
Mijn configuratie
Multivan Volkswagen

Lange versie 2.0 TSI 150 kW / 204 pk DSG7

Automaat Voorwielaandrijving

Vermogen

150 kW / 204 pk

Verbruik:

9,0 l/100km2

Emissie:

203 g/km2

Lange versie 2.0 TSI 150 kW / 204 pk DSG7 69.184,17 € incl. BTW1

Uw gekozen opties 18.974,01 € incl. BTW1

88.158,18 € incl. BTW1

72.858,00 € excl. BTW

Uw configuratiecode

Gebruik deze code om uw configuratie op een later tijdstip opnieuw te bekijken.

N9262IXO



Exterieur

Deep Black Perleffekt

1.153,13 € incl. BTW1

Velgen

4 Lichtmetalen velgen "Dundrod" 6,5J x 17, zwart met hoogglans oppervlak

Standaarduitrusting

Interieur

Raven-Sandwick

Zetels

Raven-Sandwick

Dashboard boven-onder

Raven-Sandwick

Vloer

Raven



Opties

Automatische afstandregeling ACC met snelheidsbegrenzer & Car2X 67,76 € incl. BTW1

Elektrische schuifdeuren links en rechts met "Easy Open" functie 99,22 € incl. BTW1

- Zonder meerkosten

Lichtmetalen velgen "Toshima" 7,5 J x 18, Antraciet 549,34 € incl. BTW1

Travel Assist met Noodremfunctie 1.376,98 € incl. BTW1

Adaptieve onderstelregeling DCC met standaard chassis 1.529,44 € incl. BTW1

Lederen comfortzetels vooraan met zetelventilatie, elektrisch
verstelbaar

4.582,27 € incl. BTW1

Pack 6-zitplaatsen = 2-2-2, vis-à-vis, met 2 armleuningen aan de
binnenkant voor de 3e rij stoelen

-60,50 € incl. BTW1

Elecktrische achterklep met "Easy Open" en "Easy Close" functie 863,94 € incl. BTW1

Proactief beschermingssysteem voor de inzittende (PreCrash Basic
and Front)

177,87 € incl. BTW1

head-up diplay 1.402,39 € incl. BTW1

Multifunctionele tafel op rails 773,19 € incl. BTW1

Lederen multifunctiestuur met paddles, verwarmd 173,03 € incl. BTW1

Harman Kardon"-audiosysteem, 13 luidsprekers, totaal vermogen
840 W, 16-weg digitale versterker, subwoofer

1.553,64 € incl. BTW1



Navigatiesysteem "Discover Pro" met 10' touch-kleurenscherm incl.
"Streaming & internet"

1.276,55 € incl. BTW1

Achterruiten athermische donker getint, met privacyglas 65% 404,14 € incl. BTW1

Centrale vergrendeling met "Keyless Access/Advanced" met
"Safelock"

531,19 € incl. BTW1

"Comfort" mobiele telefooninterface met inductie laadfunctie 526,35 € incl. BTW1

Voorruit van warmtewerend glas verwarmbaar 280,72 € incl. BTW1

Trekhaak inklapbaar in naplaasting (Opge past leveringstermijn) 1.713,36 € incl. BTW1

Gratis kabel: USB-C naar USB-C Zonder meerkosten



Standaarduitrusting

Carrosserie

Achterklep, electrisch sluitbaar

Buitenspiegelbehuizingen hoogglans zwart

Elektrische schuifdeur links met Easy Open functie

Elektrische schuifdeuren rechts met Easy Open functie

Achterruiten athermische donker getint, met privacyglas 65%

Voorgrille gespotenn in zwart hoogglans met 2 chroomstrips en achtergrondverlichting

Voorruit van warmtewerend glas verwarmbaar

Zij- en achterstrips in chroom

Onderstel

4 lichtmetalen velgen "Toshima" 7,5 J x 18, Antraciet

Banden 235/50 R18 101H XL, rolweerstand geoptimaliseerd

Boordgereedschap

Naafdoppen voor lichtmetal velgen

Adaptieve regeling van het chassis (Dynamic Chassis Control)

