
Model: SGGDF911 Termín dodania: Ihneď  Kom. č.: 517 635 / int. č.: 35-315

Motor: 4-valcový naftový motor Výkon kW / PS: 110/150

Prevodovka: 7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 340 pri 1.500/3.000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3.080 / 642 Max. rýchlosť km/h: 178

Počet miest na sedenie: 7 Kombinovaná spotreba l/100 km: 8,3-8,0

Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZKH167503 Ložná plocha (m2): 4,3

Číslo motora: CXF 152654 Objem nákladného priestoru (m3): 5,6

Farba poťahov/interiér/koberca: HD - Látka Kutamo / Čierna - čierna Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 2532/1220/1320

Farba vozidla: 4BA1 - Červená Cherry / Čierna strecha Emisie CO2 g/ km: 258

BEZPEČNOSŤ

ABS - antiblokovací brzdový systém, EDL - elektronická uzávierka diferenciálu

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, 

Asistent rozjazdu do kopca, Multikolízna brzda elektricky ovládané okná vpredu

6x airbag vodiča a spolujazdca (predný, hlavový, bočný); (airbag spolujazdca s deaktiváciou) Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 kľúče s DO

Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča Rádio "Audio" - monochromatický 5" TFT displej, SD, AUX, USB, Bluetooth,

ISOFIX, detská poistka na posuvných dverách 4 reproduktory (Coast 8)

Automatické zapnutie denných svetiel Bočné posuvné okno vľavo

Nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách

Determálne sklá v kabíne a po bokoch v priestore pre cestujúcich 

Elektronický imobilizér (zadné okno štandardné sklo)

Kontrola tlaku v pneumatikách Zatemnenie priestoru pre cestujúcich pomocou roliet

PODVOZOK a TECHNIKA Slnečné clony vpredu so zrkadlom a osvetlením

Koľajnicový systém pre plynulé posúvanie sedadiel v priestore pre cestujúcich

Kempingový stolík a 2 sklápacie stoličky 

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie (integrované vo výklopných a posuvných dverách)

Palivová nádrž 80l TSI, 70l TDI Zamykateľná skrinka pred spolujazdcom

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies 2 držiaky na nápoje vpredu, 1 odnímateľný vzadu

Pneumatiky so zníženým valivým odporom Palubná doska s úzkou stredovou konzolou, otvorené vrchné priehradky 

Oceľové kolesá 6,5J x 16 pneu 215/65 R16 C 106/104T pred spolujazdcom

(okrem 110 kW 4Motion a 146 kW) s celoplošnými krytmi kolies Kobercová podlaha v kabíne vodiča, plastová podlahová krytina v priestore 

Oceľové kolesá 7J x 17 pneu 235/55 R17 103H rf pre cestujúcich

(110 kW 4Motion a 146 kW) so stredovými krytmi kolies Fajčiarska výbava - zapaľovač, popolník

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk), náradie + zdvihák Prídavná batéria 1x pre Beach, 2x pre Coast a Ocean

INTERIÉR a FUNKCIONALITA 12V zásuvky v interiéri

Radiaca páka "Joystick" (Coast a Ocean kožená manžeta) 6x kotviace oká v batožinovom priestore

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant (Coast a Ocean kožený) EXTERIÉR

Otočné sedadlá vodiča a spolujazdca s bedrovou a lakťovou opierkou, Ocean i vyhrievané Nárazníky vo farbe karosérie

Sklápacie, posuvné dvojsedadlo s funkciou rozkladateľného lehátka Manuálne výklopná strecha vo farbe karosérie, plátno s 2 oknami v prevedení Alpine Grey

v priestore pre cestujúcich Koľajnička pre markízu v čiernom prevedení

2 miesta na spanie vo výklopnej streche s komfortným roštom a matracom (1,2 x 2 m) Číra optika predných reflektorov, u Ocean zložená zo samostatných segmentov (H7)

Predĺženie postele vrátane matraca na spanie (Beach i rozšírenie s úložným priestorom) Strešná C - koľajnička - príprava pre montáž posuvného strešného nosiča

