
Model: SBBKQ521 Termín dodania:    po 20.07.2022 Kom. č.: 519 934/ int. č.: 41-150 PREDVÁZDACIE VOZIDLO

Motor: 4 benzínový (1498 cm3) Výkon kW / PS: 84/114

Prevodovka: 7 - stupňová DSG automat Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 220/1750 - 3000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2150/508 - 375 Max. rýchlosť km/h: 181

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

Pripoj.voz.brzdený/nebrzdený (kg): 1500/750 Ložná plocha (m2): 1,3

Číslo karosérie: WV2ZZZSKZNX049986 Objem nákladného priestoru (m3): 1,5

Farba interiéru: DT - Trialog/Čierna Rozmery nákl. prietoru (d/š/v) (mm): 1100/1185/1200

Farba vozidla: 5A5A - copper bronzová metalíza Emisie CO2 g/100 km: 131

Stav najazdených km: 1076

Interiér a funkcionalita

ABS - antiblokovací systém Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (2 kľúče na DO)

ASR - protipreklzový systém Manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou, peľový a prachový filter

MSR - elektronická regulácia krútiaceho momentu Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá elektricky sklápateľné

ESP - elektronický stabilizačný program Rádio "Composition" - 8,25" dotyková farebný TFT displej, 4 reproduktory,

EDL - elektronická uzávierka diferenciálu monochromatický TFT displej, Aux, SD a USB slot, Bluetooth

Brzdový asistent, 2x USB typ C v palubovej doske, 2x USB typ C v stredovom tuneli

Asistent rozjazdu do kopca Palubný počítač "Plus"

8x airgag-vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy vpredu LED svetlá v kabíne, podsvietená skrinka pred spolujazdcom

hlavové airbagy pre 2. rad sedadiel, centrálny airbag Sedadlo vodiča s spolujazdca výškovo nastaviteľné

Multikolízna brzda Sedadlo spolujazdca sklápateľné

Front Assist a City Emergency Brake s ochranou chodcov a cyklistov, Multifunkčný volant a tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti

kontrola tlaku v pneumatikách Výklopný stolík na zadnej strane sedadiel v 1. rade sedadiel

Trojbodové bezpečnostné pásy, Systém rozpoznania únavy vodiča Výškovo nastaviteľná stredová lakťová operka, 2 držiaky na poháre

Núdzový systém eCall Odkladací priestor pod sedadlom vodiča a spolujazdca

Rezervné koleso z ocele (4MOTION sada na opravu pneu) Determálne okná kabíny

Multifunkčný volant potiahnutý kožou Determálne laminované čelné sklo

Servotronic - eletromechanický posilňovač riadenia s premenlivým Odkladací priestor nad hlavou po celej šírke kabíny, 2 madlá

účinkom v závislosti od rýchlosti 2. rad: Trojsedadlo 1/3 - 2/3 sklopné, zvinovacie a vyberateľné

Lane Assist - asistent udržiavania sa v jazdnom pruhu Isofix na vonkajších sedadlách

Podvozok a technika Látkové poťahy "Trialog"

Štart/stop s rekuperáciou brzdnej energie a pneu s nízkym valivým odporom Kryt batožinového priestoru (KR rolovací a vyberateľný)

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách Kobercová podlaha v kabíne aj v priestore pre pasažierov

Disky z ľahkých zliatin "Wien" 6,5J x 16, pneu. 205/60 R16 2x12V zásuvka , 1x v batožinovom priestore, 1x vzadu za lakťovou opierkou 

Exteriér Detská poistka na posuvných/zadných dverách

Výklopné zadné dvere s vyhrievaním zadným oknom a stieračom Komfortný obklad bočných stien v priestore pasažierov/náklad.

Nárazníky lakované vo farbe karosérie Mobilný odpadkový kôš

Čierne kryty vonkajších zrkadiel, kľučky dverí vo farbe karosérie, Multifunkčná kamera vpredu

strieborná lišta posuvných dverí Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Čierne strešné lyžiny Termoizolačné sklá

Zdvojené halogénové svetlomety (H7) a LED denným svietením Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné

Disky z ľahkých zliatiny "Wien" 6,5Jx16, pneu 205/60 R16 Vyhrievané zadné okno

Stierač zadného okna s ostrekovačom a cyklovačom Zadné výklopné dvere s oknom

Zliatinové plnohodnotné rezervné koleso

Cena modelu s 20% DPH 31 032,00 €

Obj. kód Cena v Eur
5A5A 768,00 €

7AS 444,00 €

Balík "Styling"
* stmavené a izolačné sklá v priestore pre cestujúcich, čierne kryty vonkajších zrkadiel 
Balík "Winter" - vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetiel, vyhrievané dýzy ostrekovačov, 
ukazovateľ čistiacej kvapaliny

Zvýhodnený balík "Comfort & Winter": Multifunkčný volant potiahnutý kožou, kožou potiahnutá hlavica 

páky (Nie pre DSG), 12V zásuvka v odkladacom priestore a na palubnej doske, Alarm proti krádeži

s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom, ochranou proti odtiahnutiu a centrálnym zamykaním

so samostatným odomykaním dverí vodiča, vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetiel,

vyhrievané dýzy ostrekovačov, ukazovateľ čistiacej kvapaliny

7X1 480,00 €

8IY 960,00 €

8G1 "Light Assist" - automatické prepínanie medzi stretávacími / diaľkovými svetlometmi 204,00 €

$F1 Akcia Family (povinná výbava 8IY, 7X1) 0,00 €

7B6 12V zásuvka v odkladacom priestore a na palubnej doske 84,00 €

Gumené rohože vpredu, taška s povinnou výbavou 0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 34 344,00 €
Zľava -4 164,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 30 180,00 €
Akciová  cena vozidla bez DPH 25 150,00 €

Predvádzacie vozidlo: najazdené max. 5000 km

Predné LED svetlá - denné, stretávacie, diaľkové svetlá

ZW6

Alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu

120,00 €

Copper bronzová metalíza

252,00 €

Parkovacie senzory vzadu

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

VW Caddy 5 Life 1,5 TSI 114k DSG 7-st.

Technické údaje

Sériová výbava Life
Bezpečnosť

Doplnková výbava

$C2 0,00 €

ZAW




