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Je hebt blinken
En je hebt uitblinken
Verschil moet er zijn

De iconische Transporter is grondig vernieuwd. 

En dat gaat verder dan zijn blinkende nieuwe 

looks. Met het volledig nieuwe dashboard met 

digitale cockpit, de nieuwste generatie info-

tainmentsystemen, vernieuwde TDI-motoren, 

de zeer rijke standaarduitrusting én hightech 

assistentiesystemen is de Transporter 6.1 een 

echte uitblinker. Verschil moet er zijn. 

1) Niet beschikbaar voor open carrosserievarianten.   2) De bestuurder moet op elk moment in staat zijn 
om het assistentiesysteem te overrulen en hij blijft verantwoordelijk voor het veilig besturen van de auto. 
Afbeelding toont speciale uitrusting tegen meerprijs.

Upgrade van de standaarduitrusting. Alle uitvoeringen van de Transporter 6.1 
beschikken nu standaard over een radiosysteem, inclusief handsfree-kit en USB-
interface, climatic airconditioning, comfort bestuurdersstoel met armleuningen 
en led-interieurverlichting, naast vele andere nieuwe standaardfuncties.

Uitrustingslines. Om de Transporter 6.1 helemaal naar wens samen te stellen, zijn 
er als aanvulling op de rijke standaarduitrusting 3 uitrustingslines: de Comfortline, 
Highline en de zeer luxe Bulli.

Vernieuwde Dubbele Cabine. De Transporter 6.1 Dubbele Cabine is veelzijdiger 
dan ooit. Hij is leverbaar in vier versies: Basis, Plus, Luxe en Exclusive. Standaard is 
de dubbele cabine voorzien van een brede doorlaadmogelijkheid onder de bank. 

Een bus voor elke klus. Afhankelijk van het model is er keuze uit verschillende 
dakhoogtes, wielbases, stoelpakketten en opbouwvarianten.

Nieuwe techniek. Nieuw in de Transporter 6.1 is de elektromechanische 
stuurbekrachtiging. Het besturingsconcept omvat actieve en adaptieve 
ondersteuning in bijna alle rijsituaties en vormt de basis voor een reeks nieuwe 
assistentiesystemen.

Moderne assistentiesystemen. Rijden wordt een genot met Side Assist 1), 2),
Lane Assist 1), 2), Park Assist 1), 2) en Trailer Assist 1), 2). De achteruitrijcamera, 
is voor het eerst ook verkrijgbaar in combinatie met achterdeuren.

Vertrouwde kwaliteit. Bijzonder stevige carrosserie, duurzame materialen en 
hoogwaardige afwerking.
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01 Instrumentenpaneel
02 Multifunctionele weergave ’Premium’ 3) 
03 Navigatiesysteem ‘Discover Media’ 1)

04 Tweevoudig opbergvak 
05 12V-aansluiting
06 Afsluitbaar dashboardkastje
07 Duimstokvak
08 Open opbergvak
09 Bekerhouder

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   2) Standaarduitrusting bij de Transporter 6.1 Pick-up. Speciale uitrusting tegen meerprijs bij de Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Dubbele Cabine. 3) Niet leverbaar in Nederland.  
Afbeelding toont uitrusting tegen meerprijs.
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Het interieur 
de nieuwe norm 
Geoptimaliseerde, ergonomische bestuurdersplek. 
Verstelling van het stuurwiel en de bestuurdersstoel, 
vormvaste comfortbekleding, nieuw vormgegeven 
dashboard en uitstekend zicht rondom.

Uitstekende connectiviteit. Nieuwe radio- en 
navigatiesystemen 1) met touchscreens met 
maximaal 23,4 cm (9,2 inch) diameter, online 
dankzij geïntegreerde SIM-kaart, rijhulpsystemen 
en inductief 1) opladen van smartphones.

Robuust interieur. Het dashboard, de portier-, 
de zij- en stoelbekleding zijn uitgevoerd in donker 
antraciet.

Maximale flexibiliteit. Een grote keuze uit
stoelpakketten, een nieuwe dubbele bijrijdersbank 
met afsluitbaar opbergvak 1), 2) of een nieuwe 
doorlaadfunctie 1).

5Transporter 6.1



Optimaal ruimtegebruik 
Iedere centimeter ruimte wordt benut. Het laadgedeelte 
is maximaal 2.975 mm lang 1), 2) en 1.940 mm hoog 1), 3). 
Er is veel ruimte in het bestuurderscompartiment en 
het opbergsysteem is doordacht.

Doorlaadmogelijkheid voor lange voorwerpen
De nieuwe doorlaadfunctie 4) maakt een veilige opslag van 
voorwerpen met een lengte tot 3.325 mm 1), 2) mogelijk.

Innovatieve transportoplossingen
Universele laadvloer 4) voor kastsystemen 4), volledig beklede 
zijkanten met hardvezel platen 4) en wegklapbare sjorogen.

Optimale terreineigenschappen
Vierwielaandrijving 4MOTION 4), 5), DSG-transmissie
met dubbele koppeling 4), 5), Down-hill Assist 4), 6), 7), 
Hill-Hold 7) en mechanische sperdifferentieel 4), 6).

Aan te passen aan jouw unieke wensen
Wij zijn specialist in maatwerk en werken nauw samen 
met gecertificeerde premiumpartners en gerenommeerde 
fabrikanten van branchespecifieke conversies.

Financiering op maat
Wij bieden voordelige lease- en financieringsmodellen, 
diverse verzekeringsvoordelen en individuele diensten.

1) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen 
kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   2) In het geval van een lange 
wielbasis. Gemeten op de hoogte van de laadvloer.   3) In geval van uitvoering met hoog 
dak.   4) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   5) Niet beschikbaar voor alle motoren.   
6) Alleen beschikbaar in combinatie met 4MOTION vierwielaandrijving.   7) Binnen de 
grenzen van het systeem. Afbeelding toont uitrusting tegen meerprijs.

Inhoudsopgave 

08 Modelvarianten
10 Transporter 6.1 Bestelwagen
18 Transporter 6.1 Dubbele Cabine 
22  Transporter 6.1 Bulli
24  Transporter 6.1 Kombi
30  Transporter 6.1 Pick-up
36 Carrosseriebouw
38  Aandrijftechnologieën
39  Rijassistentiesystemen
40  We Connect
42  Uitrusting
47   Bekleding
48   Lakkleuren
50  Wielen
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Een uitblinker in vele uitvoeringen
Transporter Pick-up

Als basis voor de orginele Bulli diende de 
‘Plattenwagen’ die indertijd rondreed in de 
Volkswagen-fabriek. In de vorm van de Transporter 
Pick-up blijft de Transporter trouw aan zijn roots. 
Leverbaar met enkele en dubbele cabines en 
diverse laadbakvarianten.

Transporter Kombi

Met de veelzijdige Transporter 6.1 Kombi breng je 
comfortabel en veilig je personeel of klanten naar 
hun plaats van bestemming. Het variabele interieur 
en de veelzijdige stoelen bieden in vrijwel elke 
situatie een oplossing.

Transporter Bestelwagen

Meer dan 70 jaar geleden was het model de 
oplossing voor alle transport uitdagingen. Vandaag 
de dag is de Transporter Bestelwagen beter dan ooit. 
Het model combineert een aanzienlijke laadruimte 
met een ongekend rijcomfort.

Transporter Dubbele Cabine

De combinatie van personen- en goederenvervoer, 
maakt al lange tijd deel uit van de Transporter-serie. 
Er kunnen tot zes personen en maximaal twee 
Europallets tegelijk worden vervoerd.

Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Transporter Chassis

Ook als je een bedrijfswagen voor een opbouw op 
maat zoekt, is de Transporter 6.1 Chassis de juiste 
keuze. Oerdegelijk gebouwd en met zijn sterke 
motoren is het Volkswagen icoon geschikt voor vele 
op- en ombouwen. De Transporter 6.1 Chassis is naar 
verwachting medio 2020 beschikbaar.
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Ruimte voor alles
Veel lading. Veel verkeer. Veel stops. De 

Transporter Bestelwagen biedt praktische 

ondersteuning. Met zijn bijzonder lage 

tildrempel, aanzienlijke laadhoogte en  

uitgekiende bevestigingsmogelijkheden 

biedt hij ideale werkomstandigheden. 

Bovendien beschikt hij dankzij zijn elektro-

mechanische stuurbekrachtiging nu over 

nog meer nuttige assistentiesystemen.

•   Grootste variëteit in zijn klasse
•   Tot 2,5 ton trekvermogen
•   Tot 1,4 ton laadvermogen
•     Optimale verhouding tussen voertuig-  

en laadlengte
•   Ruimte voor maximaal drie Europallets
•   Tot 6,7 m3 laadruimte 1)

•   Maximaal 1.940 mm 2) hoge laadruimte
•   Twee lengtes en twee dakhoogtes 
•   Grote verscheidenheid aan scheidingswanden
•   Ergonomische werkplek
•   Side Wind Assist 3)  NIEUW

Highlights

1) In het geval van een lange wielbasis en een hoog dak.   2) In het geval van een hoog dak. Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   3) Binnen de grenzen van het systeem.   4) Speciale uitrusting 
tegen meerprijs.   5) Vanaf een later moment beschikbaar.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Transporter 6.1
Bestelwagen

Opgewassen tegen toenemende verkeersdrukte
Side Assist 3), 4) monitort het gedeelte naast de 
auto dat voor de bestuurder niet zichtbaar is.

Achteruit inparkeren
De nieuwe Park Assist parkeerassistent 3), 4), 5) 
ondersteunt met optimale stuurbewegingen bij 
het inparkeren in parkeervakken parallel aan of 
haaks op de weg.

Bestand tegen extreem gebruik
Het nieuwe koerierspakket 4), 5) beschikt over 
versterkte componenten die zwaar worden 
belast door koerierswerkzaamheden.
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1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   2) In het geval van een lange wielbasis. Gemeten op de hoogte van de laadvloer.    3) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   4) Geldt voor mechanisch 
bediende schuifdeuren.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Bescherming tegen diefstal
De nieuwe separate laadruimtevergrendeling 1) 

maakt het mogelijk om de laadruimte afzonderlijk 
van de cabine te vergrendelen.

Zijdelings laden van Europallets
De schuifdeur met zijn grote effectieve 
openingsbreedte van 1.017 mm 3), 4) maakt het 
werken met de vorkheftruck gemakkelijker.

Lange ladingen onderbrengen
De nieuwe doorlaadfunctie 1) maakt een 
veilige opslag van voorwerpen met een lengte 
tot 3.325 mm 2), 3) mogelijk.

Beveilig zware ladingen
De sjorogen op de vloer zijn zo gepositioneerd 
dat er één Europallet tussen past.

Altijd een optie hebben
De montagerails 1) bieden extra bevestigings- 
mogelijkheden voor de sjorbanden aan de  
zijwanden, vloer en scheidingswand.

Laden en lossen in de stad
De achterdeuren 1) maken flexibel gebruik  
van de 1.473 mm 3) brede inlaadopening 
van de laadruimte mogelijk.
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Het overzicht behouden
De comfortabele bestuurderscabine biedt volledig 
nieuwe mogelijkheden. Er is een groot aantal 
opbergruimtes en de nieuwe led-binnenverlichting 
zorgt voor een optimale verlichting.

Altijd opgeladen smartphones
De nieuwe ‘Comfort’-interface voor mobiele 
telefoons met inductieve draadloze laadfunctie 1)  
laadt compatibele apparaten op in het hiervoor 
bestemde compartiment.

Hou het netjes
Het tweedelige opbergvak biedt ruimte aan 
documenten en apparatuur die zich binnen 
handbereik moeten bevinden.

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Ruimte voor een lange dag
Het dubbele opbergvak in de portieren biedt 
veel opbergruimte.

15Transporter 6.1 – Bestelwagen 



1) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   2) Het toegelaten trekgewicht verschilt per motorisering.   3) Bij toepassing van vier dakdragers.   4) Hoog dak alleen verkrijgbaar in combinatie met achterdeuren.      
5) Gemeten op de hoogte van de laadvloer.   6) Binnen de grenzen van het systeem.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Afmetingen Normaal dak
Korte / lange wielbasis

Hoog dak
Lange wielbasis

Laadruimte
Oppervlakte in m2 1)

 
4,3 / 5,0

 
5,0

Schuifdeur
Breedte x hoogte in mm 1)

 
1.017 x 1.282

 
1.017 x 1.282

Elektrische schuifdeur
Breedte x hoogte in mm 1) 954 x 1.282 954 x 1.282

Achterdeuren 
Breedte x hoogte in mm 1)

 
1.473 x 1.299 1.473 x 1.694

Draaicirkel 
in mm 1) 11.900 / 13.200 13.200

Gewichten (in kg)

Toelaatbaar totaalgewicht 3.200 / 3.200 3.200

Toelaatbaar trekvermogen max. 2.500 2) max. 2.500 2)

Max. daklast 150 3) / 100 100

Standaarduitrusting Bestelwagen
• Schuifdeur rechts
• Wegklapbare sjorogen
• Achterklep
• Led-laadruimteverlichting NIEUW

• Zijwindassistent Side Wind Assist 6) NIEUW

•  Elektronisch stabilisatieprogramma 6) met remassistent, ABS, ASR, EDS  
en Hill Hold-functie

• Robuuste rubberen vloer in het bestuurderscompartiment 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioning NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

Transporter 6.1
Bestelwagen

Comfortline Highline Bulli

Radio Composition Colour (ZI4) 
• 6,5” TFT touchscreen kleurendisplay
• We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)
• App Connect (via USB)
• 4 luidsprekers

● ● ●

Mistlampen vóór incl. bochtverlichting (8WH) ● ● ●

Licht en zicht pakket (P4A)
• licht- en regensensor
• automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch stadslichtschakeling
• Coming - Leaving Home functie

● ● ●

Parkeerhulp achter (7X1) ● - -

Cruise control (8T6) ● ● -

Stoelbekleding ‘Bricks’ (N0E) ● ● ●

Verwarmbare voorruit (4GR) - ● ●

Comfort bijrijdersstoel met armleuningen (165) - ● ●

Multifunctioneel lederen stuurwiel (2FD) - ● ●

Exterieur pakket (PL4)
• bumpers in carrosseriekleur
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- ● -

Multivan exterieur pakket (ZLT)
• bumpers in carrosseriekleur
• Multivan grill met 5 + 1 chroomlijsten
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- - ●

Parkeerhulp voor en achter (7X2) - ● ●

Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (Z3E)
• bij 146 kW: lichtmetalen velgen ‘Devonport’ 17” (Z3F)

- ● -

Slotbouten (1PB) - ● ●

Verwarmbare ruitensproeiers vóór (8W3) - ● ●

Bulli-aanduiding op zijschermen - - ●

Multivan dashboard met decoratiepanalen (4N3) - - ●

Digital cockpit (ZEQ) - - ●

Tapijt in de cabine (5AE) - - ●

Led-koplampen met led dagrijverlichting (PXE/PXH) - - ●

Adaptive Cruise Control tot 210 km/h (PAC) - - ●

Light Assist grootlichtassistent (8G1) - - ●

Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’’ (Z0B)
• bij 146 kW: lichtmetalen velgen 18’’ ‘Springfield’ (zilver) (Z3I)

- - ●

Stoelpakketten
met 2 of 3 zitplaatsen

Rolcontainers
720 x 830 mm 

Euro-3-pallets
1.000 x 1.200 mm 

Europallets
800 x 1.200 mm 

Korte  
wielbasis

Lange  
wielbasis

Wielbasis 3.000 / 3.400

Autolengte 4.904 / 5.304

908 / 908

993 / 993

1.
94

0

1.
41

0

56
8 

/ 5
66

Normaal dak 5)

