GRAND
California

Grand California

VAPAUS LIIKKUA
Jo sukupolvien ajan California on edustanut
vapautta valita lomamatkan kohteiksi kaikkein
kauneimpia seutuja. Grand Californian myötä
liikkumisen vapaus kasvaa entisestään. Tämä
Volkswagen Crafteriin perustuva matkailuauto
on kuin luotu pitkille matkoille ja yksilölliseen
liikkumiseen. Grand Californian molemmat
malliversiot tarjoavat erinomaisen ajomuka
vuuden ja laatutason. Monipuoliseen varuste
luun kuuluu täydellinen kylpyhuone, keittiö,
takaosan vuode ja tunnelmallinen valaistus.
Grand California tarjoaa parhaat e
 dellytykset
lomasta nauttimiseen missä tahansa halua
massasi paikassa.

Kuvan autossa lisävarusteita

» Grand California
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Mallimerkinnät ilmaisevat auton pituuden (cm).

Grand California 680

UPEITA HETKIÄ
Anna tien viedä, tutustu uusiin mielenkiintoisiin seutuihin
ja pysähdy haluamissasi paikoissa. Grand California 680:n
avulla voit tehdä matkustamisesta ja lomailusta juuri
sellaista kuin haluat. Tässä 6,80 metriä pitkässä matkailu
autossa kulkee mukana kaikki matkalla tarvittava. Siinä
on myös riittävästi tilaa unohtumattomien hetkien koke
miseen.

» Grand California 680
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Grand California 680
– kohokohdat

»
»
»

Laadukas ja ajomukavuudeltaan erinomainen matkailuauto
Erikoispitkä oleskelualue
1,67 m leveä pitkittäinen takavuode, jonka pituus oikealla puolella 2,00 m
ja vasemmalla puolella 1,90 m

»
»
»

Tangollinen vaatekaappi
11 yläkaappia, joista kuusi avautuu ylöspäin ja viisi alaspäin
Lisävarusteena jopa kahdeksan camping-ikkunaa, joissa hyönteisverkko
ja kaihdin

»

Keittiö, jossa kahden polttimen kaasukeitin, jaloteräksinen pesuallas,
70 litran jääkaappi-pakastin, suuri alakaappi ja lisätyötaso

»
»
»
»

Täydellinen kylpyhuone, jossa suihku ja WC
110 litran raikasvesisäiliö, 90 litran harmaavesisäiliö
Käyttövesi-ilmalämmitin kaasu- ja sähkökäytöllä (230V), Truma Kombi 6 E
Useita USB-liitäntöjä sekä 12 V:n ja 230 V:n pistorasioita oleskelutilassa

» Grand California 680
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Grand California 600

PARASTA LOMAILUA
Grand California 600 sopii ihanteellisesti koko perheen
yhteisille matkoille. 6,00 metrin pituus ja 2,97 metrin*
korkeus tekevät autosta riittävän kompaktin ja helposti
käsiteltävän ahtaammissakin paikoissa. Samalla se
on t arpeeksi tilava nelihenkiselle perheelle. Tämän
mahdollistaa lisävarusteena saatava uudenlainen
camper-katto ylävuoteineen.

» Grand California 600
* Auton korkeus märkätilan kattoluukun ollessa kiinni.

Mallimerkinnät ilmaisevat auton pituuden (cm).
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Grand California 600
– kohokohdat

»
»
»
»
»

Kompakti, ajomukavuudeltaan erinomainen matkailuauto
Monikäyttöinen sisätila
Poikittainen takavuode kahdelle aikuiselle (1,93 m* x 1,36 m)
Lisävarusteena ylävuode ja suuri panoraamakattoluukku
Neljä hyönteisverkolla ja kaihtimella varustettua campingikkunaa

»

Keittiö, jossa kahden polttimen kaasukeitin, jaloteräksinen
pesuallas, 70 litran jääkaappi-pakastin ja pieni alakaappi

»
»
»

Täydellinen kylpyhuone, jossa suihku ja WC
110 litran raikasvesisäiliö, 90 litran harmaavesisäiliö
Käyttövesi-ilmalämmitin kaasu- ja sähkökäytöllä (230V),
Truma Kombi 6 E

