
Grand California
Ценова листа и технически данни  
за моделна година 2023



Модели.

Двигател Задвижване Скоростна кутия кВт./ к.с. Гориво Код Цена

Grand California 600 2.0-l-TDI SCR предно 8AT 130/ 177 дизел SCBB8BWW 132 025,-

2.0-l-TDI SCR 4MOTION 8AT 130/ 177 дизел SCBB8ZWW 140 960,-

Grand California 680 2.0-l-TDI SCR предно 8AT 130/ 177 дизел SCCB8BWW 136 615,-

2.0-l-TDI SCR 4MOTION 8AT 130/ 177 дизел SCCB8ZWW 145 550,-

Нашите автомобили са оборудвани серийно с летни гуми. 

Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Възможни са грешки и промени в цените.

Тази ценова листа е валидна от: 18.04.2023

Запазено право на промени.

Информация за разхода на гориво и емисиите на CO2 ще откриете в края на документа.

Ред места номерация:

* Първи ред места= седалки в кабината на водача

* Втори ред места= първи ред места в пътническата зона

* Трети ред места= втори ред места в пътническата зона

* Четвърти ред места= трети ред места в пътническата зона

Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20% ДДС и транспортни разходи. 

TDI® и 4MOTION® са запазени търговски марки на Volkswagen AG и други дружества на Volkswagen Gruppe в Германия и други страни.

Моля, имайте предвид, че някои опции подлежат на задължително комбиниране и/или не могат да се комбинират. Моля, дискутирайте индивидуалните си изисквания с оторизиран дилър на Volkswagen 

Лекотоварни автомобили. Само Вашият дилър може да провери изискванията за комбиниране на оборудване, както и коректността и пълнотата на данните в системата, която стои на негово разположение. 

Определени допълнителни или специални оборудвания могат да доведат до удължен срок на доставка. 

Отбелязаните тук диапазони на полезните товари са определени като са взети предвид възможностите за избор или отказ на опции или други обхванати позиции, които не спадат към обхвата на серийното 

оборудване или услуги. Реалният полезен товар на даден автомобил, който се изчислява като разлика между допустимото общо тегло и собственото тегло, може да се установи единствено чрез претеглянето на 

конкретен автомобил. 

Фактът, че съответният символ не е обозначен със ® в този документ не следва да се тълкува, че същият не е запазен търговски знак и/или че този знак може да се използва без предварителното писмено 

съгласие на Volkswagen AG. Продуктовото наименование AdBlue® е запазена марка на Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/ iPad/ iPhone е марка на Apple Inc.

Обозначения: TDI = турбодизелов двигател с директно впръскване Common-Rail (обща шина);  BMT (BlueMotion Technology) = иновативна концепция, включваща всички технологични мерки, които допринасят за 

спестяване на гориво и редуциране на вредните емисии; AT= автоматична скоростна кутия

Показаните в изображението превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните предназначени за България доставки. Част от показаното представлява опционално оборудване, което се 

доставя срещу доплащане.
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Резервоар 75л.

Странична дясна плъзгаща врата с повишено изнасяне

Гумирано покритие в кабината на водача

Дискови предни спирачки, 16"

Дневни светлини

Електронна стабилизираща програма и ABS

Защита против отваряне от деца в пътническата зона

Предупредителен светлинен и звуков сигнал за непоставен колан от водача и пътника до водача

Триточкови предпазни колани с настройка по височина и електрически обтегачи за предните места

Въртящи се седалки в първи ред места

Електронен имобилайзер

Странични маркиращи светлини

16" ходова част

Капачка на главината на колелата

Двойни халогенни предни светлини

Вътрешно огледало за задно виждане

Асистент за потегляне по наклон 

Външни огледала с ръчно регулиране и вграден LED мигач 

Допустимо общо тегло 3.88 т - при 4MOTION

Защита срещу камъчета в предната част на автомобила

Ламинирано челно стъкло

Странична дясна плъзгаща врата

Двойна седалка (до масата за хранене) с триточкови предпазни колани и ISOFIX и Top Tether точки за закрепване на детска седалка

- при Grand California 680 само при 4MOTION

Предна броня, нелакирана с бленда в цвета на автомобила

Радиаторна решетка, нелакирана

Марка гуми по преценка на производителя 

Повишено натоварване на предна ос (2.100 кг)

Стандартно окачване и амортисьори, усилени стабилизатори

Стоманени джанти 6.5J x 16 (натоварване 1050 кг ) и летни гуми 235/65  R16 с оптимирано пътно съпротивление