Hoog dak 4), 5)

20
1 

/ 
20

2  

Tildrempel-
hoogte

Laadcapaciteit in de Transporter Bestelwagen 

   Korte wielbasis      Lange wielbasis Afmetingen in mm 4) Uitrustingslines Bestelwagen 

 

De Economy Business uitrusting met o.a.:
• Climatic airconditioning
• Radio ‘Composition Audio’ incl. telefoonvoorbereiding
• Comfortbestuurdersstoel
• Optioneel: Economy Business pakket

Economy Business pakket:
• Cruise control (8T6)
• Parkeerhulp achter (7XI)
• Radio Composition Colour (ZI4)

De Bulli uitrusting met o.a.:
• Multivan exterieur pakket
• Bulli-aanduiding op zijschermen
• Multivan dashboard met decoratiepanelen
• Digital cockpit
• Adaptive Cruise Control tot 210 km/h
• Led-koplampen met led dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’’
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Alles in één

Veranderende taken. Wisselende teams. Veranderend 

werkmateriaal. Met de Transporter 6.1 Dubbele 

Cabine heb je ruimte voor al je materialen en je 

beschikt ook nog eens over 5 of 6 zitplaatsen. De 

perfecte combinatie tussen een bestelwagen en een 

personenwagen. De Basiscabine, Dubbele Cabine 

Plus, Dubbele Cabine Luxe en Dubbele Cabine 

Exclusive zorgen voor het gewenste comfortniveau.

1) Gemeten op de hoogte van de laadvloer. Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   
Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Iedereen zit veilig
De driezitsbank met geïntegreerde scheidings-
wand schermt de bagageruimte consequent af 
van het passagierscompartiment.

Er is plaats voor alles
De laadruimte is perfect voorbereid 
op de vele mogelijkheden van een 
bestelwagen.

•   5-6 zitplaatsen
•   4,0 m3 laadruimte
•    Driezitsbank met hoge scheidingswand en 

raam met veiligheidsglas
•   1.945 mm 1) lang laadcompartiment
•   Ruimte voor maximaal 2 Europallets 
•   Dubbele USB-aansluiting NIEUW 

Highlights

Transporter 6.1
Dubbele Cabine
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Uitrustingslines
Beschrijving Dubbele Cabine versies

Basiscabine De Basiscabine is uitgerust met: ● ● - -

- bank met 3 voorgevormde zitplaatsen

- 3 driepuntsgordels

- in hoogte verstelbare hoofdsteunen

- ISO-fix op buitenste zitplaatsen

- ABS scheidingswand met vaste ruit (ISO 27956)

- doorlaadmogelijkheid onder de bank

- opbergvak in bankring

- zijwand en hemelbekleding van carrosseriekarton 

- kunststof antislip-vloer

- 1 USB-aansluiting (3.1A)

Dubbele Cabine Plus Meeruitrusting t.o.v. basiscabine - - ● -

- stoffen hemelbekleding in passagiersruimte

- ruitomkadering in passagiersruimte

- luxe zijwandbekleding met geïntegreerde armleuningen en bekerhouders

- 3 in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteunen

- tapijt op de vloer

- glasslook panelen tussen de C en D-stijl

Dubbele Cabine Luxe Meeruitrusting t.o.v. Dubbele Cabine Plus: - - ● ●

- 3 individueel verstelbare zitplaatsen

- voorgevormde met stof beklede hemelschaal in passagiersruimte

- bekleed decoratievlak aan zijkanten scheidingswand

- 2 USB-aansluitingen (3.1A)

Dubbele Cabine Exclusive Meeruitrusting t.o.v. Dubbele Cabine Luxe: - - ● ●

- armleuningen tussen de verstelbare zitplaatsen

- zonneschermen in passagiersruimte

● standaard ○ optioneel –  niet leverbaar
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Laadcapaciteit bij de Transporter 6.1 Dubbele Cabine

Stoelpakketten 
met 5 of

6 zitplaatsen

Europallets 
800 x 1.200 mm  

Euro-3-Pallets 
1.000 x 1.200 mm  

Rolcontainer 
720 x 830 mm  

1) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   2) Het trekvermogen is afhankelijk van de motorisering.   3) Gemeten op de hoogte van de laadvloer.   4) Binnen de grenzen van het systeem.
Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Wielbasis 3.400

Autolengte 5.304

1.
41

0

20
2 56

6

993

908

Tildrempel 
hoogte

Normaal dak 3)

Comfortline Highline Bulli

Radio Composition Colour (ZI4)
• 6,5” TFT touchscreen kleurendisplay
• We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)
• App Connect (via USB)
• 4 luidsprekers

● ● ●

Mistlampen vóór incl. bochtverlichting (8WH) ● ● ●

Licht en zicht pakket (P4A)
• licht- en regensensor
• automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch stadslichtschakeling
• Coming - Leaving Home functie

● ● ●

Parkeerhulp achter (7X1) ● - -

Cruise Control (8T6) ● ● -

Stoelbekleding ‘Bricks’ (N0E) ● ● ●

Privacy Glass (QL5) - ● ●

Verwarmbare voorruit (4GR) - ● ●

Comfort bijrijdersstoel met armleuningen (265) - ● ●

Multifunctioneel lederen stuurwiel (2FD) - ● ●

Multivan exterieur pakket (ZLT)
• bumpers in carrosseriekleur
• Multivan grill met 5 + 1 chroomlijsten
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- ● ●

Parkeerhulp voor en achter (7X2) - ● ●

Achterruitenwisser (4HS) - ● ●

Stofafdichtingen in deuropeningen (6U1) - ● ●

Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (Z3E)
• bij 146 kW: lichtmetalen velgen ‘Devonport’ 17” (Z3F)

- ● -

Slotbouten (1PB) - ● ●

Verwarmbare ruitensproeiers vóór (8W3) - ● ●

Multivan dashboard met decoratiepanelen (4N3) - ● ●

Tapijt in de cabine (5AE) - ● ●

Bulli-aanduiding op zijschermen - - ●

Digital cockpit (ZEQ) - - ●

Led-koplampen met led dagrijverlichting (PXE/PXH) - - ●

Adaptive Cruise Control tot 210 km/h (PAC) - - ●

Light Assist grootlichtassistent (8G1) - - ●

Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’’ (Z0B)
• bij 146 kW: lichtmetalen velgen ‘Springfield’ zilver 18’’ (Z3I)

- - ●

Afmetingen in mm 1)

 

Afmetingen Normaal dak
 

Laadruimte
Oppervlakte in m2 1)

 
2,9

Schuifdeur
Breedte x hoogte in mm 1) 1.017 x 1.264

Achterklep 
Breedte x hoogte in mm 1)

 
1.473 x 1.290

Achterdeur 
Breedte x hoogte in mm 1)

 
1.473 x 1.290

Draaicirkel in mm 1) 13.200

Gewichten (in kg)

Toelaatbaar totaalgewicht tot 3.200

Toelaatbare trekvermogen tot 2.500 2)

Max. daklast 100

Standaarduitrusting Dubbele Cabine
• Schuifdeur rechts
• Wegklapbare sjorogen
• Achterklep
• Led-laadruimteverlichting NIEUW

• Zijwindassistent Side Wind Assist 4) NIEUW

•  Elektronisch stabilisatieprogramma 4) met remassistent, ABS, ASR, EDS  
en Hill Hold-functie

• Twee stoelen voorin, 3-persoonsbank met opbergvak achterin 
•  ISOFIX- en Top-Tether-kinderzitjesbevestiging voor de buitenste zitplaatsen  

van de 3-persoons achterbank NIEUW

•  12-V-aansluiting en dubbele USB-C-aansluiting in het  
bestuurderscompartiment NIEUW

• Robuuste vloer in het bestuurderscompartiment
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioningsysteem NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

Transporter 6.1
Dubbele Cabine

Uitrustingslines Dubbele Cabine

De Bulli uitrusting met o.a.:
• Multivan exterieur pakket
• Bulli-aanduiding op zijschermen
• Multivan dashboard met decoratiepanelen
• Digital cockpit
• Adaptive Cruise Control tot 210 km/h
• Led-koplampen met led dagrijverlichting
• Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’’
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Een klasse apart.