»

Useita USB-liitäntöjä sekä 12 V:n ja 230 V:n pistorasioita
oleskelutilassa

» Grand California 600
* Pituusmitan toleranssi on +/− 3,5 cm.
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Mitat, paikat, massat

PALJON TILAA

Ulkomitat:
Pituus: 6,80 m
Leveys: 2,04 m1)
Korkeus: 2,84 m2)
Markiisi (lisävaruste): 2,50 m x 3,50 m (P/L)
Painot:
Perävaunumassa: 2000 kg
Polkupyöräteline: 35 kg

Grand California 680:n
oleskelutilat

Istuinpaikat: 2 (lisävarusteena 4)
Seisomakorkeus: 1,97–2,03 m
Pöytä: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (P/L/K)
Istuinpenkki:
0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (P/L/K)

Kylpyhuone:
0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3) (P/L/K)

Keittiö:
1,40 m x 0,40 m x 0,88 m4) (P/L/K)

Nukkumapaikat: 2
Takavuode (pitkittäinen):
2,00 m x 1,67 m oikealla,
1,90 m x 1,67 m vasemmalla
Säilytystila: 800 l takana,
180 l vuoteen alla

1) Leveys ulkopeilien kohdalta 2,41 m. 2) Auton korkeus märkätilan kattoluukun ollessa kiinni.
6) Pituusmitan toleranssi on +/− 3,5 cm.

3) Seisomakorkeus oven kohdalla.

4) Työtason korkeus.

5) Saatavissa myös ylävuode, joka tarjoaa hyvät tilat kahdelle lapselle tai yhdelle vinosti makaavalle aikuiselle.

Grand California 600:n
oleskelutilat

Istuinpaikat: 4
Seisomakorkeus: 2,18 – 2,20 m
Pöytä: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (P/L/K)
Istuinpenkki:
0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (P/L/K)

Kylpyhuone:
0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3) (P/L/K)

Keittiö:
0,98 m x 0,40 m x 0,88 m4) (P/L/K)

Nukkumapaikat: 2+25)
Takavuode (poikittainen):
1,93 m6) x 1,36 m
Ylävuode (lisävaruste):
1,60 m x 1,22 m vasemmalla,
1,90 m x 1,22 m oikealla
Säilytystila: 800 l takana,
180 l vuoteen alla

Ulkomitat:
Pituus: 5,98 m
Leveys: 2,04 m1)
Korkeus: 2,97 m2)
Markiisi (lisävaruste): 2,50 m x 3,00 m (P/L)
Painot:
Perävaunumassa: 2000 kg
Polkupyöräteline: 35 kg

» Grand California
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Säilytys, peseytyminen, nukkuminen

KAUNIITA UNIA

01 Helppokäyttöinen säilytystila (jopa
980 l) takana: Matkatavaroille on paljon
tilaa takavuoteen alla. Tähän tilaan pääsee
myös takapariovien kautta. Kuvassa Grand
California 680.

01

02 Vuoteen erinomainen jousitusmukavuus:
Vuoteen lautasjouset tarjoavat optimaalisen
mukavuuden nukkumisasennosta riippumatta.
Kuvassa Grand California 680.

02

03

03 Kaksi isoa kattoluukkua (0,70 m x 0,60 m),
joissa hyönteisverkko ja pimennysverho:
Kattoluukut sijaitsevat takana takavuoteen
yläpuolella ja edessä istuin-pöytäryhmän ylä
puolella.

» Poikittainen takavuode Grand California 600:ssa

04

04 Poikittainen takavuode (1,93 m* x 1,36 m)
Grand California 600:ssa: Mukavuus on vain
yksi miellyttävä ominaisuus kompaktissa taka
vuoteessa. Kaksiosaisen kuormankiinnitys
järjestelmän ansiosta vuoteen alle sijoitetut
tavarat pysyvät paikallaan myös ajon aikana.
Sivulle käännettynä se palvelee kätevästi myös
tavaroiden kuormausta.
Pitkittäinen takavuode (2,00 m x 1,67 m ja
1,90 m x 1,67 m) Grand California 680:ssa
(ks. kuva sivulla 7): Suurikokoinen takavuode
tarjoaa paljon tilaa paitsi lepäämiseen ja
nukkumiseen myös tavaroiden säilyttämiseen.
Takavuoteen yhteydessä on kaksi alakaappia
ja yksi korkea vaatekomero. Kun vuoteen alla
olevaa säilytystilaa käytetään, kaksiosainen
kiinnitysjärjestelmä pitää tavarat paikallaan.
Sivulle käännettynä se palvelee kätevästi
myös tavaroiden kuormausta.

