multi Collision Brake.

Το Πρότυπο.
65 χρόνια τώρα παραμένει

το πρότυπο στην κατηγορία του.

Νέα σχεδίαση 
καμπίνας οδηγού. 
Καινοτόμος σχεδίαση 

εσωτερικού με υψηλά επίπεδα 

άνεσης.

Έξυπνο σύστημα 
αποθήκευσης.
Μεγάλη γκάμα αποθηκευτικών 

λύσεων στην καμπίνα του 

οδηγού.



Στη 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 νέο Transporter04 – 05



Πριν από 65 χρόνια, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα λάνσαρε το πρώτο Van, καλύπτοντας 

απόλυτα τις ανάγκες των επαγγελματιών. Αυτό αποτελεί την φιλοσοφία της μάρκας και εξελίσσεται 

με κάθε νέα γενιά Transporter.

Το νέο Transporter είναι γεμάτο καινοτομίες που προσφέρουν λύσεις σε σημαντικά καθημερινά 

προβλήματα. Αυτός ο επαγγελματισμός αποτυπώνεται και στη μοντέρνα εμφάνισή του με ακριβείς 

γραμμές και καμπύλες που επιβεβαιώνουν την τεχνολογική πρωτοπορία του νέου Transporter.

Το νέο Transporter.

Επαγγελματικό από κάθε άποψη.



1) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”. Από τον δεύτερο χρόνο, η χρήση επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση.    2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα “Composition Media” και το σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover 
Media”. Συμβατό με τα προγράμματα MirrorLinkTM, CarPlay και Android Auto.    3) Παρακαλούμε φροντίστε η συσκευή σας να είναι συμβατή με την εφαρμογή του Car-net “App Connect”. Οι εφαρμογές του Car-Net “App-Connect” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μέσω του κινητού τηλεφώνου σας.
Παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους του συμβολαίου σας σε ό,τι αφορά τη χρέωση δεδομένων και τη σύνδεση με το internet.    Στη φωτογραφία απεικονίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Ανοιχτό ντουλαπάκι

Οθόνη πολλαπλών 

λειτουργιών “Plus”

Ποτηροθήκη
Πίνακας οργάνων

Υποδοχή 12V

Ανοιχτό ντουλαπάκι

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

Ηχοσύστημα “Composition Colour”

Ανοιχτό ντουλαπάκι
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Το νέο Transporter εντυπωσιάζει χάρη στις χρήσιμες λύσεις που παρέχει 

στην καθημερινή χρήση. Ο χώρος οδηγού διαθέτει 16 εναλλακτικούς 

αποθηκευτικούς χώρους. Τα πάντα είναι λειτουργικά τοποθετημένα, 

άμεσα προσβάσιμα και - χάρη στην υψηλή ποιότητα κατασκευής - 

εξαιρετικά ανθεκτικά. Οι πολλές δυνατότητες ρύθμισης επιτρέπουν 

στον οδηγό να διαμορφώσει την ιδανική θέσης οδήγησης. 

Τα νέα συστήματα infotainment είναι ιδιαίτερα πρακτικά. Στο νέο 

Transporter μπορείτε να είστε ανά πάσα στιγμή συνδεδεμένος 

στο Internet ενώ είστε καθ’ οδόν, γιατί διαθέτει κορυφαία συστήματα 

τεχνολογίας. Οι πολυάριθμες online υπηρεσίες του Car-Net 

“Guide & Inform”�� είναι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. 

Το νέο Transporter διατίθεται προαιρετικά με μία πρίζα 12 V 

για τη φόρτιση smartphones και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

01 2-θέσιος πάγκος οδηγού με ράφι αποθήκευσης. 
Όλα τα Transporter διαθέτουν 2-θέσιο πάγκο οδηγού στον βασικό 

εξοπλισμό. Κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να τοποθετηθεί στην πλάτη

του καθίσματος ένα αναδιπλούμενο ράφι.

02 Car-Net “App Connect”.2) Συγκεκριμένες 

εφαρμογές από το smartphone σας μπορούν να 

προβάλλονται στην οθόνη του ηχοσυστήματος 

ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen 
για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ανοιχτό ντουλαπάκι

Αναπτήρας

Ντουλαπάκι με κλειδαριά

Αναδιπλούμενο 
ντουλαπάκι

Υποδοχή usb

01

02

Άνετη και πρακτική.

Η νέα καμπίνα 
οδηγού. 
Με έξυπνους 
αποθηκευτικούς 
χώρους.



