
Model: SCBB8B20 Termín odberu: Ihneď

Motor: 4-valcový diesel (Common-Rail) Výkon kW / PS: 130/177

Prevodovka: 6-stupňová manuálna Max.krútiaci moment Nm pri ot/min: 410/1500-2000

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3500/1000 Max. rýchlosť km/h: 165

Počet miest na sedenie: 4 (1+1+2) Kombinovaná spotreba l/100 km: 8,0

Hmotnosť pripoj. vozidla (kg): 3000/750 Ložná plocha (m2): 7,5

Číslo karosérie: WV1ZZZSY3P9007637 Objem nákladného priestoru (m3): 14,4

Farba poťahov/interieru/pal. Dosky: FM - Látka / čierna - Palladium Rozmery nákl. priestoru (d/š/v) (mm): 4300/1380-1832/1961

Farba vozidla: 9798 - sivá indium metalíza Emisie CO2 g/100 km: 208

Stav najazdených km: 6 Pohon predná náprava

4 držiaky na nápoje na prístrojovej doske

ABS - antiblokovací brzdový systém, EDS - , EBV- Gumová podlaha v kabíne vodiča, drevená v obytnom priestore

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program Palubný počítač Plus

Asistent rozjazdu do kopca, Multikolízna brzda, Asistent bočného vetra Determálne okná kabíny

Airbagy vodiča a spolujazdca, trojbodové bezpečnostné pásy, signál nezapnutého pásu Stierače čelného skla s cyklovačom

vodiča a spolujazdca, nastaviteľné opierky hlavy Peľový a prachový filter

Kryt spodnej časti vozidla Madlo na nastupovanie na A - stĺpikoch

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, zosilnená predná náprava LED osvetlenie kabíny

Nudzové volanie eCall Skrinka pred spolujazdcom

16" oceľové kolesá strieborné 6,5J x 16, pneumatiky 235/65 R16 so zníženým valivým odporom 12 V zásuvky v kabíne ,spacej časti, kuchynke a zadnom úložnom priestore

230 V zásuvka externá na pripojenie do siete - dobíjanie batérií a zásobovanie prúdom

Látkové poťahy Valley 4 interiérové 230 V zásuvky •

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant Osvetlenie obytného priestoru viacerými svetlami, ambientné obvodové osvetlenie 

Centrálne uzamykanie s DO, ovládanie i zvnútra, 2X vyklápací kľúč nad skrinkami

Zvuková izolácia Premium Systém úložných priestorov v kabíne

Elektronický imobilizér Otvárateľné okná po bokoch a vzadu so sieťkami proti hmyzu a roletkami

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie Kompletné zatemnenie kabíny

Palivová nádrž 75l Úložné skrinky pod strechou a v zadnej časti pod posteľou

Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné Posuvné dvere vpravo so sieťkou proti hmyzu po celej výške otvoru dverí

Strešné okná (700 x 600 mm) v chodbe nad kuchynkou a nad posteľou

konvexné Prípojka na exteriérovú sprchu vrátane hadice s hlavicou

Servotronic - elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti Sanitárna jednotka - WC, sprcha, sklopné umývadlo, poličky, zrkadlo, 3x odtok,

od rýchlosti 4x držiak na uterák, vetrací otvor

Elektricky ovládané okná vpredu Uskladnenie pre plynový ohrievač (2x11kg) vody a vzduchu, nádrž na čistú/odpadovú

Otočné sedadlá vodiča a spolujazdca - lakťové opierky po stranách, 4 smerová elektrická bedrová vodu 110/90l, prídavná batéria

opierka Druhý akumulátor s deliacim relé

Dvojlavica v obývacej časti s bezpečnostnými pásmi (max 4 pasažieri počas jazdy), stôl EXTERIER

Kuchynka - chladnička 70l s mrazničkou, 2x plynový horák, drez so sklopnou batériou, Zdvojené halogénové svetlomety H7

zásuvky na riad Zadné krídlové dvere celoplechové

2 miesta na spanie v zadnej časti (680 pozdĺžne 2m, 600 priečne 1.93m) Nelakované kľučky a spätné zrkadlá, nárazník s lakovanou vrchnou časťou

Rádio Composition Colour - 6,5" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom,

