
Model: SBBT2421 Termín dodania: 12/2021 Kom. č.: 519 555 / int. č.: 39-357 PREDVÁDZACIE VOZIDLO

Motor: 4-valcový diesel Výkon kW / PS: 75/102

Prevodovka: 6 - stupňová manuálna Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 280/1500 - 2500

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2220/565-375 Max. rýchlosť km/h: 175

Počet miest na sedenie: 5 Spotreba paliva kombinovaná (l/100km): 4,7

Pripoj.voz.brzdený/nebrzdený (kg): 1500/750 Ložná plocha (m
2): 1,3 (za 2. radom sedadiel)

Číslo karosérie: WV2ZZZSKZNX003776 Objem nákladného priestoru (m
3): 1,5 (za 2. radom sedadiel)

Farba interiéru: BS - Double Grid / čierna titán Rozmery nákl. prietoru (d/š/v) (mm): 1100/1185/1200

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

Interiér

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (2 kľúče na DO)

ASR - protipreklzový systém Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá

MSR - elektronická regulácia brzdného momentu Rádio "Audio" - 6,5" dotykový farebný TFT displej, 4 reproduktory, Bluetooth, 

EDL-elektronická uzávierka diferenciálu Digitálny rádiopríjem

ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie Palubný počítač "Plus"

Brzdový asistent, Asistent rozjazdu do kopca LED svetlá v kabíne, podsvietená skrinka pred spolujazdcom

8x airbag - vodiča a spolujazdca,  bočné a hlavové airbagy vpredu, hlavové airgagy Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

pre 2. rad sedadiel, centrálny airbag Multifunkčný volant a tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti 

Multikolízna brzda, Front Assist a City Emergency Brake s ochranou chodcov a cyklistov, (kožou potiahnutý multifunkčný volant s páčkami na riadenie pre DSG)

kontrola tlaku v pneumatikách, Lane Assist - asistent udržanie v jazdnom pruhu Determálne okná kabíny, elektricky ovládané okná

Trojbodové bezpečnostné pásy, Systém rozpoznania únavy vodiča Odkladací priestor na hlavou po celej šírke kabíny, 2 madlá

Núdzový systém eCall 2. rad: Trojsedadlo 1/3 - 2/3 sklopné, zvinovacie a vyberateľné; 

Rezervné koleso z ocele (4MOTION sada na opravu pneu Isofix na vonkajších sedadlách

Imobilizér, Servotronic - elektromechanický polilňovač riadenia s premenlivým Kryt batožinového priestoru (KR rolovací a vyberateľný, MAXI sklopný a vyberateľný)

účinkom v závislosti od rýchlosti 12V zásuvka v stredovej konzole, batožinovom priestore, kobercová podlaha v kabíne

Podvozok a technika
Štart/stop s rekuperáciou brzdnej energie a penu s  nízkym valivým odporom

Oceľové kolesá 15", kotúčové brzdy na všetkých kolesách

Exteriér 

Výklopné zadné dvere s vyhrievaným zadným oknom a stieračom

Nárazníky lakované vo farbe karosérie

Čierne kryty vonkajších zrkadiel,kľučky dverí vo farbe karosérie , strieborná lišta 

posuvných dverí (pre farby I9I9,X3X3,2T2T 3S3S)

Zdvojené halogénové svetlomety (H7)

Cena základného modelu s 20% DPH 24 468,00 €

Obj. kód Cena v Eur
B4B4 0,00 €

7X1 432,00 €

KH6 1 188,00 €

3RE 216,00 €

QN3 48,00 €

3S2 228,00 €

$F2 0,00 €

ZCH 96,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 26 676,00 €

Zľava za predvádzacie vozidlo -5 076,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 21 600,00 €
Akciová  cena vozidla bez DPH 18 000,00 €

ABS - antiblokovací brzdový systém

Doplnková výbava

Biela Candy

Parkovacie senzory vzadu (povinná výbava akcie Family)

VW Caddy 5 Caddy 2,0 TDI 102k 6-G

Technické údaje

 Sériová výbava 

Bezpečnosť

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

Odkladací priestor pod sedadlom vodiča a spolujazdca

Strešné lišty (čierne)

Gumené rohože , taška s povinnou výbavou

Climatic - manuálna klimatizácia (povinná výbava akcie Family)

Asymetrické zadné krídlové dvere presklené

Akcia Family

Oceľové kolesa 6,5Jx16 ET48, pneu 205/60 R16 96H