05

» Ylävuode (lisävaruste) Grand California 600:ssa

05 Täydellinen kylpyhuone, jossa suihku,
WC ja paljon säilytyslokeroita: Kylpyhuone on
suunniteltu käytännöllisen toimivaksi. Siten
pesuallas voidaan kääntää pystyyn suihkun tai
WC:n käytön ajaksi. Putoamissuoja pitää pikku
tavarat paikallaan hyllyissä. Kääntöpeili voidaan
lukita paikalleen. Liiketunnistin sytyttää peilin
valon. Pyyhkeille on neljä säilytyspaikkaa.
Veden ylivuodon estämiseksi on kaksi roska
siivilällä ja hajulukolla varustettua vedenpoisto
aukkoa.

07

07 Ylävuode (1,60–1,90 m x 1,22 m),
panoraamakattoluukku (0,70 m x 0,85 m),
alumiinitikkaat ja lukuvalo (lisävaruste
Grand California 600:een): Kantavuutta on
150 kg ja tilaa kahdelle lapselle tai yhdelle
aikuiselle. Sälepohja voidaan vetää ulos nappia
painamalla. Panoraamakattoluukussa on pi
mennysverho ja hyttysverkko.

06 Käytännöllinen kylpykaappi pesualtaan
alla: Kaapin ovi suojaa luotettavasti vesirois
keilta.

08 Hyönteisverkolla ja kaihtimella varustettu
camping-ikkuna: Camping-ikkunoissa on kaksi
ulospäin avautuvaa tuuletusasentoa.
06

08

» Grand California
* Pituusmitan toleranssi on +/− 3,5 cm.
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Ruoanlaitto, ateriointi, asuminen

03

KUIN KOTONA
01

02

01 Kaksiosainen hyttysverkko liukuovessa: Koko liukuoviaukko
peittyy tarkasti. Molempia verkkoja voidaan liikuttaa kevyesti
profiileissa. Kuvassa Grand California 680.
Camping-pöytä ja kaksi taittotuolia (lisävaruste, ei kuvaa): Helposti
koottava istuinryhmä ulkokäyttöä varten. Käytön jälkeen pöytä ja tuolit
voidaan asettaa helposti takapariovissa oleviin säilytystaskuihin.
110 litran raikasvesisäiliö ja 90 litran harmaavesisäiliö (ei kuvaa):
Raikasvesisäiliö on suojattu pakkaselta. Kummassakin säiliössä on
täyttömääräntunnistin.
Markiisi, johon kuuluu valkoinen tai musta kotelo (ei kuvaa):
Materiaalina laadukas kangas, kampikäyttöinen. Markiisin koko 2,5 m
x 3 m (Grand California 600) tai 2,5 m x 3,5 m (Grand California 680).
Kampeen pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä säilytetään takana ylhäällä.

Kuvan autossa lisävarusteita

02 Lisätyötaso keittiössä: Grand California
600:ssa on kaksi laajennuslevyä, joiden avulla
keittiötä voidaan tarvittaessa pidentää. Grand
California 680:ssa on kiinteästi asennettu lisä
työtaso, johon on integroitu alakaappi.
03 Keittiö, jossa monia vetolaatikoita ja
70 litran jääkaappi-pakastin: Keittiökaapissa
on paljon tilaa keittiövälineille ja astioille.
Käytännöllinen jääkaappi voidaan avata myös
ulkoapäin. Kuvassa Grand California 680.
04 Kaksipaikkainen kaasuliesi ja pesuallas
kokoontaittuvalla pesuhanalla: Kaasuliettä ja
pesuallasta voidaan käyttää joustavasti kaksi
osaisen lasikannen ansiosta. Kuvassa Grand
California 600.

