Transporter 6.1 Kombi TDI DR
Kód vozu EMPHP2

Cena
Transporter 6.1 Kombi TDI DR

Celková
cena
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

1 299 091,09 Kč
155 890,93 Kč
1 143 200,16 Kč

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), včetně DPH a nejsou nabídkou ve
smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš
autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Motor
1968 cm2 Přední pohon Manuální 6 st.
Výkon 110 kW / 150 PS
Diesel:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 7,30 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 192 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 192 g/km
Emise NOx: 0,0410 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
LED osvětlení interiéru
Palivová nádrž 70 l (diesel)
ESP včetně brzdového asistentu, asistent
pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
Typový štítek - globální homologace M1
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
Celoplošné kryty kol
Nářadí a zvedák
Multikolizní brzda
16" podvozek:
- 16" brzdový systém
Nárazník vozu - šedý
Standardní opatření ke snížení hluku
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
Prachový a pylový filtr
ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestujcí
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
- vozy s registrací M1
Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vlevo
Tepelně izolující přední sklo
Dětská pojistka bočních posuvných dveří
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vpravo
Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
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
Polovysoké obložení bočních stěn:
- obložení z tvrdých desek
Registrace M1
Boční posuvné dveře vpravo
Vnější zpětné zrcátko pravé:
- konvexní
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Výbavy
Vnější zpětné zrcátko levé:
- konvexní
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:
- el. nastavitelná - vyhřívaná
Elektronický imobilizér
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách - upozornění při změně tlaku
Start-Stop:
- BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku
Ovládání osvětlení palubních přístrojů
Halogenové přední světlomety H7
Automatický spínač denního svícení
2 funkční klíče
2 reproduktory
Přihřívač motoru
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče
Telefonní rozhraní Bluetooth
16" kola ocelová
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 - max. 7 místné vozidlo
Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
- s optimalizovaným valivým odporem
Rádio "Composition Audio":
- monochromatický display - 2 reproduktory - vstup na SD kartu - vstup USB - bluetooth
Asistent pro kompenzaci bočního větru
Standardní baterie a alternátor
Digitální příjem rádia (DAB+)
Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - čas
Asistent pro rozjezd do kopce
Česká republika
Nastavení Česká republika
Řídicí kód
Zadní křídlové dveře prosklené:
- vyhřívané
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Výbavy
Paket "Kombi":
- gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné
ovládání) - přihřívač motoru - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující

Výbavy na přání
Potahy sedadel "Double Grid" (látka)

0,- Kč

"Akční nabídka"

0,- Kč

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

0,- Kč

Celková hmotnost vozidla 3 080 kg
Výšk.nast.sed.vpředu s lok. opěrkami:
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - loketní
opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a spolujezdce nelze s dvojsedadlem spolujezdce

8 422,81 Kč

Bederní opěrky předních sedadel, man.:
- bederní opěrka řidiče a spolujezdce - obě manuálně
nastavitelné - nelze pro dvojsedadlo spolujezdce

2 951,19 Kč

Parkpilot vzadu
Tempomat s omezovačem rychlosti
Řídicí kód - max. 9 místné vozidlo
Poloautomatická klimatizace XL:
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče - druhý
výměník topení v prostoru pro cestující - druhý výparník
Multifunkční ukazatel "Plus":
- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4
měřící přístroje) - asistent rozpoznání únavy řidiče
8 míst (2+3+3+0):
- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo,
vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná (v
případě objednání modulárního upevnění sedadel nelze použít v
3. řadě v prostoru pro cestující)
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21 939,72 Kč

10 585,08 Kč
8 582,53 Kč
0,- Kč
12 154,45 Kč

6 521,90 Kč

23 708,74 Kč

Technické údaje
Typ motoru

2.0 Diesel

Výkon

110 kW 150 PS

Zdvihový objem

1968 cm2

Převodovka

Manuální 6 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

4

Počet sedadel

9

Celková povolená hmotnost

3080 kg

Pohotovostní hmotnost

1970 kg

Skutečná hmotnost

2235 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Diesel)

7,30 l/100km

Emise CO2 - kombinované

192 g/km

Emise NOx

0,0410 g/km

VIN

WV2ZZZ7HZNH042161

Prodejce
Auto Heller Ostrava
Cihelní 3160/49b
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
+420 596 606 244
vw@autoheller.cz
https://porsche-ostrava.porschegroup.cz
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