* Με μακρύ μεταξόνιο.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ο χώρος φόρτωσης του νέου Transporter Van δεν κάνει συμβιβασμούς 

στον τομέα της λειτουργικότητας και της εργονομίας. Δύο εναλλακτικά 

μεταξόνια και τρία εναλλακτικά ύψη οροφής εξασφαλίζουν όγκο 

φόρτωσης από 5,8 m3 – 9,3 m3 και ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1,4 t.

Ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό προσφέρουν οι πολλές 

εναλλακτικές εκδόσεις τής πίσω πόρτας καθώς και η δυνατότητα 

για μία δεύτερη συρόμενη πόρτα.

Έως 9,3 m3

όγκος 

φόρτωσης*

Ρυμουλκούμενο 
φορτίο μέχρι 

2,5 t

Ωφέλιμο 
φορτίο

μέχρι 1,4  t

Χώρος για 3* ευρωπαλέτες

Έως 2.975 mm
μήκος χώρου φόρτωσης

Έως 1.940 mm
ύψος χώρου φόρτωσης 

Ο μεγαλύτερος 
χώρος φόρτωσης 
στην κατηγορία.
Το νέο Transporter Van έχει
άφθονο χώρο για μεγάλες και 
δύσκολες εργασίες.
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Το νέο Transporter Kombi έχει άφθονο χώρο για μέχρι εννέα άτομα. Επιπλέον, ο ευέλικτος 
χώρος επιβατών μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε νέα πρόκληση που μπορεί να προκύψει στη 
διάρκεια της ημέρας. Η διάταξη των καθισμάτων μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε εργασία. 
Χάρη στη δυνατότητα μερικής ή πλήρους αναδίπλωσης όλων των καθισμάτων, και της 
αφαίρεσης μεμονωμένων καθισμάτων και πάγκων, υπάρχουν πολυάριθμες επιλογές για 
μέγιστη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

04 Σύστημα Easy Entry στην πλευρά της συρόμενης πόρτας. Για να μπορούν οι επιβάτες 
της 3ης σειράς καθισμάτων να μπαίνουν και να βγαίνουν γρήγορα και άνετα, τα νέα 
καθίσματα με λειτουργία Easy Entry μπορούν να αναδιπλώνονται στη στιγμή. Οχήματα 
με δύο συρόμενες πόρτες έχουν πλέον καθίσματα Easy Entry και στις δύο πλευρές.

05 Όλα τα καθίσματα είναι πλήρως αναδιπλούμενα. Στο νέο Transporter μπορούν
επίσης να μεταφέρονται αντικείμενα μεγάλου μήκους χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Οι πλάτες όλων των καθισμάτων αναδιπλώνονται, ακόμα και αυτών με λειτουργία
Easy Entry.

Οι εναλλακτικές εκδόσεις της πίσω πόρτας.

To Transporter Van διατίθεται με διπλή πίσω πόρτα 

με παράθυρο, στον βασικό εξοπλισμό (φωτ. 01). 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε 

την έκδοση με μονή πίσω πόρτα (φωτ. 02),  

ή υπερυψωμένη διπλή πίσω πόρτα (φωτ. 03).

01

02

03

04 05

Όλα τα καθίσματα 

αναδιπλώνονται

Λειτουργικό σύστημα

τοποθέτησης καθισμάτων

Ανθεκτική 
επένδυση καθισμάτων

Μοναδικό: 

τα νέα καθίσματα με Easy Entry 
και για τις δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες 

Ο πιο λειτουργικός χώρος

επιβατών στην κατηγορία.
Τα πάντα τακτοποιούνται εύκολα στο νέο Transporter Kombi.



Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού. 

Χρησιμοποιεί οπτικά και ακουστικά σήματα για 

να προτείνει ένα διάλειμμα στον οδηγό, όταν 

διαπιστώσει σημάδια κόπωσης.1), 2)

Σύστημα Brake Αssist. Καταγράφει την 

ταχύτητα με την οποία ο οδηγός πατά το φρένο. 

Σε ένα φρενάρισμα πανικού ή επείγουσας 

ανάγκης, διασφαλίζει πολύ ταχύτερα την πλήρη 

πίεση του πεντάλ φρένου.

Κάμερα οπισθοπορείας. Προσφέρει μία  
καθαρή εικόνα της περιοχής πίσω από το 
αυτοκίνητο στην οθόνη του ηχοσυστήματος 
ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης και βοηθά 
στο παρκάρισμα. Βοηθητικές γραμμές που 
εμφανίζονται στην οθόνη, κάνουν 
το παρκάρισμα ακόμη πιο εύκολο.2)

ParkPilot. Με ηχητικά σήματα προειδοποιεί τον 

οδηγό για εμπόδια στο πίσω μέρος του οχήματος 

ενώ ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη για 

την απόσταση των εμποδίων.2), 3)

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού υποστηρίζουν τον οδηγό 

σε κρίσιμες περιστάσεις, αναλαμβάνοντας προσωρινά τον έλεγχο των 

φρένων και του κινητήρα.