Стоманени джанти 6.5J x 16 (натоварване 1200 кг ) и летни гуми 235/65  R16 с оптимирано пътно съпротивление

- при 4MOTION

Асистент при страничен вятър

Въздушна възглавница за водача и пътника до водача, с възможност за деактивация на пътника

Допустимо общо тегло 3.5 т

Авариен комплект - 12V компресор и уплътнителна пяна за гуми
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Осветление за баня, включително огледало с вградено осветление

Двойна седалка (до масата за хранене) без триточкови предпазни колани

Двойно легло (193 см х 140 см), напречно разположено, сгъващо се към стената

Осветление в горните шкафове

Електрическа стъпенка под плъзгащата се врата

Централно заключване с дистанционно управление и отваряне отвътре

Предни електрически стъкла

Поставка за 4 хавлии

Електромеханично сервоуправление и кормилна колона, регулируема във височина и дълбочина

Емисионна норма на двигателя Euro 6d ISC-FCM 

Резервоар за прясна вода 110 L

Пътнически автомобил, регистрация до 2 места

- не при 4MOTION

Люк над мокрото помещение и вентилатор за проветрение

Тапицерия на седалките текстил - "Valley"

Рафтове в банята  с допълнително подсигуряване срещу падане на предмети

12 V букса и 4 поставки за напитки на таблото

2 бр. 12-V букса в кабината на водача (на таблото)

Отводнителен канал с уловител на замърсяванията и обезмирисител при душ-кабината и мивката

Втори акумулатор AGM и мониторинг на акумулатора

Извод за външен душ, вкл. маркуч и душ в задната част на автомобила

Предни интервални чистачки

Пътнически автомобил, регистрация до 4 места

- при Grand California 680 само при 4MOTION

Аудио подготовка

Различни букси/ контакти в автомобила: 12-V, USB и 230-V

Система за отопление и циркулация на свеж въздух и вентилационни отвори - централни, странични 

Старт-стоп система на двигателя и рекуперация на спирачната енергия

Терминал за захранване на допълнително оборудване

Климатична система Climatic в кабината на водача

Мултифункционален дисплей "Plus"

Място за съхранение с колани за закрепване и скоби за две газови бутилки (2 x 11 кг)

Централна конзола за управление на кемпер

Два дистанционни ключа

Място за съхранение на вещи в задната част на автомобила (800 л) с осветление

Двойно легло (200 см х 170 см), надлъжно разположено, сгъващо се към стената

Резервоар за отпадна вода 90 L
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Серийно оборудване.
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Кухня  

 

 

 

Два газови котлона

Хладилник (70 л) с изтеглящ се рафт по посоката на движение и фризерно отделение, достъпно отвътре и отвън

Прозорци на задните двойни врати, включително мрежа против комари и затъмнение

Тоалетна 

Шкаф с вградено огледало

Маса за хранене 

Голям остъклен люк в предната част на тавана (700 mm x 600 mm) на автомобила  - отпада при поръчка на таванно легло с панорамен 

покрив при Grand California 600

Сгъваеми мивка, спестяваща място

Стоящ смесител с подвижен душ

Затъмняване на кабината на водача

Прозорец в жилищната част при плъзгащата се врата и мястото за хранене с мрежа против комари и затъмнение

Кухненски шкаф с мивка с капак

Сгъваеми рафтове от външната страна на кухненския шкаф

Голям остъклен люк в задната част на тавана (700 mm x 600 mm) на автомобила  - отпада при поръчка на климатик на тавана

Шкаф с вграден държач за тоалетна хартия
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Допълнително оборудване.
Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

Аларма
7AQ 1 168,- 1 168,-

Акумулатор 8FH  336,-  336,-

NY4  678,-  678,-

NY5  240,-  240,-

Асистиращи системи

ZAC 7 942,- 7 942,-

EM1  41,-  41,-

6K2  558,-  558,-

6K3  0,-  0,-

6Y1  237,-  237,-

8T6  757,-  757,-

8T8 2 161,- 2 161,-

8T9  304,-  304,-

KA8  68,-  68,-

KA1  535,-  535,-

7X2 1 279,- 1 279,-

Камера за задно виждане

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

AGM акумулатор и алтернатор с повишен капацитет

Пакет асистиращи системи III:

- Камера за задно виждане

- Мултифункционален волан

- Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия 

"City Emergency Brake"

- Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC (Adaptive Cruise Control) до 160 км/ч, вкл. скоростоограничител

- Външни огледала с електрическа настройка, електрическо прибиране към купето и отопление

- Асистент за поддържане на лентата "Lane Assist", асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist"  и асистент за 

излизане от паркомясто

- Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist"

- Дневни светлини с автоматична активация, функция "Leaving Home" и ръчна функция "Coming Home"

- Предни интервални чистачки със сензор за светлина и дъжд

- Мултифункционален дисплей "Plus"

- Асистент при маневриране с ремарке "Trailer Assist", система за самопаркиране "Park Assist", парк-пилот и активна 

странична защита

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE, 1D1/ 1D2

- не се комбинира с код KA8, 6K2, 6XN, 7Y4, 7Y8, 8T6, 9X0, 9X1, 9X2, 7X2, ZTA, ZA3, ZLS

Подготовка за камера за задно виждане

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

- не се комбинира с код ZAC

Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия "City 

Emergency Brake" при ACC до 160 км/ч

- изисква код 8T8; ZI4/ ZID/ ZIE; 2ZA/2ZW

Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия "City 

Emergency Brake"

- не се комбинира с код 8T8, ZAC

AGM акумулатор и алтернатор

Алармена система с обемни датчици, само в кабината на водача, сирена и защита против изтегляне

- изисква код QE4

Парк-пилот с предни и задни сензори

Втори акумулатор с реле за изключване на високо напрежение и мониторинг на акумулатора

Система за разпознаване на умората

Предупредител за скорост на 120 км/ч

Темпомат със скоростоограничител

Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC (Adaptive Cruise Control) до 160 км/ч с функция "follow to stop", вкл. 

скоростоограничител

- изисква код 6K3, 2ZA/ 2ZW

Скоростоограничител
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Допълнително оборудване.
Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

Асистиращи системи
9X0 2 038,- 2 038,-

9X1 2 415,- 2 415,-

9X2 2 602,- 2 602,-

9X2 1 034,- 1 034,-

9X3 2 987,- 2 987,-

9X3 1 417,- 1 417,-

ZSA 3 028,- 3 028,-

ZTA 1 963,- 1 963,-

8G1  287,-  287,-

QR9  614,-  614,-

7Y8  780,-  780,-

7Y4  964,-  964,-

7Y9 1 741,- 1 741,-

UG5  187,-  187,-

IL1  386,-  386,-

IL2  596,-  596,-

Блокаж на диференциала
1Y4 1 346,- 1 346,-

Асистент при маневриране с ремарке "Trailer Assist", система за самопаркиране "Park Assist", парк-пилот с предни и задни 

сензори и активна странична защита

- изисква код 6XN/ 6XP/ ZTA, 1D1/ 1D2, ZI4/ ZID/ ZIE

Асистент при маневриране с ремарке "Trailer Assist", система за самопаркиране "Park Assist", парк-пилот с предни и задни 

сензори и активна странична защита в комбинация с пакет ZTA

Асистент при маневриране с ремарке "Trailer Assist", парк-пилот с предни и задни сензори и външни огледала с електрическа 

настройка и отопление

- изисква код 1D1/ 1D2, ZI4/ ZID/ ZIE

- не се комбинира с код 7X2, 9X0, 9X1, 7Y8, 7Y9, ZAC

Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist"

- изисква код ZA3/ ZK2

- не се комбинира с код ZLS/ ZAC

Система за разпознаване на пътните знаци

- изисква код ZK2/ ZA3/ ZLS/ ZAC и код ZIE

Асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist"  и асистент за излизане от паркомясто

- изисква код 6XP, 9X0/ 9X1/ 9X2/ 9X3

Система за самопаркиране "Park Assist", парк-пилот с предни и задни сензори и активна странична защита

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

Асистент за поддържане на лентата "Lane Assist"

- в комбинация с код 8T6 изисква код 2ZA/ 2ZW

Асистент за поддържане на лентата "Lane Assist", асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist"  и асистент за 

излизане от паркомясто

- изисква код 6XP, 9X0/ 9X1/ 9X2/ 9X3

Парк-пилот с предни и задни сензори и активна странична защита, асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist" и 

асистент за излизане от паркомясто, външни огледала с електрическа настройка, електрическо прибиране към купето и 

отопление и мултифункционален дисплей "Plus"