04

05

05 Miellyttävä dinette, jossa suuri pöytä ja neljä istuinpaikkaa: Oleskelutilan pöytä-istuinryhmä
tarjoaa paljon tilaa ateriointia, pelaamista ja seurustelua varten. Liikutettava pöytä voidaan työntää
kiinni istuinpenkin selkänojaan. Matkan aikana sitä voidaan säilyttää vuoteen päällä sisä- tai ulko
puolella. Kuvassa Grand California 680.

» Grand California
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Lämmitys, ohjaus. viihtyminen.

SÄHKÖSTÄ APUA.

03 Sähköinen astinporras helpottamaan kulkua sisään ja ulos.
Kun liukuovi avataan, astinporras siirtyy automaattisesti ulos. Moni
toiminäyttöön tulee varoitus, jos astinporras on vielä ulkona, kun
lähdetään liikkeelle.
Kaasu-sähkökäyttöinen käyttövesi- ja ilmalämmitys: Kaasun lisäksi
sisätilaa voidaan lämmittää myös sähköllä. Siihen tarvitaan ulkopuolista
sähkövirtaa.3)
Diesel-sähkökäyttöinen käyttövesi- ja ilmalämmitys (lisävaruste,
ei kuvaa). Kaasu-sähkökäyttöisen vesi- ja ilmalämmityksen toimintojen
lisäksi tarjolla on diesel-sähkökäyttö. Näin lämpöä voidaan tuottaa
pitkään itsenäisesti ja auto kevenee kahden kaasupullon jäädessä pois.
Vain r uoanlaittoon tarvitaan yksi kaasupullo.4)

01 | 02

Vesilisälämmitys ohjelmoitavalla seisontalämmityksellä (lisävaruste,
ei kuvaa) tukee auton normaalia lämmityslaitetta. Ohjelmointitoiminto
mahdollistaa enimmillään 60 minuutin esilämmityksen – esim. ohjaa
mon lasien sulattamiseksi ennen liikkeelle lähtöä.

01 SAT-laite (Kathrein) TV-vastaanottoa varten (lisävaruste). Satel
liittiantenni liikkuu automaattisesti sisään ja ulos. Laitetta voidaan
käyttää 130 km/h:n nopeuteen asti.1)

Ilmaseisontalämmitys + lisälämmitin (lisävaruste, ei kuvaa). Polttoaine
käyttöinen ilmaseisontalämmitys lämmittää sisätilaa nopeasti ilma
suuttimien kautta. Siihen on mahdollista saada myös kauko-ohjaus.

02 Aurinkopaneeli auton katolla: Grand California 600:ssa on
104 W:n paneeli katon etuosassa. Grand California 680:ssa on 174 W:n
laite katon keskiosassa. Molemmat paneelit syöttävät virtaa toiselle
akulle, mikä auringonpaisteesta riippuen pidentää riippumattomuutta
ulkopuolisen sähkön saannista.
Kattoilmastointilaite (lisävaruste, ei kuvaa): Jäähdytysteho 2200 W,
vaatii toimiakseen maasähkön (230V).

Ilmaseisontalämmitys + vesilisälämmitin, myös ohjelmoitavana (lisä
varuste, ei kuvaa). Polttoainekäyttöinen lisäseisontalämmitys lämmittää
sisätilan nopeasti ilmasuuttimien välityksellä. Vesilämmitys avustaa
myös auton lämmityslaitetta moottorin käydessä. Auton esilämmitys
voidaan ohjelmoida tai käynnistää kauko-ohjaimella (lisävaruste).

03

1) Kun SAT-järjestelmä on kiinni, auton korkeus kasvaa 3,09 metriin (Grand California 600) tai 2,97 metriin (Grand California 680).
4) Kaasupaineensäädin, törmäystunnistin ja kaasusuodatin yhtä kaasupulloa varten sisältyvät toimitussisältöön.

2) Ei sisälly toimitussisältöön.

3) Kaasupaineensäädin, törmäystunnistin ja kaasusuodatin kahta kaasupulloa varten sisältyvät toimitussisältöön.

