Transporter 6.1 skříň TDI KR
Kód vozu E855KX

Cena
Transporter 6.1 skříň TDI KR

Nabídka 17.04.2021

Celková cena

880 094,71 Kč

Nabídka 17.04.2021

Motor
1968 cm2 Přední pohon Manuální 5 st.
Výkon 66 kW / 90 PS
Diesel:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 6,20 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 164 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 164 g/km
Emise NOx: 0,0516 g/km

Vnější lak
bílá

Šedá Ascot

Potah sedadel
Čalounění: Tit.černá/šedá Pall
Přístrojová deska: Titanově černá / šedá Palladium
Koberce: Černá
Potah: Tit.černá/šedá Pall
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0,- Kč

Výbavy
Celková hmotnost vozidla 2800 kg
Typový štítek - globální homologace N1
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
Středové kryty kol
Nářadí a zvedák
Multikolizní brzda
16" podvozek
Nárazník vozu - šedý
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:
- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem - výklopná loketní opěrka
Výškově nastavitelné opěrky hlavy:
- kabina řidiče
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC
Tepelně izolující přední sklo
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Airbag řidiče a spolujezdce:
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce
Osvětlení v přihrádce spolujezdce
Gumová podlaha v kabině řidiče
Obložení stropu:
- v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z
tvrdých desek
Registrace N1
Boční posuvné dveře vpravo
Úchytná oka v podlaze:
- 6 ok u krátkého rozvoru - 8 ok u dlouhého rozvoru
Kryty vnějších zpětných zrcátek:
- madlo a kliky dveří černé
Vnější zpětná zrcátka:
- nastavitelná - vyhřívaná
Start-Stop:
- BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku
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Výbavy
Ovládání osvětlení palubních přístrojů
Halogenové přední světlomety H7
Automatický spínač denního svícení
2 funkční klíče
2 reproduktory
LED osvětlení v nákladovém prostoru
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče
Telefonní rozhraní Bluetooth
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve
stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na
vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
12V zásuvka na palubní desce
Řídící kód - N1 3místné vozidlo
Rádio "Composition Audio":
- monochromatický display - 2 reproduktory - vstup na SD kartu - vstup USB - bluetooth
Poloautomatická klimatizace:
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
Asistent pro kompenzaci bočního větru
Náplň klimatizace:
- médium R1234yf
Standardní baterie a alternátor
Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T:
- s optimalizovaným valivým odporem
Determální skla (zelená)
Asistent pro rozjezd do kopce
Česká republika
Nastavení Česká republika
Zadní křídlové dveře neprosklené
Vysoká dělicí přepážka bez okna:
- 8 úchytných ok v podlaze v nákladovém prostoru
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Výbavy na přání
Potahy sedadel "Double Grid" (látka)

0,- Kč

Vůz není určen k podstatné úpravě:
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.

0,- Kč

Palivová nádrž 80 l (diesel)
Možnost deaktivace ASR:
- tlačítko pro deaktivaci ASR - všechny ostatní funkce ESP beze
změny
Příprava pro tažné zařízení
- včetně stabilizace přívěsu
Zesílené pérování vzadu

747,78 Kč

6 208,51 Kč
0,- Kč

Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou:
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče - nastavitelná loketní
opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče

4 167,24 Kč

Boční vnitřní obložení z tvrdých desek
v prostoru pro cestující a ložném prostoru: - z tvrzeného plastu

7 593,96 Kč

Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná

1 458,50 Kč

Parkpilot vzadu
Tempomat s omezovačem rychlosti
16" kola ocelová
Univerzální dřevěná podlaha:
- v prostoru pro náklad / cestující - dřevěná podlaha s přípravou
na instalaci vestavby - vyfrézované kotevní body s krytkou upevňovací oka (počet podle rozvoru) - osvětlení nástupního
schůdku
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1 886,39 Kč

10 479,81 Kč
8 497,83 Kč
0,- Kč
12 803,10 Kč

Technické údaje
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Typ motoru

2.0 Diesel

Výkon

66 kW 90 PS

Zdvihový objem

1968 cm2

Převodovka

Manuální 5 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

4

Počet sedadel

3

Celková povolená hmotnost

2800 kg

Pohotovostní hmotnost

1951 kg

Skutečná hmotnost

1951 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Diesel)

6,20 l/100km

Emise CO2 - kombinované

164 g/km

Emise NOx

0,0516 g/km

VIN

WV1ZZZ7HZMH065535

