
Model: S6BB6ACA Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 516 980 / int. č.: 35-127

Motor: 6 - valcový diesel (2967 cmᶾ) Výkon kW / PS: 150/204

Prevodovka: 8 - stupňová automatická prevodovka Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 500/ 1250 - 2750

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2920 / 562 Max. rýchlosť km/h: 190

Počet miest na sedenie: 5 Kombinovaná spotreba l/100 km: 8,1

Číslo karosérie: WV1ZZZ2HZKH015098 Ložná plocha (m2): 2,50

Číslo motora: DDX 101146 Brodivosť (mm): 500

Farba poťahov/interiér/koberca: KG - Koženka-látka / Čierna Titán Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 1555/1222-1620/508

Farba vozidla: B4B4 - Biela Candy 214

Stav najazdených km: 40 3500/750

Climatic poloautomatická klimatizácia

ABS - antiblokovací brzdový systém (vrátane Offroad módu) Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

EDL - elektronická uzávierka diferenciálu Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

ASR - protipreklzový systém Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

MSR - elektronická regulácia brzdného momentu (1 kľúč s DO,1 mechanický)a ovládaním zvnútra

ESP-el. stabilizačný program(stabilizácia prívesu, asistent rozbehu do kopca) Palubný počítač PREMIUM

Brzdový asistent Tempomat

Multikolízna brzda Determálne sklo vpredu (zelené), stmavené sklá vzadu "Privacy"

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou) Vyhrievané zadné okno

bočné a hlavové airbagy vpredu Signál "zapnuté svetlá" pri vypnutom motore

Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča Systém úložných priestorov a madiel, vrátane držiakov na poháre

2x ISOFIX (úchytné body pre detské sedačky na zadnom trojsedadle) Uzamykateľná skrinka pred spolujazdcom

Denné svetlá Fajčiarska výbava (zapaľovač)

3. brzdové svetlo LED 3x 12 V zásuvka - na vrchu prístrojovej dosky, 

Servotronic-posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti jazdy v stredovej konzole a v bočnej stene ložného priestoru

Elektronický imobilizér Kobercová podlahová krytina v priestore vodiča a spolujazdcov

4x kotviace oká pre náklad

Grátis Servis 5 rokov/150 000 km - zahŕňa originálne diely i prácu Dekor palubnej dosky: Deep Inox

Emisná norma EU6, DPF filter a AdBlue Rádio Media - farebný 6,33" dotykový displej s pohybovým senzorom, 

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdovej energie CD/MP3, Bluetooth, Aux, SD, USB, 6 reproduktorov

Palivová nádrž 80l, AdBlue 13l Ovládanie hlasom (rozpoznáva češtinu)

Rebrinový rám App-Connect - zobrazenie obsahu smartfónu na obrazovke rádia

Pripojiteľný 4MOTION s redukciou pre manuálnu prevodovku, EXTERIÉR

permanentný pre automatickú prevodovku Rozšírené blatníky

Rebrinový rám, kotúčové brzdy vpredu 17" a vzadu 16" Spätné zrkadlá vo farbe karosérie, kľučky nelakované matné čierne, 

Kolesá z ľahkých zliatín "Aragua" 8J x 17 pneu 245/65 R17 111T matný čierny B stĺpik

Plnohodnotné rezervné koleso s oceľovým diskom, zdvihák a náradie Nápis 4MOTION na bočniciach ložného priestoru a nápis 

Canyon na bokoch vozidla

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený multifunkčný volant, Predný nárazník vo farbe karosérie

kožená hlava radiacej páky a ručná brzda Čierne matné bočné ochranné tyče a čierny matný Sportsbar

Predné sedadlá manuálne nastaviteľné s bedrovou opierkou 2 pochrómované zdvojené lišty na čierno lakovanej maske chladiča

Látkové koberčeky vpredu a vzadu s nápisom Canyon DURABED - povrch ložnej plochy odolnejší voči poškodeniu

