
Multivan eHybrid Lang
Prisliste udskrevet pr. 16-08-2022

Vejledende priser. 
 
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2023.

Life Style Multivan

Motor - Plug-In Hybrid Ydelse Gear Elektrisk 
rækkevidde

CO2 Forbrug Halvårlig 
CO2-ejerafgift

5 døre 5 døre 5 døre

1,4 TSI eHybrid 218 hk 6 trins DSG 49 km 39 g/km 58,8 km/l 370 kr. 513.095 kr.

1,4 TSI eHybrid 218 hk 6 trins DSG 48 km 41 g/km 55,6 km/l 370 kr. 554.795 kr. 612.195 kr.

Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.

Volkswagen samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

https://www.volkswagen.dk/da/elektriske-biler/Opladning/oplad-m--clever.html


Multivan eHybrid Lang
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 16-08-2022

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Life Style Multivan

"Area View" inklusiv bakkamera "Rear View" og parkeringsassistent "Park Assist" 12.895 kr. 6.495 kr. —

"Dårligt vejr lys" pakke 2.595 kr. ✓ 2.595 kr.

2 armlæn, indvendig side (aftageligt og genplacerbar) i 3. sæderække 1.795 kr. 1.795 kr. —

2 USB-C-stik for, 4 USB-C-stik i passagerkabine ✓ ✓ 1.195 kr.

3-zone Klimaanlæg "Air Care Climatronic" med ekstra betjeningsdel i passagerkabine ✓ ✓ 17.295 kr.

6-siddepladser = 2-1-3 0 kr. 0 kr. 6.095 kr.

6-siddepladser = 2-2-2 0 kr. 0 kr. 5.095 kr.

6-siddepladser med Vis-a-Vis = 2-2-2 0 kr. 0 kr. 7.495 kr.

7-siddepladser = 2-2-3 ✓ ✓ 12.195 kr.

Adaptiv fartpilot ACC "stop & go" med hastighedsbegrænser inklusiv Car2X ✓ ✓ —

Adaptiv undervogn DCC med dynamisk affjedring
Kun i forbindelse med "Dårligt vejr lys" pakke eller IQ.Light - LED-Matrix-forlygter

22.495 kr. 22.495 kr. 22.495 kr.

Adaptiv undervogn DCC med standard affjedring
Kun i forbindelse med "Dårligt vejr lys" pakke eller IQ.Light - LED-Matrix-forlygter

18.195 kr. 18.195 kr. 18.195 kr.

Akustik-pakke
Mørk tonede ruder i passagerkabine (65% lys-absobering/privacy), side- og bagrude med isoleret glas

8.995 kr. — 8.995 kr.

Anhængertræk klapbart, med el-frigørelse
Til Energetic: kun i forbindelse med 6 sæder

12.695 kr. 12.695 kr. 12.695 kr.

Armlæn (aftageligt og genplacerbar), klapbord på bagside af sæder i 2. sæderække 2.495 kr. 2.495 kr. —

Armlæn på forsæder, i begge sider, med elektrisk lændestøtte og klapbord ✓ ✓ 7.395 kr.

Baggrundsbelyst liste mellem forlygter
Kun i forbindelse med IQ.Light - LED-Matrix-forlygter

4.395 kr. ✓ —

Bagklap med lukkehjælp ✓ ✓ 1.595 kr.

Bakkamera "Rear View" 5.395 kr. ✓ 5.395 kr.

Bi-Color sædebetræk i kunstlæder, Design "Pure Diamond" 3.995 kr. — 3.995 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Multivan eHybrid Lang
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 16-08-2022

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Life Style Multivan

Bi-Color sædebetræk, midterstykke i læder "Savona", sidestykke i glatlæderoptik 45.695 kr. 29.195 kr. —

Bi-Color sædebetræk, midterstykke i mikroflies "ArtVelours", sidestykke i glatlæderoptik 16.595 kr. ✓ —

Bulli-emblem ved forskærm, uden Multivan-skrift på bagklappen 1.095 kr. 1.095 kr. 1.095 kr.

Centrallås med nøglefrit låse- og start- system "Keyless Advanced", med safefunktion
Kun i forbindelse med Tyverialarm med kabineovervågning, back-up-horn og bortslæbssikring

6.395 kr. 6.395 kr. 6.395 kr.

Centrallås med nøglefrit låse- og start- system "Keyless Advanced", uden safefunktion 6.395 kr. 6.395 kr. 6.395 kr.

Chromliste på side og bag 0 kr. ✓ 0 kr.

Continental dæk 1.695 kr. 1.695 kr. 1.695 kr.

Dynamisk affjedring inklusiv sænkning 4.295 kr. 4.295 kr. 4.295 kr.

Elektrisk bagklap (åben/luk) med "Easy Open" og "Easy Close" funktion
Kun i kombination med Centrallås med nøglefrit låse- og start- system "Keyless Advanced"

10.295 kr. 10.295 kr. 10.295 kr.

Elektrisk skydedør, venstre og højre side 16.495 kr. ✓ 16.495 kr.

Elektrisk skydedør, venstre og højre side, med "easy-open"-funktion
Kun i forbindelse med Centrallås med nøglefrit låse- og start- system "Keyless Advanced"

17.395 kr. 1.195 kr. 17.395 kr.

Family pakke
Multifunktionsbord, tonede ruder, op til 65 % lysabsorberende, skuffer under sæder i førerkabine, 2 stk. affaldsbeholdere, hjæpelukke på skydedøre samt
skyderude i højre og venstre side.

— — 22.895 kr.

Fjernlysassistent "Light Assist" 2.095 kr. ✓ 2.095 kr.

Forrude af lamineret samt varme- og støj dæmpende glas med elopvarmning 3.395 kr. 3.395 kr. 3.395 kr.

