VW T6 Kombi 2,0 TDI EU6 150k 6-G 9M LR
Model: SGJ1F111

Termín dodania: Ihneď

Kom. č. 516 401 / int. č.: 33-405

Technické údaje
Motor:
Prevodovka:
Hmotnosť celková/užitočná (kg):
Počet miest na sedenie:
Číslo karosérie:
Číslo motora:
Farba poťahov/interiér/koberca:
Farba vozidla:

4-valcový dieselový (Common-Rail)
6 - stupňová manuálna
3000/794
9
WV2ZZZ7HZKH023966
CXH 094911
JG Látka/koženka Mesh / Čierna - sivá
4B4B - Červená Cherry

Výkon kW / PS:
Max.krútiaci moment Nm pri ot/min:
Max. rýchlosť km/h:
Kombinovaná spotreba l/100 km:
Ložná plocha (m2):
Objem nákladného priestoru (m3):
Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm):
Emisie CO2 g/100 km:

110/150
340/1500 - 3000
182
7,0
5,0
6,7 (za vodičom)
1118-2938/1244/1394
183

Sériová výbava
ABS - antiblokovací brzdový systém
EDL-elektronická uzávierka diferenciálu
ASR - protipreklzový systém
ESP - elektronický stabilizačný program 2. generácie
Asistent rozjazdu do kopca, Multikolízna brzda

Príprava na strešný nosič
Chrómová lišta na nelakovanej maske chladiča
Nelakované nárazníky, kľučky a spätné zrkadlá
Radiaca páka "Joistick"
Výškovo a pozdĺžen nastaviteľný volant
Dvojmiestna-dve samostatné sedadlá

Airbag vodiča s polujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)
Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého pásu vodiča
Automatické zapnutie denných svetiel
Nastaviteľné opierky hlavy
Zvonka nastaviteľnéspätné zrkadlá, vľavo asferické,vpravo konvexné
Posilňovač riadenia
Elektronický imobilizér
Kontrola tlaku v pneumatikách
Emisná norma EU6,TDI motorizácie DPF filter a AdBlue
BlueMotion Technology-systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie

Príprava na rádio , 2 reproduktory
Odkladacia polička na dokumenty veľkosti A4 na prístrojovej doske
1držiak na nápoje v stredovej konzole, dva na vrchu prístroj.dosky
Gumová podlaha
Ukazovateľ zaradenia optimálneho prevod.stupňa
Determálne okná kabíny
Stierače čelného skla s cyklovačom
Peľový a prachový filter
Zamykateľná skrinka pred spolujazdcom
Systém úložných priestorov v kabíne
Signál"zapnuté svetlá" pri vypnutom motore
Bez sedadiel a bezpečnostných pásov
Bez deliacej steny
Štandardný odklad bokov a stropu
Gumová podlahová krytina
Osvetlenie prepravného priestoru
Kotviace oká (6x KR, 8x LR)
Tónované sklá

Palivová nádrž 80l (motorizácia TDI 70l)
Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies
16"oceľové kolesá, pneum.so zníženým valivým odporom 205/65 R16
17"oceľové kolesá, pneum.so zníženým valivým odporom 235/55 R17
Plnohodnotné rezervné koleso (plechové)
Posuvné dvere vpravo
Zadné krídlové dvere s vyhrievaným oknom
Vyhrievané zadné okno
LED osvetlenie ŠPZ
Presklenný priestor pre pasažierov/ náklad

31 308,00 €

Cena modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Obj. kód
4B4B
3L1
ZL4
ZI2
ZEM
ZE8
Z4Q
7AQ
8T2
8QJ
KH3
7X1
7P5
8WH
ZM8
Z4E
KK3
EU1
9ZX
9JC
4S2
4HS
3M9
3B4
ZS9
$KO
1S6

Červená Cherry
Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
Kožený volant, hlava a manžeta radiacej páky v koži
Rádio Colour
Palubný počítač a systém rozpoznania únavy vodiča
Elektrik 1: Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, elektrické ovládanie okien vpredu
Zosilnené pruženie a tlmenie a zvýšená celková hmotnosť na 3000 kg
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru v kabíne vodiča (iba s centrálnym zamykaním)
Tempomat
2 vyklápacie kľúče na DO (len s centrálnym uzamykaním)
Climatic s 2. výmenníkom kúrenia a 2. výparníkom klimatizácie v priestore pre pasažierov
Parkovacie senzory vzadu
Bedrová opierka pre sedadlo vodiča
Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní
9 miestne prevedenie (3+3+3) - samostatné sedadlo vodiča a dvojsedadlo spolujazdca, dvojsedadlo a Easy Entry sedadlo v 2. rade sedadiel,
trojsedadlo v 3. rade sedadiel
Centrálne zamykanie s DO, Safelock
Chladiaca kvapalina R1234yf
Dodatočná 12 V zásuvka vpredu (na vrchu prístrojovej dosky)
Bluetooth na pripojenie telefónu
Fajčiarska výbava: zapaľovač + popolník + 12V zásuvka
Lakťové opierky pre sedadlo vodiča
Stierač zadného okna
Prevedenie so sedadlami do 9. miest
Úchytky ISOFIX pre 2. rad sedadiel
Príprava priestoru za vodičom pre pasažierov - 2. výmenník kúrenia v priestore pre pasažierov, osvetlenie nástupných
schodíkov, prikurovač s podporou ohrevu motora
T6 Ideal
Náradie a zosilnený zdvihák
Gumené rohože vpredu, taška s povinnou výbavou

Cenníková cena vozidla s DPH

0,00 €
54,00 €
178,80 €
378,00 €
230,40 €
610,80 €
111,60 €
291,60 €
333,60 €
31,20 €
1 959,60 €
381,60 €
52,80 €
373,20 €
2 372,40 €
528,00 €
0,00 €
44,40 €
0,00 €
42,00 €
115,20 €
151,20 €
0,00 €
0,00 €
666,00 €
0,00 €
32,40 €
0,00 €

40 246,80 €
Povinné opcie akcia T6 Ideal

Zľava

Cena v Eur

Celková cena vozidla s DPH

Celková cena vozidla bez DPH

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300, www.autonovo.sk

-6 466,80 €
33 780,00 €

28 150,00 €