Hliníkové pedále LED osvetlenie EČV a ložnej plochy

Poťahy koženkovo-látkové; sedadlá, bezpečnostné pásy, volant, Zadný nárazník s integrovaným nástupným schodíkom

radiaca páka a lakťová opierka prešité oranžovou niťou Stmavené koncové svetlá

Odkladacie priehradky pod sedadlami vodiča a spolujazdca Príprava na ťažné zariadenie

Stredová opierka rúk s úložným priestorom a krytom Zdvihák a náradie

Madlo na nastupovanie vpredu pre spolujazdca, vzadu na oboch stranách Mechanicky uzamykateľná zadná výklopná stena ložného 

Sklopné trojsedadlo s troma opierkami na hlavu v rade za vodičom, priestoru s komfortným ovládaním

Cena modelu s 20% DPH 46 704,00 €

Obj. kód Cena v Eur
B4B4 0,00 €

1D1 456,00 €

RI7 360,00 €

KH4 432,00 €

8WD 108,00 €

8QK 36,00 €

7X2 612,00 €

7AS 384,00 €

1Y4 756,00 €

ZW1 516,00 €

YFD -240,00 €

YFK 0,00 €

7B4 36,00 €

ZF5 1 764,00 €

$IC 0,00 €

YHF 3 336,00 €

IS1 72,00 €

1SB 0,00 €

1PB 48,00 €

9M5 360,00 €

6B4 24,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 55 764,00 €

Zľava Povinné opcie pre akciu Ideal -9 564,00 €

Celková cena vozidla s DPH 46 200,00 €

Celková cena vozidla bez DPH 38 500,00 €

Prihrievač (s podporou ohrevu motora)

INTERIÉR A FUNKCIONALITA

Doplnková výbava
Biela Candy

Ťažné zariadenie pevné

Dodatočná ochrana podvozku vpredu

Bezpečnostné skrutky kolies

Mechanická uzávierka zadného diferenciálu

Kryt nákladého priestoru rolovací 

Elektrické rozhranie pre externé použitie (určené pre prestavbárov)

VW Amarok DC Canyon 3,0 V6 TDI 4MOTION 204k AT8

Technické údaje

Sériová výbava 

BEZPEČNOSŤ

PODVOZOK A TECHNIKA

Rádionavigácia Discover Media - farebný 6,33" dotykový displej s pohybovým senzorom, CD/MP3,Bluetooth, mapy Európy (celoživotný 
Mapcare) WLAN, Aux, 2 x SD, USB, ovládanie hlasom (rozpoznáva češtinu), App-Connect, Car-Net Guide & Inform, elektronický 
zosilňovač reči vodiča, digitálny rádiopríjem (DAB+), 6 reproduktorov

Emisie CO2 g/100 km: 

Prípojný vozík brzdený/nebrzdený (kg)

Bi-Xenónové svetlomety, LED denné svetlá, ukazovateľ stavu čistiacej kvapaliny

Akcia Ideal

Balík "Winter": vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca s oddelenou reguláciou, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla, indikátor 
stavu čistiacej kvapaliny

Balík "Exterieur Black Matte": matne čierno lakovaný styling bar a bočné ochranné tyče so schodíkom,3. LED brzdové svetlo s 
osvetlením ložnej plochy

Dizajnový spojler na prednom nárazníku

4x 12V zásuvka

Air Care Climatronic s antialergickým filtrom- automatická 2-zónová klimatizácia s oddelenou reguláciou teploty pre vodiča a 
spolujazdca

Predné svetlomety do hmly s aktívnou funkciou pri odbočovaní

2 vyklápacie kľúče s DO od centrálneho uzamykania

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Alarm (otváranie dverí spolu) s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou proti odtiahnutiu

Kotviace oká - sklápateľné (4x)

Gumené rohože, taška s povinnou výbavou


