Volkswagen California
Voertuig Opties
Wegrijhulp

Bergwegrijhulp

Afwijkende wagenuitrusting

Speciale personenwagen, camper

Trekhaak

Afneembare en afsluitbare trekhaak

bestuurdersairbag

Airbag voor bestuurder en bijrijder, met
uitschakelbare bijrijdersairbag

Buitenspiegel-instelling

Buitenspiegels, elektr. verstelbaar,
apart verwarmbaar

'Multimedia'video/-dvd/notebook-aansluiting Mirror Link
Remwegverkorting

Front assist incl. city-ANB voor ACC
high

Wagengereedschap en krik

Wagengereedschap en krik

Remsystemen

Elektronisch stabiliseringsprogramma
(ESP) met remassistent

Bedrijfsspanning

230V-omvormer en stopcontact voor
Europa

Daksoorten

Uitsteldak

Alarmsysteem

Elektronische wegrijblokkering

Parkeerhulp

Parkeerhulp voor en achter

Elektrische aansluiting voor extern
gebruik

Extern, usb type-C bus

Rijlichtschakeling

Dagrijverlichting met hulprijverlichting
en coming- homefunctie

Wagenpark-management-systeeminterface

Aansluiting voor extern gebruik

Wagenspecificaties

Speciale camper-accessoires

Geluidsisolatie interieurgeluiden

Akoestisch pakket, extra

Dynamo s

Dynamo 160-250 A

Basismotor

4-cil. dieselmotor 2,0 l aggr. 04L.F

Bagageruimte-afdekking

Bagageruimte-afdekking, klapbaar

snelheidsregelsysteem

Automatische afstandsregeling
(met follow to stop) en
snelheidsbegrenzer

Versnellingsbak-specificaties

7-traps automaat

Verwarming-airconditioning

Climatronic met 2e verdamper en
2e verwarming

Achterste zijruit
laad-/passagiersruimte links

Schuifruit
passagiersruimte links

Achterste zijruit
laad-/passagiersruimte rechts

Vaste zijruit in laad-/ passagiersruimte
rechts

Koplamp

Dubbele halogeenkoplampen

Binnenverlichting passagiers- / bagageruimte

Binnenverlichtingsconcept camper comfort
in passagiersruimte

Veiligheidsbinnenspiegel

Zelfdimmende veiligheidsbinnenspiegel

Koelbox

Koelbox met inhangkorf

kindersloten

Elektrisch bedienbare kindersloten

Klaptafel

Campingtafel met klapstoelen

Camerasystemen/omgeving-sensorsysteem

Met achteruitrijcamerasysteem (uitv.1)

Stuurinrichting

Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk
(servotronic)

Stuurwielen

Lederen multifunctiestuurwiel

Luidsprekerinbouw

8 luidsprekers (passief)

Multifunctie-indicatie / boordcomputer

Multifunctie-indicatie/ boordcomputer
"Colour"

Vermoeidheidsherkenning

Vermoeidheidsherkenning

Motor-specificaties

4-cil. turbodieselm. 2,0 L/110 kW (4V)
TDI common-rail; Basism : T37/T3Y/TS1/
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T
3C

Bandenspanningscontrole

Bandenspanningscontrole

Reservewiel/bandenafdichtset

Reservewiel met band, staal
Adaptive Cruise control tot 210km/h
Geluidsdempend pakket met donker getint
dubbel glas in cabine

Zij-airbag

Zij-airbag vóór, met hoofdairbag

Opbergvak

Bovenbed plus opbergruimte

scharnieren voor laadklep / achterklep

Scharnieren voor achterdeuren/
achterklep (normale uitvoering)

Soort ruit (behalve voorruit)

Isolerend glas

Stopcontact vóór

Met stopcontact vóór

Servicemelding

Servicemelding 40000 km of 2 jaar
( variabel )

Stoel voor, links

Draaistoel in bestuurderscabine, links,
met lendensteun

Stoel rechtsvoor

Draaistoel in bestuurderscabine, rechts,
met lendensteun

Start-stopsysteem/terugwinning

Start-stopsysteem met terugwinning

zonnekleppen

Zonnekleppen met spiegel, verlicht,
airbag-label op zonneklep

Stopcontact

12 volt stopcontact(en)

Zijwindondersteuning

Met zijwindondersteuning

Ruitenwisserintervalschakeling /
licht / regensensor

Ruitenwisserintervalschakeling met
licht-/regensensor

Portier- en klepvergrendeling

Centrale vergrendeling met
radiografische afstandsbediening en
binnenbediening zonder safebeveiliging

Portieren, passagiers-/laadruimte, re.

Sluithulp schuifdeur rechts

Tv-ontvangst / digitale radio- ontvangst

Digitaler Radioempfang

Telefoon / telematica

Telefoonvoorbereiding voor mobiele
telefoon

Voorruit

Voorruit van isolerend glas

Sproeiervloeistofpeilindicatie

Indicatie sproeiervloeistofpeil

Tweede accu/accu-inbouw

Extra accu

Extra bevestiging kinderzitje

Bevestiging kinderzitje

Derde zitrij

Camperbank

