
  

Volkswagen Crafter – de feiten op een rij  
 

Leusden, 18 november 2016 – De gloednieuwe Volkswagen Crafter is in zijn klasse op elk 

gebied de nieuwe standaard. Deze bedrijfswagen van Volkswagen is dan ook niet voor niets 

uitgeroepen tot ‘International Van of the Year 2017’. Met zijn innovatieve aandrijvingen, 

technologieën en uitrustingsmogelijkheden maakt de nieuwe Crafter het werk voor gebruikers 

duurzamer, comfortabeler, veiliger en efficiënter dan ooit tevoren. 

 

De belangrijkste feiten: 

 Deze nieuwe bedrijfswagen is 100% nieuw en 100% Volkswagen;  

 De nieuwe achttraps automaat is leverbaar op zowel voor-, achter- als 4MOTION 

vierwielaangedreven varianten;  

 De nieuwe ‘EA288 Nutz’ 2.0 TDI-motoren zijn speciaal voor de Crafter ontwikkeld. Ze 

zorgen voor de laagste verbruik- en emissiecijfers in dit segment; 

 De Crafter biedt een enorme keuze uit carrosserievarianten en wordt leverbaar met voorwiel-, 

achterwiel- én 4MOTION vierwielaandrijving; 

 De gunstige luchtweerstand (Cw 0,33) draagt bij aan de hoge prestaties tegen lage 

verbruikscijfers; 

 Betrouwbare, zuinige motoren en de robuuste bouwwijze zijn mede verantwoordelijk voor de 

gunstige bedrijfskosten; 

 De Crafter biedt de ultieme werkplek voor een lange werkdag met een dashboard als van een 

personenauto, een ongekende functionaliteit, state-of-the-art connectiviteit en vele 

opbergmogelijkheden. Met als eerste in het segment AGR-gecertificeerde ergoComfort 

geveerde stoelen; 

 De Crafter zet de standaard met zijn extra brede schuifdeuren, de hoogste laadruimte, de 

slimme sjorogen, en de voorbereiding voor het plaatsen van laadruimte-inrichting; 

 Deze nieuwe bedrijfswagen biedt de meeste innovaties in zijn segment, waaronder: Front 

Assist noodremassistent, Rear Traffic Alert, Park Assist, Multi Collision Brake en Adaptive 

Cruise Control, Lane Assist en Trailer Assist; 



  

 De nieuwe Crafter is ontwikkeld op basis van de wensen van vakmensen in verschillende 

branches, waaronder transport & logistiek, personenvervoer, landbouw & groenvoorziening, 

service & installatie, nood- & hulpdiensten, horeca en detail-& groothandel; 

 De Crafter wordt gebouwd in de compleet nieuwe, duurzame Volkswagen-fabriek in 

Wrzésnia, Polen; 

 Hij is verkrijgbaar via de gespecialiseerde Volkswagen Bedrijfswagens-centra; 

 De nieuwe Crafter is leverbaar vanaf 21.950 euro*. Hij is er in eerste instantie als gesloten 

bestelwagen. In december start de voorverkoop van de chassis-cabineversies en aansluitend 

volgen de overige varianten.  

 

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de introductie en alle details van de nieuwe 

Crafter, kunnen terecht op volkswagenbedrijfswagens.nl/denieuwecrafter. 

  

 

 

*) Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn exclusief BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en 

legeskosten. Zie voor verkoopinformatie www.volkswagenbedrijfswagens.nl.  

 

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.vwbedrijfswagens.nl. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen Bedrijfswagens 

033-494 9987 / dennis.homberg@pon.com 
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