Rechts Verkeer

Schijfremmen 17" vooraan en schijfemmen 16" achteraan

Voertuig met stuur aan de linkse kant

Wielbouten, vergrendelbaar met sleutel

Zonder reservewiel

Veiligheidsuitrustingen

Achteruitkijkcamera

Airbags voor bestuurder en begeleider, met deactivering voor begeleidersairbag

Antidiesftalalarm met volumetrische beveiliging, acteruitrijhoorn en trekhaakbeveiliging

Bandencontrolesysteem (volgens EU-typegoedkeuring)

Dagrijlichtschakeling met automatische activering van de koplampen Coming Home/Leaving Home
functie

Front assist noodremassistent met voergangers- en fietersherkenning

Hoorbare en zichtbare waarschuwing voor het niet dragen van de veiligheidsgordel voor en achter

IQ.Lighjt Matrix LED-koplampen met LED-dagrijlichten

LED-Achterlichten

Lederen multifunctiestuur met paddles, verwarmd

Ondersteuing bij uitwijkmanouvres en bochtassistentie

Rijbaanassistentie "Lane Assist" met "Travel Assist" bestuurdersassistent inclusief "Emergency Assist"

Veiligheidsbinnenspiegel, zelfdimmend

Verlichting in de deurzone met projectie van het Multivan Silhouet



Verlichting voor alle weersomstandigheden

Zij- en gordijnairbags bestuurderscabine , hoofdairbags voor de buitenste zetels achteraan en centrale
airbag

Zonnekleppen met spiegel, verlichting, kaartenhouder aan bestuurderszijde. Sticker airbag op b-stijl

eCall noodoproepsysteem

Interieuruitrusting

2 individuele stoelen die gedraaid kunnen worden in de rijrichting of tegengestelde in de 2e rij

2 individuele zetels op de 3e rij

Zonder armsteunen in de 2e zitrij

Bestuurders- en begeleidersstoel met armleuningen, met elektrische lendesteun en opklapbaar tafeltje

Binnenbescherming van de laaddrempel in roestvrij staal

Decoratieve inleg "Dark Woodgrain Optic"

Kofferafdekking in de laadruimte (draagvermogen 20 kg) met tassenhaak en bagagenet

AGR ErgoComfort bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar, 4-voudige hoofds geheugen en massage voor
de bestuurder

Opbergpakket met schuiflades onder de stoelen en 2 wegneembaar en afsluitbaar afvalbakje

Pedalen met roestvrijstalen bekleding

AGR" zetel, elektrisch verstelbaar, voor 4-voudige hoofdsteun, met geheugen en massagefunctie voor de
bestuurder

Verlichte handschoenkastje

Vloerbekleding passagiertsruimte in vast tapijt

Vloermatten tapijt in bestuurderscabine

2 armleuningen (verwijderbaar en wegneembaar) op de 3ezetelrij

-

Functionele uitrustingen

180A driefasige alternator

2 USB-ingangen (type C) in de middenconsole vooraan en 4 USB-ingangen (type C) in de
passagiersruimte

2 inklapbare radiografische sleutels met afstandbediening

6-zitplaatsen homologatie

Harman Kardon"-audiosysteem, 13 luidsprekers, totaal vermogen 840 W, 16-weg digitale versterker,
subwoofer

App-connect inclusief wireless Apple car Play

Batterij 380 A (68 Ah)

Centrale vergrendeling met "Keyless Access/Advanced" met "Safelock"

Climatronic met 3-zone regeling, 2de verdamper en 2de verwarming in de passagiersruimte

Automatische afstandregeling ACC met snelheidsbegrenzer

DAB+ radio

Digitale Cockpit Pro

Dynamische grootlichtregeling metroute dynamische lichtassistente voor Matrix LED-koplampen