23

Transporter 6.1 
Bulli

Zonder twijfel de meest luxe Transporter ooit: 

de Transporter 6.1 Bulli. Met de onmiskenbare 

5+1 chromen strips op de voorkant, 

led-koplampen en grotere lichtmetalen 

velgen een lust voor het oog van de echte 

Transporter fan. Ook voor bestuurders en 

bijrijders een genot: Adaptive Cruise Control, 

de state-of-art Digital Cockpit, navigatie 

„Discover Pro“ en het rijk gedecoreerde 

dashboard uit de Multivan 6.1.

Digital Cockpit 
Alles in één oogopslag door middel van de 
digital cockpit met onder andere navigatie.

•   Multivan exterieur pakket
•   Bulli-aanduiding op zijschermen
•   Multivan dashboard met decoratiepanelen
•   Digital cockpit
•   Led-koplampen met led dagrijverlichting
•   Adaptive Cruise Control tot 210 km/h
•    Light Assist grootlichtassistent
•    Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’

Highlights

Transporter 6.1 – Bulli



1) Binnen de grenzen van het systeem.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Ruimte voor iedereen

Meer ritten. Meer hectiek. Meer taken. 

Met de veelzijdige Transporter 6.1 Kombi 

breng je comfortabel en veilig je personeel 

of klanten naar hun plaats van bestemming. 

Veel hoofdruimte zorgt voor comfort op elke 

zitplaats, die voorzien is van vuilafstotende 

stoffen bekleding. Bovendien is de Kombi 

dankzij de gemakkelijk uitneembare banken 

en stoelen ook snel klaar te maken voor 

grote transporttaken.

•   Ruimte voor maximaal negen personen
•   Variabele binnenzijde
•   Veelzijdige stoelvarianten
•    Easy Entry aan beide zijden -  

met twee schuifdeuren
•   Alle rugleuningen volledig neerklapbaar
•   Duurzame stoelbekleding
•   Side Wind Assist 1)  NIEUW

Highlights

Simpelweg plaatsnemen
De nieuwe stoffen stoelbekledingen 
zijn bijzonder vuilafstotend.

Snel in- en uitstappen
De ‘Easy Entry’-functie biedt in één 
handomdraai toegang tot de 3e zitrij.

Transporter 6.1
Kombi
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Creëer een vlakke laadvloer
Alle rugleuningen van de banken en de stoelen 
in de passagiersruimte kunnen worden omgeklapt 
op de zittingen.

Altijd overzicht
De nieuwe Side Protection 1), 2) 
biedt hulp bij snel manoeuvreren.

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   2) Binnen de grenzen van het systeem.     
3) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Verberg waardevolle apparatuur. 
Het nieuwe afsluitbare opberg-
vak 1) in de stoelzitting.

Extra hoge achterklep
Met een openingshoogte van max. 2.200 mm 3) 

kan de achterklep ook gebruikt worden als 
schuilplaats voor de regen.
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4 zitplaatsen

1.600

1.967

5 zitplaatsen 8 zitplaatsen 9 zitplaatsen

1.600

1.967

1.600

1.967

 Easy Entry 6)

1.600

1.967

6 zitplaatsen

1.600

1.967

 Easy Entry 6)

5) Gemeten op de hoogte van de laadvloer.   6) Aan de schuifdeurzijde, in het geval van twee schuifdeuren aan beide zijden.        
7) Binnen de grenzen van het systeem.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

1)  Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   2) Het toegelaten trekgewicht is afhankelijk van de motorisering.      
3) Bij gebruik van vier dakdragers.   4) In totaal zijn er voor de Transporter Kombi met korte wielbasis 13 stoelpakketten verkrijgbaar en voor de Transporter Kombi met lange wielbasis 20 zitpakketten.     

Zitpakketten voor de Transporter Kombi, korte en lange wielbasis 4) 

Afmetingen Normaal dak
Korte / lange wielbasis

Hoog dak
Lange wielbasis

Passagiers-/bagageruimte
Oppervlakte in m2

 
4,3 / 5,0

 
5,0

Schuifdeur
Breedte x hoogte in mm 1) 1.017 x 1.264

 
1.017 x 1.264

Elektrische schuifdeur
Breedte x hoogte in mm 1) 954 x 1.282 954 x 1.282
Achterklep
Breedte x hoogte in mm 1)

 
1.473 x 1.290 —

Achtervleugeldeur 
Breedte x hoogte in mm 1)

 
1.473 x 1.290

 
1.473 x 1.694

Draaicirkel
in mm 1)

 
11.900 / 13.200

 
13.200

Gewichten (in kg)

Toelaatbaar totaalgewicht tot 3.200 / tot 3.200 tot 3.200

Toelaatbare trekvermogen tot 2.500 2) / tot 2.500 2) tot 2.500 2)

Max. daklast 150 3) / 100 100

Bagageruimte 5) 

in mm

Korte wielbasis 

Lange 
wielbasis 

Standaarduitrusting Kombi
• Veiligheidsbinnenspiegel, dimbaar
• Zijruiten en raam achter in het bestuurderscompartiment
• Schuifdeur rechts
• Kinderbeveiliging aan de schuifdeur
• Wegklapbare sjorogen
• Achterruitverwarming
• Side Wind Assist 7) NIEUW

•  Elektronisch stabilisatieprogramma 7) met remassistent, ABS, ASR,  
EDS en Hill Hold-functie

• Robuuste rubberen vloer in het bestuurderscompartiment 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioningsysteem NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

Transporter 6.1
Kombi

Bagageruimte 5) 2.572 / 2.938

1e zitrij2e zitrij3e zitrij4e zitrij

Bagageruimte 5) 1.600 / 1.967

Bagageruimte 5) 739 / 1.118

Bagageruimte 5) 298

Afmetingen in mm 1)

Comfortline Highline

Radio Composition Colour (ZI4) 
• 6,5” TFT touchscreen kleurendisplay
• We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)
• App Connect (via USB)
• 4 luidsprekers

● ●

Mistlampen vóór incl. bochtverlichting (8WH) ● ●

Licht en zicht pakket (P4A)
• licht- en regensensor
• automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch stadslichtschakeling
• Coming - Leaving Home functie

● ●

Parkeerhulp achter (7X1) ● -

Cruise control (8T6) ● ●

Stoelbekleding ‘Bricks’ (N0E) ● ●

Verwarmbare voorruit (4GR) - ●

Comfort bijrijdersstoel met armleuningen (365) - ●

Multifunctioneel lederen stuurwiel (2FD) - ●

Exterieur pakket (PL4)
• bumpers in carrosseriekleur
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- ●

Parkeerhulp voor en achter (7X2) - ●

Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (Z3E)
• bij 146 kW: lichtmetalen velgen ‘Devonport’ 17” (Z3F)

- ●

Slotbouten (1PB) - ●

Verwarmbare ruitensproeiers voor (8W3) - ●

Uitrustingslines Kombi

   Korte wielbasis      Lange wielbasis
 

298

739

1.118

 Easy Entry 6)

739

1.118

739

1.118

 Easy Entry 6)

1.118

 Easy Entry 6)
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1) In het geval van lange wielbasis en enkele cabine.

Voor het zware werk

Zwaar materieel. Zware belasting. Zwaar 

terrein. De Transporter 6.1 Pick-up biedt 

hiervoor een enorm potentieel met een 

laadvermogen tot 1.270 kg 1). Verschillende 

laadbakken, uitrustingen en zitpakketten 

maken een perfecte aanpassing aan elke  

taak mogelijk.