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

- не се комбинира с код 6XN, 7Y4, 7Y8, 9X0, 7X2, ZTA, ZAC

Акустичен предупредител при включена задна предавка, с деактивация

Асистент при спускане по наклон

- само при 4MOTION

Акустичен предупредител при включена задна предавка

Блокаж на диференциала

- само при 4MOTION

Парк-пилот с предни и задни сензори и активна странична защита

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

Асистент при маневриране с ремарке "Trailer Assist", парк-пилот с предни и задни сензори и активна странична защита

- изисква код 6XN/ 6XP/ ZTA, 1D1/ 1D2, ZI4/ ZID/ ZIE

Асистент при маневриране с ремарке "Trailer Assist", парк-пилот с предни и задни сензори и активна странична защита в 

комбинация с пакет ZTA
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Допълнително оборудване.
Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

Волан
2ZA  657,-  657,-

2ZW 1 127,- 1 127,-

2ZW  473,-  473,-

Въздушни възглавници 4X3 2 088,- 2 088,-

Външни огледала 6XN  386,-  386,-

6XP  625,-  625,-

Гуми и джанти
C1G  0,-  0,-

CM1  0,-  0,-

C0E  0,-  0,-

PR7 3 230,- 3 230,-

Q74  0,-  0,-

VG1  427,-  427,-

ZR8  354,-  354,-

1S1  158,-  158,-

7K3  757,-  757,-

1PB  62,-  62,-

Дневна част и спалня YCC 4 710,- 4 710,-

YBD  917,-  917,-

YED  91,-  91,-

YEI 3 387,- 3 387,-

YBC 5 273,- -

YDS  415,-  415,-

Допустимо общо тегло

1UV 1 212,- 1 212,-

07J  0,-  0,-

Външни огледала с електрическа настройка и отопление

Външни огледала с електрическа настройка, електрическо прибиране към купето и отопление

Таванно легло, разположено над дневния кът със стълба, допълнително осветление и панорамен прозорец

Тоалетна със SOG® система за вентилация 

Пълноразмерно стоманено резервно колело и крик

- не се комбини с код PR7

Оборудване за сателитна телевизия

Сгъваеми столове -2 бр. и къмпинг маса за външно ползване, разположени в джобове в задните двойни врати

Система за индуктивно зареждане в нишата за вещи до двойната седалка

Соларен панел на тавана - 104 W при Grand California 600; 174 W при Grand California 680

Стоманени джанти  6.5J x 16 (натоварване 1200 кг), черни

- при предно задвижване изисква код Q74, 1UV

Инструменти и крик

- не се комбини с код ZR8

Система за контрол на налягането в гумите

Гуми 235/65 R16 с оптимирано пътно съпротивление

- изисква код 1UV, 07J, серийно оборудване при 4MOTION

Стоманени джанти  6.5J x 16 (натоварване 1050 кг), черни

- не при 4MOTION

Стоманени джанти  6.5J x 16 (натоварване 1200 кг) сребристи 

- серийно при 4MOTION

- изисква код Q74, 1UV

Всесезонни гуми

- не се комбинира с код PR7

Секретни болтове

Повишено общо тегло от 3500 на 3880 кг

- серийно оборудване при 4MOTION

- изисква код 07J, 5EU, CM1/ PR7

Регистрация като 3.88 т

- изисква код 1UV; не при 4MOTION

Мултифункционален волан

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

Мултифункционален кожен волан с отопление

- изисква код 8T6/ 8T8/ ZAC, ZI4/ ZID/ ZIE

Мултифункционален кожен волан с отопление в комбинация с пакет  ZAC

Въздушна странична възглавница и въздушна възглавница за главата за водача и мястото до водача

Алуминиеви джанти "Lismore" 6.5J x 17", сребристи и гуми 235/60 R17 с оптимирано пътно съпротивление

- при 4MOTION изисква код 1UV

- не се комбинира с код ZR8, Q74
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Допълнително оборудване.
Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

ZI4  941,-  941,-

ZID 2 360,- 2 360,-

ZIE 3 384,- 3 384,-

QV3  120,-  120,-

R22  0,-  0,-

R24  0,-  0,-

R26  0,-  0,-

NZ2  0,-  0,-

YCD 1 355,- 1 355,-

Защита на електрическата система 9BE  240,-  240,-

Калобрани 6N1  114,-  114,-

6N3  114,-  114,-

6N2  208,-  208,-

Ключове
8QL  123,-  123,-

Контакт EU4  126,-  126,-

9Z3  409,-  409,-

4бр. 12V букси в кабината на водача 

Дигитално радиоприемане DAB+

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE

We Connect Plus� за период от 1 годинa

- изисква код ZIE
За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect 

портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага 

с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните 

държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.

