
 California 6.1



1) Kilde: promobil, kategorien ”Kompakt-Campingbus”, seneste udmærkelse 03/2019.    2) Ekstraudstyr mod merpris.    3) Standardudstyr til California Ocean.  4) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer.    5) Ekstraudstyr mod 
merpris .    6) Fås ikke til alle motorvarianter.    7) Fås kun i forbindelse med 4MOTION-firehjulstræk.

Endelig fri. 
California.

Den originale.
California har været på markedet i over 30 år og er 
løbende blevet forbedret. En af de mest populære og 
succesfulde autocampere der er produceret. Valgt 
som årets campingbus i 20191).

Et skærpet udvendigt design.
Komplet fornyet front, nye letmetalfælge2), tilpasset 
farveudvalg samt LED-forlygter3) og LED-baglygter3)

med markant lyssignatur.

Mange anvendelsesmuligheder.
Hverdagsanvendelig personbil, fritidsbus og auto-
camper i ét. Takket være kompakte udvendige mål
og en højde på 1.990 mm4) er den velegnet til byer 
og mange parkeringshuse. Fire til fem5) siddepladser.

Optimale terrænegenskaber.
4MOTION-firehjulstræk2),6), DSG-dobbeltkoblingsge-
arkasse2),6), nedkørselsassistent2),7), igangsætnings-
assistent og mekanisk differentialespærring2), 7).



8) Inden for de systemmæssige grænser.      9) Føreren skal altid være klar til at overrule assistentsystemet og fritages ikke for sit ansvar for at føre bilen på en forsvarlig måde.    På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Topmoderne førerassistentsystemer.
Nu også med vejskiltegenkendelse2),8), sidebeskyttel-
se2),8), sidevinds-8), vognbane-2),8),9), parkeringsstyre-2),

8), udkørsels-2),8) og anhængermanøvreringsassis-
tent2),8).

Integreret tilbehør.
Campingbord, campingstole og uigennemsigtige 
mørklægningsrullegardiner er integreret pladsbe-
sparende i den indvendige beklædning og kan
tages i brug i løbet af få sekunder.

Velkendt kvalitet.
Super stabilt karrosseri, materialer med lang levetid 
og i lækker forarbejdning.



Nyt indvendigt design.
Nyudformet instrumentpanel med sortlakerede afdæk- 
ninger og eksklusive dekorlister, nye slidstærke sæde- 
indtræk, reviderede skabsopbygninger med nye deko-
relementer og LED-kabinelys som standard.

Høj komfort.
Ergonomiske sæder med formstabil premiumpolstring, 
fremragende støj- og varmedæmpning, forbedret sove- 
komfort takket være tallerkenfjedersystem i højsengen, 
sengeforlængelse med loungefunktion og komforttop- 
madras1).

Individualiseringsmuligheder.
Med funktionel køkkenafdeling, og op til fem sidde-
pladser1).

Optimal opkobling.
Digitalt cockpit1) med høj opløsning og i farver, nye 
radioer og navigationssystemer med op til 9,2” store 
touchscreens1), mobile onlinetjenester We Connect2) 
og et nyt camperbetjeningspanel – en digital centra-
lenhed til styring af camperfunktionerne.

1) Ekstraudstyr mod merpris.     2) For at kunne anvende We Connect-ydelserne skal du have en Volkswagen  ID-brugerkonto og logge på med brugernavn og password på We Connect. Derudover skal der indgås en separat We Connect-aftale eller We Connect Plus-aftale online med Volkswagen 
AG. Efter udlevering af bilen har du 90 dage til at registrere bilen til We Connect Plus på www.portal.volkswagen-we.com for at kunne anvende tjenesterne i hele den aftalte gratis løbetid.       På billedet vises S-funktion ved gearstang, denne funktion er ikke længere mulig.

Kabine med maksimal fleksibilitet.
Drejesæder og sæderækker i opholdsområdet kan 
på komfortabel vis klappes frem, rulles trinløst og 
fikseres sikkert alle steder på skinnesystemet.
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På ferie i ro og mag.
10 førerassistentsystemer, man ikke kan undvære.

1) Inden for de systemmæssige grænser.     2) Ekstraudstyr mod merpris.     3) Føreren skal altid være klar til at overrule assistentsystemet og fritages ikke for sit ansvar for at føre bilen på en forsvarlig måde.     4) Fås kun i forbindelse med 4MOTION-firehjulstræk

Vejskiltegenkendelse.1),2)

Registrerer hastigheds-
grænser, overhalingsfor-
bud samt tidsmæssige og 
vejrafhængige begræns-
ninger med et specielt
kamera og informerer 
føreren i kørecomputeren.

Parkeringsstyreassistenten 
“Park Assist“.1),2)

Understøtter ved parkering i 
tvær- og langsgående parke-
ringsbåse, idet de optimale 
styrebevægelser udføres 
automatisk.

Anhængermanøvrerings-
assistenten
“Trailer Assist“.1),2)

Gør det nemmere at styre et 
vogntog med anhænger ved 
manøvrering i tværgående 
parkeringsbåse samt ved 
præcise bakkemanøvrer.

Aktiv sidebeskyttelse.1),2)

Overvåger bilens sider under 
kørslen og viser på infotain-
mentsystemets display, hvis 
bilen kommer kritisk tæt på 
stolper eller mure.

Dæktrykskontrolvisning.1),2)  

Før og under kørslen infor-
merer det føreren om det 
aktuelle dæktryk og advarer
i tilfælde af tryktab. I hvert 
hjul sidder der sensorer, som 
via radiosignaler sender bes-
ked om dæktrykket.



