
VW Grand California L3 2.0 BiTDI AT8 FWD 
  
Farba vozidla 

 

8E8E Strieborná Reflex metalíza   
 

Základná výbava 
 

16" kotúčové brzdy vpredu -priemer 303 mm 

2 vyklápacie kľúče s DO.  

2x 12 V zásuvka v kabíne  

3-bodové bezpečnostné pásy vpredu -s elektronickým 

predpínačom 

Airbag vodiča a spolujazdca -spolujazdcov s deaktiváciou 

Asistent proti bočnému vetru  

Asistent rozjazdu do kopca  

Bezpečnostné a asistenčné systémy: -ESP-elektronický 

stabilizačný program 

-ABS-antiblokovací brzdový systém 

-ASR-protipreklzový systém 

-EDL- elektronická uzávierka 

diferenciálu 

-brzdový asistent 

-výstražné svetlá pri núdzovom brzdení. 

-Multikolízna brzda 

Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku -ovládanie zvnútra 

Detská poistka na posuvných/zadných dverách 

Digitálny rádiopríjem (DAB+)  

Dvojlavica v obývacej časti -s bezpečnostnými pásmi (max 4 

pasažiery 

počas jazdy), stôl) 

Gumová podlaha v kabíne vodiča  

Halogénové svetlomety (H7)  

Imobilizér  

Kryt spodnej časti vozidla  

Nárazník šedý s lakovanou vrchnou časťou 

Nefajčiarska výbava -12V zásuvka a 4x držiak na nápoje na 

palubnej doske 

Nelakovaná mriežka chladiča s 1X chómová lišta 

Núdzové volanie eCall  

Oceľové disky 6,5Jx16 strieborné -nosnosť 1050kg ET60 

Otočné sedadlo spolujazdca -s bedernou opierkou (bez 

výškového 

nastavovania) 

Otočné sedadlo vodiča -s bedernou opierkou (bez výškového 

nastavovania) 

Označenie Grand California 600  

Palubný počítač "Plus"  

Posuvné dvere vpravo so zväčšeným odsadením od karosérie 

-zväčšené odsadenie od karosérie 

umožňuje použiť viac izolácie 

Poťahy sedadiel Valley  

Prestavbársky terminál a programovateľná riadiaca jednotka I 

-určené pre prestavbárov 

Prídavná batéria AGM s deliacim relé, monitorovanie stavu 

batérie, 

bezúdržbová 

Príprava na 230V externú zásuvku  

Príprava na We Connect a We connect Plus  

Rádio Composotion Colour (6.5 -inch) dotykový display 

2x USB typ C 

4x Reproduktor 

Car-net 

App-connect 

Bluetooth 

Regionálny rozlišovací kód pre rádio -Regionálny kód "ECE" 

Rez kol. s disk. z oce náradie a zdvihák  

Rozlišovací kód - 4miesta  

Rozlišovací kód - Slovensko  

Samostatné denné svetlomety -separátne svetlomety pre 

denné 

svietenie, permanentne svietiace za 

jazdy 

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča 

Štart - Stop systém -rekuperácia brzdnej energie 

Štítok modelu 600  

Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné -svetelný senzor 

Združené prístroje s ukazovateľom rýchlosti (km/h), prejdenej 

vzdialenosti 

(celkovo/výlet), otáčok motora, stavu 

paliva a času 

Zosilnená predná náprava - 2100 kg  

Zosilnené stabilizátory, štandardné tlmenie a pruženie 

 
 

Príplatková výbava a príslušenstvo vozidla 
 

9Z3 230V zásuvka v kabíne vodiča (max 300W)  

8QL 4 vyklápacie kľúče s DO.  

