
Mijn configuratie
Transporter California 6.1

2.0 TDI

diesel Automaat

Vermogen

110 kW / 150 pk

Verbruik:

8,06 l/100km2

Emissie:

211 g/km2

Korte wielbasis 2.0 TDI 110 kW / 150 pk DSG 66.671,00 € incl. BTW

Uw gekozen opties 11.567,60 € incl. BTW1

78.238,60 € incl. BTW
64.660,00 € excl. BTW

Uw configuratiecode

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

NY5Q9699



Exterieur

Mojave Beige

958,32 € incl. BTW1

Velgen

Interieur

Palladium

onderkant dashboard

Palladium

vloer
Titanium Black -
Titanium Black

Opties

Akoestisch geïsoleerd dubbele beglazingspakket met getinte ruiten
in de passagiersruimte

649,77 € incl. BTW1

Licht & zicht Plus pakket 445,28 € incl. BTW1



Digital cockpit met vermoeidheidssensor 500,94 € incl. BTW1

"Discover Media Pro" navigatiesysteem met 9,2" touchscreen 1.988,03 € incl. BTW1

"WeConnect" voorbereiding Zonder meerkosten

Elektrisch inklapbare buitenspiegels 174,24 € incl. BTW1

AGM-batterij en verhoogde capaciteit van de alternator 272,25 € incl. BTW1

Chroompakket 417,45 € incl. BTW1

Standaard stalen reservewiel 84,70 € incl. BTW1

Parkeerhulp met trailer + APS voor & achter + achteruitrijcamera 1.312,85 € incl. BTW1

Afneembare trekhaak 941,38 € incl. BTW1

ACC + Front Assist + city emergency brake 909,92 € incl. BTW1

Comfort matras, met opbergbakken voor California Beach 330,33 € incl. BTW1

Binnen bescherming van de laaddrempel in kunststof met zwarte
bumper

169,40 € incl. BTW1

Zwarte rail en luifelbehuizing (luifel inbegrepen) 615,89 € incl. BTW1

"Comfort" mobiele telefooninterface met inductie laadfunctie 408,98 € incl. BTW1

"Graphite Gray" met douche aansluiting 359,37 € incl. BTW1

17" stalen velgen 879,67 € incl. BTW1



215/60 R17 banden met geoptimaliseerde rolweerstand Zonder meerkosten

Onderstel met 17" voorremschijven en 16" achterremschijven 148,83 € incl. BTW1



Standaarduitrusting
Uw configuratie is standaard uitgerust met de volgende elementen.

Carrosserie

Achterklep met niet-ontijzelende dubbele beglazing en niet-ontdooiing en ruitenwisser / -sproeier

Achterklep met ruit en sluithulp

Athermisch zijruiten in de cabine en dubbele beglazing in de passagierscompartiment

Automatisch hefdak met alpin grijs balg en grote opening aan de voorkant

Brandstoftank 70 l

Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur (op Edition modellen buitenspiegels in het Deep Black)

Bumpers in carrosseriekleur

Convex spiegel links

Convex spiegel rechts

Elektrisch en ontdooiende buitenspiegels

Grillebeschermer, zwart gespoten, met drie chromen lijsten; aan onderste grillebeschermer verdere
chromen lijst

Schuifdeur rechts met sluithulp

Schuifruit met vliegengaas in passagiersruimte links vooraan

Standaard scharnieren voor achterdeuren of -klep

Vaste ruit op B- en C-stijl rechterkant

Voorbereiding voor dakrails

Voorruit van warmtewerend gelaagd glas

Zwarte rail

Onderstel

16" stalen velgen

215/65 R16 banden met geoptimaliseerde rolweerstand

Boordgereedschap met krik

Maximale toelaatbare massa 3.000 kg

Onderstel met 16 "remschijven

Rechts verkeer

Standaard ophanging en dempers

Voertuig met stuurwiel aan de linkerkant

Wieldeksels 16"

Zonder reservewiel

Veiligheidsuitrustingen

3 spaken leder multifunctioneel stuurwiel

ABS, ASR, EDS, ESP, Hill Start Assist en Emergency Brake Assist

Airbags voor bestuurder en begeleider met uitschakeling functie van de begeleider airbag



Bandenspanningscontrolesysteem

Controle van het dragen van de gordel voor de bestuurder en bijrijder

Dagrijlicht

ECall Emergency Call Service

Een-tonige hoorn

Elektromechanisch stuur

Handgrepen aan dakframe, klapbaar en gedempt

Hill Hold Assist

Hoofdsteunen in hoogte regelbaar en achteraan kantelbaar

Kinderbeveiliging met elektrische bediening

LED-lichten met LED-dagrijlichten

Mistlichten met statische bochtenverlichting

Rode LED-achterlichten

Side Wind Assist

Startonderbreker (elektronisch)

Veiligheidsbinnenspiegel, dimmend

Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en begeleider

Zonnekleppen met spiegel, verlicht, evenals airbag-label op zonneklep bijrijder

Interieuruitrustingen

"Graphite Gray" kasten

1 afvalbakje in het portiervak van de cabine

2-persoons zit-/slaapbank, verschuif- en neerklapbaar tot 2 slaapplekken op de 3e zitrij

Bedverlenging met matras, met opslagbakken voor California Beach

Bestuurders- en begeleidersstoel met armleuningen

Bestuurders- en begeleidersstoel met lendensteun

Binnen bescherming van de laaddrempel in kunststof

Bovenbed (ca. 2000 x 1200 mm) met comfort-lattenbodem

Camper dakhemel

Camper LED-verlichtingssysteem met extra verlichting in het uitsteldak, achterklep & keukenblok (stand.
Ocean)

Camper wandbekleding

Campingtafel voor binnen en buiten (in de schuifdeur) en 2 klapstoelen (in achterklep)