Sidevindsassistent.1)  

Stabiliserer bilen ved kraftig 
sidevind og vindstød med 
automatiske bremseindgreb.

Adaptiv fartpilot ACC inkl. 
områdeovervågningssys-
tem “Front Assist“ med
citynødbremsefunktion.1),2)

Tilpasser automatisk ens 
egen bils hastighed til det 
forankørende køretøjs has- 
tighed med aktive indgreb 
og holder samtidig den af 
føreren definerede afstand.

Vognbaneassistenten 
“Lane Assist“.1),2),3)

Registrerer bilens egen vogn-
bane via et multifunktions-
kamera og korrigerer i tilfælde
af en potentiel overskridelse af
vognbanelinjerne.

Udkørselsassistenten 
“Rear Traffic Alert“.1),2) 

Understøtter ved baglæns 
udkørsel fra en parkerings-
bås. Hvis føreren ikke rea-
gerer på advarselssignalet, 
når en anden bil nærmer 
sig kritisk, foretages der et 
bremseindgreb. 

Nedkørselsassistent.1),2),4)

Systemet sørger med en 
nedregulering af motorom-
drejningstallet og om nød-
vendigt med bremseindgreb 
for kontrolleret og komfor-
tabel nedkørsel.
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*Medfølger ikke. På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Madlavning i smukke omgivelser.
Det nye køkkendesign i California Ocean.

I California Ocean venter der dig en fuldgyldig køkkenafdeling i nyt design. Et lettere og samtidig meget 
stabilt aluminiumsblandingsmateriale danner udgangspunktet.  Overfladerne er i California Ocean holdt i 
eksklusivt skiferlook. Standardudstyret omfatter ud over køkkenmodulet i ædelstål en kompressorkøleboks 
på 42 l, et stort underskab, en fleksibel arbejdsplade og tre opbevaringsrum. På den måde står intet i vejen 
for selv en 3-retters menu.

Køkkenmodul. Under den todelte sikkerhedsglas- 
afdækning befinder der sig til venstre et gaskomfur 
med to gasblus (maks. 1.800 W) med praktisk pie-
zo-tænding og til højre en vask i ædelstål med ud-
tagelig opvaskebalje.

Fleksibel arbejdsplade. Den kan flyttes via en skin-
ne og kan enten rejses med et udklappeligt ben, 
fastgøres til hovedstøtten på bagsædet med det 
medfølgende gummibånd eller ganske enkelt klap-
pes væk.

42-liters kompressorkøleboks. Boksen på 42 liter,
der er let tilgængelig oppefra, er udstyret med en
kurv og køles via den integrerede kompressor. Tak-
ket være effektiv isolering og ekstrabatterier hol-
des drikkevarer forfriskende kølige, også under 
kørslen.

Bageste skab. Her er der plads til alle vigtige kom-
ponenter til strøm-, vand- og gasforsyningen: FI-
relæet, ferskvandstanken med udskæring, hvori der 
er plads til en 2,8 kg  gasflaske* og ferskvandsaf- 
løbsgrebet.

Opbevaringsrum. Der er integreret et mørklæg-
ningsmodul med tre opbevaringsrum i det smalle 
vindue over kompressorkøleboksen. De er særdeles 
velegnede til opbevaring af krydderier. Hvis opbeva-
ringsrummene skubbes bagud, er der udsigt til det 
fri gennem vinduet.

Køkkenunderskab. Er tilgængeligt via to skydedøre 
og kan også åbnes, når liggepladsen er slået ud. 
Det indeholder bl.a. en udtrækkelig bestikkasse og i 
det bageste område den frostsikre spildevandstank 
på 30 l.
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Op med klappen, og nyd ferien. 
Beboelse og overnatning i California Ocean.

Der ligger som regel ikke lige et hotel i nærheden af verdens 

skønneste steder. Medmindre man selv har et med. Hvis man 

ved, hvor man skal parkere, giver California Ocean ikke bare 

en fantastisk udsigt til det imponerende landskab, men også 

et uforglemmeligt kig til millioner af stjerner på skyfri nætter.

På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.
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Der er ikke noget som at være hjemme i sit eget hus. Især når man kan tage det med sig til de mest 
afsidesliggende rejsemål. California Ocean giver familier grænseløs frihed. Om morgenen vågner 
børnene i deres egen højseng med frit udsyn til horisonten. Om eftermiddagen kan forældrene hvile 
ben og hoveder i loungehjørnet i deres stue. Og om aftenen kan alle slutte dagen af i deres hyggeli-
ge private køkken med behageligt dæmpet LED-ambientebelysning, inden de næsten morgen bry-
der op og kører til den næste destination. På den måde oplever familien hver eneste dag noget nyt. 
Og tager hver gang deres egne fire vægge med.

Sengeforlængelsen med loungefunktion gør liggepladsen
til dit yndlingssted.

Panoramavinduet i hævetaget kan åbnes
med en lynlås.

På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.



Den dæmpbare LED-ambientebelysning giver et 
varmt og stemningsfyldt lys i kabinen.

13California – Beboelse og overnatning i California Ocean      



*Ekstraudstyr mod merpris. På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.



Camperbetjeningsenheden kan også betjenes 
fra højsengen.

Takket være tallerkenfjedre ligger man nu 
endnu mere bekvemt i højsengen.