Adaptive Cruise Control ACC. Προσαρμόζει αυτό-
ματα την ταχύτητα σε σχέση με το προπορευόμενο 
όχημα και διατηρεί την προκαθορισμένη από τον 
οδηγό απόσταση. Ταυτόχρονα, παραμένει εντός  
του προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. 1), 2) 

Περιλαμβάνεται επίσης το σύστημα παρακολού-
θησης κυκλοφορίας περιβάλλοντος χώρου 
“Front Assist”.

Σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας 
περιβάλλοντος χώρου “Front Assist” με σύστημα 
City Emergency Braking. Μέσω ενός αισθητήρα 
ραντάρ ανιχνεύει αν η απόσταση από το προπο-
ρευόμενο όχημα μειώνεται επικίνδυνα και ελαττώ-
νει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος. 
Σε επικίνδυνες καταστάσεις το σύστημα προειδο-
ποιεί τον οδηγό μέσω οπτικών και ακουστικών 
σημάτων και με μία προειδοποιητική δόνηση του 
τιμονιού.1), 2)

1) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     3) Ανάλογα με το ηχοσύστημα.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες 
σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Προηγμένα συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού.
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Προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό 

στροφών. Διασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα 

σε κακές καιρικές συνθήκες. Ο προβολέας 

που βρίσκεται πλησιέστερα στη στροφή 

φωτίζει την πλευρά του δρόμου όταν

το όχημα στρίβει.1), 2)

Σύστημα αλλαγής λωρίδων “Side Assist”.

Ένα προειδοποιητικό σήμα εμφανίζεται στον 

εξωτερικό καθρέφτη1) μόλις οι αισθητήρες 

εντοπίσουν ένα όχημα να κινείται στο τυφλό 

σημείο κατά την αλλαγή λωρίδας.2) 

Σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού “Light 

Assist”. Μειώνει αυτόματα το φως των 

προβολέων για να μην τυφλώνουν τους 

οδηγούς των διερχόμενων ή προπορευόμενων 

οχημάτων. Από τα 60 km/h και άνω,

το σύστημα ανάβει αυτόματα τη μεγάλη σκάλα 

των προβολέων, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει 

επαρκής φωτισμός.2)

Σύστημα Multi Collision Brake. Ενεργοποιεί

το σύστημα φρένων μετά από μία σύγκρουση 

του οχήματος, με σκοπό να αποτρέψει τυχόν 

επόμενες συγκρούσεις. Το σύστημα Multi 

Collision Brake ενεργοποιείται όταν δύο 

ανεξάρτητοι αισθητήρες ανιχνεύσουν

τη σύγκρουση. Μετά από λίγο, το σύστημα 

αρχίζει να φρενάρει σταδιακά το όχημα μέχρι

τα 10 km/h, ενώ ο οδηγός μπορεί να παρέμβει 

ανά πάσα στιγμή.1)



Η νεότερη γενιά κινητήρων diesel περιλαμβάνει

σύνολα με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και μέγιστη 

οδηγική απόλαυση. Αποτέλεσμα: μέση κατανάλωση 

5,7 l/100 km1), και εκπομπές ρύπων CO2  149 g/km1),.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις DCC.  

Για βέλτιστη συμπεριφορά, οι ηλεκτρονικά ρυθμιζό- 

μενες αναρτήσεις DCC μπορούν να προσαρμόσουν 

την ανάρτηση στην ρύθμιση NORMAL, SPORT ή 

COMFORT, με το πάτημα ενός διακόπτη.

BlueMotion Technology. Η νέα γενιά κινητήρων TDI 

που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 6, καθώς και

οι δοκιμασμένοι και αξιόπιστοι κινητήρες Euro 5  

διαθέτουν συστήματα BlueMotion Technology, όπως 

π.χ. σύστημα start-stop, ανάκτηση ενέργειας κατά 

την επιβράδυνση και ελαστικά χαμηλής αντίστασης 

κύλισης.

Υπερσύγχρονοι 
Κινητήρες.
Με εξαιρετικά χαμηλή 
κατανάλωση.
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Το νέο Transporter έχει ποικίλα, καινοτόμα χαρακτηριστικά που 

διασφαλίζουν βέλτιστη πρόσφυση, άριστη συμπεριφορά και εξαιρετική 

απόκριση διεύθυνσης ακόμα και σε δύσκολες οδηγικές συνθήκες.