We Connect Plus� за период от 1 годинa

- изисква код ZID
За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect 

портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага 

с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните 

държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.

Функция за спешни повиквания eCall

- изисква код ZI4/ ZID/ ZIE, QE4

Аудио система "Ready 2 Discover" с 8" сензорен дисплей, Streaming & Internet, Wired & Wireless App-Connect, гласово 

управление, 2 USB-входa (Type C), Bluetooth връзка за мобилен телефон, жабка със заключване и осветление и 4 тонколони

- изисква код R24, NZ2, QV3

Навигационна система "Discover Media" с 8" сензорен дисплей, Streaming & Internet, Wired & Wireless App-Connect, гласово 

управление, 2 USB-входa (Type C), Bluetooth връзка за мобилен телефон, жабка със заключване и осветление и 4 тонколони

- изисква код R26, NZ2, QV3

Калобрани, предни

Калобрани, предни и задни

Четири дистанционни ключа

- изисква код 4Z3

Контакт 230-V (в основата на седалката на водача)

WLAN LTE hotspot със SIM карта (не е включена в пакета)

Калобрани, задни

Главен прекъсвач на акумулатора

Инфотейнмънт - Аудио и 

навигация

Инфотейнмънт - 

Мобилни онлайн услуги
We Connect Plus� за период от 1 годинa

- изисква код ZI4
За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect 

портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага 

с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните 

държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.

Аудио система "Composition Colour" с 6.5" сензорен дисплей, App-Connect, 2 USB-входа (Type C), Bluetooth връзка за мобилен 

телефон, жабка със заключване и осветление и 4 тонколони

- изисква код R22, NZ2, QV3
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Допълнително оборудване.
Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

Маркиращи светлини 8F1  208,- 

Осветителни тела 9N2  123,-  123,-

YYB  923,-  923,-

Остъкляване 4GX  544,-  544,-

YFF - 1 402,-

Отделения за вещи QE4  342,-  342,-

4Z3  56,-  56,-

Отопление и климатизация YHD 4 141,- 4 141,-

YHB  941,-  941,-

YHC 2 377,- 2 377,-

ZK2 1 665,- 1 665,-

7VM 3 195,- 3 195,-

7VF 4 465,- 4 465,-

9M4 4 871,- 4 871,-

7VL 2 240,- 2 240,-

9M5 1 279,- 1 279,-

7E7  535,-  535,-

Пакети

ZL6  730,-  730,-

9JC  65,-  65,-

Светлина и видимост 8IT 2 222,- 2 222,-

8WH  535,-  535,-

ZLS  803,-  803,-

ZA3  520,-  520,-

Допълнителен кемпер прозорец, ляво и дясно, с мрежа против насекоми и завеси

Интериорно амбиентно осветление

Жабка с осветление и заключване

Пакет за пушачи - 12 V изход, пепелник и 4 поставки за напитки на таблото

LED предни фарове с отделни LED дневни светлини

Фарове за мъгла с функция статично осветяване на завоя

Пакет "Светлина и видимост": Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist", предни интервални чистачки със 

сензор за светлина и дъжд, дневни светлини с автоматична активация, функция "Leaving Home" и ръчна функция "Coming 

Home"

- не се комбинира с код ZA3, ZAC

Предни интервални чистачки със сензор за светлина и дъжд, дневни светлини с автоматична активация, функция "Leaving 

Home" и ръчна функция "Coming Home"

- не се комбинира с код ZLS, ZK2

Климатична система Climatronic с автоматично включване на фаровете с дневни светлини, "Leaving Home" и ръчна функция 

"Coming Home" и предни интервални чистачки със сензор за светлина и дъжд

Газов отоплител/ проточен бойлер за топла вода (10л) с комбинирано захранване - газ, електричество или смесено

Дизелов отоплител/ проточен бойлер за топла вода (10л) с комбинирано захранване- дизел, електричество или смесено

- изисква код 7VM/ 7VF/ 9M4/ 7VL/ 9M5; не се комбинира с код YHB

Странични маркиращи светлини

Стационарно въздушно отопление и воден отоплител, с дистанционно управление и таймер