Med den nye camperbetjeningsenhed kan parkeringsvarmen
indstilles til permanent brug om natten

• En elegant autocamper med eksklusivt udstyr
• Seks kromlister på fronten
• Tågeforlygter inkl. drejelysfunktion, LED-forlygter og LED-baglygter
• Multifunktionslæderrat
•  Airconditionanlæg Climatronic, kabinevarmer og varme- og støjdæmpende 

ruder i opholdsområdet
• Camperbetjeningspanel med touchscreen
• Fuldgyldigt køkken med gaskomfur, vask og 42-liters kompressorkøleboks
• Revideret skabsdesign i skiferlook i Graphite Grey
• 2-personers sæderække
• Ambiente-lyskoncept og LED-skabsbelysning
• Liggeplads nederst med loungefunktion (1.140 mm x 1.950 mm)
• Komfortable tallerkenfjedre i højsengen (1.200 mm x 2.000 mm)
• Elektrohydraulisk hævetag med frontåbning
• Campingstole og campingbord med pladsbesparende opbevaring

Highlights ved
California Ocean

California Ocean med køkkenafdeling, mørke skabsopbyg-
ninger, fire sæder og sengeforlængelse med loungefunktion.
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På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Mere hyggeligt end nogensinde. 
Ny opholds- og sovekomfort i
California Ocean.

Du tilbringer årets bedste dage – og nætter – i California. Derfor sørger nye 
tallerkenfjedre under madrassen på første etage for endnu mere behagelig 
søvn. I det nederste område er dobbeltsengen for første gang udstyret med 
en loungefunktion.  Hoveddelen kan justeres opad i flere trin og fikseres lige 
der, hvor du foretrækker det.

Loftopbevaringsrum. Over sæderækkens ryglæn er 
der placeret en klapbar opbevaringskasse. Den rum-
mer ca. 45 l og kan åbnes både fra siddende og lig-
gende position.

Skuffe under 2-personers sæderække. I den ca. 60 l 
store skuffe kan der opbevares alle mulige små og 
mellemstore ting, du har brug for på rejsen, fx puder 
og dyner.

Klædeskab. I det bageste område befinder der sig et 
todelt indbygningsskab med spejl, tøjstang og aflåse-
lig værdiboks. De reviderede låger er lette at åbne og 
lukke.

Tallerkenfjedre. De fleksible tallerkenfjedre tilpasser 
sig efter de sovende og optimerer liggekomforten i 
højsengen på 1.200 mm x 2.000 mm.



Mørklægning i cockpittet. Forruden kan mørklæg-
ges med to rullegardiner og sideruderne med mag-
netgardiner.

Mørklægning i opholdskabinen. De integrerede 
rullegardiner kan trækkes ned i føringsskinner og 
lukker helt til i alle sider. Den reflekterende alumi- 
niumsbelægning på ydersiden beskytter desuden 
mod varme.
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Fokus på destinationen. 
En rejse ind i den digitale verden.

Biler bliver mere og mere intelligente. Også i California findes 

der i dag allerede mange digitale teknologier, som gør kørsel 

og campering mere komfortabel. Eksempelvis Digitalt Cockpit1) 

i høj opløsning. Eller den nye camperbetjeningsenhed, der kan 

bruges til betjening af alle vigtige camperfunktioner. Eller 

Volkswagen We Connect2): flere tjenester, der gør din smart- 

phone til en fjernbetjening til bilen. Og det er kun begyndelsen.

1) Ekstraudstyr mod merpris. 2) For at kunne anvende We Connect-ydelserne skal du have en Volkswagen ID-brugerkonto og logge på med brugernavn og password på We Connect. Derudover skal der indgås en separat We Connect-aftale eller We Connect Plus-aftale online med Volkswagen AG.
Efter udlevering af bilen har du 90 dage til at registrere bilen til We Connect Plus på www.portal.volkswagen-we.com for at kunne anvende tjenesterne i hele den aftalte gratis løbetid. På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.
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Ekstra navigationskort i 3D-visning1) med høj opløsning1)

I California kan du allerede nu opleve det digitale fremskridt. Topmoderne infotainmentsystemer med 
stor hukommelseskapacitet og Digitalt Cockpit2) byder på mange nye funktioner. Sidstnævnte imponerer 
omgående med sit 10,25” store display, sine intensive farver samt et lyst og yderst kontrastfyldt billede. 
Digitalt Cockpit2) betjenes via infotainmentsystemets touchdisplay og via multifunktionslæderrattet. 
Med knapperne kan du nemt og bekvemt bladre gennem lydsporet til din ferie eller indstille sikkerheds- 
afstanden for den adaptive fartpilot ACC2),3) under hensyntagen til trafikreglerne. Hvis man kombinerer 
Digitalt Cockpit2) med det 9,2” store navigationssystem Discover Pro2), får man endnu flere muligheder. 
Man kan således få vist et ekstra navigationskort i Digitalt Cockpit2).