Førerassistent "Travel Assist" og "Emergency Assist" 10.895 kr. 10.895 kr. —

Førstehjælpsudstyr, advarselstrekant og 1 sikkerhedsvest ✓ ✓ —

Head-Up-Display 16.695 kr. 16.695 kr. 16.695 kr.

Hjælpelukke til venstre og højre skydedøre ✓ — 2.795 kr.

IQ.Light - LED-Matrix-forlygter 18.295 kr. ✓ 18.295 kr.

Komfortstole foran i ArtVelours, elektrisk indstillelig 38.195 kr. 21.695 kr. —

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Multivan eHybrid Lang
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 16-08-2022

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Life Style Multivan

Komfortstole foran i læder inklusiv ventilation, elektrisk indstillelig 71.495 kr. 54.495 kr. —

Kunststofbundbeklædning i træoptik 5.195 kr. 5.195 kr. —

Ladekabel (mode 3) ✓ ✓ ✓
Letmetalfælge "Toshima" 7,5J x 18, i Anthrazit 8.795 kr. 6.595 kr. —

Letmetalfælge "Toshima" 7,5J x 18, i sølv 8.795 kr. 6.595 kr. —

Lys og Syn pakke ✓ ✓ 3.095 kr.

Mobiltelefon-forberedelse Comfort med induktiv opladning 6.295 kr. ✓ 6.295 kr.

Multifunktionsbord/midterkonsol med 3 kopholdere, kan forskydes i hele bilens længde 9.195 kr. 9.195 kr. 9.195 kr.

Multifunktions-læderrat med DSG-skiftefunktion, opvarmeligt
Kun i forbindelse med Førerassistent "Travel Assist" og "Emergency Assist"

2.095 kr. 2.095 kr. —

Mørk tonede ruder i passagerkabine (65% lys-absobering/privacy), side- og bagrude med isoleret glas — 8.995 kr. —

Navigationssystem "Discover Media" med 25,4 cm (10") Touch-farvedisplay inklusiv "Streaming & Internet" 8.795 kr. 8.795 kr. 8.795 kr.

Navigationssystem "Discover Pro" med 25,4 cm (10") Touch-farvedisplay, inklusiv "Streaming & Internet" 13.895 kr. 13.895 kr. 13.895 kr.

Netadskillelse 2.995 kr. 2.995 kr. 2.995 kr.

Nødladekabel Mode 2 Typ 2 / K (6A) ✓ ✓ ✓
Områdebelysning ved bagklap og ambientebelysning 30-farver 5.595 kr. ✓ —

Panoramaglastag (90 % mørk toning) 15.295 kr. 15.295 kr. —

Parkeringshjælp foran og bagpå ✓ ✓ ✓
Parkeringsstyreassistenten Park Assist og parkeringshjælp foran og bagpå 3.995 kr. ✓ 6.195 kr.

Parkeringsvarmer til afisning af forrude og opvarmning/ventilation af førerkabine, med fjernbetjening 19.895 kr. 19.895 kr. 19.895 kr.

Proaktiv passager beskyttelses system (basis og front) ✓ ✓ ✓
Reservehjul (letmetalfælg) med almindeligt dæk 4.395 kr. 4.395 kr. 4.395 kr.

Sideruder foran af varmedæmpende glas, bageste sideruder og bagrude tonede, op til 65 % lysabsorberende 4.795 kr. 4.795 kr. 4.795 kr.

Sideruder foran af varmedæmpende glas, bageste sideruder og bagrude tonede, op til 90 % lysabsorberende 6.295 kr. 6.295 kr. 6.295 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Multivan eHybrid Lang
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 16-08-2022

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Life Style Multivan

Skyderude i venstre og højre skydedør, inklusiv Privacy glas 13.295 kr. 13.295 kr. 13.295 kr.

Soundsystem "Harman Kardon"
Soundsystem "Harman Kardon", 13 højttalere, 840 Watt, digital 16-Kanal-forstærker, Subwoofer

18.495 kr. 18.495 kr. —

Sædevarme i forsæder i førerkabinen samt de yderste sæder i passagerkabinen (trinvis justerbar) 11.395 kr. 9.795 kr. —

Sædevarme i fører- og passagersæde (foran), separat justering ✓ ✓ ✓
Tyverialarm med kabineovervågning, back-up-horn og bortslæbssikring 4.795 kr. ✓ 4.795 kr.

Vognbaneskiftassistenten "Side Assist" inklusive "Blind Spot Detection", udkørselsassistent og udstigningsadvarsel ✓ ✓ ✓

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Multivan eHybrid Lang
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 16-08-2022

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning.

Life Style Multivan

Pure Grey 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Candywhite 3.395 kr. 3.395 kr. 3.395 kr.

Copper Bronze 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Deep Black Perleeffekt-lak 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Energetic Orange Metallic 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Florida Beach Blue Metallic 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Fortana Red Metallic-lak 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Indium Grey Metallic-lak 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Mono Silber Metallic (tidl. Technoblue) 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Reflex Silver Metallic-lak 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Starlight Blue Metallic-lak 13.695 kr. 13.695 kr. 13.695 kr.

Light ivory (RAL1015) 15.095 kr. 15.095 kr. 15.095 kr.

Deep Black Perleffekt/ Fortanared Metallic 39.995 kr. 39.995 kr. 39.995 kr.

Florida Beach Metallic/ Candy-White 39.995 kr. 39.995 kr. 39.995 kr.

Monosilber Metallic/ Energetic Orange Metallic 39.995 kr. 39.995 kr. 39.995 kr.

De to-farvet lakeringer er kun mulige i kombination med Chromliste på sider og bag.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.