•   Extra robuuste kwaliteit
•    Grootste selectie van laadbakken  

in het segment
•   Voor twee tot zes personen plus uitrusting
•    Ook verkrijgbaar als Pick-up dieplader  

met enkele cabine
•    Doordachte oplossingen voor de  

veiligheid van de lading
•   Stevige veiligheidssluitingen
•   Tot 5,7 m2 laadoppervlak 1)

Highlights

Lange ritten comfortabeler maken
De stoelen met vormvaste schuimkussens bieden 
ook na jaren nog een plezierige zitplek. 

Vastzetten van omvangrijke ladingen
De sjorogen voor de bevestiging van materiaal en 
machines zijn in de vloer verzonken.

Transporter 6.1
Pick-up
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Flexibel lossen
De stabiele veiligheidssloten
aan de zijkant van het voertuig 
werken permanent soepel. 

Neem complete teams met je mee. 
De dubbele cabine biedt ruimte voor 
maximaal zes personen.

Bespaart veel energie
De opstap van roestvrij staal en antislip 
aluminium traanplaat vergemakkelijkt  
de toegang tot de laadruimte.
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1.
94

0

1.994 / 1.994 / 1.994

2.300 / 2.300 / 2.300 Laadruimte 3) 2.539 / 2.939

Laadruimte3) 2.169

De Transporter Pick-up is ook
verkrijgbaar als dieplader met
een enkele cabine. Deze vult de
veelzijdige transportoplossingen
van de Transporter aan met een
lage laaddrempel 5).

1.
94

8 
/ 

1.
94

8 
/ 

1.
94

8

Comfortline 6)

Radio Composition Colour (ZI4)
• 6,5” TFT touchscreen kleurendisplay
• We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)
• App Connect (via USB)
• 4 luidsprekers

●

Mistlampen vóór incl. bochtverlichting (8WH) ●

Licht en zicht pakket (P4A)
• licht- en regensensor
• automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch stadslichtschakeling
• Coming - Leaving Home functie

●

Cruise control (8T6) ●

Stoelbekleding ‘Bricks’ (N0E) ●

Uitrustingslines Pick-up

Normaal 

908 / 908 / 908

1.189 / 1.189 / 1.189

39
2 

/ 
 

39
2 

/ 
 

39
2

90
8 

/ 9
04

 / 
90

4

Wielbasis 3.000 / 3.400 / 3.400

Autolengte 5.100 / 5.500 / 5.500

20
2 

/ 
20

2

20
1

Til-
drempel-
hoogte

Laadwand-
hoogte

Afmetingen in mm   Enkele cabine, korte wielbasis      Enkele cabine, lange wielbasis      Dubbele cabine, lange wielbasis

Afmetingen Enkele cabine
Korte / lange wielbasis

Dubbele cabine
Lange wielbasis

Laadruimte
Oppervlakte in m2

4,9 / 5,7 4,2

Draaicirkel
in mm 1)

 
11.900 / 13.200 13.200

Gewichten (in kg)

Toelaatbaar 
totaalgewicht

tot 3.000 /  
tot 3.000

tot 3.000

Toelaatbare 
trekvermogen

tot 2.500 2) /  
tot 2.500 2)

tot 2.500 2)

1) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   2) Het toegestane trekgewicht is afhankelijk van de motorisering.   3) Gemeten op de hoogte van de laadbak.   4) Binnen de grenzen van het systeem.         
5) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   6) Alleen beschikbaar voor Pick-up Dubbele Cabine.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Laadcapaciteit Transporter 6.1 Pick-up

Europallets 
800 x 1.200 mm  

Euro-3-Pallets 
1.000 x 1.200 mm  

Lange 
wielbasis

Stoelpakketten
met 2 of 3 

zitplaatsen

Korte 
wielbasis

Standaarduitrusting Pick-up
• 2-persoons zitbank met afsluitbaar opbergvak
• Wegklapbare aluminium wanden met sluitingen
• Wegklapbaar opstapje
• Wegklapbare sjorogen
•  Elektronisch stabilisatieprogramma 4) met remassistent, ABS, ASR,  

EDS en Hill Hold-functie
• Robuuste rubberen vloer in het bestuurderscompartiment 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioningsysteem NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

Transporter 6.1
Pick-up
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 Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Volkswagen Bedrijfswagens Centrum 

Van onze circa 160 vestigingen zijn er ruim 30 bedrijfswagencentra 
verdeeld over Nederland. Deze centra bieden op elk gebied meer, 
zodat jouw bedrijfsvoertuig nooit stil hoeft te staan. Er is een 
verkoop- en serviceteam met meer specialistische kennis, er is 
meer keuze in vervangend vervoer en een showroom waar je ieder 
type bedrijfswagen van Volkswagen vindt. Daarnaast is hier ook 
meer specialistisch maatwerk mogelijk voor bijvoorbeeld ombouw.

Carrosseriebouw 

Maatwerk in carrosseriebouw is een dienst die voor ons niet meer
dan vanzelfsprekend is. We doen er namelijk iedere dag alles aan
om jou te helpen bij de aankoop van de perfecte bedrijfswagen.
Bedrijfswageninbouw en bedrijfswagenopbouw is mogelijk op de
Caddy, Transporter 6.1, Amarok en Crafter. Profiteer van de 
expertise van onze carrosseriebouwers en rijd straks gegarandeerd 
in een wagen die voldoet aan jouw bedrijfswensen. Voor iedere 
branche en voor ieder bedrijf leveren onze gecertificeerde 
ombouwpartners jouw ideale bedrijfsbus.

Je hebt standaard
En je hebt jouw standaard 
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De elektromechanische stuurbekrachtiging in de Transporter 6.1 vormt de basis voor een  

hele reeks vooruitstrevende rijassistentiesystemen. Tal van systemen ondersteunen je.

Rijassistentie voor veiligheid en rijcomfort

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   2) Binnen de grenzen van het systeem.     3) Niet leverbaar voor open opbouwvarianten.   4) De bestuurder moet op elk moment in staat zijn om het assistentiesysteem te overrulen
en hij blijft verantwoordelijk voor het veilig besturen van de auto.   5) Niet leverbaar in combinatie met het radiosysteem ‘Composition Audio’.   6) Alleen leverbaar in combinatie met de vierwielaandrijving 4MOTION.     
7) Niet leverbaar voor alle motoriseringen.   8) Alleen in combinatie met een trekhaak of een voorbereiding voor een trekhaak verkrijgbaar.

De Transporter 6.1 stuwt betrouwbaarheid naar nieuwe hoogten. 

Ook op zwaar terrein komt de Transporter 6.1 moeiteloos tot zijn recht.

Betrouwbaar op ieder terrein

Vierwielaandrijving 4MOTION. 1), 7) Via een elektronisch 
gestuurde meervoudige platenkoppeling op de achteras 
past de vierwielaandrijving de krachtoverbrenging 
automatisch aan op de betreffende rijsituatie. Het lage 
gewicht van het systeem vormt de basis voor een  
optimaal rijgedrag en een hoge mate van rijdynamiek.

Mechanisch sperdifferentieel. 1), 6) Als extra onder-
steuning van de vierwielaandrijving 4MOTION 1), 7) is 
voor de achteras een mechanisch sperdifferentieel 
leverbaar. Deze maakt het wegrijden onder uitdagende 
omstandigheden eenvoudiger buiten de gebaande 
paden en ze maken van de Transporter 6.1 één van  
de meest terreinwaardige auto’s in zijn segment.

Aanhangerstabilisatie. 1), 2), 8) Grijpt automatisch in  
bij pendelbewegingen van de aangekoppelde  
aanhanger. Door gericht afremmen wordt de  
aanhanger gestabiliseerd. 

Hoog trekgewicht tot 2.500 kg. Vanaf 110 kW is een 
zeer hoog trekgewicht tot 2.500 kg beschikbaar.