Dynamische koplampregeling met dynamische bochtverlichting

Electrische achterklep met Easy Open et Easy Close functie

Euro 6d emissienorm ISC-FCM

Extra olieverwarming

Instrumentenpaneel

"Comfort" mobiele telefooninterface met inductie laadfunctie

Niet-rokers-uitvoering

Parkeerhulp "Park Assist" met parkeersensoren voor- en achteraan

Navigatiesysteem "Discover Pro" met 10' touch-kleurenscherm incl. "Streaming & internet"

Regiocode "ECE" voor radio

Ruitenwissers met regensensor voor de ruitenwissers vooraan op het voertuig

Spraakbediening Inclusief Alexa webapplicatie

Verkeersbordendetectie

Verlichting in de achterklep en achtergrondverlichtnig in 30 mogelijke kleuren

Vermoeidheidsdetectie

Voorzetels verwarmd, afzonderlijk regelbaar

Zonderoplaadkabel Modus 3

Additional Equipment

-

"Side Assist" met "Exit Assist" inclusief "dodehoekdetectie"

Car2X (waarschuwing in geval van gevaar)

Gratis kabel: USB-C naar USB-C

head-up diplay

Multifunctionele tafel op rails

Proactief beschermingssysteem voor de inzittende (PreCrash Basic and Front)

Rijprofielselectie voor adaptieve DCC

Trekhaak inklapbaar in naplaasting (Opge past leveringstermijn)

Zetels vooraan met actieve zetelventilatie

Technische gegevens



Verbruik / uitstoot WLTP (ter indicatieve titel)

Benzine

Brandstofverbruik - laag 12,7 l/100km2

Brandstofverbruik - middel 8,7 l/100km2

Brandstofverbruik - hoog 7,5 l/100km2

Brandstofverbruik - extra hoog 9,0 l/100km2

Brandstofverbruik - gecombineerd 9,0 l/100km2

Gemiddelde CO2 uitstoot 203 g/km2

Motor

Brandstof Benzin

Cilinderinhoud 4; in Reihe

Vermogen 1.984 ccm

Vermogen bij toerental 150 kW bei 5.000 1/min

Max. vermogen 320 Nm / 1600 - 4300 1/min

Stikstofmonoxiden (Nox) (brandstof I) 23,600 mg/km

Partikel (PM) (brandstof I) 0,210 mg/km

Niet-methaan koolwaterstoffen (NMHC) I 9,600

Geluid

Topsnelheid 200 km/h



Gewichten

Maximum toegelaten massa 2.850 kg

Leeggewicht met bestuurder 2.145,237 kg

Maximum toegalaten treingewicht 4.850 kg

Toegestane aslast vooraan 1.510 kg

Toegestane aslast achteraan 1.450 kg

Toegestane sleepvermogen geremd bij 12% 2.000 kg

Toegestane sleepvermogen geremd bij 8% 2.000 kg

Toegestane sleepvermogen ongeremd 750 kg

Daklast 100 kg

Kogeldruk 80 kg

Voertuigmaten

Maximaal laad-, koffervolume 4.005 l

Lengte 5.173 mm

Lengte koffervloer achter eerste zitrij 2.625 mm

Lengte koffervloer achter tweede zitrij 1.516 mm

Breedte zonder buitenspiegel 1.941 mm

Hoogte 1.907 mm

Voertuighoogte bij geopende kofferklep 2.146 mm

Wielbasis 3.124 mm

Effectieve hoofdruimte, eerste zitrij 1.024 mm

Effectieve hoofdruimte, tweede zitrij 1.001 mm

Effectieve hoofdruimte, derde zitrij 975 mm

Draaicirkel 12.100 mm

1 De in de configurator vermelde adviesprijzen zij incl. btw (of wanneer specifiek vermeld excl. BTW). De prijzen zijn steeds
onder voorbehoud van drukfouten, correcties en wijzigingen.
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De CO₂-emissie en verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn
opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het
gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil de krachtens de toepasselijke
wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden. Contacteer uw concessiehouder voor alle
informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

De afgebeelde kleuren kunnen verschillen van de ware afwerkingen.

Meer (RAL) kleuren bij uw dealer.