04 Kosketusnäytöllinen keskuskäyttöyksikkö
lämmityksen, vedentulon ja aurinkopaneelin
ohjaamiseksi: Kaikki oleelliset säädöt ja näytöt
on koottu modernilla tavalla yhteen paikkaan.
Kuusi USB-liitäntää puhelimen, tietokoneen
jne. lataamista varten (ei kuvaa): Kaksi USB-
liitäntää on dinettessä, kaksi vuodealueella.
Kahteen muuhun pääsee käsiksi ulkoapäin, kun
liukuovi avataan.
Neljä 230 V:n pistorasiaa ja yksi 12 V:n pistorasia (ei kuvaa): Kaksi 230 V:n pistorasiaa on
keittiössä, yksi istuinpenkin alla ja yksi auton
takaosassa.
05 Sisätilan valaistus: Miellyttävästä valais
tuksesta huolehtivat päävalo yläkaappien
päällä, työvalo keittiössä sekä dinetten valais
tus. Kuvassa Grand California 680.

05

Ambiente-tunnelmavalaistus yläkaapeissa (lisävaruste, ei kuvaa). Moniväristä led-valonauhaa
ohjataan keskuskäyttöyksiköstä. Siitä on mahdollista säätää haluttu väri, kirkkaus ja kytkentätila.

04

WLAN-yhteys LTE-hotspot-reitittimen välityksellä (lisävaruste, ei kuvaa). Luo autoon WLAN-
hotspotin, jota ulkopuoliset laitteet voivat käyttää. Lisäksi tarvitaan data-SIM-kortti.

» Grand California
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Navigointi, ilmastointi, informointi

AJOMUKAVUUS

01

Nahkaverhoiltu ja lämmitettävä monitoimi
ohjauspyörä (lisävaruste, ei kuvaa): Tuntuu
miellyttävältä käteen ja lisää käyttömuka
vuutta. Painikkeiden avulla voit ohjata esi
merkiksi radio- tai navigointijärjestelmää,
matkapuhelinta tai vakionopeussäädintä.
01 Monitoiminäyttö Plus: Yksivärinen TFTnäyttö kertoo esimerkiksi ulkolämpötilan,
jäljellä olevan toimintamatkan, keskinopeuden
ja keskikulutuksen. Lisäksi se mahdollistaa
kuljettajaa avustavien järjestelmien helpon
käytön ja auton eri toimintojen nopean tark
kailun.

02

03

02 Climatronic-ilmastointilaite (lisävaruste): Tässä järjestelmässä on
2-/3-alueinen lämpötilansäätö kuljettajaa, etumatkustajaa ja oleskelu
tilaa varten. Automaattinen sisäilmankierto, ilmanlaaduntunnistin ja
lisälämmitin (lisävaruste) saavat aikaan miellyttävän sisäilman.

Radiojärjestelmä Composition Media (ei kuvaa): 20,8 cm:n (8,0 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö
lähestymistunnistuksella, MP3- ja WMA-yhteensopiva CD-asema, 4 x 20 W:n teho, neljä kaiutin
ta1), SD-muistikorttipaikka, AUX-IN-liitäntä, USB-liitäntä kojelaudassa, Bluetooth-yhteys matka
puhelimille ja parhaan radiovastaanoton takaava kaksoisviritin PhasenDiversity-toiminnolla.

Bluetooth-äänentoistojärjestelmä oleskelutilaan (lisävaruste, ei kuvaa):
Oleskelualueella on oma äänentoistojärjestelmä, johon kuuluu neljä
kaiutinta ja subwoofer. Filmiäänen tai musiikin toistoa varten Blue
tooth-kaiuttimet tarvitsee vain kytkeä päälle keskuskäyttöyksiköstä ja
yhdistää sitten haluttuun laitteeseen. Myös ohjaamon radio- tai
navigointijärjestelmää voidaan laajentaa Bluetooth-kaiuttimilla.

