Napisz:
vw.rybnik@porscheinterauto.pl
Numer oferty: 7213

Volkswagen (użytkowe)

Transporter

113 898 PLN brutto
1 638 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Rybnik (VW Użytkowe)

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Pojemność silnika

WYPOSAŻENIE:
3

1 968 cm

Rodzaj nadwozia

furgon

Skrzynia biegów

manualna

Rodzaj paliwa
Przebieg
Rodzaj napędu
Liczba drzwi
Liczba miejsc

diesel
1 968 km
przedni
4
3

Kolor

biały

Rok produkcji

2018

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

102KM
144
0s

WYMIARY:
Szerokość

1 904 mm

Wysokość

1 960 mm

ABS (system zapobiegający
blokowaniu kół podczas hamowania)
Elekrtyczne podnoszenie szyb w
kabinie kierowcy
ESP (elektroniczny system stabilizacji
toru jazdy z EDS, ASR, MSR)
Gniazdo 12V
Immobiliser
Klakson dwutonowy
Klimatyzacja półautomatyczna
Climatic
Kolumna kierownicy regulowana w
dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lakier podstawowy, uni
Lusterka zewnętrzne elektrycznie
regulowane i ogrzewane
Opony o zmniejszonym oporze
toczenia
Poduszki powietrzne boczne dla
kierowcy i pasażera

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona
wykładziną gumową
Przygotowanie do montażu radia:
antena w lusterkach zewnętrznych, 2
głośniki
Siedzenie pasażera dwuosobowe
Światła do jazdy dziennej
System automatycznego hamowania
po kolizji
System rekuperacji odzyskujący
energię podczas hamowania
System Start-Stop wyłączający silnik
na postoju
Szyby termoizolacyjne
Szyby w kabinie kierowcy sterowane
elektrycznie
Tapicerka materiałowa
Wspomaganie ruszania pod górę
Wspomaganie układu kierowniczego
gniazdko 12V - gniazdko umieszczone
pośrodku deski rozdzielczej (nad
panelem z radiem/nawigacją)
klimatyzacja Climatic z
półautomatyczną regulacją z
nawiewem w kabinie kierowcy
koło zapasowe pełnowymiarowe ze
stalową obręczą

Długość

5 481 mm

Rozstaw osi

3 400 mm

Masa własna

1 753 kg

Masa całkowita

2 800 kg

manualna regulacja podparcia
odcinka lędźwiowego dla fotela
kierowcy, brak regulacji dla pasażera
pakiet elektryczny I - lusterka
zewnętrzne elektrycznie regulowane i
ogrzewane - szyby w kabinie kierowcy
sterowane elektrycznie
radio Composition Audio - 2 głośniki wyświetlacz monochromatyczny przygotowanie do telefonu
komórkowego - dopłata do ceny
przygotowania do montażu radia Z1B,
zawartej w cenie modelu bazowego
regulacja wysokości dla fotela
kierowcy, brak regulacji wysokości dla
fotela pasażera

BEZPIECZEŃSTWO:

ABS (system zapobiegający
blokowaniu kół podczas
hamowania)
ESP (elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy z EDS,
ASR, MSR)
Poduszki powietrzne boczne dla
kierowcy i pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
ABS

centralny
zamek

elektryczne
szyby

immobilizer

klimatyzacja

kontrola
trakcji (ASR)