Side Protection. 1), 2), 3) NIEUW Bewaakt de 
flanken en waarschuwt in het display van 
het infotainmentsysteem als de afstand 
tot een paal of een muur te klein wordt. 

Verkeerstekenherkenning. 1), 2) NIEUW  
Legt snelheidsbeperkingen, inhaalverboden
alsmede tijdelijke en weersafhankelijke
beperkingen vast met een speciale camera
en informeert de bestuurder via het 
multifunctionele display.
 
Rijbaanassistent ‘Lane Assist’. 1), 2), 3), 4) 
NIEUW Brengt met behulp van een 
multifunc tionele camera de eigen rijbaan 
in kaart en houdt de auto met behulp van 
stuuringrepen op koers.

Adaptive Cruise Control ACC incl.
omgevingsmonitoringssysteem ‘Front
Assist’ met City-noodstopfunctie. 1), 2)  
Past de snelheid aan op die van de vooruit-
rijdende auto en houdt daarbij de door de 
bestuurder ingevoerde afstand aan.

Down-hill Assist. 1), 2), 6) Zorgt door het 
aanpassen van het toerental en indien nodig 
door remingrepen voor gecontroleerd en 
comfortabel bergaf rijden.

Parkeerassistent ‘Park Assist’. 1), 2, 3) NIEUW  
Ondersteunt bij het inparkeren in 
parkeervakken dwars op of parallel aan  
de weg, door zelfstandig de benodigde 
stuurbewegingen uit te voeren. 

Zijwindassistent ‘Side Wind Assist’. 2), 3) NIEUW  
Als onderdeel van het ESP ondersteunt 
het systeem bij sterke, stormachtige zijwind 
met automatische reminterventies op  
de wielen.

Aanhangermanoeuvreerassistent ‘Trailer 
Assist’. 1), 2), 3) NIEUW Vereenvoudigt de besturing 
van een aanhanger bij het manoeu vreren 
en achteruitrijden voor het benaderen van 
laadplatforms en andere doelen.
 

Uitparkeerassistent ‘Rear Traffic Alert’. 3), 

2) NIEUW Ondersteunt bij achteruit uitparke-
ren. Als de bestuurder bij het naderen van 
een auto niet op de waarschuwingstoon 
reageert, volgt een remingreep. 

Bandenspanningsweergave. 1), 2), 5) NIEUW 
Waarschuwt de bestuurder voor en tijdens 
het rijden over de huidige bandenspanning 
en waarschuwt bij drukverlies. In elk wiel 
zitten sensoren die draadloos informatie 
doorgeven over de bandenspanning en  
de temperatuur.
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Controleer eenvoudig met de app 
of de portieren van je bedrijfswagen 
vergrendeld zijn.

Intelligent door het verkeer. Met online 
verkeersbegeleiding heb je altijd toegang 
tot real-time verkeersinformatie.

Comfort en infotainment 
met We Connect. 1), 7)

De optionele radio- en navigatiesystemen bieden toegang tot de gratis diensten van 
We Connect en tot de betaalde diensten van We Connect Plus 1), 8). 

We Connect
Altijd verbonden met jouw bedrijfswagen

We Connect 1), 7) biedt: 

Pechoproep NIEUW

Informatie-aanvraag
Parkeerpositie NIEUW

Automatisch ongevallenrapport NIEUW

Voertuigstatus
Portieren & verlichting
Voertuigconditie-rapport 
Rijgegevens
Serviceafspraakplanning

We Connect Plus 1), 8) biedt: 

Online Verkeersinformatie NIEUW

Online zoeken naar speciale bestemmingen
Online kaartupdate NIEUW

Online spraakbediening NIEUW

Media Streaming 5) NIEUW

Gebiedswaarschuwingssysteem
Online diefstalalarm
Online standverwarming 6)

Vergrendeling en ontgrendeling 7)

Webradio 5) NIEUW

WLAN-Hotspot 5) NIEUW

Snelheidsmelding
Claxon & knipperlichten
Online route herkenning
Benzinestations en oplaadstations
Parkeerplaatsen

1) Om gebruik te kunnen maken van de We Connect diensten heb je een Volkswagen ID gebruikersaccount nodig en moet je inloggen op We Connect met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet een afzonderlijk We Connect-contract of We Connect Plus-contract online met  
Volkswagen AG worden afgesloten. Voor het gebruik van We Connect Plus heb je 90 dagen de tijd om het voertuig op Portal.volkswagenwe.com te registreren en gebruik te maken van de diensten voor de volledige duur van de overeengekomen gratis periode.   2) Speciale functies zijn tegen meerprijs  
beschikbaar met het „Composition Audio“-radiosysteem.   3) Alleen beschikbaar met Volkswagen TelematikBox van de derde generatie en Volkswagen DataPlug.   4) Tegen meerprijs ook leverbaar met DAB+ en comforttelefonie.   5) Alleen beschikbaar in combinatie met het Streaming & Internet 
pakket.   6) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   7) De dienst is veiligheidsrelevant en vereist een identiteitscontrole aan de hand van de Volkswagen Ident procedure. Jouw identiteit wordt geverifieerd door een Volkswagen partner of via VideoChat. De omvang van de diensten van We Connect  
en We Connect Plus kan variëren en op een later tijdstip veranderen.   8) Met actieve verlenging vanaf het derde jaar tegen extra kosten. Afbeeldingen tonen speciale uitrusting tegen meerprijs.

Transporter 6.1 - We Connect

09

10

11

08

08 „Composition Audio“ radiosysteem.  NIEUW 
Het systeem met monochroom display, 2 x 20 watt 
vermogen en twee luidsprekers heeft een  
SD-kaartsleuf, een USB-Aansluiting en een 
Bluetoothinterface.  | BW | DC | PU | KO |

09 Radiosysteem „Composition Colour“. 1) NIEUW 
Het systeem beschikt over een 16,5 cm (6,5 inch) 
kleuren-touchscreen, 4x20 watt vermogen en vier 
luidsprekers heeft een SD-kaartsleuf, twee externe 
USB-aansluitingen en een Bluetooth-interface, en 
biedt ondersteuning voor We Connect 2), 3) Basis-
diensten en een aantal geselecteerde diensten uit 
We Connect Plus 2), 4).     | BW | DC | PU | KO |

Mobiele telefooninterface „Comfort“ incl. inductieve 
laadfunctie. 6) Verbetert de ontvangst en laadt de 
accu van compatibele apparaten draadloos op. 
| BW | DC | PU | KO | 

Spraakbesturing. 7) Bediening van de telefoon-,  
navigatie- en audiofuncties zonder de handen van 
het stuur te hoeven te nemen.   
| BW | DC | PU | KO |

10 “Discover Media“ navigatiesysteem. 1) 
Het systeem beschikt over een 20,3 cm (8-inch) 
kleurentouchscreen met naderingssensoren, 
4x20 watt vermogen en vier luidsprekers, hybride 
navigatie, verschillende kaartopties, gratis kaart-
updates via het internet, 32 GB mediageheugen, 
twee externe USB poorten en een Bluetooth-
interface, hybride spraakbesturing en internetradio. 
Het systeem ondersteunt wireless 5) App Connect, 
We Connect 2), 3) en We Connect Plus 2), 4).
| BW | DC | KO | PU | 

11 „Discover Pro“ navigatiesysteem. 
Bovenop de functies van het „Discover Media“ 
navigatiesysteem biedt het systeem een 23,4 cm 
(9,2 inch) kleurentouchscreen met naderingssensoren 
en‚ gesture control‘, een gelijktijdige weergave van de
navigatiekaart op de „Digital Cockpit“ en het scherm
van het navigatiesysteem, 64 GB mediageheugen 
en DAB+. | BW | DC |

Infotainment en connectiviteit
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Exterieur

05 Exterieurpakket. Maakt indruk met in carrosseriekleur gespoten buitenspiegels, portiergrepen 
en bumpers.    | BW | DC | KO |

