
Model: SYCB8A10 Termín odberu: Ihneď Kom. č.: 516 338 / int. č.: 33-395

Motor: 4-valcový diesel (Common-Rail) Výkon kW / PS: 130/177

Prevodovka: 6-stupňová manuálna Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 410/1500-2000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3500/1000 Max. rýchlosť km/h: 165

Počet miest na sedenie: 3 (1+2) Kombinovaná spotreba l/100 km: 8,0

Hmotnosť pripoj. vozidla (kg): 3000/750 Ložná plocha (m2): 7,5

Číslo karosérie: WV1ZZZSYZK9005582 Objem nákladného priestoru (m3): 14,4

Farba poťahov/interieru/pal. Dosky: AS-látka /čierna Titán / čierna - Palladium Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 4300/1380-1832/1961

Farba vozidla: B4B4 - biela Candy Emisie CO2 g/100 km: 208
Stav najazdených km: 8 km Pohon predná náprava

4 držiaky na nápoje na prístrojovej doske, 2 v operadle dvojsedadla spolujazdca

ABS - antiblokovací brzdový systém, EDL- elektronická uzávierka diferenciálu Gumová podlaha

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program Ukazovateľ zaradenia optimálneho prevodového stupňa

Asistent rozjazdu do kopca, Multikolízna brzda, Asistent bočného vetra Determálne okná kabíny

Airbag vodiča

Trojbodové bezpečnostné pásy, signál nezapnutého pásu vodiča Peľový a prachový filter, Madlo na nastupovanie na A -stĺpikoch

Automatické zapnutie denných svetiel, Nastaviteľné opierky hlavy LED osvetlenie kabíny, Zamykateľná a osvetlená skrinka pred spolujazdcom

Zvonka nastaviteľné spätné zrkadlá s LED smerovkou, konvexné 2x 12V zásuvka v kabíne, Systém úložných priestorov v kabíne

Servotronic - elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v Prestavbársky terminál a príprava na riadiacu jednotku (pre prestavbárov)

závislosti od rýchlosti, Elektronický imobilizér INTERIER A FUNKCIONALITA-VÝBAVA PRIESTORU PRE NÁKLAD/PASAŽIEROV

Deliaca stena bez okna s madlom na nastupovanie

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie Posuvné dvere vpravo

Palivová nádrž 75l, Kotúčové brzdy na všetkých kolesách Bez podlahovej krytiny, bez obkladu stropu

16" oc. kolesá 6,5J x 16, pneu 205/75 R16 C 113/111 so zníženým valivým odporom Stredne vysoké obloženie stien z preglejky

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk) Osvetlenie prepravného priestoru

Kotviace oká (740 daN)

INTERIER A FUNKCIONALITA-VÝBAVA KABÍNY EXTERIER

Látkové poťahy Austin Zdvojené halogénové svetlomety H7

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant Vysoká strecha, Zadné krídlové dvere celoplechové

Centrálne uzamykanie s DO, ovládanie i zvnútra, 1 vyklápací kľúč, 1 pevný Nákladný priestor bez bočných okien

Elektricky ovládané okná vpredu, Príprava na strešný nosič

Trojmiestna - dvojsedadlo spolujazdca s úlož. priestorom a sklopným str. operadlom Bočné ochranné lišty

Rádio Audio - monochromatický 5" TFT displej, SD, USB, AUX, Bluetooth, 2x repro Nelakované kľučky a spätné zrkadlá, nárazník s lakovanou vrchnou časťou

Chrómová lišta na nelakovanej maske chladiča

Cena modelu s 20% DPH 32 256,00 €

Obj. kód Cena v Eur
B4B4 0,00 €

1D1 Ťažné zariadenie pevné, so stabilizáciou prívesu 672,00 €

Z34 696,00 €

3CG Deliaca stena s pevným oknom 84,00 €

8WH 264,00 €
8T6 372,00 €
2ZA 324,00 €

ZK1 1 704,00 €

6XN 192,00 €

6N2 108,00 €

KA1 264,00 €

4L2 0,00 €

9JC 36,00 €

QE4 156,00 €

QT9 120,00 €

9CW 180,00 €

$C3 Crafter Ideal - cenové zvýhodnenie 0,00 €

5DU 684,00 €

5BD 708,00 €

2MG 312,00 €

4GX 264,00 €

3TF Komfortné sedadlo vodiča Plus - nastavenie sklonu operadla asedáku, pozdĺžne a výškovo, el. bedrová opierka, 2 lakťové opierky 312,00 €

EA6 Predĺžená záruka 2+2 (max 120 000 km) 0,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 39 708,00 €

Zľava                              Povinné opcie akcia Ideál -7 908,00 €

Celková cena vozidla s DPH 31 800,00 €

Celková cena vozidla bez DPH 26 500,00 €

Zosilnené stabilizátory, pruženie a tlmenie

Čelné sklo – elektricky vyhrievané, tónované

Gumené rohože vpredu, taška s povinnou výbavou

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

Fajčiarska výbava - 12V zásuvka so zapaľovačom, popolník a 2x držiak na poháre

Stropná galéria nad vodičom s 2 odkladacími priečinkami (1-DIN) a svetlo na čítanie

Nástupný schodík vzadu v rozsahu polovice šírky vozidla - vpravo

4 LED svetlá v nákladnom priestore 

Bočné obloženie prepravného priestoru z preglejky, až do výšky strechy

Drevená podlaha v prepravnom priestore

Multifunkčný volant - preobsluhu rádia a telefónu

Climatic – poloautomatická klimatizácia v kabíne vodiča - pre obsluhu rádia a telefónu

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

Lapače nečistôt vpredu a vzadu

Cúvacia kamera "Rear View"

Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné

5RGS- 5 ročný gratis servis (max. 250 000 km/5 prehliadok

Doplnková výbava
Biela Candy

Rádio Media - 8" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom, Bluetooth, USB, AUX, SD slot, CD/MP3 prehr., App-Connect,               4 
reproduktory

Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

VW Crafter dodávka L4H3 35 2,0 BiTDI FWD 177k 6-G

Technické údaje

Sériová výbava 
BEZPEČNOSŤ

Stierače čelného skla s cyklovačom

PODVOZOK A TECHNIKA