Bluetooth, 2x USB C, App-Connect, Car-Net, 4 reproduktory, Digitálny rádiopríjem

Cena modelu s 20% DPH 62 964,00 €

Obj. kód Cena v Eur
9798 3 096,00 €

2ZW Multifunkčný kožený volant vyhrievaný 636,00 €

ZK2 2 868,00 €

4A3 Vyhrievané predné sedadlá 336,00 €

8X1 Vyhrievané dýzy ostrekovačov predných svetlometov a čelného skla, ukazovateľ stavu čistiacej kvapaliny 360,00 €

4X3 Bočné a hlavové airbagy vpredu 1 164,00 €

8T8 Adaptívny tempomat ACC s obmedzovačom rýchlosti do 160 km/h s funkciou "Follow to stop" 1 200,00 €

8QL 4 vyklápacie kľúče s diaľkový ovládaním 72,00 €

7AQ 648,00 €

8WH 300,00 €

8IT 1 212,00 €

9M5 708,00 €

9N2 72,00 €

C1G 0,00 €

EM1 36,00 €

KA1 300,00 €

NY4 384,00 €

QE4 180,00 €

R26 0,00 €

S74 0,00 €

YBC 2 928,00 €

YBD 516,00 €

YDS 240,00 €

YED 60,00 €

YHB 528,00 €

YHD 2 304,00 €

YYB 516,00 €

ZI7 1 452,00 €

ZL6 408,00 €

8F1 Bočné pozičné svetlá 108,00 €

7Y9 972,00 €

7E7 300,00 €

6N2 120,00 €

6K3 0,00 €

5XQ 60,00 €

4GX 312,00 €

ZSA 1 680,00 €

$BR 0,00 €

1PB 36,00 €

Napájací kábel na 230V 0,00 €

0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 89 076,00 €

Zľava                              Povinné opcie akcia Ideál -4 476,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 84 600,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 70 500,00 €

Povinné opcie pre akciu Profi

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

Prikurovač s podporou ohrevu moto

Osvetlenie nástupných schodíkov vpredu pre vodiča a spolujazdca

Oceľové disky 16" čierne, zaťaženie 1050kg

Gumené rohože, taška s povinnou výbavou

Cúvacia kamera "Rear View"

AGM akumulátor (lepšie vlastnosti pri studenom štarte, dlhšia životnosť) a zosilnený alternátor

Loftové lôžko, prístupový rebrík, panoramatické strešné okno

Lapače nečistôt vpredu a vzadu

Chromepacket - chrómové prvky v kabíne, 3 chrómové mriežky v maske chladiča

Strešná klimatizácia

Ambiontné osvetlenie horných poličiek

Rádio-navigácia "Discover Media" - 8" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom, Bluetooth a WLAN, USB, AUX, 2x SD slot (1 pre navigačné dáta), mapy 
Európy, CD/MP3, Car-Net Guide & Inform, App-Connect a Volkswagen Media Control, 4 reproduktory

Lane Assist, Side Assist a asistent pre vyparkovanie vozidla

Stropná galéria nad vodičom s 2 odkladacími priečinkami (1-DIN) a svetlo na čítanie

Príprava We connect a We connect Plus

Skladacie stoličky 2x a skladací kempingový stôl

Indukčná nabíjacia kolíska

Plynový ohrievač a generátor teplej vody s extra elektrickými vykurovacími prvkami pre plyn (elektrický alebo kombinovaný režim)

Elektrická vložka kúrenia (PTC) (prídavné elektrické teplovzdušné kúrenie) (1400 W)

WC s ventilačným systémom SOG

Rozlišovací kód pre motor

Automatické zapnutie denných svetiel, zvonka nastaviteľné spätné zrkadlá s LED smerovkou,

Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

Alarm s kontrolou interiéru, záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu

LED predné svetlomety

Bez rezervy - vozidlo ľahšie o 35 kg

Slnečná clona so širokouhlým zrkadlom

Čelné sklo – elektricky vyhrievané

Balíkasistenčnýchsystémov2-vonkajšiespätnézrkadláelektrickysklopné,nastaviteľnéavyhrievané,SideAssist-asistentzmenyjazdného pruhu (sleduje vozidlá v mŕtvom 
uhle), parkovacie senzory vpredu a vzadu, asistent ochrany bokov karosérie

Front Assist a City Emergency Brake - len v spojení s ACC a multifunkčným volantom

Systém rozpoznania únavy vodiča

Kom. č.: 521 142 / int. č.: 41-343

Bezpečnostné skrutky kolies

Doplnková výbava
Sivá Indium metalíza

Air Care Climatronic

VW Grand California L3 2.0 BiTDI AT8 FWD 177k 

Technické údaje

Sériová výbava 
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INTERIER A FUNKCIONALITA




