
Model: SAAA32BS Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 518 064/ int. č.: 35-440

Motor: 4-valcový diesel (Common-Rail) Výkon kW / PS: 55/75

Prevodovka: 5-stupňová.manuálna Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 225/1200-2300

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2127/762 max. Max. rýchlosť km/h: 152

Počet miest na sedenie: 2 Spotreba paliva kombinovaná (l/100km): 4,7-4,4

Pripoj.voz.brzdený/nebrzdený (kg): 1400/680 Ložná plocha (m2): 2,4

Číslo karosérie: WV1ZZZ2KZLX033151 Objem nákladného priestoru (m3): 3,2

Farba interiéru: DM-Austin/čierna titán Rozmery nákl. prietoru (d/š/v) (mm): 1779/1170-1556/1244

Farba vozidla: B4B4 - Biela Candy Emisie CO2 g/100 km: 123-114

Palivová nádrž 55 l (TDI nádrž na AdBlue cca. 9l)

MSR- elektr. regulácia brzdného momentu, EDL- elekt. uzávierka diferenciálu Centrál.zamykanie na diaľkové ovládanie (1kľúč na DO)

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronicky stabilizačný systém Manuálne kúrenie, peľový a prachový filter

Brzdový asistent Autorádio Audio - 5" TFT monochromatický disple, SD, AUX, 2x repro

Asistent rozjazdu do kopca Výškovo a pozdĺžne nastav.volant

Multikolízna brzda Signalizácia zapnutých svetiel

Trojbodové bezpečnostné pásy Držiaky na nápoje

6x Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy vpredu Osvetlenie s oneskorovačom vypnutia

Vonkjašie spätné zrkadlá úžitkové vľavo asferické, vpravo konvexné Kobercová podlaha v kabíne vodiča

Automatické zapnutie denných svetiel Determálne okná kabíny

Signalizácia nezapnutého bezpečnost.pásu vodiča  a spolujazdca Stierače čelného skla s cyklovačom

Zadné svetlo do hmly a tretie brzdové svetlo Otvorená skrinka pred spolujazdcom

Servotronic-elektromech.posilňovač riadenia s premenlivým účinkom Odkladacie priestory vo dverách pre 1,5l fľaše a úložné priestory v 

v závislosti od rýchlosti prístrojovej doske

Imobilizér Okladací priestor v stropnej časti v celej šírke kabíny

Grátis Servis 5 rokov/150 000 km-zahŕňa originálne diely i prácu 12V zásuvka v stredovej konzole

Emisná norma EU6 s filtrom pevných častíc pre motory TDI, Deliaca stena (plná, bez okien)

s AdBlue pre TDI, BlueMotion Technology-start/stop systém pre EU6 Plechová podlaha

s rekuperáciou brzdnej emergie a pneu s nízkym valivým odporom Osvetlenie

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách 6x úchytné oká (8x u MAXI)

Predná náprava McPherson so stabilizátorom Štandardný obklad bokov a stropu

Zadná náprava: listové pružiny s tlmičmi a stabilizátorom Bočné posuvné dvere vpravo 

15" oceľové kolesá (16" pre motorizácie >81kW) Asymetrické krídlové zadné dvere presklenné

Pneumatiky 195/65 R15 91T Chrómová lišta na nelakovanej mriežke chladiča

Plnohodnotné rezervné koleso 

Cena modelu s 20% DPH 19 368,00 €

Obj. kód Cena v Eur

B4B4 0,00 €

3CG Deliaca stena s oknom 144,00 €

ZK2 1 224,00 €

8QJ 36,00 €

9Q1 228,00 €

8WD 216,00 €

ZI2 336,00 €

ZE8 552,00 €

9JC Fajčiarska výbava (zapalovač + popolník) 24,00 €

QN4 Odkladací priestor pod sedadlami vpredu 36,00 €

6EP Dodatočná plastová ochrana citlivých častí podvozka 36,00 €

7B2 36,00 €

5BS 168,00 €

3L1 168,00 €

4L2 Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné 0,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 22 572,00 €

Zľava -5 700,00 €

Celková cena vozidla s DPH 16 872,00 €

Celková cena vozidla bez DPH 14 060,00 €

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

Gumová podlaha v nákladnom priestore 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Gumené rohože vpredu, taška s povinnou výbavou

Povinné opcie pre  akciu Basis

Climatic - manuálna klimatizácia s elektr. reguláciou, uzamykateľná, osvetlená a chladená skrinka vpredu

2. kľúč na DO

Palubný počítač

Svetlomety do hmly vpredu

Balík "Elektrik": vonkajšie spätné zrkadlá elek. nastaviteľné a vyhrievané, elektr. ovládanie okien vpredu

12V zásuvka v batožinovom priestore 

Bluetooth pre rádio Audio

VW Caddy 4 Dodávka BASIS 2,0 TDI EU6 2  75k 5-G

Technické údaje

Sériová výbava 

ABS - antiblokovací brzdový systém

Doplnková výbava

Biela Candy 


