
Model:  SHMBF720 Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 519 114/ int. č.: 39-051

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

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

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3000/max. 937 Max. rýchlosť km/h: 182

Počet miest na sedenie: 7 Kombinovaná spotreba l/100 km: 7,6-7,3

Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZMH066369 Ložná plocha (m2): 4,3

Hmotnosť prívesu (kg): 2500750 Objem nákladného priestoru (m3): 5,6

Farba poťahov/palubná doska/interiér: GU/Látka Quadratic/ čierna titán Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 2532/1220-1627/1320

Farba vozidla: 6U6U - sivá ascot Emisie CO2 (g/km): 199-193

Stav km: cca 6 km

Poloautomatická klimatizácia v kabíne vodiča, vetranie v priestore pre pasažierov vzadu

ABS - antiblokovací brzdový systém, ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky ovládané okná vpredu

EDL - elektronická uzávierka diferenciálu, ASR - protipreklzový systém Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním bez Safelocku, 2 kľúčá s DO

6x airbag vodiča a spolujazdca (predný, hlavový, bočný), (airba spolujazdca s deaktiváciou) Rádio "Composition Audio" - 5" monochromatický TFT displej, Bluetooth, USB typu A, SD slot

Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča (CL 6 reproduktorov)

ISOFIX na sedadlách v druhom rade, elektricky ovládaná detská poistka na Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, radiaca páka "Joystick"

posuvných dverách Bedrová operka pre predné sedadlá, manuálne nastaviteľné

Servotronic (posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti) Dodatočná 12 V zásuvka vpredu na vrchu prístrojovej dosky

Núdzové volanie eCall Dodatočné tesnenie proti prachu

Asistent bočného vetra,systém rozpoznania únavy vodiča Elektro-mechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti

3-bodové bezpečnostné pásy v predu s elektronickým predpínačom od rýchlosti vozidla

Štart-Stop systém rekuperácie brzdnej elergie Lakťové operky vpredu

PODVOZOK a TECHNIKA Palubný počítač "Plus"

Digitálna rádiopríjem (DAB+)

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

AdBlue nádrž 13l Determálne okná kabíny (HL i stmavené "Privacy")

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies, Koľajnicový systém pre plynulé posúvanie sedadiel v priestore pre cestujúcich

Oceľové kolesá 6,5J x 16, pneumatiky so zníženým valivým odporom 215/65 R16 Kempingový stolík uložený v posuvných dverách

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk, HL zliatinový), náradie + zdvihák Plastová podlahová krytina pre cestujúcich

Imobilizér, zosilnený alternátor Madlá na A-stĺpiku na strane vodiča a spolujazdca

Jednotónový klaksón Odomykanie výklopných dverí bez možnosti otvárania zvnútra

Konzola zmeny tlaku v pneumatikách Otváranie okien elektrické

INTERIÉR a FUNKCIONALITA Signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča

Riadiaca páka "Joystick", výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený multifunkčný volant Stmievateľné osvetlenie palubnej dosky

Komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné, bedrová a lakťová EXTERIÉR
opierka (HL vyhrievané) Čierne spätné zrkadlá a kľučky

Sklápacie trojsedadlo s funkciou rozkladateľného lehátka Spätné zdkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

Prikurovač s podporou ohrevu motora, kúrenie v kabíne vodiča a v priestore pre cestujúcich, Zadné výklopné dvere s LED osvetlením ŠPZ

peľový a prachový filter 2x chrómová lišta na maske chladiča

Izolačné sklá (zelené) Halogénové svetlomety (H7)

Látkové poťahy Quadratic Zadné okno vyhrievané so stieračom

Cena modelu s 20% DPH 42 012,00 €

Obj. kód Cena v Eur
6U6U 0,00 €

PXE 1 356,00 €
8T6 348,00 €

Z4H 384,00 €

KC4 588,00 €

7X2 696,00 €

8WH 384,00 €

9JC 48,00 €

Z3E 720,00 €

Z4A 276,00 €

6K2 336,00 €

4JN 300,00 €

4C2 1 116,00 €

1G3 336,00 €

$F2 0,00 €

1D7 Príprava na ťažné zariadenie 276,00 €

0TJ 48,00 €

8W4 48,00 €

4A3 468,00 €

6N2 192,00 €

QE9 84,00 €

R22 0,00 €

3Y7 228,00 €

2P4 168,00 €

2P4 0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 50 412,00 €

Zľava Povinné opcie FAMILY -6 012,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 44 400,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 37 000,00 €

VW Multivan T6.1 Trendline 2,0 TDI 150k 7-DSG 

Technické údaje

Sériová výbava 

BEZPEČNOSŤ

Doplnková výbava
Sivá Ascot

LED predné i zadné svetlomety

Disky z ľahkých zliatin "Clayton" 6,5J x 16, pneu 215/65 R16 (séria pre CL do 81kW a voliteľné pre TL

Balík "Svetlá a viditeľnosť"

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Alarm s kontrolou interiéru

Poloautomatická klimatizácia Climatic, 2 výparník klimatizácie a 2. výmenník kúrenia v priestore pre cestujúcich

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

Fajčiarska výbava

2x odpadkový kôš a 3 zásuvky v 3-lavici

We Connect Plus na 1 rok

Roletky proti slnku na bočných oknách

Gumenné rohože vpredu

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

Ochrana nakladacej hrany čierna plastová

Gumené rohože vpredu, taška s povinnou výbavou

Vyhrievané predné sedadlá

Zásterky vpredu a vzadu

Akcia FAMILY - cenové zvýhodnenie

Front Assist s City Emergency Brake - systém sledovania premávky pred vozidlom

Bočné posuvné okno vpravo vpredu

2 otočné sedadlá v 2. rade sedadiel s lakťovými opierkami

Plnohodnotná rezerva (zliatinový disk), náradie + zdvihák

Vyhrievané dýzy ostrekovačov vpredu




