
Model: SHJTF720 Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 518 198/ int. č.: 35-572 PREDVÁDZACIE VOZIDLO

Motor: 4-valcový dieselový (1.968 cm³) Výkon kW / PS: 110 / 150

Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 340/1500-3000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3080/ max. 900 Max. rýchlosť km/h: 181

Počet miest na sedenie: 8 Kombinovaná spotreba l/100 km: 6,1

Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZLH015964 Ložná plocha (m2): 5,0

Číslo motora: CXF 163891 Objem nákladného priestoru (m3): 6,7

Farba poťahov/palubná doska/interiér: PX/ Látka Circuit / Titan-Palladium Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 2932/1220-1627/1332

Farba vozidla: 4B4B - Červená Cherry Emisie CO2 (g/km): 162

Stav km: 11 555 km

Elektr. nastaviteľné a vyhrievané vonk. spätné zrkadlá, elektr. ovládané okná vpredu

ABS - antiblokovací brzdový systém, ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

EDL - elektronická uzávierka diferenciálu, ASR - protipreklzový systém Palubný počítač "Plus"

Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdcov s deaktiváciou) Determálne okná kabíny (HL i stmavené "Privacy")

CL a HL aj hlavové a bočné airbagy vodiča a spolujazdca Peľový a prachový filter, HL antialergický

Asistent bočného vetra, asistent rozjazdu do kopca, multikolízna brzda INTERIÉR a FUNKCIONALITA-VNÚTORNÁ VÝBAVA PRIESTORU PRE PASAŽIEROV 
Systém rozpoznania únavy vodiča Zdvojené kúrenie pre prepravný priestor

Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča Posuvné dvere vpravo

ISOFIX na sedadlách v druhom rade 2. rad dvojsedadlo s lakťovou opierkou na strane uličky 

Núdzové volanie eCall (HL 3 individuálne sedadlá, na bokoch Easy Entry, koža Nappa)

Servotronic (posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti) 3. rad trojsedadlo (sklápateľné, zvinovacie, HL koža Nappa)

PODVOZOK a TECHNIKA Roletky proti slnku na bočných oknách

Grátis Servis 5 rokov/150 000 km - zahŕňa originálne diely i prácu Kotviace oká (8x LR)

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie, palivová nádrž 70l Osvetlenie interiéru vozidla prostredníctvom LED svietidiel

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies Gumová podlaha, CL a HL kobercová

DSG s TDI - s funkciou radenia voľnobehu ("plachtenie") Prikurovač s podporou ohrevu motora

Oceľové kolesá 6,5J x 16, pneumatiky so zníženým valivým odporom 215/65 R16 Systém úložných priestorov v kabíne

Oceľové kolesá 7J x 17", pneumatiky so zníženým valivým odporom 215/60 R17 (pre 146 kW) Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné + bedrová opierka + lakťové opierky

Celoplošné kryty kolies (pri 16" diskoch) Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné + bedrová opierka + lakťové opierky, 

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk, HL zliatinový) EXTERIÉR
INTERIÉR a FUNKCIONALITA - VNÚTORNÁ VÝBAVA KABÍNY (1 + 1) Zadné výklopné dvere s vyhrievaným oknom a stieračom

Poloautomatická klimatizácia v kabíne vodiča, vetranie v priestore pre pasažierov vzadu Nárazníky, kryty spätných zrkadiel a kľučky vo farbe karosérie

Rádio "Composition Audio" - 5" monochromatický TFT displej, Bluetooth, USB typu A, SD slot 5 x chrómová lišta na maske chladiča, HL aj 1 x v spodnom nárazníku

(CL 6 reproduktorov)

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, radiaca páka "Joystick" Predvádzacie vozidlo:  najazdené max. 12000 km, dostupné od 28.8.2020

Cena modelu s 20% DPH 44 352,00 €

Obj. kód Cena v Eur
4B4B 0,00 €

PXE 1 344,00 €

2FD 420,00 €

ZI4 336,00 €

Z4H 384,00 €

8WH 384,00 €

ZZ9 1 200,00 €

7X5 936,00 €

PAC 888,00 €

4A1 228,00 €

1D1 744,00 €

QL5 432,00 €

ZU8 0,00 €

ZM7 564,00 €

Z21 0,00 €

QE1 12,00 €

NZ2 0,00 €

EA3 612,00 €

9JC 48,00 €

6N2 192,00 €

5R7 168,00 €

4JN 300,00 €

2P4 168,00 €

KA1 312,00 €

Pneu 600,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 54 624,00 €

Zľava      24% -12 924,00 €

Celková cena vozidla s DPH 41 700,00 €

Celková cena vozidla bez DPH 34 750,00 €

Ťažné zariadenie, pevné, so stabilizáciou prívesu

Zimné pneu Continental Van Contact Winter 215/65 R16C 106/104T

Červená Cherry

Odpadkový kôš

Núdzové volanie eCall

Stmavené sklá v priestore pre cestujúcich "Privacy", izolačné sklá v kabíne vodiča

Alarm s ochranou vnútorného priestoru, záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu, centrálne zamykanie so SAFELOCKOM

We Connect Plus na 1 rok

Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

Predné a zadné LED svetlomety - denné, stretávacie, diaľkové a zadné koncové svetlá s technológiou LED , automatická regulácia 
výšky svetelného lúča, ostrekovače predných svetlometov a čelného skla s vyhrievanými dýzami, ukazovateľ stavu čistiacej 
kvapaliny (len s výklopnými dverami)

Servodovieranie pravých bočných posuvných dverí

Zadná cúvacia kamera - statické čiary pri zobrazovaní priestoru za vodičom

8 miestne prevedenie (2+3+3) - samostatné sedadlá vodiča a spolujazdca, dvojsedadlo a Easy Entry sedadlo v 2. rade sedadiel, 
trojsedadlo v 3. rade sedadiel

Predĺžená záruka 2+1 (max 90 000km)

Zásterky vpredu i vzadu

Fajčiarska výbava: zapaľovač + popolník + 12V zásuvka

Rádio Colour - 6,5" farebný dotykový TFT displej, Bluetooth, 2xUSB typu C, 1x SD slot, Car Net App-Connect,(TL 4reproduktory, CL 6 
reproduktorov)

Vyhrievané sedadlo vodiča

Gumová podlaha v kabíne a v priestore pre cestujúcich

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

Air Care Climatronic - automatická 3 zónová klimatizácia; 2. výparník klimatizácie a 2. výmenník kúrenia v priestore pre cestujúcich 
(2x stropná lišta s výduchmi a ovládaním), antialergický filter

Bočné posuvné okno vpravo vpredu

Ochrana nakladacej hrany čierna plastová (plastová zvnútra i zvonku)

Gumené rohože vpredu, taška s povinnou výbavou

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

Parkovací asistent a parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane asistenta bočnej ochrany vozidla

Multifunkčný kožený trojramený volant - pre obsluhu rádia/telefónu/palubného počítača/tempomatu

VW Caravelle T6.1 Comfortline 2,0 TDI 150 7-DSG 8M LR

Technické údaje

Sériová výbava 

BEZPEČNOSŤ

Doplnková výbava