1) Fås kun i forbindelse med navigationssystemet Discover Pro.   2) Ekstraudstyr mod merpris.   3) Inden for de systemmæssige grænser.
På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Digitalt Cockpit



Playliste fra smartphonen

Vejskiltegenkendelse2),3)

Oversigt over køredata
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Kontrol af energi- og ferskvandsforsyning

Visning af bilens hældning

Styring af det elektrohydrauliske hævetag1)

Camper-
betjeningsenhed

We Connect Plus2),3): Onlineparkeringsvarme

1) Standardudstyr til California Ocean. 2) For at kunne anvende We Connect-ydelserne skal du have en Volkswagen ID-brugerkonto og logge på med brugernavn og password på We Connect. Derudover skal 
der indgås en separat We Connect-aftale eller We Connect Plus-aftale online med Volkswagen AG. Efter udlevering af bilen har du 90 dage til at registrere bilen til We Connect Plus på www.portal.volkswagen-
we.com for at kunne anvende tjenesterne i hele den aftalte gratis løbetid. 3) Ved aktiv forlængelse kan tjenesten anvendes mod betaling fra 2. år. 4) I forbindelse med motorvarmer med programmerbar 
parkeringsvarmefunktion med fjernbetjening . 5) Tjenesterne er kun tilgængelige med et eksisterende mobiltelefonabonnement eller et mobiltelefonabonnement, der skal tegnes separat, og kun inden for 
mobilnettets dækningsområder.     6) Ekstraudstyr mod merpris.     7) Kun i forbindelse med et Apple CarPlay-kompatibelt apparat fra infotainmentsystemet Discover Media. 8) Fås kun i forbindelse med 
Streaming & Internet-pakken. 9) Tjenesten Låsning og oplåsning er sikkerhedsrelevant og forudsætter et identitetstjek med Volkswagen Ident-metoden. Her bliver din identitet tjekket af en Volkswagen partner 
eller via en videochatforbindelse. Omfanget af tjenester i We Connect og We Connect Plus kan variere og blive lanceret på et senere tidspunkt. På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.



We Connect2)

og We Connect Plus2),3)

We Connect2)

Vejhjælpsopkald 
Infoopkald
Parkeringsposition
Automatisk ulykkesmeddelelse 
 Bilstatus
Døre og lys
Bilstatusrapport 
Køredata
Serviceaftaleplanlægning

We Connect Plus2), 3)

Onlinetrafikinformationer
Online POI-søgning
Onlinekortopdatering 
Onlinestemmebetjening
Mediestreaming8)

Områdeinformation
Onlinetyverialarm
Onlineparkeringsvarme4)

Låsning og oplåsning9)

Netradio8)

Wi-Fi-hotspot8) 

Hastighedsinformation
Horn og blink
Onlineruteberegning
Tankstationer og ladestationer
Parkeringspladser

Med camperbetjeningsenheden har du nu en digital centralenhed til rådighed, som du kan anvende 
til at styre en lang række af Californias funktioner med på komfortabel vis. Valget af menupunkter 
foretages intuitivt via touchscreenen. Derefter kan man tage de systemer, som bilen er udstyret med, 
i brug via drejeknappen. Nogle af bilens systemer – fx parkeringsvarme4) – kan du endda for første 
gang starte fra din smartphone. Til det formål skal du blot downloade We Connect-appen på din 
mobiltelefon, tegne abonnement på We Connect Plus2),3) og oprette forbindelse til bilen. California er 
nemlig online takket være integreret SIM- kort5). Naturligvis omfatter We Connect Plus2),3) endnu flere 
tjenester, der gør ferien endnu mere behagelig, fx en onlinetyverialarm, der giver dig en følelse af 
tryghed i ukendte områder, eller onlinetrafikinformationer, der sørger for at navigationssystemet 
altid er opdateret. Men selv med det gratis We Connect2) får du en lang række nyttige redskaber, fx 
et vejhjælpsopkald og en parkeringspositionsfinder. Registrer dig nu hos We Connect2), og udnyt alle 
vores tjenester.

Induktiv ladestation6)

We Connect2): Parkeringsposition

We Connect Plus2),3): Onlinetyverialarm

Wireless App-Connect6), 7)
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Uni-lakeringer

08

03

06

09

04

10

05

07

• Standardudstyr • Ekstraudstyr    – Fås ikke

Lakfarver Ocean

Tofarvede lakeringer

01 Reflex Silver/Starlight Blue ●

Perleffekt-lakeringer

02 Deep Black ●

Metallic-lakeringer

03 Reflex Silver ●

04 Indium Grey ●

05 Starlight Blue  ●

06 Mojave Beige ●

●07 Fortana Red

Uni-lakeringer

08 Candy-White ●

●

10 Cherry Red ●

Metallic-lakeringer
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09 Ascot Grey

Perleeffekt-lakering Tofarvede lakeringer

0102



Fælge

18"

16"
03 04 0605 07

1009 11

1) Afhængigt af motor-gearkasse-kombinationen.     2) Fås kun til California 6.1 EDITION.     Vores biler leveres som standard med sommerdæk. I nogle lande skal bilens udstyr, især dækkene, tilpasses til vejrforholdene om vinteren.

01



02

08

12 13

Fælge Ocean

16“ -fælge

01   Stålfælge med hjulkapsler 6 ½ J x 16. ●

02  Letmetalfælge Clayton 6 ½ J x 16.
I sølvfarve.

●

17“ -fælge

03  Stålfælge med hjulkapsler1)) 7 J x 17. ●

04 Letmetalfælge Devonport 7 J x 17. 
      I sølvfarve.

●

05  Letmetalfælge Aracaju 7 J x 17. 
I sølvfarve. 

●

06   Letmetalfælge Aracaju 7 J x 17.
I sort, glanspoleret overflade.2)

●

07  Letmetalfælge Woodstock 7 J x 17. 
I sort, glanspoleret overflade.

●

08  Letmetalfælge Posada 7 J x 17.
I sort, glanspoleret overflade.

●

18“ -fælge

09   Letmetalfælge Springfield 8 J x 18.
I sølvfarve.

●

10  Letmetalfælge Springfield 8 J x 18. 
I sort.2)

●

11  Letmetalfælge Palmerston 8 J x 18. 
I sort, glanspoleret overflade. 

●

12  Letmetalfælge Teresina 8 J x 18.

I sort, glanspoleret overflade.