- изисква код QE4

Воден отоплител с функция програмируем паркинг отоплител и дистанционно управление

- изисква код QE4

Доотоплител

Хром-пакет:

- Хромирани елементи в кабината на водача

- Радиаторна решетка с три хромирани лайстни

Електрически въздушен отоплител  (1400 W)

Климатична система на тавана на автомобила (отпада стъкления люк в задната част на автомобила)

Стационарно въздушно отопление с дистанционно управление и таймер

- изисква код QE4

Стационарно въздушно отопление с дистанционно управление, таймер и доотоплител

- изисква код QE4

Осветление на стъпенките в кабината на водача

Ламинирано челно стъкло с отопление 

Таванна ниша за вещи с две 1-DIN отделения и лампа за четене в кабината на водача
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Допълнително оборудване.
Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

Светлина и видимост 8X3  91,-  91,-

8X8  555,-  555,-

8X1  634,-  634,-

Седалки в кабината на водача 4A3  596,-  596,-

Седалки в пътническата зона

YLA -  0,-

YLB -  0,-

KI5 -  0,-

KI6   0,-

Сенник 5XQ  117,-  117,-

Стойка за велосипеди YBG 1 037,- 1 037,-

Стъпенки

QT4  295,-  295,-

QT9  237,-  237,-

Теглич
1D1 1 387,- 1 387,-

1D2 1 741,- 1 741,-

1D7  459,-  459,-

1D8 1 151,- 1 151,-

Тента
YBA 1 887,- 1 887,-

YBB 1 887,- 1 887,-

Пътнически автомобил, регистрация до 2 места

- при 4MOTION, изисква код YLB

Пътнически автомобил, регистрация до 4 места

- при предно задвижване, изисква код 1UV, YLA

Умиватели на фаровете, дюзи на предните чистачките с отопление  и индикатор за нивото на измиващата течност 

Двойна седалка (до масата за хранене) без триточкови предпазни колани 

- при 4MOTION, изисква KI5

Предни седалки с отопление с отделно регулиране

Тента от дясната страна на автомобила с бяла шина

- не се комбинира с код YBB

Тента от дясната страна на автомобила с черна шина

- не се комбинира с код YBA

Подготовка за теглич с окабеляване, извод, електронен управляващ блок и основа за монтаж

- не се комбинира с код QT4

Стъпенка, отзад по продължение на бронята

- при Grand California 600 изисква код 8F1

- не се комбинира с код 1D1/ 1D2/ 1D7/ 1D8

Стъпенка, отзад встрани

- изисква код 1D1/ 1D2/ 1D8, при Grand California 600 и код 8F1

Теглич, фиксиран

- не се комбинира с код QT4

Теглич, демонтируем

- не се комбинира с код QT4

Подготовка за теглич с окабеляване и електронен управляващ блок

- не се комбинира с код QT4, QT9

Дюзи на предните чистачките с отопление

Умиватели на фаровете и индикатор за нивото на измиващата течност 

Стойка за 2 бр. велосипедa, отзад на автомобила

Двойна седалка (до масата за хранене) с триточкови предпазни колани и ISOFIX и Top Tether точки за закрепване на детска 

седалка

- при предно задвижване изисква KI6, 1UV

Сенници, с вградено огледало от страната на предния пътник 
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Лакови покрития.

Код

Grand 

California 

600

Grand 

California 

680

Универсален лак Бял/ Candy White B4B4  0,-  0,-

Лаково покритие металик Сив/ Indium Grey X3X3 2 868,- 2 868,-

Сив/ Reflex Silver 8E8E 2 868,- 2 868,-

Двуцветно лаково покритие Бял-Червен/ Candy White - Cherry Red 9 335 5 577,- 5 577,-

Бял-Син/ Candy White - Deep Ocean Blue 9 583 5 577,- 5 577,-

Бял-Бежов/Candy White - Mojave Beige Metallic 9 198 5 577,- 5 577,-

Сребрист-Сив/ Reflex Silver Metallic - Induim Grey Metallic 9 798 5 577,- 5 577,-

Двигатели.

2.0-l-TDI-двигател 130kW (177к.с.) с SCR/ AdBlue1)

Двигател/ Клапани на цилиндър 4-цилиндров дизелов двигател/ 4

Подготовка на горивната смес/система на впръскване Common-Rail директно впръскване

1.968

130 (177) при 3.600

410/ 1.500 - 2.000

Euro 6d ISC-FCM

Дизел, съгл. DIN EN 590

 8-степенна автоматична

Предно, 4MOTION

Обем на резервоара: Дизел ок. 75л.;  AdBlue® ок. 18л.

