
T6.1 Kombi LR 2,0L TDI

Kód vozidla F7BJXT

Cena

T6.1 Kombi LR 2,0L TDI
Odporúčaná
maloobchodná

cena

50.688,- €

BONUS 3.960,- €
Špeciálna
nezáväzná

a
odporúčaná

cena

46.728,- €

Dôležité upozornenie: 

Vozidlá zverejnené na našich stránkach nepredstavujú ponuku na uzavretie online-kúpnej zmluvy, uvedené údaje o cenách sú nezáväzné a odporúčané. V prípade

záujmu o kúpu Vami zvoleného vozidla je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o zaslanie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy na autorizovaných predajcov, ktorí sú Vám

radi k dispozícií.

Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu).V prípade predvádzacích vozidiel sa stav km mení priebežne a konkrétnu informáciu Vám poskytne Váš

predajca.

Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto

údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej

energie a emisií CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom

jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Výnimkou sú vozidlá ukončenej série, kde boli uvedené

hodnoty spotreby paliva a emisií CO 2 zistené podľa pôvodného meracieho cyklu NEDC a nie sú porovnateľné s hodnotami na základe aktuálneho spôsobu merania

WLTP. Viac informácií nájdete na www.vwuzitkove.sk/wltp, alebo u každého autorizovaného predajcu VW Úžitkové vozidlá.

*Ak nie je uvedené inak, všetky ceny sú nezáväzné, odporúčané zahrňujúce 20 % DPH a prepravné náklady. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že cenové údaje

nie sú aktuálne. V prípade záujmu o bližšie informácie a uzavretie kúpnej zmluvy kontaktujte, prosím, svojho predajcu, a to najmä ohľadom cenovej kalkulácie,

informácií o zmenách v modelových variantoch, v konštrukcii, ako aj ohľadom podrobných technických informácií. Vyhradzujeme si výslovné právo na chyby v cenách a

na chyby pri zadávaní údajov. Zobrazené vozidlá môžu byť vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. Zároveň môžu byť zobrazované detaily príplatkovej výbavy,

ktoré sa nedodávajú k niektorým modelovým variantom. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy, sa u svojho predajcu, podrobne informujte o rozsahu sériovej i doplnkovej

výbavy vozidla, ako aj o jeho presnej cene.
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Motor  

1968 ccm Predný pohon Manuálna 6-st.
Výkon 110 kW / 150 k
 
Nafta:
Spotreba paliva kombinovaná: 7,30 l/100km
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 193 g/km
 
Spolu*
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 193 g/km
Emisie NOx: 0,0410 g/km
 

Lakovanie  

biela Biela Candy 0,- €

Poťahy  

Interiér: Čierna Titán
Palubná doska: Čierna Titán - Sivá Palladium
Koberec: Čierna
Čalúnenie: Čierna Titán
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Výbavy  

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách.

Elektronický stabilizačný systém s
brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a asistentom rozjazdu do kopca a multikolíznou
brzdou

Elektro-mechanický posilňovač riadenia s
premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti vozidla

Dvojsedadlo spolujazdca s uzamykatelným
odkladacím priestorom pod sedákom.

Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku
-ovládanie zvnútra

Otváranie okien elektrické

Airbag vodiča a spolujazdca
-spolujazdcov s deaktiváciou

Imobilizér

2 vyklápacie kľúče s DO.

Climatic
- manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou v priestore vodiča a spolujazdca

Zadné krídlové dvere s oknom
-vyhrievané okno, štandardné zadné svetlá

Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l.

Rezervné koleso z ocele

16" podvozok a 16" brzdový systém

Peľový a prachový filter

3-bodové bezpečnostné pásy vpredu
s elektronickým predpínačom

Detská poistka na posuvných/zadných
dverách - elektricky ovládač vo vodičových dverách

Odkladacia priehradka s uzáverom -
s osvetlením, klimatizovaná

Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom

Čierne spätné zrkadlá a kľučky

Štart - Stop systém
-rekuperácia brzdnej energie

Halogénové svetlomety (H7)

Osvetlenie priestoru pre cestujúcich a
pre batožinu LED svietidlami

Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča

Oceľové disky 6.5Jx16

Pneu 215/65 R16 C 106/104 T
-znížený valivý odpor

Asistent bočného vetra

Chladiaca kvapalina R134a.