01 Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklappende 
buitenspiegels. De spiegels worden  automatisch 
ingeklapt bij vergrendeling met behulp van een  
afstandsbediening.    | BW | DC | PU | KO | 

02 „Bulli“ badge. NIEUW  Het verchroomde logo 
bevindt zich naast de zijknipperlichten.    | BW | DC | 

03 Led-achterlichten. Duurzame en 
energiebesparende led-technologie voor voertuigen 
met achterklep.    | BW | DC | KO | 

04 Led-koplampen. Geef het voertuig een aantrek-
kelijke lichtsignatuur met een grote reikwijdte en 
een hoge lichtopbrengst.  
| BW | DC |  KO | 

H7-halogeenkoplampen. NIEUW Optimaliseer de 
zichtbaarheid in het donker met een groot bereik en 
een zeer goede verlichting opzij.    | BW | DC | PU | KO | 

1) Niet leverbaar in combinatie met een doorlaadfunctie.   2) Niet leverbaar in combinatie met een dubbele bijrijderszitbank of een tweede accu.   3) Alleen verkrijgbaar in combinatie met radiosysteem „Composition Colour“ en de navigatiesysteemen „Discover Media“ en „Discover Pro“.    
Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

05

02

03

04

01

Multifunctioneel lederen stuurwiel. 
Vergemakkelijkt de bediening van verschillende 
systemen tijdens het rijden. 
| BW | DC | PU | KO | 

Elektromechanische stuurbekrachtiging. NIEUW 
Snelheidsafhankelijke besturing verbetert het 
rijgevoel en veiligheid.     | BW | DC | PU | KO | 

230 V-aansluiting (op het frame van de bestuurders- 
stoel). 2) NIEUW Voorziet gereedschapsbatterijen en 
laptops van 230 volt wisselstroom.     
| BW | DC | PU | KO |

12 V-aansluiting in de middenconsole. Voorziet 
smartphones en andere elektrische apparaten van 
12V gelijkstroom.     | BW | DC | PU | KO |

Digitale radio. 3) Kraakheldere radio-ontvangst 
met digitale radio DAB+.
| BW | DC | PU | KO |

06 Led-interieurverlichting met twee leeslampjes 
in de dakconsole. NIEUW Zorgt voor aangenaam licht 
tijdens het werken.    | BW | DC | PU | KO | 

Dubbele bijrijderszitbank met afsluitbaar opberg-
vak. 1) NIEUW Beschikt over een aparte sleutel om te 
openen en te vergrendelen.    | BW | DC | PU | KO |

Standaard Multifunctioneel display „Plus“. 
Geeft actuele informatie weer, zoals buitentempera-
tuur, actieradius, gemiddelde snelheid en brandstof-
verbruik.     | BW | KO | DC | PU |

Bestuurders comfort 

06
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01 Zijwandbekleding fins berkentriplex. 1), 7) 
Beschermt de zijwanden van de vloer tot aan het 
dakframe. Keuze uit afwerking met grijze coating 
of houtnerfstructuur.    | BW | DC | KO |

02 Lat- wandbekleding. 1), 7)

Beschermt de zijwanden van de vloer tot aan het 
dakframe. Keuze uit afwerking met grijze coating 
of houtnerfstructuur aan de onderzijde. Bovenzijde 
bestaat uit vurenhouten latten voorgemonteerd op 
aluminium strips.    | BW | DC |
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passagierscompartiment
en laadruimte

1) Kan leiden tot een langere levertijd.   2) De betreffende carrosseriefabrikant is verantwoordelijk voor de correcte en veilige installatie van de kastsystemen die op de universele vloer zijn bevestigd.   3) Het toegestane trekvermogen varieert afhankelijk van de motorisering.  
4) Alleen leverbaar in combinatie met een trekhaak of met voorbereiding voor de trekhaak. Binnen de grenzen van het systeem.   5) Houd er rekening mee dat het hier om geschatte waarden gaat en dat de afmetingen kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties.   
6) Alleen in combinatie met centrale vergrendeling, verwarmbare achterruit, achterruitwisser en ParkPilot.   7) Dit is een accessoire, vraag de dealer voor meer informatie.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

06 Trekhaak, vast, tot 2,5 ton trekvermogen. 3), 7)  
Gekoppeld aan de aanhangerstabilisatiefunctie 4) 
van het elektronische stabilisatieprogramma.  
| BW | DC | KO | 

Trekhaak, afneembaar, tot 2,5 t.  
Aanhangerlast inclusief stabilisator 3), 7). Maakt 
montage en demontage mogelijk in enkele  
eenvoudige stappen.    | BW | DC | KO |

Schuifdeur links. Maakt het laden en lossen 
mogelijk en verhoogt het comfort bij het  
in- en uitstappen.    | BW | DC | KO |

Elektrische sluithulp voor schuifdeuren.  
Vergemakkelijkt het sluiten van schuifdeuren.     
| BW | DC | KO |

Elektrische schuifdeuren. Werken ook als je op 
een helling staat en ze zijn voorzien van een 
klembeveiliging.    | BW | DC | KO |

03 Betonplex vloerplaat 9 of 12 mm. 1), 7)  

Beschermt de bodem en biedt tevens de ideale  
basis voor het achteraf inbouwen van verschillende 
soorten kastsystemen. Bestaat uit 9 of 12 mm dik 
fins berkentriplex afgewerkt met een harde anti 
slip toplaag met cirkelmotief. Voorzien van 
verzonken sjoroog kommen.    | BW |

04 Antislip, afwasbare rubberen vloer. Zorgt voor 
meer veiligheid met het antislip-oppervlak dat 
ook de laaddrempel  omvat en de trapverlichting.     
| BW |

05 Sjorogen (wegklapbaar). Maak een optimale
bevestiging aan de vloer mogelijk. De maximale 
trekkracht van 250 daN kan optioneel worden 
verhoogd tot 470 daN.    | BW | DC | PU | KO |

04 | 05

06

Kunststof scheidingswand met of zonder raam. 7)

De verdiepte scheidingswand biedt extra been- 
ruimte. | BW | 

Gestoffeerde kunststof scheidingswand met of 
zonder raam. 7) De verdiepte scheidingswand biedt 
extra beenruimte. Daarnaast zorgt de stoffering 
voor meer comfort.     | BW |

09 Metalen scheidingswand, hoog gesloten. Scheidt 
de laadruimte af van de bestuurderscabine.   | BW | 

10 Metalen scheidingswand, hoog met raam. 
Het raam is gemaakt van veiligheidsglas.      | BW |

Metalen scheidingswand, hoog met schuifraam. 
Creëert een flexibele opening tussen het bestuurders- 
compartiment en de laadruimte.     | BW |

Metalen scheidingswand, halfhoog. De verstel- 
mogelijkheden van de stoelen in het bestuurders- 
compartiment blijven behouden.     | BW |

09

030201

10

12 Achterklep zonder raam. Met een grote 
openingshoogte van max. 2.200 mm 5) maakt deze 
het laden en lossen gemakkelijk.    | BW | DC |

13 Achterklep met raam. Optimaliseert het zicht 
naar achteren door een bijzonder groot raam.   
| BW | DC | KO |

Elektrische achterklep. 6) Maakt een comfortabele 
en veilige bediening mogelijk, bijvoorbeeld via de 
afstandsbediening. Sensoren detecteren of de 
achterklep voldoende ruimte heeft om omhoog 
te zwaaien en de klembeveiliging stopt het 
sluitingsproces als er obstakels zijn. 
| BW | DC | KO | 

14 Achterdeuren met vergrote openingshoek.
| BW | DC | KO | 

15 Achterdeuren met raam. Vergroot het gezichts-
veld dankzij een smalle middenzuil in combinatie 
met extra brede ramen. Ze zijn standaard op de 
Kombi met hoog dak.     | BW | DC | KO | 

