Napisz:
vw.rybnik@porscheinterauto.pl
Numer oferty: 14299

Volkswagen

93 357 PLN brutto

Caddy

1 343 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Rybnik (VW Użytkowe)

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Pojemność silnika

WYPOSAŻENIE:
3

1 968 cm

Rodzaj nadwozia

van / minibus

Skrzynia biegów

manualna

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
172
0s

WYMIARY:
Szerokość

1 793 mm

Wysokość

1 860 mm

Długość

4 408 mm

Rozstaw osi

2 682 mm

Masa własna

1 442 kg

ABS (system zapobiegający
blokowaniu kół podczas hamowania)
Drzwi boczne przesuwne po prawej
stronie
ESP (elektroniczny system stabilizacji
toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i
asystentem siły hamowania)
Felgi stalowe 6J x 16 z oponami
205/55 R16 94H
Immobiliser
Kierownica regulowana w dwóch
płaszczyznach
Klapa tylna w pełni blaszana
Konsola środkowa pomiędzy
siedzeniem kierowcy i pasażera z 4
uchwytami na napoje
Lakier podstawowy, uni
Listwy ochronne boczne
Lusterka zewnętrzne elektrycznie
regulowane i ogrzewane
Osłona chłodnicy z chromowaną
listwą ozdobną

Poduszki powietrzne czołowe oraz
boczne i kurtynowe (4 sztuki)
Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona
wykładziną dywanową
Ściana działowa pełna
Servotronic (wspomaganie układu
kierowniczego zależne od prędkości
samochodu)
Światła do jazdy dziennej
Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
System automatycznego hamowania
po kolizji
Szyby termoizolacyjne
Szyby w kabinie kierowcy sterowane
elektrycznie
Uchwyty do mocowania ładunku
Wyłożenie ścian bocznych i suﬁtu w
przedziale ładunkowym: płyta
lakierowana
Zamek centralny sterowany pilotem
Pakiet optyczny (zderzaki, lusterka i
klamki drzwi bocznych w kolorze
nadwozia)
Siedzenie kierowcy z regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego
System naw. sat. Discover Media
(Wyśw 6.33,Radio CD/MP3,4
Głośniki,USB,SD,BT,Sys. zmęczenia
kier.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Masa całkowita

2 141 kg

BEZPIECZEŃSTWO:

ABS (system zapobiegający
blokowaniu kół podczas
hamowania)
ESP (elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy z ABS,
EDS, ASR, MSR i asystentem siły
hamowania)
Poduszki powietrzne czołowe
oraz boczne i kurtynowe (4
sztuki)

ABS

centralny
zamek

elektryczne podgrzewane
lusterka
lusterka
boczne

poduszka wspomaganie
powietrzna
kierownicy
kierowcy