03 Navigointijärjestelmä Discover Media (lisävaruste): Sisältää C
 omposition Median toimintojen
lisäksi toisenkin kojelautaan integroidun SD-korttipaikan, johon voidaan asettaa karttamateriaalin
sisältävä SD-kortti. Volkswagen MapCare mahdollistaa karttamateriaalin2) ilmaiset päivitykset
Volkswagenin nettisivuilta.

1) Grand Californiaan on mahdollista saada taakse kaksi lisäkaiutinta. Tämä varuste tulee saataville myöhemmin.
2) Karttamateriaali sisältää Itä-Euroopan (Albania, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Tanska, Eesti, Suomi, Kreikka, Kazakstan, Kosovo, Latvia, Liettua, Makedonia, Moldova, Montenegro, Norja, Romania, Venäjä, Ruotsi, Serbia, Valkovenäjä, Ukraina, Kypros)

04

04 Seisontalämmityksen käyttöyksikkö:
Kattolokerossa sijaitsevaan käyttöyksikköön
pääsee helposti käsiksi. Kosketusnäytön avulla
seisontalämmityksen säätäminen ja ohjelmointi
sujuu helposti.

Lisätietoa varusteista löydät Crafterin
esitteestä tai verkkosivustolta
www.volkswagen-hyotyautot.fi

» Grand California
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Tunnistinperustainen kylkisuojaus
(lisävaruste)1) valvoo auton kylkiä ja
varoittaa optisesti ja akustisesti, jos
tullaan liian lähelle pilaria, seinää tai
jalankulkijoita. .
Sähkömekaaninen ohjaustehostin:
Nopeudesta riippuva toiminta aktiivi
sella palautuksella parantaa ohjaus
tuntumaa, ajoturvallisuutta ja aikaansaa hyötyautoissa ainutlaatuisen
ohjaustarkkuuden.

1) Järjestelmän toimintarajojen puitteissa. 2) Enimmillään 30 km/h.
5) Saatavissa vain navigointijärjestelmään Discover Media yhdistettynä

Perävaunun peruutusavustin Trailer
Assist (lisävaruste)1) mahdollistaa perä
vaunun helpon ohjaamisen ahtaisiinkin
paikkoihin ja esteitä kohti. Kuljettajan
tarvitsee vain kytkeä peruutusvaihde,
painaa avustinjärjestelmän painiketta
ja määrittää peilinsäätökytkimellä
suunta, johon perävaunun halutaan
kääntyvän.

Mukautuva vakionopeussäädin ACC
(lisävaruste)1) sopeuttaa ajonopeuden
automaattisesti edellä kulkevan ajo
neuvon mukaan ja säilyttää etäisyyden
kuljettajan valitsemalla tasolla. Sisältää
ympäristönvalvontajärjestelmän Front
Assist.
Ympäristönvalvontajärjestelmä
Front Assist hätäjarrutustoiminnolla
(lisävaruste)1)2) auttaa lyhentämään
pysähtymismatkaa, jos etäisyys edellä
ajavaan on liian pieni.

3) Kuljettajan täytyy olla aina valmis kumoamaan avustinjärjestelmän toiminta eikä hän vapaudu vastuustaan ajaa varoen.
6) Saatavissa vain 4MOTION-nelivetoon yhdistettynä

Kaistanpitoavustin Lane Assist (lisä
varuste)3) tekee vastaohjausliikkeen,
jos ollaan tahattomasti poistumassa
omalta kaistalta ja varoittaa kuljettajaa
samalla varoitusäänen ja monitoimi
näytön tekstin avulla.
Kuolleen kulman ja takana risteävän
liikenteen varoitin (lisävaruste)1) varoit
taa akustisesti, jos esimerkiksi kadulle
peruutettaessa sivulta lähestyy auto.
Ellei kuljettaja reagoi varoitukseen,
järjestelmä voi tehdä automaattisen
jarrutuksen ja vähentää siten törmäyk
sen seurauksia tai parhaassa tapauk
sessa estää onnettomuuden kokonaan.

4) Riippuen radio- tai navigointijärjestelmän versiosta. Saatavissa radiojärjestelmästä Composition Media alkaen.