Технически данни.

Скоростна кутия

Въртящ момент, макс., Nm/обороти min-1

Работен обем, cm3

Мощност, kW (к.с.) при обороти min-1

Емисионна норма 

Гориво

Задвижване 

1) Двигателят е оборудван със система за многостепенно третиране на изгорелите газове (Филтър за твърди частици и SCR - система за селективна каталитична редукция). SCR катализаторът преобразува 

съдържащия се в отработените газове азотен окис (NOx)  в азот и вода, като при този процес не се образуват вредни продукти. Химическият процес се осъществява с помощта на синтетична добавка AdBlue®, 

която се съхранява в отделен резервоар. Когато количеството AdBlue® намалее, клиентът трябва сам да долее необходимата добавка или да се обърне към оторизиран сервиз.
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Разход на гориво, СО2-емисии и динамични характеристики.

Двигател Задвижване Емисионна норма Разход на гориво (л/ 100 км) при скорост1), 2) CO2 емисии2)

ниска средна висока много 

висока

комб. комбинирано

Grand California 600

2.0-l-TDI SCR Предно 8AT 130/ 177 Euro 6d ISC-FCM 11.9 9.9 9.2 12.2 10.8 282 A 162

2.0-l-TDI SCR 4MOTION 8AT 130/ 177 Euro 6d ISC-FCM 13.0 10.7 9.8 13.0 11.6 303 B 159

Grand California 680

2.0-l-TDI SCR Предно 8AT 130/ 177 Euro 6d ISC-FCM 12.1 10.1 9.2 12.1 10.8 283 A 165

2.0-l-TDI SCR 4MOTION 8AT 130/ 177 Euro 6d ISC-FCM 13.3 11.0 9.9 12.9 11.6 305 A 159

Тегла.

Двигател Задвижване Скоростна 

кутия

Мощност 

kW/ PS

Допустимо 

общо тегло 

kg

Собствено 

тегло, мин. 

kg1)

Grand California 600

2.0-l-TDI SCR Предно 8АТ 130/ 177 3.500 3.031 469 - 330 2.100/ 2.100 2.000/ 750 5.880

2.0-l-TDI SCR 4MOTION 8АТ 130/ 177 3.880 3.160 720 - 454 2.100/ 2.380 2.000/ 750 5.880

Grand California 680

2.0-l-TDI SCR Предно 8АТ 130/ 177 3.500 3.177 323- 170 2.100/ 2.100 2.000/750 5.880

2.0-l-TDI SCR 4MOTION 8АТ 130/ 177 3.880 3.328 552 - 340 2.100/ 2.380 2.000/ 750 5.880

80 2.000

Мощност

кВт./ к.с.

1) Обем на резервоара: Дизел ок. 75л. дизел;  AdBlue® ок. 18л.

1) Посочените стойности включват 68 кг водач, 7 кг багаж, 90% пълен резервоар и всички необходими за безпроблемната работа на автомобила течности, съгл. Регламент (ЕС) № 1230/2012.  Допълнителното 

оборудване може да повлияе на собственото тегло на автомобила. Полезният товар на всеки отделен автомобил следва да се изчисли като от допустимото общо тегло се извади собственото тегло на конкретния 

автомобил, претеглен на кантар.

3) Степента на ефективно изразходване на гориво се определя на база отделени вредни емисии CO2 от ненатоварен автомобил. Автомобили, чиито вредни емисии са близки до средностатистическите, се 

обозначават с клас на енергийна ефективност D. Автомобили, чиито вредни емисии са по-добри от средностатистическите показатели, се обозначават с клас ефективност A+, A, B или C, а тези с по-лоши 

показатели, съответно с клас E, F или G.

Вертикално натоварване на теглича 

kg

При прикачно тегло kg

Скоростна 

кутия

Полезен товар, респ. 