●

13  Letmetalfælge Valdivia 8 J x 18. 
I sort, glanspoleret overflade.

●

17"

• Standardudstyr • Ekstraudstyr    – Fås ikke     1) Standardudstyr i forbindelse med 4MOTION og 199 hk 26California – hjul



Sædeindtræk, interiørfarver og tagduge

04

05

02

03

1) Fås ikke til alle lakfarver.    Farverne på disse sider er kun vejledende, da de trykte farver ikke kan gengive, hvor pæne farverne er i virkeligheden.    På billede 08 ses en Multivan.    På billederne 07 er der vist en Caravelle.

07 | 08



09

10

11

• Standardudstyr • Ekstraudstyr    – Fås ikke

Sædeindtræk og skabsdekor Ocean

Sædeindtræk

02 Stof Circuit in Palladium ●

03 Mikrofleece ArtVelours i Palladium  NYT ●

Skabsdekor

04 Trælook i Bright Oak ●

05 Skiferlook i Graphite Grey ●

Dekorlister, interiørfarver og tagduge Ocean

Dekorlister

07 Pewter Wave Grey ●

Interiørfarver

08 Titansort/Palladium ●

Tagduge 

09 Strawberry Red ●

10 Glacier Blue ●

11 Basalt Grey ●
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Udstyr
01

02

03

04

01 Kromlister. I alt seks kromlister sætter et skin-
nende præg på kølergrillen på California Ocean. 

01 LED-Forlygter. Giver bilen en flot lyssignatur og 
samtidig en lang lyslængde og en stor lysvolumen. 

02 Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarm-
ning og indklapning. De klappes automatisk ind til 
karrosseriet, når bilen låses med fjernbetjeningen.

03 Bulli-mærkat. Logoet i kromlook sidder ved siden 
af sideblinklyset. 

04 Elektrisk 12-vejs sædeindstilling. Lændestøtten, 
ryglænets hældning, sædehøjden, sædehyndens 
hældning og længdejustering kan tilpasses indivi- 
duelt og gemmes.

1) ) Ekstraudstyr mod merpris    2) For at kunne anvende We Connect-ydelserne skal du have en Volkswagen ID-brugerkonto og logge på med brugernavn og password på We Connect. Derudover skal der indgås en separat We Connect-aftale eller We Connect Plus-aftale online med Volkswagen AG. Efter udlever-
ing af bilen har du 90 dage til at registrere bilen til We Connect Plus på www.portal.volkswagen-we.com for at kunne anvende tjenesterne i hele den aftalte gratis løbetid.    3) Ved aktiv forlængelse kan tjenesten anvendes mod betaling fra 2. år.    4) Kun i forbindelse med et Apple CarPlay-kompatibelt apparat fra
navigationssystemet Discover Media og Discover Media Pro.  På billederne 02 og 03 er der vist en Multivan.

Udstyr Ocean

Design

Stødfanger i bilens farve ●

 Sidehusspejle, dørhåndag og bagklapgreb i bilens farve ●

Kølergitter, sortlakeret, med fem kromlister ●

Kromliste på nederste kølergitter ●

LED-forlygter ●

LED-baglygter ●

Elopvarmede sidespejle med elektrisk indstilling ●

 Sidespejle med elektrisk indstilling, opvarmning og indklapning ●

California-mærkat ●

Bulli-mærkat ●

Cockpit

Instrumentpanel med åbne opbevaringsrum, 
drikkevareholdere og handskerum med lås

●

 Instrumentpanel med indlæg i kromlook og 
sortlakerede afdæknnger 

●

Instrumentpanel med dekorlister i Bright Brushed Grey  ●

Instrumentpanel med dekorlister i Pewter Wave Grey ●

Camperbetjeningsenhed ●

180°-drejesæder med armlæn og lændestøtter ●

Elektrisk 12-vejs sædeindstilling ●

Multifunktionslæderrat, der kan indstilles i højden og længden ●

El-ruder ●



05

06

07

• Standardudstyr •  Ekstraudstyr    – Fås 

ikke

Udstyr Ocean

Cockpit

Kørecomputer Premium ●

Digitalt Cockpit  ●

Tæppebundbeklædning i Palladium ●

Tæppemåtter ●

LED-belysning ●

230-V-stikdåse (på føresædekonsollen) ●

12-V-stikdåse ●

 Pakke med varme- og støjdæmpende glas ●

Indstigningsgreb til fører og forsædepassager ●

Infotainment og opkoblingsmuligheder

Radioen Composition Colour ●

Navigationssystemet Discover Media ●

Navigationssystemet Discover Pro ●

Stemmebetjening ●

Håndfri Bluetooth-funktion ●

Mobiltelefoninterfacet Comfort inkl. 
induktiv ladefunktion 

●

Ekstra USB-port i instrumentpanelet ●

Beboelses- og soveområde / passagerkabine

Skydedør i højre side ●

Elektrisk lukkehjælp til skydedør ●

Elektrisk skydedør inklusiv kraftbegrænsning ●

Trinbrætsbelysning med modelbetegnelse ●

Skinnesystem ●

Kunststofbundbeklædning i Palladium ●

Bundbeklædning i skabslook Bright Oak  ●

Bundbeklædning i skabslook Graphite Grey  ●

Klædeskab med indbygget spejl ●

 LED-belysning i klædeskab ●

 Loftopbevaringsrum ●

05  Radioen Composition Colour. Systemet med en 
6,5” stor touchskærm i farver, en effekt på 4x 20 W 
og seks højttalere er udstyret med en sd-kortlæser, 
to eksterne USB-porte og et Bluetooth-interface og 
understøtter We Connect2)-basistjenesterne samt 
udvalgte tjenester fra We Connect Plus2),3).