Digitálny rádiopríjem (DAB+)

Rozlišovací kód - Slovensko
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Výbavy  

Gumová podlaha v nákladnom priestore,
osvetlenie schodov v priestore pre pasažiarov/nákl. priestore
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Výbava na želenie  

Kožený multifunkčný volant
-pre obsluhu rádia/telefónu/palubného počítača/tempomatu a
i.

468,- €

Zosilnené tlmenie a pruženie 300,- €

Dvojsedadlo spolujazdca
-s uzamykatelným odkladacím priestorom pod sedákom -s
odkladacím priestorom v opierke/sklopným stolíkom

180,- €

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné 60,- €

Bedrová opierka pre sedadlo vodiča
-manuálne nastaviteľná

60,- €

Parkovacie senzory vzadu 432,- €

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 384,- €

Poloautomatická klimatizácia Climatic
-regulácia vpredu a vzadu -2. výparník klimatizácie a 2. kúrenie
v priestore pre cestujúcich

696,- €

Palub. počítač Plus s čiernobielym
displejom a systémom rozpoznania únavy vodiča

300,- €

Rádio Colour
-farebný 6,5" TFT dotykový displej -2x USB typu C -1x SD slot -
Bluetooth -App Connect -4 reproduktory

324,- €

Akcia Profi 0,- €

Zvýšená celková hmotnosť na 3000 kg 960,- €

Náradie a zosilnený zdvihák 36,- €

Modulárny systém sedadiel
-umožňuje vymeniť 2-lavicu v 2. rade sedadiel za 3-lavicu z 3.
radu sedadiel

192,- €

Úchytky ISOFIX pre 2. a 3. rad sedadiel
-úchytky na detské sedačky a 3. kotviaci bod Top Tether za
sedadlom

0,- €

Balík Akustik STANDARD 156,- €

Lakťové opierky pre sedadlo vodiča 132,- €

Fajčiarska výbava
zapaľovač + popolník + 12V zásuvka

48,- €

Regionálny rozlišovací kód pre rádio
-Regionálny kód "ECE"

0,- €

Prevedenie so sedadlami - do 9 miest
-!!! hovorí o maximálnom potenciálnom počte sedadiel v
konkrétnom vozidle- nie o počte dodaných sedadiel!!!

0,- €

Núdzové volanie eCall 0,- €

Balík "Svetlá a viditeľnosť"
-vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním -
automatické zapnutie stretávacích svetiel s funkciou "Coming
home" a manuálne i "Leaving home" -stierače s cyklovačom a
dažďovým senzorom

312,- €

LED predné svetlomety
-LED denné, stretávacie a diaľkové predné svetlomety -
automatické nastavenie sklonu

1.296,- €

We Connect Plus na 1 rok 0,- €
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Výbava na želenie  

9 miestne prevedenie (3+3+3)
-samostatné sedadlo vodiča a dvojsedadlo spolujazdca s
uzamykatelnym priestorom pod dvojlavicou -dvojsedadlo a Easy
entry sedadlo v 2. rade sedadiel -trojsedadlo v 3. rade sedadiel

2.868,- €

Príprava priestoru pre cestujúcich
- zdvojené kúrenie (2. výmenník tepla v priestore pre
cestujúcich) - prihrievač (s podporou ohrevu motora) -
osvetlenie nástupných schodíkov v priestore pre cestujúcich -
gumová podlaha v priestore pre cestujúcich

564,- €

Technické údaje  

Motor - Konštrukcia 2.0 Nafta

Výkon 110 kW 150 k

Zdvihový objem 1968 ccm

Prevodovka Manuálna 6-st.

Pohon Predný pohon

Počet dverí 3

Počet miest 9

Celková prípustná hmotnosť 3000 kg

Pohotovostná hmotnosť 1970 kg

Skutočná hmotnosť 2255 kg

Spotreba paliva kombinovaná (Nafta) 7,30 l/100km

Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované 193 g/km

Emisie oxidu dusíka 0,0410 g/km

Číslo karosérie WV2ZZZ7HZPH010504

Predajca  

HÍLEK a spol. Bratislava

Dúbravčická 3311/1H

841 02 Bratislava

+421 905 822 141

m.horvath@hilek.sk

https://www.hilek.sk
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