натоварване от-до

kg1)

Допустимо осово 

натоварване 

отпред/отзад kg

Прикачно тегло със 

спирачки, при 12% 

наклон/без спирачки kg

Максимална маса на 

състав при теглене на 

ремарке, при 12% наклон 

kg

2) Дадените стойности за разхода на гориво и СО2-емисиите са установени по предписания метод за измерване. От 1.септември 2017 всички нови двигатели получават типово одобрение съгласно нова, хармонизирана в 

световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – WLTP). От 01.септември 2018 WLTP започва поетапно да заменя стария цикъл на 

измерване NEDC. Поради по-строгите условия за определяне на разхода на гориво и CО2 емисиите, посочените стойности по WLTP в много случаи са по-високи от тези по NEDC. Допълнителна информация за разликите 

между WLTP и NEDC можете да намерите на https://www.vw-lekotovarni.bg/wltp-1.

Горепосочените стойности са съгласно WLTP. Данните се отнасят до серийно оборудван автомобил и не са неразделна част от офертата, а служат единствено за целите на сравнението между различните типове 

автомобили. Разходът на гориво и нивото на вредните емисии на всеки автомобил зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, а и от културата на управление на автомобила, както и от други 

нетехнически фактори. Допълнително оборудване и аксесоари могат да променят някои параметри на автомобила като тегло, съпротивление на гумите и аеродинамика, които наред с климатичните условия и условията 

на пътя да повлияят на разхода на гориво и мощността на автомобила.

Макс. 

скорост 

(km/h)

Клас 

Ефективно

ст3)
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Размери.

Grand California 600 Grand California 680

* под стъпенката на страничната плъзгаща врата * под стъпенката на страничната плъзгаща врата

Височина (мм) 2.971 - 3.094 Височина (мм) 2.839 - 2.967

Вътрешна височина (мм) 2.180 - 2.200 Вътрешна височина (мм) 1.970 - 2.030

Странична плъзгаща врата, ширина х височина (мм) 1.311 х 1.620 Странична плъзгаща врата, ширина х височина (мм) 1.311 х 1.620

Задни двойни врати , ширина х височина (мм) 1.552 х 1.740 Задни двойни врати , ширина х височина (мм) 1.552 х 1.740

Всички данни за размерите са определени на база серийно оборудвани автомобили. Показаните тук размери за височина и товарен борд варират в рамките на +/- 50 мм в зависимост от избора на оборудване. 

Чертежите на автомобилите не са изпълнение в мащаб.
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Гаранция за мобилност.

Гаранция за нови автомобили: 

Гаранцията за модела е както следва:

Гаранция против пробив от ръжда: 12 години

Гаранция на лака: 3 години

g g

Вашият Volkswagen партньор g

Интернет: www.vw-lekotovarni.bg

Гаранция за мобилност на Фолксваген (за автомобили с общо тегло до 3.5 тона*): в случай на повреда, поради която превозното средство не е в състояние да се движи,  ние ще транспортираме Вашия автомобил 

до най-близкия оторизиран сервиз на Фолксваген, а на Вас ще предложим Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел**. Задължително условие за ползване на услугата е обслужване на автомобила в 

оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген. 

Гаранция за мобилност е с валидност 2 години от датата на получаване на автомобила до първи предписан интервален сервиз / инспекция и се удължава с провеждането на интервален сервиз / инспекция, 

извършени в оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген.

Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел** могат да се ползват само алтернативно. Максималният период за ползване на заместващ автомобил за времето на извършване на ремонта на лекотоварен 

автомобил, регистриран като пътнически до макс. 3 дни и 2 дни за лекотоварен автомобил, регистриран като товарен (ако повредата не може да бъде отстранена до 3 часа). В зависимост от случая вместо 

заместващ автомобил могат да бъдат покрити разходите за 1 нощувка с включена закуска на всички пътници (до 2 души за товарен автомобил). Моделът на заместващия автомобил и хотелът се определят от 

оторизирания сервиз.

Гаранцията за първите 2 години експлоатация за всички автомобили е без ограничение в пробега. Гаранционни претенции могат да се предявяват само в признати и оторизирани от производителя сервизи в 

държавите от Европейската икономическа общност, също така в страните членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария. Предявени в други държави гаранционни 

претенции не могат да бъдат удовлетворени. За 3-тата, 4-тата и 5-тата години на експлоатация гаранцията е с валидност само в България и е ограничена по пробег и изтича с края на четвъртата година или 

изчерпването на заложения пробег, което от двете събития настъпи по-рано. 

За всички варианти на модела Grand California: до 5 години или до 250 000 км пробег.

Горепосочената гаранция се дава по отношение на всички дефекти на материалите и изработката в обема на доставката на автомобила от завода.

За обхвата на специализираните доработки, надстройки и вграждания действат единствено гаранционните условия на доработчика.
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