Sivutuuliavustin1) on osa auton ajan
vakautusjärjestelmää. Puuskittaisessa
sivutuulessa se ylläpitää auton suunta
vakautta jarruttamalla tarvittaessa
yksittäisiä pyöriä.
Pysäköintiavustin Park Assist (lisä
varuste)1) hallitsee automaattisen
paikoituksen pitkittäisiin pysäköinti
aukkoihin. Peruutusvaihteen kytkemi
sen jälkeen auto huolehti itsestään
ohjauksesta. Kuljettajan tarvitsee
painaa vain kytkin-, kaasu- ja jarru
poljinta.

Lähi-/kaukovaloautomatiikka Light
Assist (lisävaruste): Kun vastaan tulee
auto, kaukovalot vaihtuvat automaatti
sesti lähivaloille. Yli 60 km/h nopeu
dessa ja täysin pimeässä kaukovalot
kytkeytyvät itsestään takaisin päälle.
Kuolleen kulman avustin (lisävaruste)1)
varoittaa ulkopeilin valon avulla, jos
tunnistimet havaitsevat sivulla kuol
leessa kulmassa olevan ajoneuvon.

Ennakointi, tunnistus, avustus

HYVÄT PERSPEKTIIVIT
Pysäköintitutka ParkPilot (lisävaruste)
varoittaa hitaasti ajettaessa edessä ja takana
havaituista esteistä äänimerkkien avulla.
Etäisyys esteisiin näkyy näyttöruudulla.

Sumuvalot kulmavalotoiminnolla (lisävaruste)
takaavat optimaalisen näkyvyyden heikoissa
sääoloissa. Hitaissa käännöksissä syttyy sisä
kaarteen puoleinen sumuvalo.

Peruutuskamera Rear View (lisävaruste)1)
 elpottaa peruuttamista ja paikoitusta
h
välittämällä auton takaa kuvaa radion tai
navigointijärjestelmän4) kuvaruudulle.
Kuvassa näkyvät apuviivat helpottavat
paikoittamista.

Alamäkihidastin (lisävaruste)6) tekee vaikeiden
laskujen ajamisesta turvallista ja hallittua
säätelemällä käyntinopeutta ja jarruttamalla
tarpeen mukaan.

Vakionopeussäädin säilyttää halutun ajo
nopeuden (vähintään 30 km/h).

Mäkilähtöavustin voi estää ylämäessä auton
liikkumisen taaksepäin pitämällä jarrupainetta
yllä kahden sekunnin ajan. Liikkeellelähtö
tapahtuu näin helposti ja mukavasti.

Rengaspainevaroitin (lisävaruste)1) kertoo
jokaisen pyörän rengaspaineen ja ilmoittaa
poikkeamat ohjearvoista.
Väsymyksentunnistus (lisävaruste)1) suosit
telee tauon pitämistä merkkivalon ja -äänen
avulla, jos kuljettajan käytöksessä ilmenee
merkkejä vireystilan laskusta.
Liikennemerkkien tunnistus (lisävaruste)5)
v älittää esim. nopeusrajoitus- ja ohituskielto
merkit auton näyttöön.
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Toimintamatka, mukavuus

AJAMISEN HELPPOUS

Tehokas dieselmoottori ja etuveto (ei kuvaa). Tämä erityisesti hyöty
autokäyttöön kehitetty moottori on kestävä ja tehokas. Hyvä suoritus
kyky, taloudellisuus ja luotettavuus on taattu kuormittavimmissakin
ajotilanteissa. Alhainen polttoaineenkulutus antaa lisää mahdollisuuksia
reittien suunnitteluun.

2,0 l TDI (130 kW, 410 Nm)
Grand California 680:ssa
2,0 l TDI (130 kW, 410 Nm)
Grand California 600:ssa