Comfort dashboard met chromen elementen en Palladium-inzetstuk

Compressorkoelbox "Waeco" (ca. 42 l), * classificatie volgens DIN EN 62552

Draaibare begeleidersstoel met lendensteun (niet in hoogte verstelbaar)

Draaibare bestuurdersstoel met lendesteun (niet in hoogte verstelbaar)

Fluwelen vloerbekleding in de cabine

Gespoten deurbekleding

Inlegstukken "Pewter Wave Grey"

Instapgreep bij de A-stijl, aan de bestuurders- en bijrijderskant

Isofix en Top Tether op 2e, 3e en 4e zitrij



Stapverlichting in laad- / passagiersruimte

Stoelbekleding in stof "Circuit"

Treeplankverlichting met emblemen "California"

Verlichte handschoenkastje

Versterkte kunststof vloerbekleding in de passagiersruimte

functionele uitrustingen

"Composition Colour" radio met 6,5" touchscreen

2 extra accu's, onderhoudsvrij (1 extra accu met scheidingsrelais)

2 radiografische inklapbare sleutels

2 x 12V stekker op het dashboard

4-zitplaatsen homologatie

520A (92Ah) batterij

8 luidsprekers: 4 hogetonenluidsprekers, 4 lagetonenluidsprekers

Achterklep of deuren niet ontgrendelbaar van binnenuit

App-Connect

Bedrijfsspanning 12 V en 230 V omvormer

Boordcomputer "Premium"

Camper interface

Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en binnenbediening

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

DAB+

Externe 230V-voeding met batterijlaadfunctie en 230 V-aansluiting in de passagiersruimte

Grotere eerste brandstoftankvulling (16 l)

Instrumentenpaneel

Intermitterende werking van de ruitenwissers

Lichtbundelhoogteverstelling, automatisch geregeld

Mobiele telefooninterface

Regiocode "ECE" voor radio

Roker kit (asbak en lichter)

Start-stop + regeneratief remmen

Stationaire, programmeerbare luchtverwarmer met afstandsbediening en extra bijverwarmer

Uitstootnorm Euro 6d ISC-FCM

USB-C aansluitingen

Vermoeidheidsdetectie

Verwarmde bestuurders- en begeleidersstoel

Verwarmde voorsproeiers met ruitensproeiervloeistofniveau-indicator

Technische gegevens



Verbruik / uitstoot WLTP (ter indicatieve titel)

diesel

Brandstofverbruik - laag 10,03 l/100km2

Brandstofverbruik - middel 8,07 l/100km2

Brandstofverbruik - hoog 6,93 l/100km2

Brandstofverbruik - extra hoog 8,27 l/100km2

Brandstofverbruik - gecombineerd 8,06 l/100km2

Gemiddelde CO2 uitstoot 211 g/km2

Verbruik / uitstoot NEDC (ter indicatieve titel)

diesel

Brandstofverbruik - in stadscyclus 6,8 l/100km2

Brandstofverbruik - buiten de stad 5,7 l/100km2

Brandstofverbruik - gecombineerd 6,1 l/100km2

Gemiddelde CO2 uitstoot 161 g/km2

Motor

Brandstof Diesel

Cilinderinhoud 4; in Reihe

Vermogen 1.968 cm³ ccm

Vermogen bij toerental 110,00 kW bei 3.250 - 3.750 1/min

Max. vermogen 340 Nm / 1500 - 3000 1/min

Stikstofmonoxiden (Nox) (brandstof I) 38,7 mg/km

Stikstofmonoxiden (Nox) (brandstof II) - mg/kg

Partikel (PM) (brandstof I) 0,2800 mg/km

Partikel (PM) (brandstof I) mg/km

Partikel (PM) (brandstof II) -

Niet-methaan koolwaterstoffen (NMHC) I --

Niet-methaan koolwaterstoffen (NMHC) II -



Geluid

Topsnelheid 182 km/h

Gewichten

Maximum toegelaten massa 3.000 kg

Leeggewicht met bestuurder 2590 kg

Maximum toegalaten treingewicht 5.300 kg

Toegestane aslast vooraan 1.610 kg

Toegestane aslast achteraan 1.575 kg

Toegestane sleepvermogen geremd bij 12% 2.500 kg

Toegestane sleepvermogen geremd bij 8% - kg

Toegestane sleepvermogen ongeremd 750 kg

Daklast 50 kg

Kogeldruk 100 kg

Voertuigmaten

Maximaal laad-, koffervolume 5.800 l

Lengte 4.904 mm

Lengte koffervloer achter eerste zitrij 2.532 mm

Lengte koffervloer achter tweede zitrij 1.555 mm

Lengte koffervloer achter derde zitrij mm

Breedte zonder buitenspiegel 1.904 mm

Hoogte 1.990 mm

Voertuighoogte bij geopende kofferklep 2.200 mm

Voertuighoogte bij geopende motorkap mm

Wielbasis 3.000 mm

Effectieve hoofdruimte, eerste zitrij 998 mm

Effectieve hoofdruimte, tweede zitrij 1.005 mm

Effectieve hoofdruimte, derde zitrij 997 mm

Draaicirkel 11.900 mm



Technische kenmerken

Verbruik gecombineerd -

Verbruik stadscyclus -

Verbruik buiten de stad -

1 De in de configurator vermelde adviesprijzen zij incl. btw (of wanneer specifiek vermeld excl. BTW).

2 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.



215/60 R17 banden met geoptimaliseerde rolweerstand
Continental - 451589
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https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/451589/215%2F60%20R17C%20109%2F107T%20%28104H%29/20210625?language=be-nl
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/11155/215%2F60%20R17C%20109%2F107T%20%28104H%29/20210625?language=be-nl