EU4 4x 12 V zásuvka v kabíne  

ZK2 Air Care Climatronic  

  -anti-alergický filter 

  -automatická klimatizácia v kabíne 
  vodiča 
  -dažďový a svetelný senzor 

  -automatické zapnutie stretávacích 
  svetlometov 
  -funkcia "Leaving home" a manuálne i 

  "Coming home" 

4X3 Airbag-bočný vpredu s hlavovými, pre  

  vodiča a spolujazdca 
IL2 Akustický signál pri cúvaní vypínateľný  

7AQ Alarm s kontrolou interiéru  

  -monitorovanie len v kabíne vodiča 
  -záložná siréna 

  -ochrana proti odtiahnutiu 

YYB Ambiontné osvetlenie interiéru  

ZAC Balík asistenčných systémov 3  

  -Cúvacia kamera Rear View 

  -Front Assist a City Emergency Brake 
  -Lane Assist 
  -Side Assist 

  -asistent pre vyparkovanie vozidla 
  -Light Assist 

  -Trailer Assist 
  -Park Assist 
  -Asistent ochrany bokov karosérie 

  -parkovacie senzory vpredu a vzadu 
  -svetelný a dažďový senzor (automatické 
  zapnutie stretávacích svetiel, funkcia 

  "Leaving Home" a manuálne i "Coming 
  Home" 
  -adaptívny tempomat ACC do 160 km/h 

  (automat i funkcia "Follow to stop") 
  -Palubný počítač Plus 
  -multifunkčný volant 

  -spätné zrkadlá elektricky sklopné, 
  nastaviteľné a vyhrievané 

4GX Čelné sklo - vyhrievané  

YHC Diesolový ohrievač a generátor teplej  

  vody s extra elektrickými vykurovacími 

  prvkami pre diesel (elektrický alebo 
  kombinovaný režim) 

PR7 Disky z ľahkých zliatin LISMORE 17"  

  -pneu  235/60 R17 C 

8IT LED predné svetlomety  

YBC Loftové lôžko, prístupový rebrík,  



  panoramatické strešné okno 

YBA Markíza - Biela  

2ZW Multifunkčný kožený volant vyhrievaný  

  -pre obsluhu rádia, telefónu a i 
YED Nabíjacie rozhranie vedľa dvoj lavice  

5EU Nekompletná registrácia N2  

7VF Nezávislé teplovzdušné kúrenie s DO,  

  spínacími hodinami a prikurovačom 

9N2 Osvetlenie nástupných schodíkov vpredu  

  -deaktivovateľné 

07J Papierové zvýšenie CPH z 3,5t na 3,88t  

2NE Príprava na zakladací klin  

R26 Príprava We connect a We connect Plus  

ZIE Rádio-navigácia Discover Media  

  -4x reproduktor 

  -farebný 8" TFT dotykový displej s 
  pohybovým senzorom 
  -32 GB operačná pamäť pre navigáciu 

  -Bluetooth 
  -2x "USB slot typu C" 
  -Mapy Európy 

  -App-Connect, We Connect 
  -ovládanie hlasom (nepodporuje SJ) 

ER1 Regionálny rozlišovací kód pre rádio  

  -Regionálny kód "ECE" 

YCC Satetitný systém pre príjem TV signálu  

YBD Skladacie stoličky 2x a skladací  

  kempingový stôl 
YEI Solárny systém na streche (104 watt  

  Crand California 600, 174 watt Grand 

  California 680) 

YHD Strešná klimatizácia  

QE4 Stropná galéria - úložný priestor pod  

  strechou, 2x stropný odkladací 

  priečinok (1-DIN) a svetlo na čítanie 

8WH Svetlomety do hmly vpredu aktívne  

  -automatické rozsvietenie pri odbočovaní 

1D1 Ťažné zariadenie pevné  

  -so stabilizáciou prívesu 
1UV Technické zvýšenie z 3,5t na 3,88t  

4A3 Vyhrievané predné sedadlá  

  -s oddelenou reguláciou vodiča a 
  spolujazdca 

YDS WC s ventilačným systémom SOG  

YCD WIFI systém ( SIM karta nie je súčasťou)  
 

 

 

 
 

Cena základného modelu Grand California s DPH 67.596,-- EUR 
 

Cena vystaveného vozidla s DPH 104 100,00 EUR 
 

Akciová cena                                                           88 000,00 EUR 

 

Cena vystaveného vozidla bez DPH 73 333,33-- EUR  
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