4MOTION για τη νέα γενιά Transporter. Στα πλεονεκτήματα του νέου 

συμπλέκτη Haldex για το προαιρετικό 4MOTION περιλαμβάνονται 

το μειωμένο βάρος, η μικρότερη κατανάλωση και η περαιτέρω βελτίωση 

της συμπεριφοράς και δυναμικής του οχήματος. 

4MOTION με DSG. Το νέο Transporter είναι το μοναδικό όχημα στην 

κατηγορία του που διατίθεται με το προαιρετικό 4MOTION και 7-τάχυτο 

κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Αυτό επιτρέπει ομαλή οδήγηση ακόμα και 

στα πιο δύσβατα εδάφη χάρη στις πλήρως αυτόματες αλλαγές σχέσεων.

Hill Descent Assist. Αυτό το νέο προαιρετικό σύστημα σάς επιτρέπει να 

οδηγείτε σε κατηφορικές διαδρομές με ασφαλή, ελεγχόμενο τρόπο χάρη 

στην ικανότητα διαχείρισης του κινητήρα να ελέγχει τις στροφές και

να χρησιμοποιεί τα φρένα, εάν είναι απαραίτητο.2) Η ταχύτητα του 

οχήματος διατηρείται σταθερή χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς οδηγού.

Μηχανικό μπλοκέ διαφορικό. Το μηχανικό μπλοκέ διαφορικό διατίθεται 

για τον πίσω άξονα σε συνδυασμό με 4MOTION. Αυτό διευκολύνει την 

οδήγηση σε αντίξοες συνθήκες, όπως στο γρασίδι ή σε συνθήκες εκτός 

δρόμου.

1) Transporter 2.0 lt TDI, 102 PS Euro 6, κατανάλωση καυσίμου lt/100 km: εντός πόλης 6,8, εκτός πόλης 5,1, μέση 
κατανάλωση 5,7. Εκπομπές ρύπων CO2, g/km: 149     2) Μόνο με κινητήρες Euro 6.   
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen 
για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Κινητήρες TDI.
Transporter Kombi.

Κινητήρες TDI.
Trasnporter Van.

2.0 TDI 102 PS EU6
Μέση κατανάλωση: 5,7 lt/100 km

Εκπομπές CO2: 149 g/km

2.0 TDI 102 PS ΕU5 Plus
Μέση κατανάλωση: 6,7 l/100 km

Εκπομπές CO2: 176 g/km

2.0 TDI 150 PS DSG EU6
Μέση κατανάλωση: 5,9 lt/100 km

Εκπομπές CO2: 153 g/km

2.0 TDI 140 PS DSG 
ΕU5 Plus 
Μέση κατανάλωση: 7,4 l/100 km

Εκπομπές CO2: 195 g/km

2.0 TDI 140 PS 
4MOTION ΕU5 Plus
Μέση κατανάλωση: 7,5 l/100 km

Εκπομπές CO2: 198 g/km

2.0 TDI 150 PS 
4MOTION EU6 
Μέση κατανάλωση: 6,5 lt/100 km

Εκπομπές CO2: 169 g/km

2.0 TDI 150 PS DSG 
4MOTION EU6 
Μέση κατανάλωση: 6,2 lt/100 km

Εκπομπές CO2: 161 g/km

2.0 TDI 180 PS DSG
4MOTION ΕU5 Plus 
Μέση κατανάλωση: 8,0 l/100 km

Εκπομπές CO2: 211 g/km

2.0 TDI 150 PS EU6 
Μέση κατανάλωση: 6,0 lt/100 km

Εκπομπές CO2: 157 g/km

2.0 TDI 140 PS ΕU5 Plus
Μέση κατανάλωση: 6,9 l/100 km

Εκπομπές CO2: 182 g/km

Το πιο αξιόπιστο
off-road όχημα
στην κατηγορία του.
Τεχνολογία 4MOTION με DSG.