06  Navigationssystem Discover Media.1) Systemet 
med en 8” stor touchskærm i farver inkl. nærheds- 
sensor, en effekt på 4x 20 W og seks højttalere byder 
på hybridnavigation, et udvalg af forskellige kort- 
optioner, gratis kortopdateringer via internettet, en 
32 GB mediehukommelse, to eksterne USB-porte 
samt et Bluetooth-interface, hybridstemmebetjening 
og internetradio. Systemet understøtter wireless 
App-Connect4), We Connect2) og We Connect Plus2),3).

07 Navigationssystem Discover Pro.1)  Ud over funk-
tionerne fra navigationssystemet Discover Media 
omfatter systemet en 9,2” stor touchskærm i farver 
inkl. nærhedssensor, samtidig visning af navigations-
kortet i Digitalt Cockpit1) og på skærmen til navigati-
onssystemet, en 64 GB mediehukommelse og DAB+.

Kørecomputer Premium. Viser vigtige kørsels- og bil-
informationer i 3D og farver.

Stemmebetjening. Du kan styre en lang række tele-
fon-, navigations- und audiofunktionen via stem-
mebetjening.

Mobiltelefon interfacet Comfort inkl. induktiv lade-
funktion. (tilvalg til Composition Colour, Discover 
Media eller Discover Pro) Forbedre modtagelse og 
oplader batteriet i kompatible smartphones trådløst.
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01 Frontåbning i elektrohydraulisk hævetag. For at 
kunne komme tæt på naturen som muligt, kan hele 
frontruden ganske enkelt klappes indad og ned.

02 Lyskoncept Ambiente. Det dæmpbare LED-lys-
panel i køkkenafdelingen kaster et stemningsfyldt 
indirekte lys i opholdskabinen.

Liggeplads øverst med madras og tallerkenfjedre. 
De fleksible tallerkenfjedre tilpasser sig efter de 
sovende og optimerer liggekomforten i højsengen 
på 1.200 mm x 2.000 mm.

03 Sengeforlængelse med loungefunktion. Den 
nederste liggeplads i hoveddel kan justeres opad 
i trin og såses sikkert fast. Når den er klappet helt 
op, er der adgang til et stort opbevaringsrum.

04 230-volts stikdåse og dobbelt USB-C-oplad-
ningsport. På forsiden af køkkenskabet er der let 
adgang til en 230 volts- og to UDB stikdåser. Sidst-
nævnte forsynes med strøm fra ekstrabatteriet og 
kan også anvendes under kørsel.

Magnetlommelygte. Den sidder fast på metalover-
flader og har to lystrin. 

01 03

04

02

1) Ekstraudstyr mod merpris     2) Den tilladte anhængervægt varierer afhængigt af motorvarianten.      På billede 05 ses en Multivan.

Udstyr Ocean

Beboelses- og soveområde/passagerkabine (fortsat)

 2-personers sæderække, kan klappes frem, forskydes og tages
ud, med stor skuffe

●

 Sengeforlængelse, der kan klappes sammen og gemmes 
væk, til 2-personers sæderække 

●

 Sengeforlængelse med loungefunktion til 2-personers sæde- 
række 

●

Komforttopmadras ●

Enkeltsæde, kan drejes, klappes sammen, forskydes og tages ud ●

Elektrohydraulisk hævetag med sideruder, frontrude og front- 
åbning 

●

Liggeplads øverst med madras og tallerkenfjerdre  ●

Opstigning til liggeplads øverst, kan lukkes med lammel- 
afdækning 

●

 Opbevaringsnet i opstigningsåbningen ●

LED-belysning, kan tændes og slukkes fra camperbetjenings- 
enheden 

●

LED-belysning i hævetag, kan dæmpes ●

Kabinelampekoncept Camper, kan dæmpes ●

Lyskoncept Ambiente, kan dæmpes ●

Magnetlommelygte ●

LED-svanehalslampe (12 V) ●

LED-minilæselampe ●

Køkken

Køkkenmodul ●

Kompressorkøleboks ●

Køkkenunderskab med separat spildevandstank på 30 liter ●

LED- belysning i underskab, kan dæmpes ●

Fleksibel arbejdsplade ●

Rudebeklædning med tre opbevaringsrum ●

230 -volts-stikdåse ●

Dobbelt USB -C  opladningsport ●



05 07

06 08

05 Cykelholder til bagklappen. Cykelholder til bag-
klappen. Den giver plads til fire cykler og må læsses 
med maksimalt 60 kg. Den lette holder af eloxeret 
aluminium er også egnet til den elektriske bagklap.

06 Udvendig bruser, inklusive tilslutning. Den ca. 
2 m lange slange kan let forbindes med den indbyg-
gede vandtank via en klikmekanisme. Efterfølgende 
aktiveres bruseren via en kontakt. Når den ikke er i 
brug, kan slangen og håndbruseren gemmes væk i 
det bageste skab.

