VW Caddy 4 Trendline 2,0 TDI 4MOTION 122k
Model: SABT5910

Termín dodania: Ihneď

Kom. č.: 515 352 / int. č.: 33-040

Technické údaje
Motor:

4-valcový diesel (Common-Rail)

Výkon kW / PS:

90/122

Prevodovka:

6-stupňová manuálna

Max.krútiaci moment Nm pri ot/min:

300/1500 - 2800

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

2280/709

Max. rýchlosť km/h:

178

Počet miest na sedenie:

5

Pripoj.voz. brzdený/nebrzdený (kg):

1500/750

Spotreba paliva kombinovaná (l/100km):
2
Ložná plocha (m ):

1,2-2,0

Číslo karosérie:

WV1ZZZ2KZJX084718

Objem nákladného priestoru (m ):

1,5-3,2

Poťah/Palubná doska:

Kutamo/čierna-šedá

1095-1781/1120/1226

Farba vozidla:

3T3T - zelená Bamboo metalíza

Rozmery nákl. prietoru (d/š/v) (mm):
Emisie CO2 g/100 km:

Stav najazdených km:

8 km

3

5,4

143

Sériová výbava
ABS - antiblokovací brzdový systém, ASR - protipreklzový systém

Palivová nádrž 55 l, nádrž na AdBlue cca 9l

MSR - elektronická regulácia brzdného momentu

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (1x kľúč na DO)

EDL- elektronická uzávierka diferenciálu, ESP - elektr. stabilizačný systém

Peľový a prachový filter, Elektricky ovládané predné okná

Brzdový asistent, Asistent rozjazdu do kopca
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy vpredu, hlavové

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
Rádio" Audio"-5" TFT monochromatický displej, SD, AUX a USB slot,

airbagy pre 2.rad sedadiel, 3- bodové bezpečnostné pásy

4 x reproduktory, palubný počítač

Multikolízna brzda, Front Assist a City Emergeny Brake

Tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti

Systém rozpoznania únavy vodiča (seria len TGI a 4Motion)

Sedadlo vodiča komfortné, výškovo nastaviteľné

Vonkaj. spätné zrkadlo dizajnové vľavo asferické, vpravo konvexné

Odkladacie zásuvky pod prednými sedadlami (Trendline iba vodič)

Automatické zapnutie denných svetiel

Výškovo na pozdĺžne nast. volant, predĺžený stred. panel s opierkou rúk

Signalizácia nezapnut. bezpeč. pásu vodiča a spolujazdca

Signalizácia zap. svetiel, stred. lakťová opierka, 3 držiaky na poháre

Zadné svetlo do hmly a tretie brzdové svetlo
Servotronic- elektromech.posilňovač riadenia s premenlivým účinkom

Textilná lakť. opierka vo dverách, komf. osvetlenie s oneskorením vyp.

v závislosti od rýchlosti

Uzamykateľná skrinka pred spolujazdcom

Determálne okná kabíny, Stierače čelného skla s cyklovačom

Kontrola tlaku v pneumatikách, Imobilizér

Výduchy kúrenia zo stredovej konzoly do priestoru zadných pasažierov

Emisná norma EU6 (DPF filter a AdBlue pre motory TDI)

Odkladacie priestory vo dverách pre 1.5 l fľaše a úložné v prístr. doske

BlueMotion Technology-start/stop systém s rekuperáciou brzdnej energie

Odkladací priestor v stropnej časti a v celej šírke kabíny

a pneu s nízkym valivým odporom, kotúčové brzdy na všetkých kolesách

Make-up zrkadlá vpravo a vľavo, Isofix na vonkajších sedalách

Predná náprava McPherson so stabilizátorom

2. rad: trojsedadlo 1/3 - 2/3 sklopné, zložiteľné a vyberateľné

Zadná náprava: listové pružiny s tlmičmi a stabilizátorom

3.rad: (platí pre Maxi) dvojsedadlo sklopné, vyberateľné-plnohodnotné

15"oceľové kolesá, pneu 195/65 R15 91T,

Tvarované obklady dverí a bočných stien

Bočné posuvné dvere vpravo a vľavo

Kryt batožinového priestoru, vyberateľný (KR-rolovasí, Maxi-sklopný)

Výklopné zadné dvere s vyhriev. zadným oknom a stieračom

Osvetlenie s oneskorovačom vypnutia, Komfortný obklad bokov a stropu

Nárazníky, koľajničky posuvných dverí, kryty vonkajších spätných zrkadiel

4x úchytné oká (6x pre Maxi), Kobercová podlaha

a kľučiek lakované vo farbe karosérie

12V zásuvka v batožinovom priestore a vzadu za lakťovou opierkou

Cena modelu s 20% DPH

24 612,00 €

Doplnková výbava

Obj. kód

Cena v Eur

3T3T

Zelená Bamboo metalíza

632,40 €

7X1

Parkovacie senzory vzadu

415,20 €

ZK4

Climatic - manuálna klimatizácia s elektron. reguláciou, skrinka pred spolujazdcom chladená, uzamykateľná

Z44

Rádio "Colour" - CD/MP3 prehrávač, 5" dotykový farebný TFT displej, SD, AUX, USB, 6 reproduktorov

325,20 €

8WD

Svetlomety do hmly vpredu

204,00 €

QC1

Stmavené a izolačné okná v priestore pre cestujúcich

237,60 €

3RE

Asymetrické zadné krídlové dvere presklené

228,00 €

1 131,60 €

4A3

Vyhrievané predné sedadlá s oddelenou reguláciou

380,40 €

ZQ6

Alarm (ovládanie dverí spolu), druhý kľúč s DO, záložná siréna

303,60 €

ZI4

Bluetooth pre rádio Colour

146,40 €

5BC

Gumová podlaha v prepravnom priestore

156,00 €

PG7

Prevedenie N1, zvýšená úžitková hmotnosť

4EM
$TD

Posuvné okno vpravo za vodičom

3D7

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľná stredová opierka rúk

16,80 €
0,00 €

Caddy Ideal

0,00 €
44,40 €

Gumené rohože, taška s povinnou výbavou

Cenníková cena vozidla s DPH
Zľava

Povinné opcie pre akciu Ideal

Celková cena vozidla s DPH

Celková cena vozidla bez DPH

0,00 €

28 833,60 €
-3 753,60 €
25 080,00 €

20 900,00 €
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