
Model: SBBC34BA Termín dodania: 2022 Kom. č.: 520 353 / int. č.:  

Motor: 4-valcový diesel (Common-Rail) Výkon kW / PS: 55/75

Prevodovka: 6 - stupňová manuálna Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 250/1375 - 2000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2220/590-375 Max. rýchlosť km/h: 157

Počet miest na sedenie: 5 Spotreba paliva kombinovaná (l/100km): 4,6

Pripoj.voz.brzdený/nebrzdený (kg): 1400/750 Ložná plocha (m
2): 1,3

Číslo karosérie: Objem nákladného priestoru (m
3): 1,5

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: 121

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (2x skladateľný kľúč na DO)

ASR - protipreklzový systém Rádio "Audio" - 6,5" dotykový farebný TFT displej, 2 reproduktory, Digitálny rádiopríjem

MSR - elektronická regulácia brzdného momentu Multtifunkčný volant

EDL-elektronická uzávierka diferenciálu Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, manuálne

ESP - elektronický stabilizačný program druhej generácie Tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti

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

Autonómny systém brzdenia Front Assist s detekciou chodcov a cyklistov 2 držiaky na poháre

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

Automatické zapnutie denných svetiel Determálne okná kabíny

Signalizácia nezap.bezpeč.pásu vodiča a spolujazdca Otvárateľná skrnka pred spolujazdcom, 12 V zásuvka v stredovej konzole

Servotronic - Elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým Asymetrické krídlové dvere, presklené

účinkom v závislosti od rýchlosti Bočné hlavové airbagy v celom vozidle

Imobilizér Bočné okno pevné vľavo vpredu

Multifunkčný Display PLUS Bočné okno pevné vľavo vzadu

Svetelný senzor Bočné okno pevné vpravo vpredu

Núdzové volanie aCall Bočné okno pevné vpravo vzadu

Zdvojené halogénové svetlomety (H7) Climatic - manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou

Kontrola tlaku v pneumatikách Detská poistka na posuvných/zadných dverách - elektricky ovládač vo vodičových dverách

Podvozok a technika Digitálny rádiopríjem (DAB+)

Štart/stop s rekuperáciou brzdnej energie a penu s  nízkym valivým odporom e-SIM karta

Platforma MQB, predná náprava McPherson so stabilizátorom, zadná náprava: Elektricko-mechanický posilňovač riadenia

Panhardská tyč ovládaná vlečnými ramenami Izolačné sklá (zelené)

15" oceľové kolesá so stredovými krytmi, čierne Kobercová podlaha v kabíne vodiča

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách Kobercová podlaha vzadu, v priestore pasažierov

Rezervné koleso z ocele (4MOTION sada na opravu pneu) Látkové poťahy "Double Grid" (séria)

Posudné dvere vpravo, za spolujazdcom

Bočné posudné dvere vpravo Slnečné clony bez zrkadla

Zadné krídlové dvere s vyhrievaním zadným oknom a stieračom Vnútorné spätné zrkadlo zacloniteľné

Príprava na strešné lyžiny / strešný nosič Vyhrievané zadné okno

Vyhrievané zadné okno so stieračom Interiér - výbava priestoru pre náklad / posádku
Zadné svetlo do hmly a tretie brzdové svetlo 3-miestna lavica v 2. rade sedadiel (sklopné, sklopné/vyklápacie, odnímateľné),

Determálne sklá ISOFIX  a horný popruh na vonkajších sedadlách v 2. rade

Čierne kryty vonkajších zrkadiel a kľučky dverí, strieborná lišta posuvných dverí Kobercová podlaha v kabíne

Palubný počitač "Plus" LED osvetlenie v priestore pre posádku

Determálne laminované čelné sklo 12 V zásuvky v batožinovom priestore

Nelakovaný nárazník (čierny plast)

Parkovacie senzory vzadu

Plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák

Cena akciového modelu BASIS s 20% DPH 17 988,00 €

Obj. kód Cena v Eur
B4B4 0,00 €

QE4 24,00 €

QN1 48,00 €

8WH 348,00 €

3U2 84,00 €

ZW6 480,00 €

ZU7 252,00 €

3S2 228,00 €

9JC 24,00 €

0,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 19 476,00 €
Akciová  cena vozidla bez DPH 16 230,00 €

Exteriér 

VW Caddy 5 Kombi BASIS 2,0 TDI 75k 6-G

Technické údaje

 Sériová výbava Kombi BASIS
Bezpečnosť Interiér - výbava kabíny (dvojmiestna - 2 samostatné sedadlá)

ABS - antiblokovací brzdový systém

Doplnková výbava
Biela Candy

Mobilný odpadkový kôš

Odkladací priestor pod sedadlom vodiča

Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní (Vozidlo s nelakovanými, šedými nárazníkmi pre všetky motorizácie)

Kryt batožinového priestoru odnímateľný

Fajčiarska výbava (zapaľovač + popolník)

Balík "Winter" - vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetiel, vyhrievané dýzy ostrekovačov, ukazovateľ čistiacej kvapaliny

Gumová podlaha v kabíne vodiča a pristore pre pasažierov/nákladný priestor

Strešné lišty (čierne)

Gumené rphože + taška s povinnou výbavou
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