07 Cykelholder Premium til anhængertræk. Den 
sættes på kuglehovedet oppefra og giver en tyveri- 
sikret transport af to cykler på op til 60 kg. Når du 
skal åbne bagklappen, bliver cykelholderen ganske 
enkelt vippet væk via en pedal. Når den ikke skal bru-
ges, kan cykelholderen blot klappes sammen.

• Standardudstyr •  Ekstraudstyr    – Fås ikke   1) Tilbehør mod merpris

Udstyr Ocean

Bagagerum

Bageste skab inklusive ferskvandstank, gasflaskebeholder og 
FI -sikringer

●

230  volts-indgang til strøm fra elnettet ●

Ekstrabatteri ●

Sekundært ekstrabatteri ●

Påfyldningsåbning til ferskvandstank ●

Udvendig bruser, inklusive tilslutning ●

Elektrisk lukkehjælp til bagklappen ●

LED- belysning i bagklap, kan dæmpes ●

Campingbord og campingstole ●

Læssekantbeskyttelse til den bageste stødfanger ●

Forberedelse til anhængertræk ●

Anhængertræk, aftageligt, anhængervægt på op til 2,5 t 
inklusive vogntogsstabilisering2)

●

Cykelholder til bagklappen1) ●

Cykelholder Premium til anhængertrækket1)   ●

Cykelholder Basic Flex til anhængertrækket1) ●

Cykelholderudvidelse til Basic Flex1) ●

Opkørselsskinne til cykelholder1) ●

Airconditionanlæg og solafskærmning

3-zoners airconditionanlæg Climatronic ●

Sædevarme til fører og forsædepassager ●

Elopvarmet forrude ●

Ekstravarme til beboelses- og soveområde ●

Kabinevarmer ●

Motorvarmer med parkeringsvarmefunktion ●

Skyderude i venstre side ●

Skyderude i højre side ●

 Varmedæmpende ruder i beboelsesområde ●
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01 Varme- og støjdæmpende ruder i opholdsområ-
det (A). Sørger for mærkbar isolering af kabinen. 
Tonede ruder (B).  De mørke ruder i passagerkabinen 
giver et højt niveau af diskretion. Sort solbeskyttel- 
sesfolie (C). I kombination med de tonede ruder 
giver den ruder, der er nærmest uigennemsigtige 
udefra.

02 Markise. Den stabile aluminiumskonstruktion med 
slidstærkt markisestof giver dig et solbeskyttet områ-
de lige foran skydedøren. Det fastmonterede markise-
hus fås i sort eller sølv, og håndsvinget kan opbevares 
på en pladsbesparende måde i bagklappen. 

Mørklægning i Cockpit. I California Ocean kan du 
mørklægge forruden med to rulle-gardiner og 
sideruderne med magnetgardiner. 

Mørklægning i beboelsesområdet. Rullegardiner, 
der kan trækkes ud af tagrammebeklædningen, 
lukker helt til ved rudepanelerne og gør mørk- 
lægningen komplet

1) Inden for de systemmæssige grænser.   2) Føreren skal altid være klar til at overrule assistentsystemet og fritages ikke for sit ansvar for at føre bilen på en forsvarlig måde.   3) Fås kun i forbindelse med 4MOTION-firehjulstræk. 4) Afhængigt af motor-gearkasse-kombinationen. 
5) Fås ikke til alle motorvarianter.     6) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer.     På billederne 01 og 03 er der vist en Multivan.

01

02

Udstyr Ocean

Klimaregulering og solafskærmning (fortsat)

Varme- og støjdæmpende ruder i opholdsområdet ●

Tonede ruder i opholdsområdet ●

Sort solbeskyttelsesfolie i beboelsesområdet ●

Mørklægning i beboelsesområdet ●

Mørklægning i cockpittet ●

Markiseskinner i venstre og højre side ●

 Markise ●

Førerassistentsystemer

Elektromekanisk servostyring  ●

Adaptiv fartpilot ACC inkl. områdeovervågningssystemet 
Front Assist med citynødbremsefunktion1)

●

Områdeovervågningssystemet Front Assist med 
citynødbremsefunktion1)

●

Vejskiltegenkendelse1) ●

Fartpilot inklusive hastighedsbegrænser1) ●

Vognbaneskiftassistenten Side Assist1) ●

Vognbaneassistenten Lane Assist1), 2) ●

Sidevindsassistent1) ●

Vogntogsstabilisering1) ●

Bremseassistent1) ●

Parkeringssensorer for og bag1) ●

Bakkameraet Rear View1) ●

Parkeringsstyreassistenten Park Assist1) ●

Aktiv sidebeskyttelse1)  ●

Udkørselsassistent Rear Traffic Alert1) ●

Anhængermanøvreringsassistenten Trailer Assist1) ●

Dagskørelys ●

Lys- og syn pakke1) ●

Tågeforlygter med integreret drejelysfunktion1) ●

Fjernlysreguleringen Light Assist1) ●

Træthedsregistrering1) ●

Dækkontrolvisning1) ●

Dæktrykskontrolvisning1) ●

Igangsætningsassistent1) ●

Nedkørselsassistent1), 3) ●

A B C

●



Mål i mm6) Mål i mm6)

03 eCall. Sender efter en ulykke automatisk tid, posi-
tion og antal personer i bilen til nødopkaldscentralen 
og opretter en taleforbindelse. Systemet aktiveres via 
en crashsensor eller manuelt via nødopkaldsknappen.