8-vaihteinen automaatti (ei kuvaa). Moottorin suuri vääntömomentti
v älittyy pyörille lähes ilman vetovoiman katkeamista. Ajaminen sujuu
mukavasti ja taloudellisesti myös katkonaisessa kaupunkiliikenteessä.
Neliveto 4MOTION (lisävaruste, ei kuvaa). Jatkuva neliveto 4MOTION
jakaa vetovoimaa tarpeen mukaan etu- ja taka-akselin kesken. Näin
Grand Californian pyörillä on optimaalinen kosketus ajoradan pintaan.
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VÄRIT, VANTEET
JA ISTUINVERHOILUT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01 Reflex Silver, metalliväri
02 Indium Grey, metalliväri
03 Candy White, normaaliväri
04 Reflex Silver / Indium Grey, kaksivärimaalaus
05 Candy White / Cherry Red, kaksivärimaalaus
06 Candy White / Mojave Beige, metalli, kaksivärimaalaus
07 Candy White / Deep Ocean Blue, kaksivärimaalaus
08 Kangasverhoilu Valley, Palladium.
09	Teräsvanne 6 ½ J x 16, hopea, keskikapselilla.
Rengas 205/75 R 16 C
10	Teräsvanne 6 ½ J x 16, musta, keskikapselilla.
Rengas 205/75 R 16 C
11	Kevytmetallivanne Lismore 6 ½ J x 17.
Rengas 235/65 R 17 C.

MUITA VAKIOVARUSTEITA

Ulkopuoli
» 16
 tuuman teräsvanteet, hopea, keskikapselilla
» Led-ajovalot
yläosassa kromilista
» Jäähdyttimensäleikön

Osittain
korinvärinen
etupuskuri
»
» Kylkisuojalistat
» Lämpöeristelasit

Sisäpuoli
» Istuimissa Austin-kangasverhoilu, väri Palladium
» Edessä kaksi erillisistuinta
» Ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säädettävissä
» Monipuolinen säilytyslokerojärjestelmä
» Neljä juomatelinettä ohjaamossa
» Ohjaamossa neljä juomatelinettä
» Ohjaamon lattiassa kumipinta

YLEISTÄ

Toiminta
Technology (start-stop» BlueMotion


»
»
»

järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto)
Kaksi 12 V:n pistorasiaa ohjaamossa
Sähköiset lasinnostimet
Kauko-ohjattu keskuslukitus

Turvallisuus
» Monitörmäysjarrutus
» Mäkilähtöavustin
» Päiväajovalot
» Kuljettajan turvatyyny
» Ajonvakautusjärjestelmä
» ABS, ASR, EDS
» Kuljettajan turvavyönkäytön merkkivalo
» Ajonestojärjestelmä
ohjaustehostin
» Sähkömekaaninen


TDI® ja 4MOTION® ovat Volkswagen AG:n ja muiden Volkswagen-konsernin yritysten rekisteröimiä
tuotemerkkejä. Se, että tässä esitteessä näitä käsitteitä ei ole varustettu ®-merkillä, ei merkitse,
että ne eivät olisi rekisteröityjä tuotemerkkejä ja että niitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:ltä
etukäteen hankittua kirjallista lupaa.
Esitteessä kuvatuissa autoissa on osittain lisävarusteita. Kuvissa näkyvät somisteet eivät sisälly
vakiovarustukseen.
Autojen varustelua (vakio- ja lisävarusteet) ei kuvata tässä esitteessä täydellisesti. Jotkut lisä
varusteet voivat pidentää auton toimitusaikaa.
Taattua laatua
Volkswagen myöntää lakisääteisen virhevastuun lisäksi myymilleen uusille autoille 2 vuoden yleis
takuun, 3 vuoden maalitakuun sekä 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuun.
Esitteen tiedot ovat julkaisuajankohdan mukaisia. Volkswagen-jälleenmyyjä kertoo mahdollisista
eroista. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ajoneuvoluokissa N1, N2 ja M2 käytetään kylmäainetta R134a. M1-ajoneuvoluokan Crafterin
ilmastointilaitteessa käytetään kylmäainetta R1234yf. Käytetyn kylmäaineen GWP-arvo on 1.430
(kylmäaine R134a) ja 4 (kylmäaine R1234yf). Täyttömäärä (560–590 g) riippuu ilmastointi
kompressorista.

Lisää varusteita löydät Crafterin esitteestä.
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Grand California
665.1191.29.71
Oikeus muutoksiin pidätetään · Painos: tammikuu 2020
www.volkswagen-hyotyautot.fi

Volkswagen-jälleenmyyjä

