
Model: SHMHM920 Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 518 384/ int. č.: 37-090

Motor: 4-valcový dieselový (1 968 cmᶾ) Výkon kW / PS: 146 / 199

Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 450/1400-2400

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3080/max. 885 Max. rýchlosť km/h: 198

Počet miest na sedenie: 7 Kombinovaná spotreba l/100 km: 7,5-7,2

Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZLH049925 Ložná plocha (m2): 4,3

Číslo motora: CXE 117688 Objem nákladného priestoru (m3): 5,8

Farba poťahov/interiér/koberca: GV *Art Velours/Čierna Titán Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 2532/1220-1627/1320

Farba vozidla: I9I9 - Fortana Červená metalíza Emisie CO2 (g/km): 197-189

Prikurovač s podporou ohrevu motora, kúrenie v kabíne vodiča a v priestore pre cestujúcich,

ABS - antiblokovací brzdový systém, EDL - elektronická uzávierka diferenciálu peľový a prachový filter

Asistent rozjazdu do kopca Air Care Climatronic 3-zónová automatická klimatizácia v kabíne vodiča i v priestore 

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program, Multikolízna brzda pre cestujúcich, antialergický filter

Asistent bočného vetra, systém rozpoznania únavy vodiča Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, 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, ISOFIX, Rádio-

elektricky ovládaná detská poistka na posuvných dverách 6x repro, 2x USB typ C, 32 GB uložisko médii, mapy Európy, App-Connect,We Connect

Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovací asistent Palubný počítač :  Highline "Digitalny kokpit"

Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo Osvetlenie interiéru vozidla prostredníctvom LED svietidiel

Servotronic (posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti) Determálne sklá kabíny (Highline - stmavené sklá v priestore pre cestujúcich "Privacy")

Núdzové volanie eCall Roletky proti slnku na zadných oknách v priestore pre cestujúcich

Elektronický imobilizér, kontrola tlaku v pneumatikách Koľajnicový systém pre plynulé posúvanie sedadiel v priestore pre cestujúcich

PODVOZOK a TECHNIKA 2 elektricky ovládané bočné posuvné dvere (vpravo i vľavo)

Grátis Servis 5 rokov/150 000 km - zahŕňa originálne diely i prácu Multifunkčný stolík v priestore pre cestujúcich na samostatných koľajničkách

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie Kobercová podlahová krytina v priestore pre cestujúcich

Palivová nádrž 70l Tempomat

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies, Alarm s vnútornou kontrolou a senzorom náklonu

pneumatiky so zníženým valivým odporom Microfleece poťahy "Art Velour"

Podvozok Dynamic - znížený podvozok o cca 20 mm Látkové koberčeky vpredu

Kolesá z ľahkých zliatin "Aracaju" strieborne 7J x 17 pneu 235/55 R17 EXTERIÉR
Plnohodnotné rezervné koleso (TL, zliatinový pre CL a HL), náradie + zdvihák Spätné zrkadlá, kľučky a nárazníky vo farbe karosérie 

INTERIÉR a FUNKCIONALITA Spodná časť krytov spätných zrkadiel vo vysokom čiernom lesku

Radiaca páka "Joystick", výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený multifunkčný volant Automatické zapnutie stretávacích svetlometov, funkcia Coming Home a manuálne 

Komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné, bedrová a lakťová opierka i Leaving Home

(HL vyhrievané) Svetlá do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

2x samostatné sedadlo v priestore pre cestujúcich, posuvné, sklápacie, otočné a vyberateľné 5 x chrómová lišta na maske chladiča, 1 x v spodnom nárazníku

Sklápacie trojsedadlo s funkciou rozkladateľného lehátka Zadné výklopné dvere s LED osvetlením ŠPZ

Cena modelu s 20% DPH 63 000,00 €

Obj. kód Cena v Eur
I9I9 936,00 €

1D2 Ťažné zariadenie - odnímateľné a uzamykateľné, so stabilizáciou prívesu 924,00 €

7VL 1 008,00 €

QA1 468,00 €

PAC 888,00 €

ZEH 756,00 €

Z23 0,00 €

8G1 168,00 €

QE9 72,00 €

9JC 48,00 €

6N2 192,00 €

6XP 180,00 €

5BE 0,00 €

0TJ 48,00 €

KA1 312,00 €

4JN 300,00 €

4GR Elektricky vyhrievané čelné sklo 240,00 €

1PB 60,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 69 600,00 €

Zľava -3 600,00 €

Celková cena vozidla s DPH 66 000,00 €

Celková cena vozidla bez DPH 55 000,00 €

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

Zadné výklopné dvere elektrické - otvárateľné/zatvárateľné so servodovieraním, pamäťová funkcia, bez otvárania z vnútornej strany

Elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá

Light Assist - automatické prepínanie medzi diaľkovými/stretávacími svetlometmi

Zadná cúvacia kamera (bez dynamických čiar zobrazujúcich smer jazdy)

Gumené rohože, taška s povinnou výbavou

Plastová podlahová krytina v priestore pre cestujúcich

Bočné posuvné okno vpravo vpredu

Prídavné vodné kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním
Integrovaná detská sedačka pre 1 otočné sedadlo v 2. rade sedadiel

Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) a "Front Assist" s City Emergency Brake, v kombinácií s automatom funkcia "Stop & Go"

We Connect Plus - online služby Volkswagen na 3 roky

2x odpadkový kôš v predných dverách a 3 zásuvky pre trojsedadlo (umiestnené pod sedadlom)

Fajčiarska výbava: zapaľovač, popolník, 12V zásuvka

Zásterky vpredu i vzadu

Poistné skrutky na kolesá 

Gumené rohože vpredu - čierna titán

VW Multivan T6.1 Highline 2,0 BiTDI 4MOTION 199k 7-DSG KR

Technické údaje

Sériová výbava Highline
BEZPEČNOSŤ

Doplnková výbava
Fortana Červená metalíza

Inteligentný pohon všetkých štyroch kolies