12 14

13 15
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Airconditioning
en zonwering

01 02

Beveiligings-
systemen 

 1) Binnen de grenzen van het systeem.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Een tweede warmtewisselaar met een
uitstroomopening in de C-stijl. 
| BW | DC | KO |

Lucht-standverwarming. Deze wordt 
geprogrammeerd via de centrale besturingseenheid 
of met de afstandsbediening en houdt de 
binnenruimte maximaal 48 uur continu warm met 
een vermogen van 2.500 watt.     | BW | DC | PU | KO | 

Extra waterverwarming (standverwarming). 
Ondersteunt de boordverwarming en kan worden 
gebruikt voor het voorverwarmen. De warme lucht 
stroomt door de ventilatieroosters in het interieur.    
| BW | DC | PU | KO | 

Standaard airconditioning in het bestuurderscom-
partiment met elektronische regeling. Hiermee wordt 
continu voor een prettige temperatuur gezorgd.     
| BW | DC | PU | KO | 

Accu en generator met capaciteitsuitbreiding. 
Het vermogen van de generator wordt verhoogd tot 
250 Ah en dat van de accu tot 92 Ah. 
| BW | DC | PU | KO | 

Schuiframen (in schuifdeuren). Nieuwe grepen
maken het openen en te sluiten nog gemakkelijker.     
| BW | DC | KO |

Privacyglass. Verbetert de privacy met donker
getinte ruiten in het passagierscompartiment.   
| DC | KO |

02 eCall. Stuurt na een ongeval automatisch tijd, 
positie en aantal inzittenden door naar de 
alarmcentrale en brengt een spraakverbinding tot 
stand. Het systeem wordt geactiveerd door een 
crashsensor of handmatig via de noodoproeptoets. 
Standaard bij het radiosysteem „Composition Colour“ 
en luxere radiosystemen. 
| BW | DC | PU | KO |

Airbags voor bestuurder en bijrijder.     
BW | DC | PU | KO |

Multi-Collision Braking System. 1) Start na een 
aanrijding de remingreep.    | BW | DC | PU | KO | 

01 Extra ventilatie in de laadruimte. 
De extra ventilatieopeningen in de D-stijlen zorgen 
voor een betere ventilatie van de laadruimte. De 
verbeterde luchtcirculatie beperkt het beslaan van 
de achterruit.     | BW | DC |

Stoelverwarming voor de bestuurder en bijrijder. 
Deze is per stoel afzonderlijk in te stellen en verwarmt 
de zittingen en leuningen. Ook leverbaar voor de 
dubbele bijrijdersbank.     | BW | DC | PU | KO | 

Voorruitverwarming. Verwarming via bedrading 
in de voorruit zorgt voor goed zicht naar voren bij 
koud en vochtig weer. De bedrading is in het raam 
geïntegreerd.    | BW | DC | PU | KO | 

Achterruitverwarming. Bereikt snel een betrouwbaar 
vrij zicht naar achteren.     | BW | DC | PU | KO |

Elektronisch stabilisatieprogramma. 1) Voorkomt in
gevaarlijke situaties dat de auto uitbreekt.  
| BW | DC | PU | KO |

Aandrijfslipregeling (ASR). 1) Voorkomt dat de wielen 
gaan spinnen.    | BW | DC | PU | KO |

Elektronisch sperdifferentieel (EDS). Remt spinnende 
wielen af en verbetert de tractie.    | BW | DC | PU | KO |

Centrale vergrendeling met twee draadloze 
afstandsbedieningen en bediening vanuit het 
interieur. Opent alle portieren door op de 
afstandsbediening te drukken of desgewenst alleen 
het bestuurdersportier.    | BW | DC | PU | KO |

Elektrisch kinderslot. De schuifdeuren kunnen 
apart van de voorportieren worden vergrendeld 
met knoppen.    | BW | DC | PU | KO |

Schuifdeuren met klembeveiliging. Beschermt tegen 
mogelijke verwondingen.     | BW | DC | KO | 
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Stoelbekleding

01 Stof ‘Double Grid’ in titaniumzwart  NIEUW       | BW | DC | PU | KO |  
02 Stof ‘Bricks’ in titaniumzwart 2)   NIEUW        | BW | DC | PU | KO |   
03 Robuuste stof ‘Robusta’ in palladium 1), 2)   NIEUW       | BW | PU | KO |
04 Kunstleder ‘Mesh’ in palladium 2)    | BW | DC | PU | KO |

1) Alleen voor de 1e zitrij verkrijgbaar   2) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, omdat de kleuren en materialen als gevolg van het printproces niet natuurgetrouw 
kunnen worden weergegeven. 
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Lakkleuren

CandyWhite/Ascot Grey 1), 2) NIEUW 

Two-tone lakkleuren Pareleffect lak

Reflex Silver 1), 3)

Candy-White

Reflex Silver/Fortana Red 1), 2) NIEUW 

Mojave Beige

Bright Orange 3)Candy White /Copper Bronze 1), 2) NIEUW 

Copper Bronze 1) NIEUW

Pure Grey

Indium Grey 1), 3)

Ascot Grey 3) NIEUW

Candy White/Bay Leaf Green 1), 2) NIEUW 

Fortana Red 1) NIEUW

Starlight Blue 1), 3)

Cherry Red 3)

Deep Black

Bay Leaf Green 1) NIEUW

Metallic-lakken

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   2) Niet in combinatie met achterdeuren, hoog dak en Transporter 6.1 Pick-up.   3) Deze lak is als speciale uitrusting tegen meerprijs ook in combinatie met hoog dak leverbaar.   De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, omdat de kleuren als 
gevolg van het printproces niet natuurgetrouw kunnen worden weergegeven.   Afbeeldingen tonen uitrusting tegen meerprijs.

Unilakken Speciale lakken

Desgewenst is de Transporter 6.1 ook in veel 
andere lakkleuren leverbaar. Jouw Volkswagen 
Bedrijfswagens dealer informeert je graag over de 
vele mogelijkheden met de speciale lakkleuren.

Ravenna Blue 1) NIEUW

Mojave Beige/Deep Black1 1), 2) NIEUW Reflex Silver/Indium Grey 1), 2) NIEUW Reflex Silver/Starlight Blue 1), 2) NIEUW 
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01  Stalen wiel met wielnaafafdekking 2) 
6 1/2 J x 16. Met 215/65 R 16 banden.

02  Stalen wiel met volledig wieldeksel 1) NIEUW 

6 1/2 J x 16. Met 215/65 R 16 banden.
03  Lichtmetalen wiel ‘Clayton’ 1) 

6 1/2 J x 16. In zilver. Met 215/65 R 16 banden.

04  Stalen wiel met wielnaafafdekking 2) 
7 J x 17. Met 235/55 R 17 banden.

05  Lichtmetalen wiel ‘Aracaju’ 1) NIEUW 

7 J x 17. In zilver. Met 215/60 R 17 banden.
06  Lichtmetalen wiel ‘Aracaju’ 1) NIEUW 

7 J x 17. In zwart, gepolijst oppervlak. 
Met 215/60 R 17 banden.

07  Lichtmetalen wiel ‘Devonport’ 1) 
7 J x 17. In zilver. Met 215/60 R 17 banden.

08  Lichtmetalen wiel ‘Springfield’ 1) 
8 J x 18. In zilver. Met 255/45 R 18 banden.

09  Lichtmetalen wiel ‘Palmerston’ 1) 
8 J x 18. In zwart, gepolijst oppervlak. 
Met 255/45 R 18 banden.

16"

17"

18"

Wielen

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.   2) Afhankelijk van de motor/versnellingsbak-combinatie.   De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, 
omdat de kleuren en materialen als gevolg van het printproces niet natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. 
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. 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, druk- en/of zetfouten 
voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde 
merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave per Februari 2020
Wijzigingen voorbehouden

vwbedrijfswagens.nl

Transporter 6.1


