Napisz:
vw.rybnik@porscheinterauto.pl
Numer oferty: 14143

Volkswagen

Caddy

100 737 PLN brutto
1 449 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Rybnik (VW Użytkowe)

INFORMACJE PODSTAWOWE:

WYPOSAŻENIE:
3

Pojemność silnika

1 968 cm

Rodzaj nadwozia

kombi

Skrzynia biegów

automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)

Rodzaj paliwa
Przebieg
Rodzaj napędu
Liczba drzwi
Liczba miejsc
Kolor
Rok produkcji

diesel
1 968 km
przedni
4
5
srebrny
2019

OSIĄGI:
Moc
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:

102KM
170
0s

WYMIARY:
Szerokość

1 793 mm

Wysokość

1 858 mm

Długość

4 408 mm

Rozstaw osi

2 682 mm

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki
kierowcy i pasażera, boczne poduszki
- przód, kurtyny powietrzne)
Asystent ruszania z miejsca na
wzniesieniach
Czujnik ciśnienia w oponach
(sygnalizacja spadku ciśnienia)
Drzwi boczne przesuwne po lewej
stronie
Drzwi boczne przesuwne po prawej
stronie
El. podnoszenie szyb, przód
ESP (elektroniczny system stabilizacji
toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i
asystentem siły hamowania)
Felgi stalowe 15 z ogumieniem
195/65
Filtr cząstek stałych (DPF)
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Immobilizer
Klapa tylna z oknem (ogrzewanym) i
wycieraczką
Komputer pokładowy MFA Plus +
system rozpoznający zmęczenie
kierowcy
Koło zapasowe - pełnowymiarowe
Lakier uni
Lusterka boczne elektrycznie
regulowane i ogrzewane
Lusterka boczne i klamki drzwi w
kolorze nadwozia

Roleta przestrzeni bagażowej
Światła do jazdy dziennej
System automatycznego hamowania
po kolizji
System automatycznego hamowania
po kolizji
System Front Assist z funkcją
awaryjnego hamowania City
System Front Assist z funkcją
awaryjnego hamowania City
System radiowy Composition Audio z
ekranem monochormatycznym i
czterema głośnikami
System rekuperacji odzyskujący
energię podczas hamowania
System Start/Stop z odzyskiwaniem
energii przy hamowaniu
System Strat/Stop
Szyby termoizolujące
Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem
prędkości
Uchwyty do mocowania bagażu w
przestrzeni bagażowej
Wspomaganie kierownicy zależnie od
prędkości- Servotronic
Zamek centralny z pilotem

Masa własna

1 613 kg

Masa całkowita

2 280 kg

BEZPIECZEŃSTWO:

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki
kierowcy i pasażera, boczne
poduszki - przód, kurtyny
powietrzne)
ESP (elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy z ABS,
ASR, EDS, MSR i asystentem siły
hamowania)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
ABS

ASR

autoalarm

Bluetooth

centralny
zamek

czujnik
deszczu

