
Model: STMG3722 Termín dodania:  3.Q.2022 Kom. č.: 520 764 / int. č.:  

Motor: 4 - valcový benzínový Výkon kW / PS: 150/204

Prevodovka: 7-stupňová DSG automat Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 320/1600-4300

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2850/777-616 Max. rýchlosť km/h: 200

Počet miest na sedenie: 7 Kombinovaná spotreba l/100 km: 7,7-7,6

Číslo karosérie: Ložná plocha za 1. radom sedadiel(m2): 3,3

Hmotnosť prívesu-brzdený/nebrzdený (kg): 2000/750 Objem nákladného priestoru (m3): 4,3

Farba poťahov/interiér/koberca: ZE - raven - sandvick Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 461-2425/1245-1665/1312

Farba vozidla: 4M4M - oranžová energetic Emisie CO2 (g/km): 175

Stav km:

Čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel Priehradka v batožinovom priestore (nosnosť: 20 kg) s háčikmi na tašky a sieťou na batožinu

Čierna lakovaná maska chladiča s 2 chrómovými lištami Sedadlo vodiča a spolujazdca s nastaviteľnou výškou, výškovo a pozdĺžne nastaviteľná opierka hlavy

Čelné sklo z vrstveného, bezpečnostného, zvukovo a termoizolačného skla a termoizolačné Dvojfarebné látkové poťahy sedadiel "Ribella"

sklá od A-stĺpika 2 samostnatné sedadlá v smere jazdy v 2. rade sedadiel, 3 samostatné sedadlá v 3. rade 

DVERE sedadiel (7miestna verzia)

Posuvné dvere vľavo a vpravo so servodovieraním Dekoratívne prvky "dark Silver Brushed"

Zadné výklopné dvere so servodovieraním PODVOZOK
BEZPEČNOSTNÉ PRVKY Plnohodnotná rezerva (zliatinový disk), náradie + zdvihák

Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo (manuálne prepínateľné pre výbavu Multivan) (Rezervné oceľové koleso pre výbavu Multivan 1.5l TSI 100 kW)

Front Assist a autonómny brzdiaci systém na ochranu chodcov a cyklistov Disky z ľahkých zliatin "Dundrod" 6,5Jx17, strieborné, pneu. 235/55 R17

Automatické zapínanie svetlometov so samostatným denným svietením (pre 1.4l TSI 110kW eHybrid, 2.0l TSI 150 kW)

Airbag vodičaas polujazdca,spolujazdcov s možnosťou deaktivácie, bočné a hlavové airbagy Kryty skrutiek pre zliatinové disky alebo celoplošné kryty kolies (podľa motorizácie)

prevodiča a spolujazdca, hlavové airbagy pre krajné sedadlá vzadu, centrálny stredový airbag vpredu Štandardný podvozok a 17" kotúčové brzdy vpredu (16" kotúčové brzdy vpredu pre 1.5l TSI 100kW )

Imobilizér FUNKCIONALITA
Centrálne zamykanie s bezkľúčovým štartovaním a bez SAFELOCK Manuálna klimatizácia a 2. výmenník kúrenia v priestore pre cestujúcích

Denné svietenie s funkciou "Exit lighting & Entry lighting", dažďový senzor App-Connect a App-Connect Wireless pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth

Predné LED svetlomety so samostatným LED denným svieteným Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Asistent udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist" Bluetooth

Kožou potiahnutý multifunkčný volant s radiacimi páčkami DSG prevodovky pod volantom Digitálny rádiopríjem (DAB+), núdzové volanie eCall

Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti Systém rozpoznania únavy vodiča

Systém kontoly tlaku v pneumatikách Systém rozpoznania dopravných značiek

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá Prikurovač motora (nie pre 1.4l eHybrid)

INTERIÉR Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Lakťové opierky pre predné sedadlá s elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou, Rádio "Ready 2 Discover" s 25,4 cm (10" palcový) farebným dotykovým displejom

so sklopným stolíkom na zadnej strane predných sedadiel 8 reproduktorov

Lakťové opierky (odnímateľné a premiestniteľné) v druhom rade sedadiel 2x vyklápací kľúč

Kobercová podlaha vo vozidle 2x USB typ C vpredu, 4x USB typ C v priestore pre cestujúcich

Látkové koberčeky vo vozidle Rozlišovací kód - Slovensko

Odkladacie zásuvky pod sedadlami v priestore pre cestujúcích, 2x odpadkový kôš

Cena modelu s 20% DPH 49 392,00 €

Obj. kód Cena v Eur
4M4M 1 092,00 €

1M6 1 056,00 €

1U3 768,00 €

4A3 528,00 €

4GX 288,00 €

6D5 204,00 €

7AL 408,00 €

7J2 348,00 €

7UT 840,00 €

7VL 1 656,00 €

9AH 1 440,00 €

9JC 60,00 €

9TJ 120,00 €

KA2 456,00 €

P2C 624,00 €

QC1 408,00 €

QQ3 468,00 €

R26 0,00 €

Z4C 1 512,00 €

ZEB 672,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 62 340,00 €

Zľava -4 740,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 57 600,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 48 000,00 €

Sklápateľné ťažné zariadenie

Multifunkčný stolík/stredová konzola s 3 držiakmi na nápoje

Vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca  (individuálne ovládateľné)

VW Multivan T7 Life 2.0 TSI 7-DSG 204k KR

Technické údaje

Sériová výbava Life
KAROSÉRIA

Doplnková výbava
Oranžová energetic

Priehradka pred spolujazdcom s osvetlením (bez osvetlenia pre stupeň výbavy Multivan)

Zadná cúvacia kamera

Príprava na We connect a We connect Plus

Lakťová opierka na oboch stranách

Dynamická regulácia diaľkových svetiel "IQ.Light", Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá, hmlové svetlomety

Zadné výklopné dvere elektricky otvárateľné/zatvárateľné

3-zónová automatická klimatizácia "Air Care Climatronic" s ovládacím panelom v priestore pre pasažierov

Adaptívny tempomat ACC s obmedzovačom rýchlosti s funkciou " Stop & Go" vrátane V2X "Trafic Hazard Alert"

Stmavené bočné sklá od B-stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla

Priestorové osvetlenie exteriéru za vozidlom zabudované v zadných výklopných dverách batožinového priestoru a 30-farebné
ambientné osvetlenie interiéru

Predvádzacie vozidlo: najazdené max. 5000 km

Gumené rohože, taška s povinnou výbavou

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

Čelné sklo z vrstveného bezpečnostného skla, tepelne a zvukovo izolačné, vyhrievané

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

Digitálny prístrojový panel - Digital Cockpit "PRO" (okrem 1.4l 160kW eHybrid)

Navigačný systém "Discover Media" s 25,4 cm (10" palcový) farebným dotykovým displejom vrátane funkcie Streaming & Internet

Nezávislé kúrenie a vetranie s funkciou odmrazovania s diaľkovým ovládaním

Fajčiarska výbava : zapaľovač a popolník

Priestorové osvetlenie v oblasti dverí s premietaním siluety vozidla Multivan