Bundskjold til motor og gearkasse. Robuste metal-
plader beskytter undervognen ved kørsel på uasfal-
teret vej.

04 Centrallås med to fjernbetjeninger og indvendig 
betjening. Afhængigt af bilens udstyr kan den elekt-
riske bagklap og de to elektriske skydedøre også lå-
ses op og låses uafhængigt af hinanden via særskilte 
knapper. Fjernbetjeningerne kan programmeres via 
kørecomputeren, der fås som ekstraudstyr.

ISOFIX og Top Tether. Giver mulighed for hurtig og 
sikker fastgørelse af standardiserede børnesædesys-
temer.

03 04

• Standardudstyr • Ekstraudstyr    – Fås ikke

Udstyr Ocean

Sikkerheds- og sikringssystemer (fortsat)

Elektrisk børnesikring  ●

eCall ●

Multikollisionsbremse1) ●

Elektronisk stabilitetsprogram1) ●

Antiblokeringssystem (ABS) ●

Hjulspindsregulering (ASR) ●

Elektronisk differentialespærring (EDS) ●

Airbags til fører og forsædepassager ●

Side- og hovedairbags til fører og forsædepassager ●

Seleadvarsel ●

ISOFIX og Top Tether ●

Elektronisk startspærre ●

Tyverialarm med safefunktion, kabineovervågning og bortslæb-
ningsovervågning

●

 Centrallås med to fjernbetjeninger og indvendig betjening ●

Undervogn og offroadpræstationer

Dynamisk undervogn ●

Adaptiv undervognsregulering DCC ●

17“ undervogn med 17“ skivebremser foran og 16“ skivebremser 
bagpå4)

●

Firehjulstrækket 4MOTION5) ●

Mekanisk bagakseldifferentialespærring3) ●

Bundskjold til motor og gearkasse ●

Bundskjold til bagakseldifferentiale3) ●
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Vækker udlængsel.
Siden 1950.





Udgave: November 2022
Der tages forbehold for ændringer og fejl. 

vw.dk

Din Volkswagen Partner

California 6.1

Bilerne i dette katalog kan i nogle tilfælde være forsynet med ekstraudstyr, som kan fås mod merpris. Alle 
angivelser vedr. udstyr og tekniske data er baseret på det danske marked og på de informationer, der forelå 
ved redaktionens afslutning. Du kan få flere informationer hos din Volkswagen partner. Der tages forbe-
hold for fejl og ændringer. DSG® og 4MOTION® er registrerede varemærker fra Volkswagen AG og andre 
virksomheder i Volkswagen Group i Tyskland og andre lande. Hvis varemærker i dette dokument ikke er 
markeret med ®, betyder det ikke, at det pågældende varemærke ikke er et registreret varemærke, og/eller 
at dette varemærke måtte anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Volkswagen AG. Volkswagen 
sørger for bortskaffelse af gamle biler.  Derfor kan alle biler fra Volkswagen bortskaffes på korrekt vis, og 
de kan leveres tilbage gratis, hvis de gældende lovmæssige forudsætninger overholdes. Du kan få mere 
information hos din Volkswagen partner eller på internettet under volkswagen.dk.

Op til 5 års sikkerhed med et 
Service- og Reparations- 
abonnement
Du kan læse flere informationer på volkswagen.dk

Billig mobilitet og omfattende 
sikkerhed med Volkswagen 
Financial Services.
Du kan læse flere informationer på 
vwn.de/finanzdienstleistungen

Anvendelsen af de mobile onlinetjenester fra We Connect er mulig via en integreret internetforbindelse. 
De dermed forbundne dataomkostninger inden for Europa dækkes inden for de mobilnetdæknings-
mæssige muligheder med undtagelse af ”Streaming & Internet”-tjenesterne af Volkswagen AG. For at 
kunne anvende ”Streaming & Internet”-tjenesterne samt Wi-Fi-hotspottet kan man tilkøbe datapakker 
via den eksterne telepartner Cubic Telecom, som kan anvendes i områder med netdækning i talrige 
europæiske lande. Du kan læse informationer om priser og understøttede lande på vw.cubictelecom.
com. Alternativt er det muligt at anvende netradio, hybridradio og mediestreaming via et mobilt appa-
rat (fx en smartphone), der kan fungere som mobilt Wi-Fi-hotspot. I så fald er de pågældende tjenester 
kun tilgængelige med et eksisterende mobiltelefonabonnement eller med et mobiltelefonabonnement, 
som skal tegnes særskilt hos et teleselskab, og kun inden for det pågældende mobiltelefonnets 
dækning. Ved modtagelse af datapakker fra internettet, kan der – afhængigt af dine mobiltelefontaks-
ter, og især hvis du opholder dig i udlandet – opstå yderligere omkostninger (fx roaminggebyrer).  For 
at anvende den gratis We Connect-app er der brug for en smartphone med egnet iOS- eller And-
roid-styresystem og et SIM-kort med dataoption med et eksisterende mobiltelefonabonnement eller 
med et mobiltelefonabonnement, som skal tegnes særskilt hos et teleselskab. Tilgængeligheden af de 
i pakkerne beskrevne enkelte tjenester fra We Connect og We Connect Plus kan være forskellig fra land 
til land. Tjenesterne er tilgængelige i aftaleperioden og kan blive genstand for indholdsmæssige æn-
dringer eller blive lukket ned i aftalens løbetid. Du kan få mere information på vwn.de/mod og hos din 
Volkswagen partner. Du kan få information om mobiltelefontaksterne hos dit teleselskab.




