
Model: SHJ1F5N1 Termín dodania:     /2022 Kom. č.: 520 841 / int. č.: 

Motor: 4-valcový dieselový (1 968 cmᶾ) Výkon kW / PS: 110 / 150

Prevodovka: 6-stupňová manuálna Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 340/1500-3000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3000/1070-451 Max. rýchlosť km/h: 183

Počet miest na sedenie: 5 (2+3) Kombinovaná spotreba l/100 km: 6,9-6,5

Číslo karosérie: Ložná plocha (m2): 5,8/3

Hmotnosť prívesu (kg): 2500/750 Objem nákladného priestoru (m3): 6,7/4,4

Farba poťahov/interiér/koberca: PX - Látka Double Grid / Titan - Palladium Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 2938-18/1244-1627/1397

Farba vozidla: J2J2 - sivá pure Emisie CO2 (g/km): 183-173
Stav km:

ABS - antiblokovací brzdový systém, EDL - elektronická uzávierka diferenciálu

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program

Asistent bočného vetra, asistent rozjazdu do kopca, multikolízna brzda

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča

Servotronic (posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti) 

Elektronický imobilizér

PODVOZOK a TECHNIKA INTERIÉR a FUNKCIONALITA - VÝBAVA PRIESTORU PRE PASAŽIEROV / NÁKLAD
BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie Bez sedadiel a bezpečnostných pásov v 2 a 3 rade

Palivová nádrž 70l Dvojsedadlo spolujazdca s uzamykatateľným odkladacím priestorom pod sedákom

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies Gumová podlahová krytina

16" oceľové kolesá, pneumatiky so zníženým valivým odporom LED Osvetlenie prepravného priestoru

17" oceľové kolesá, pneumatiky so zníženým valivým odporom (pre 146 kW) Kotviace oká (6x KR, 8x LR)

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk) Tónované okná

INTERIÉR a FUNKCIONALITA - VÝBAVA KABÍNY EXTERIÉR
Poloautomatická klimatizácia pre vodiča a spolujazdca Nelakované nárazníky, kľučky a spätné zrkdlá, ozdobné kryty kolies 16"

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, radiaca páka "Joystick" Zadné krídlové dvere s vyhrievaným oknom

Rádio "Composition Audio" - 5" monochromatický TFT displej, Bluetooth, 1x USB typu A, 2 x chrómová lišta na maske chladiča

SD slot, 2 reproduktory Posuvné dvere vpravo, presklený priestor  pre pasažierov/náklad

Cena modelu s 20% DPH 44 520,00 €

Obj. kód Cena v Eur
J2J2 0,00 €

7X1 432,00 €

ZEN 300,00 €

Z4G 384,00 €

7P4 132,00 €

8T6 384,00 €

KC4 696,00 €

4A1 252,00 €

3L3 156,00 €

8WH 432,00 €

2FD 468,00 €

UG5 132,00 €

ZM1 1 320,00 €

FS5 0,00 €

9JC 48,00 €

5EV 0,00 €

4S1 252,00 €

4JT 0,00 €

4FT 0,00 €

3B4 0,00 €

1EV Prevedenie vozidla N1 0,00 €

$N4 0,00 €

$V5 0,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 51 768,00 €

Zľava -5 568,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 46 200,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 38 500,00 €

Lakťové opierky pre vodiča a spolujazdca

Príprava priestoru zavodičom pre pasažierov-2.výmenník kúrenia v priestore pre pasažierov, gumovápodlaha v priestore pre
ZSB 564,00 €

Predné LED svetlomety - denné, stretávacie a diaľkové svetlomety s technológiou LED , automatická regulácia výšky 

svetelného lúča 
PXH 1 296,00 €

5-miestne prevedenie (2+3)-samostatnésedadlovodičaaspolujazdca,dvojsedadloaEasy Entrysedadlov2.rade sedadiel

Prevedenie do 5 miest na sedenie

Gumová podlahová krytina

Determálne okná kabíny

Stierače čelného skla s cyklovačom

Peľový a prachový filter

Alarm proti krádeži s monitorovaním vnútorného priestoru, so SAFELOCKOM, so záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu

Systém úložných priestorov v kabíne

Inteligentný pohon všetkých 4 kolies (4MOTION)

Samostatné sedadlo spolujazdca

Palubný počítač Plus s čiernobielym displejom a systém rozpoznania únavy vodiča

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

Digitálny rádiopríjem

Bočné pevné okno vľavo vpredu, vzadu vľavo bez okna

Fajčiarska výbava: zapaľovač + popolník + 12V zásuvka

ISOFIX pre 2. rad sedadiel

Bočné pevné okno vpravo vpredu, vzadu vpravo bez okna

Registrácia ako nákladné vozidlo N1

Parkovacie senzory vzadu

VW T6.1 Kombi  N1 2,0L TDI 150k 4MOTION 6-G LR

Technické údaje

Sériová výbava 

BEZPEČNOSŤ

Doplnková výbava

Climatic s 2. výmenníkom kúrenia a 2. výparníkom klimatizácie v priestore pre pasažierov

Sivá pure

Bedrová opierka pre sedadlo vodiča a spolujazdca

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Ukazovateľ zaradenia optimálneho prevodového stupňa

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Elektricky ovládané predné okná a nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

Gumené rohože, taška s povinnou výbavou

Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné

Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

Hill Descent asistent zjazdu z kopca - kontroluje otáčky motora a aktivuje brzdy pre plynulý a bezpečný zjazd z kopca v teréne

Multifunkčný kožený volant pre obsluhu rádia a telefónu

Vyhrievané sedadlo vodiča (iba s klimatizáciou)

pasažiarov, osvetlenie nástupných schodíkov, prikurovač s podporou ohrevu motora 

Akcia profi