Εξωτερικό
– Προβολείς αλογόνου

–  Προφυλακτήρας, εξωτερικοί καθρέφτες και λαβές θυρών

σε μαύρο χρώμα

– Μάσκα σε μαύρο χρώμα με επιχρωμιωμένη διακοσμητική λωρίδα

– Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσια1)

– Θερμομονωτικά κρύσταλλα παραθύρων

Εσωτερικό
– Διπλό κάθισμα συνοδηγού

– Ταμπλό με ντουλαπάκι που κλειδώνει

– Έξυπνο σύστημα αποθηκευτικών χώρων

– Θήκη στην πόρτα με χώρο για δύο μπουκάλια στην πλευρά του οδηγού

– Ελαστική επένδυση πατώματος στην καμπίνα του οδηγού

– Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων “Austin” σε Μαύρο Titan

Ασφάλεια
– Αερόσακος οδηγού-συνοδηγού

– ESP με brake assist, ABS, ASR, EDS, MSR2) και Hill Start Assist

– Multi Collision Brake

– Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης με κολόνα τιμονιού ασφαλείας

– Ηλεκτρονικό immobilizer

– Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας για τον οδηγό

– Φώτα ημέρας

– Καθ’ ύψος και απόσταση ρυθμιζόμενο τιμόνι

Λειτουργικότητα
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

- Ηλεκτρικά παράθυρα

- Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

- Ηχοσύστημα "Composition Colour" (έγχρωμη οθόνη αφής 5", 

  cd & mp3 player, θύρα SD-card, aux-in, 6 ηχεία)

- Bluetooth

Βασικός εξοπλισμός

1) Σε συνδυασμό με τον κινητήρα 2.0 lt TDI 180 PS και 204 PS, ατσάλινες ζάντες 17’’.    2) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με την τετρακίνηση 4ΜΟΤΙΟΝ.

Βασικός εξοπλισμός
και εκδόσεις.
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Transporter Van. Transporter Kombi.

Transporter Pickup. Transporter Σασί.

Εκδόσεις μοντέλου
– 2 μεταξόνια

– 3 διαφορετικά ύψη οροφής

– 2 συνδυασμοί καθισμάτων

– Χώρος φόρτωσης από 5,8 m3 – 9,3 m3

Εκδόσεις μοντέλου
– 2 μεταξόνια

– 3 διαφορετικά ύψη οροφής

– 19 διαφορετικές διατάξεις καθισμάτων

– Χώρος αποσκευών 3) όγκος από 5,8 m3 – 9,3 m3

Εκδόσεις μοντέλου
– 2 μεταξόνια4), 5)

– 4 διαφορετικές επιφάνειες φόρτωσης

– Μονή και διπλή καμπίνα

– Επιφάνεια φόρτωσης 4,9 m2 – 5,7 m2

Εκδόσεις μοντέλου
– 2 μεταξόνια4)

– Μονή και διπλή καμπίνα

– Μικτό βάρος οχήματος 2,8 t 6)

3) Χωρίς τα καθίσματα.     4) Μόνο στην έκδοση με μονή καμπίνα.     5) Όχι σε συνδυασμό με το κατώφλι χαμηλής φόρτωσης.     6) Για την πρόσοψη του τράκτορα.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες 
λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.



Σχεδιασμένα για την καθημερινή χρήση, τα χρώματα 

και οι επενδύσεις καθισμάτων δένουν αρμονικά με τον 

εσωτερικό εξοπλισμό. Για το νέο Transporter έχουν 

χρησιμοποιηθεί υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής 

που είναι εύκολα στον καθαρισμό. 

Λευκό Candy Κόκκινο Cherry Κίτρινο Grape1) Πράσινο Ontario Πορτοκαλί Bright

1) 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.

Μπεζ Μojave Ασημί Reflex Γκρι Indium Καφέ Chestnut Πράσινο Bamboo 

Garden

Μπλε Acapulco Μπλε Starlight Black Berry

Η νέα γκάμα.
Απλά χρώματα.

Μεταλλικά χρώματα.1)
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Μπλε Ocean Deep Γκρι Pure

Μαύρο Deep

Περλέ χρώμα

Επένδυση οροφής 

Γκρι Moonrock 

Επενδύσεις “Austin”, 

ύφασμα

Μαύρο Titan

Επενδύσεις καθισμάτων.

Επένδυση οροφής.Περλέ χρώματα.1)



18"
Ζάντες αλουμινίου “Springfield”*

8 J x 18,  

με ελαστικά 255/45 R 18. 

17"
Ζάντες αλουμινίου “Devonport”*

7 J x 17,  

με ελαστικά 235/55 R 17.

Μία εκτενής γκάμα ατσάλινων και αλουμινένιων ζαντών 16", 

17" και 18" διατίθενται για το νέο Transporter. Όλες οι ζάντες 

συνδυάζονται με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης στο πλαίσιο 

της φιλοσοφίας BlueMotion Technology. Η χαμηλή αντίσταση 

κύλισης μειώνει την κατανάλωση και παράλληλα τις εκπομπές CO2. 

16"
Ζάντες αλουμινίου “Clayton”*

6½ J x 16,  

με ελαστικά 215/65 R 16.

*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.

Ζάντες. 
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