
Model: SBHA2421 Termín dodania: 14 týž./ 2022 Kom. č.: 520 152 / int. č.:  

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): 2300/714-509 Max. rýchlosť km/h: 173

Počet miest na sedenie: 2 Spotreba paliva kombinovaná (l/100km): 4,6

Pripoj.voz.brzdený/nebrzdený (kg): 1500/750 Ložná plocha (m
2): 2,5

Číslo karosérie: Objem nákladného priestoru (m
3):

Farba interiéru: BS - Double Grid / čierna titán Rozmery nákl. prietoru (d/š/v) (mm): 1797/1230-1614/1259

Farba vozidla: B4B4  biela candy Emisie CO2 g/100 km: 121

Posuvné dvere vpravo v nákladovom priestore / priestore pre cestujúcich

ASR - protipreklzový systém Príprava na strešné lyžiny / strešný nosič

MSR - elektronická regulácia brzdného momentu Asymetrické krídlové zadné dvere bez okna

EDL-elektronická uzávierka diferenciálu Čierne kryty vonkajších zrkadiel a kľučky dverí, strieborná lišta posuvných dverí,

ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie nelakované nárazníky

Systém rozpoznania únavy vodiča Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá

Brzdový asistent, asistent rozjazdu do kopca, multikolízna brzda Neuzamykateľné skrutky kolies

Signalizácia nezapnutia bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca Interiér - výbava kabíny (dvojmiestna - 2 samostatné sedadlá)

3-bodové bezpečnostné pásy vpredu s nastavením výšky bezpečnostného pásu Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (2x skladateľný kľúč na DO)

a elektrickými predpínačmi bezpečnostných pásov Manuálne kúrenie, peľový a prachový filter

Airbag vodiča a spolujazdca s možnoťou deaktivácie airbagu spolujazdca Matné čierne výduchy ventilácie

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané Slnečné clony s vreckami na dokumenty na strane vodiča a spolujazdca

Automatické ovládanie svetlometov so samostatným denným svietením Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, manuálne

Zadné svetlo do hmly a tretie brzdové svetlo Multifunkčný volant

Servotronic - elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlostiPlastové obloženie dverí v kabíne vodiča a spolujazdca

Imobilizér Kobercová podla v kabíne vodiča a splujazdca

Podvozok a technika Determálne čelné sklo, determálne okná kabíny

Štart/stop s rekuperáciou brzdnej energie a penu s  nízkym valivým odporom Elektricky ovládané okná

Zdvojené halogénové svetlomety (H7) 12 V zásuvka v stredovej konzole

Rádio "Audio" - 6,5" dotykový farebný TFT displej, 2 reproduktory, Bluetooth Climatic - manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou

15" čierne oceľové kolesá, celoplošné kryty kolies Látkové poťahy "Double Grid"

Núdzové volanie aCall Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

Elektro-mechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča

od rýchlosti vozidla Interiér - výbava priestoru pre náklad / posádku
Emisná norma 6d-ISC-FCM (AQ) Deliaca stena plná, bez okna

Plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák 2X držiak na nápoje v stredovej konzole

Registrácia ako nákladné vozidlo N1 Bez obloženia v nákladovom priestore

Rozlišovací kód - Slovensko Plechová podlaha

Osvetlenie nákladové priestoru, lampa, Odkladací priestor pred spolujazdcom

Cena akciového modelu BASIS s 20% DPH 24 912,00 €

Obj. kód Cena v Eur
B4B4 0,00 €

KH6 1 572,00 €

7X1 432,00 €

4Z3 60,00 €

KK3 0,00 €

9S5 132,00 €

4S2 60,00 €

5BS 240,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 27 408,00 €
Zľava -2 982,00 €
Akciová cena vozidla s DPH 24 426,00 €
Akciová  cena vozidla bez DPH 20 355,00 €

Palubný počítač "Plus"

VW Caddy 5 Cargo Maxi 2.0 TDI 102k 6-G

Technické údaje

 Sériová výbava Cargo 6 Cargo
Bezpečnosť Exteriér 
ABS - antiblokovací brzdový systém

Gumené rohože + taška s povinnou výbavou

Gumová podlaha v nákladnom priestore

Lakťová opierka pre sedadlo vodiča

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

Climatic - manuálna klimatizácia

Doplnková výbava
Biela Candy

Parkovacie senzory vzadu

Uzamykateľná skrinka pred spolujazdcom s osvetlením

Chladiaca kvapalina R1234yf