Zadné výklopné dvere s LED osvetlením ŠPZ

cestujúcich Chrómová lišta na nelakovanej maske chladiča

Cena modelu s 20% DPH 49 956,00 €

Obj. kód Cena v Eur
4BA1 0,00 €

4K3 0,00 €

ZI7 1 270,80 €

ZEN 360,00 €

ZE7 417,60 €

7VL 1 005,60 €

4A3 453,60 €

7AQ 294,00 €

8T2 336,00 €

7X2 680,40 €

QL5 427,20 €

UG5 104,40 €

Y9Z 0,00 €

Z3Z 1 297,20 €

Z6B 1 288,80 €

Z99 0,00 €

ZK0 1 675,20 €

NF1 598,80 €

N0N 0,00 €

7RE 0,00 €

7B5 822,00 €

6N2 183,60 €

5MJ 0,00 €

4C2 1 099,20 €

2P4 165,60 €

ZV3 0,00 €

0G6 0,00 €

1PB 49,20 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 62 485,20 €

Zľava Pvinné opcie pre zľavu -4 405,20 €
Celková cena vozidla s DPH 58 080,00 €

Celková cena vozidla bez DPH 48 400,00 €

Ochrana nakladacej hrany čierna plastová (plastová zvnútra i zvonku)

Trojsedadlo, posuvné a sklopné s funkciou rozložiteľného lehátka, multi - flex board s matracom, 3 zásuvky pod sedadlami

Voľnobeh na dvojitej spojke DSG

Poistné skrutky na kolesá (len s diskami z ľahkých zliatin)

Taška s povinnou výbavou

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

Poťahy Kutamo

Mapy Európy uložené na SD karte

230V zásuvka zvonku i vo vnútri (napojenie na externý zdroj, funkcia dobíjania batérií)

Zásterky vpredu i vzadu

Dekoračné prvky v interieri

2 otočné sedadlá v 2. rade sedadiel s lakťovými opierkami

WLTP typové schválenie

Disky z ľahkých zliatin "Cascavel" čierne, 7J x 17, pneu 235/55 R17 (cena okrem 110 kW s 4Motion a 146 kW)

California Edition

"Guide & Inform" - online služby Volkswagen na 3 roky

Balík "Komfort": palubná doska Komfort so širokou stredovou konzolou a dekorom (dolný obklad " Dark Silver Brushed", horný obklad antracit "Metallic"), 
Climatronic, bez 12V zásuvky na vrchu prístrojovej dosky

Čierna markíza

Vyhrievanie predných sedadiel

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru v kabíne vodiča, záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu

Tempomat

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Stmavené sklá v priestore pre cestujúcich "Privacy"
Hill Descent asistent zjazdu z kopca - kontroluje otáčky motora a aktivuje brzdy pre plynulý a bezpečný zjazd z kopca v teréne (funguje od 2 do 30 km/h, len s 
4Motion)

Červená Cherry / Čierna strecha

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 kľúče s DO

Rádio-navigácia Discover Media - 6,33" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom, Bluetooth a WLAN,USB, AUX, 2x SD slot (1 pre navigačné dáta), 
mapy Európy (doživotný Mapcare), CD/MP3, 2 tunery,8 reproduktorov

Palubný počítač Plus a systém rozpoznania únavy vodiča

Multifunkčný kožený volant, hlava a manžeta radiacej páky v koži

Prídavné vodné kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním

Zadné okno vyhrievané, so stieračom

Spätné zrkadlá konvexné

Grátis Servis 5 rokov/150 000 km - zahŕňa originálne diely i prácu

Emisná norma EU6, DPF filter a AdBlue pre TDI

Prikurovač s podporou ohrevu motora (len TDI), kúrenie v kabíne vodiča a v priestore pre 

Doplnková výbava

VW T6 California Beach 2,0 TDI, 4Motion, 7-DSG, 150k

Technické údaje

Sériová výbava 
Climatic poloautomatická klimatizácia v kabíne vodiča, vetranie v priestore 

pre cestujúcich, peľový a prachový filter

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie


