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Přehled modelů

Jednokabina krátký rozvor

Model Motor Výkon kW (k) Pohon Převodovka Palivo Emise CO2 (g/km) Průměrná spotřeba
paliva (l/100 km)

Celková hmotnost Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH

SJE1D2W0 2,0 TDI 66 (90) Přední pohon Manuální 5 st. Diesel 194 6.6 2800 kg 963 654
796 408

SJE1E2W0 2,0 TDI 81 (110) Přední pohon Manuální 5 st. Diesel 201 6.6 2800 kg 1 026 107
848 022

SJE1F1W0 2,0 TDI 110 (150) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 199 6.3 2800 kg 1 098 341
907 720

SJE1F5W0 2,0 TDI 4MOT 110 (150) Pohon všech kol Manuální 6 st. Diesel 210 7.3 2800 kg 1 203 402
994 547

SJE1F7W0 2,0 TDI 110 (150) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 206 6.2 2800 kg 1 171 529
968 206

SJE1F9W0 2,0 TDI 4MOT 110 (150) Pohon všech kol Aut. DSG7 Diesel 226 7.2 2800 kg 1 276 590
1 055 033

SJE1H7W0 2,0 TDI 150 (204) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 218 6.8 2800 kg 1 294 900
1 070 165

SJE1H9W0 2,0 TDI 4MOT 150 (204) Pohon všech kol Aut. DSG7 Diesel 234 7.0 2800 kg 1 399 960
1 156 992

Jednokabina dlouhý rozvor

Model Motor Výkon kW (k) Pohon Převodovka Palivo Emise CO2 (g/km) Průměrná spotřeba
paliva (l/100 km)

Celková hmotnost Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH

SJL1D2W0 2,0 TDI 66 (90) Přední pohon Manuální 5 st. Diesel 200 6.7 2800 kg 987 457
816 080

SJL1E2W0 2,0 TDI 81 (110) Přední pohon Manuální 5 st. Diesel 209 6.8 2800 kg 1 049 752
867 564

SJL1F1W0 2,0 TDI 110 (150) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 205 6.5 2800 kg 1 121 987
927 262

SJL1F5W0 2,0 TDI 4MOT 110 (150) Pohon všech kol Manuální 6 st. Diesel 216 7.4 2800 kg 1 227 048
1 014 089

SJL1F7W0 2,0 TDI 110 (150) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 213 6.4 2800 kg 1 195 175
987 748

SJL1F9W0 2,0 TDI 4MOT 110 (150) Pohon všech kol Aut. DSG7 Diesel 232 7.3 2800 kg 1 300 236
1 074 575

SJL1H7W0 2,0 TDI 150 (204) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 0 .0 2800 kg 1 318 545
1 089 707

SJL1H9W0 2,0 TDI 4MOT 150 (204) Pohon všech kol Aut. DSG7 Diesel 239 7.3 2800 kg 1 423 606
1 176 534

 Strana 2 z 28



Přehled modelů

Dvojkabina dlouhý rozvor

Model Motor Výkon kW (k) Pohon Převodovka Palivo Emise CO2 (g/km) Průměrná spotřeba
paliva (l/100 km)

Celková hmotnost Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH

SJD1D2W0 2,0 TDI 66 (90) Přední pohon Manuální 5 st. Diesel 195 6.7 2800 kg 1 052 806
870 088

SJD1E2W0 2,0 TDI 81 (110) Přední pohon Manuální 5 st. Diesel 204 6.7 2800 kg 1 115 103
921 573

SJD1F1W0 2,0 TDI 110 (150) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 202 6.4 2800 kg 1 187 337
981 270

SJD1F5W0 2,0 TDI 4MOT 110 (150) Pohon všech kol Manuální 6 st. Diesel 214 7.4 2800 kg 1 329 531
1 098 786

SJD1F7W0 2,0 TDI 110 (150) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 209 6.3 2800 kg 1 260 526
1 041 757

SJD1F9W0 2,0 TDI 4MOT 110 (150) Pohon všech kol Aut. DSG7 Diesel 230 7.3 2800 kg 1 402 719
1 159 272

SJD1H7W0 2,0 TDI 150 (204) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 220 6.9 2800 kg 1 413 604
1 168 268

SJD1H9W0 2,0 TDI 4MOT 150 (204) Pohon všech kol Aut. DSG7 Diesel 237 7.2 2800 kg 1 488 957
1 230 543
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Asistenční systémy řidiče Asistent pro kompenzaci bočního větru KJ1 ● ● ●

Rádio "Composition Audio":
– monochromatický display
– 2 reproduktory
– vstup na SD kartu
– vstup USB
– bluetooth

I7D ● ● ●

Audio/Navigace

Telefonní rozhraní Bluetooth 9ZX ● ● ●

3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
– bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem

3QN ● ● ●

Airbag řidiče a spolujezdce:
– možnost deaktivace airbagu spolujezdce

4UF ● ● ●

Asistent pro rozjezd do kopce UG1 ● ● ●

Automatický spínač denního svícení 8K1 ● ● ●

Bez vnitřního zpětného zrcátka 4L3 ●

ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR 1AK ●1 ●2 ●3

Halogenové přední světlomety H7 8ID ● ● ●

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče 9P1 ● ● ●

Možnost deaktivace ASR:
– tlačítko pro deaktivaci ASR
– všechny ostatní funkce ESP beze změny

1AS ●4 ●5 ●6

Multikolizní brzda 221 ● ● ●

Bezpečnost

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné 4L2 ● ● ●

Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
– vozy s registrací N1

4BK ● ● ●Blue Motion

Start-Stop:
– BlueMotion Technology
– s rekuperací brzdného účinku

7L6 ● ● ●

Dveře a okna Pevná okna v prostoru pro cestující:
– vzadu vlevo

4FH ●

● = série
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Pevná okna v prostoru pro cestující:
– vzadu vpravo

4JH ●

12V zásuvka na palubní desce EU0 ● ● ●

2 funkční klíče 8QJ ● ● ●

Standardní baterie a alternátor NY0 ● ● ●

Elektrika

Vnější zpětná zrcátka:
– nastavitelná
– vyhřívaná

6XN ● ● ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 4I2 ● ● ●Funkční výbava
Osvětlení v přihrádce spolujezdce 4Z5 ● ● ●

Klimatizace/Topení Poloautomatická klimatizace:
– elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče

KH6 ● ● ●

16" kola ocelová C1G ●7 ●8 ●9

17" kola ocelová:
– dodány se středovými kryty kol

CS4 ●10 ●11

Celoplošné kryty kol 1NC ●7 ●8 ●12

Nářadí a nůžkový zvedák 1S3 ● ● ●

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové 1G2 ● ● ●

Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T:
– s optimalizovaným valivým odporem

Q30 ●7 ●8 ●12

Pneumatiky 215/60 R17 C 109/107 T:
– s optimalizovaným valivým odporem

Q32 ●10 ●11 ●13

Kola/Pneumatiky

Středové kryty kol 1NE ●10 ●11 ●13

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) N0A ● ● ●Sedadla
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:
– uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
– výklopná loketní opěrka

33D ● ● ●

16" podvozek 2E3 ●7 ●8 ●12

Determální skla (zelená) QL3 ● ● ●
Vnější výbava

Nárazník vozu - šedý 2JB ● ● ●

● = série
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Standardní světlomety vzadu 8VA ● ● ●

Tepelně izolující přední sklo 4GF ● ● ●

Zadní stěna kabiny prosklená 4HM ● ● ●

Zesílené tlumiče a pérování PLUS:
– tlumiče, pérování a stabilizátory se zvýšeným maximálním zatížením přední nápravy na 1.710 kg
– celková hmotnost 3000 kg
– vyztužená ocelová kola 6,5J x 16

Z3Q ●14

6 úchytných ok v podlaze 6B1 ● ● ●Vnitřní výbava
Výškově nastavitelné opěrky hlavy:
– kabina řidiče

3J6 ● ● ●

Záruka/servis 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)

EJ5 ● ● ●

17" podvozek a 17" brzdy:
– vyžaduje kola 17" nebo větší

2E4 ●10 ●11 ●13

Celková hmotnost vozidla 2800 kg 0WM ● ● ●9

Celková hmotnost vozidla 3000 kg 0WQ ●14

Ostatní

Hliníková nástavba valník:
– 6 úchytných ok v nákladovém prosotru valníku

ZP1 ● ● ●

● = série
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Sériová výbava

Poznámky
1) Neplatí pro motorizace SJE1F5W0, SJE1F9W0, SJE1H9W0

2) Neplatí pro motorizace SJL1F5W0, SJL1F9W0, SJL1H9W0

3) Neplatí pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0, SJD1H9W0

4) Platí pouze pro motorizace SJE1F5W0, SJE1F9W0, SJE1H9W0

5) Platí pouze pro motorizace SJL1F5W0, SJL1F9W0, SJL1H9W0

6) Platí pouze pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0, SJD1H9W0

7) Neplatí pro motorizace SJE1H7W0, SJE1H9W0

8) Neplatí pro motorizace SJL1H7W0, SJL1H9W0

9) Neplatí pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0, SJD1H7W0, SJD1H9W0

10) Platí pouze pro motorizace SJE1H7W0, SJE1H9W0

11) Platí pouze pro motorizace SJL1H7W0, SJL1H9W0

12) Neplatí pro motorizace SJD1H7W0, SJD1H9W0

13) Platí pouze pro motorizace SJD1H7W0, SJD1H9W0

14) Platí pouze pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0

● = série
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Akční sleva Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka:
– 2 + 3 roky / 200 000 km
– platí co nastane dříve
– prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny
– 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)
– v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho,

co nastane dříve

$Z4EJ8 ○ ○ ○ 10 000 12 100

○1 ○2 ○3 6 931 8 387Asistenční systémy řidiče Tempomat s omezovačem rychlosti
8T6

○4 ○5 ○6 7 093 8 583

Digitální příjem rádia (DAB+) QV3 ○ 5 244 6 345

○1 ○2 ○3 8 610 10 418Multifunkční kožený volant
2FD

○4 ○5 ○6 8 931 10 807

Audio/Navigace

Navigace "Discover Media":
– 8" barevný dotykový display
– USB typ C
– FM/AM
– 4 reproduktory vpředu
– vnitřní uložiště 32 GB
– WLAN / App-Connect
– hlasové ovládání
– eCall
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

ZI7NZ2R26 ○ ○ 29 649 35 875

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Navigace "Discover Media":
– 8" barevný dotykový display
– USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
– FM/AM
– 4 reproduktory vpředu
– vnitřní uložiště 32 GB
– WLAN / App-Connect
– možnost připojení k internetu
– eCall nouzový systém
– We connect PLUS - 1 rok
– hlasové ovládání

ZIENZ2Z22 ○ 32 589 39 433

Navigace "Discover Media Plus":
– 8" barevný dotykový display
– USB typ C
– FM/AM
– 4 reproduktory vpředu
– vnitřní uložiště 32 GB
– WLAN / App-Connect
– hlasové ovládání
– možnost připojení k internetu
– funkce Streaming & Internet
– eCall
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

ZIENZ2R26 ○ ○ 32 589 39 433

Rádio "Composition Colour":
– 6,5" barevný dotykový displej
– 4 reproduktory vpředu
– slot na SD kartu
– Aux-in vstup
– USB typ C
– FM/AM příjem
– App-Connect
– eCall
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

ZI4NZ2R22 ○ ○ ○ 9 591 11 605

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Rádio "Composition Media":
– 8" barevný dotykový display
– USB typ C
– FM/AM
– 4 reproduktory vpředu
– WLAN / App-Connect
– hlasové ovládání
– eCall
– We Upgrade - příprava pro navigaci, navigaci je možné objednat online za poplatek
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

ZI6NZ2R24 ○ ○ 17 432 21 093

Rádio "Composition Media Plus":
– 8" barevný dotykový display
– USB typ C
– FM/AM
– 4 reproduktory vpředu
– WLAN / App-Connect
– hlasové ovládání
– možnost připojení k internetu
– funkce Streaming & Internet
– eCall
– We Upgrade - příprava pro navigaci, navigaci je možné objednat online za poplatek
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

ZIDNZ2R24 ○ ○ 20 408 24 694

Telefonní rozhraní "Comfort":
– induktivní připojení telefonu na anténu rádia, induktivní dobíjení (kompatibilní s vybranými typy mobilních

telefonů)
9IJ ○ 8 296 10 038

Boční a hlavové airbagy vpředu:
– pro řidiče a spolujezdce

4X3 ○ ○ ○ 11 307 13 681

Front Assist a adaptivní tempomat ACC:
– adaptivní tempomat do 210 km/h
– zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu
– funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou

převodovkou do úplného zastavení

PAC ○ ○ ○ 18 448 22 322

Bezpečnost

Front Assist a City Brake:
– zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu
– funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h)

6K2 ○ ○ ○ 6 756 8 175

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Light Assist:
– automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru

8G1 ○ ○ ○ 3 574 4 325

○7 ○8 ○9 19 594 23 709Mechanická uzávěrka diferenciálu
1Y4

○10 ○11 ○12 21 531 26 053

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním:
– statické přisvěcování do zatáček

8WH ○ ○ ○ 8 047 9 737

○13 ○14 ○15 Bez příplatku Bez příplatkuMožnost deaktivace ASR:
– tlačítko pro deaktivaci ASR
– všechny ostatní funkce ESP beze změny

1AS
○16 ○17 ○18 572 692

Offroad asistent pro sjezd z kopce UG5 ○19 ○20 ○21 2 264 2 739

○1 ○2 ○3 5 600 6 776Paket "Světla a výhled":
– automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
– dešťový senzor pro stěrače předního skla

Z4A
○4 ○5 ○6 7 040 8 518

Paket "Světla a výhled" Plus:
– automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
– dešťový senzor pro stěrače předního skla
– "Light Assist" (automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru)
– mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček

Z4I ○ ○ ○ 16 837 20 373

○ ○ 7 123 8 619Dekorace interiéru Komfortní paket:
– nástupní madlo na A sloupku u řidiče i spolujezdce
– nastavitelné osvětlení palubních přístrojů
– sluneční clona s make-up zrcátkem vlevo a vpravo
– čtecí lampička
– opatření ke snížení hluku v interiéru
– zásuvka 12V na palubní desce vpředu
– 1 odpadkový koš v předních dveřích

ZA9
○ 7 178 8 685

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Komfortní paket "PLUS":
– 2 x 12V zásuvka na palubní desce
– nástupní madlo u řidiče i spolujezdce
– nastavitelné osvětlení palubních přístrojů
– stínítko+make-up zrcátko vlevo a vpravo
– potahy sedadel "Bricks"
– 1 odpadkový koš v předních dveřích
– opatření ke snížení hluku v interiéru
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče
– bederní opěrka v sedadle řidiče
– poloautomatická klimatizace - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče

ZA8 ○ ○ ○ 9 031 10 928

Vyhřívané čelní sklo:
– vrstvené sklo s vyhříváním

4GR ○ ○ ○ 11 363 13 749

Vyhřívané zadní okno 4HH ○ ○ ○ 632 765

Zimní paket:
– vyhřívané čelní sklo se speciální povrchovou úpravou
– vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
– indikátor stavu kapaliny ostřikovačů

Z2K ○ ○ ○ 6 231 7 540

Dveře a okna

Zimní paket Plus:
– vyhřívané čelní sklo
– vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
– indikátor stavu kapaliny ostřikovačů
– vyhřívání předních sedadel
– nezávislé horkovzdušné topení (spínací hodiny, dálkové ovládání, přihřívač motoru)
– druhý akumulátor s oddělovacím relé (68 Ah, AGM), monitoring stavu baterie
– rozhraní pro připojení úpravců IS2 (svorkovnice pod sedadlem řidiče, programovatelná jednotka "Min" pod

palubní deskou na straně spolujezdce - rozhraní CIA447, J193,monitoring druhé baterie, bez telematiky)

Z2L1Z3 ○ ○ ○ 66 760 80 780

2 x 12V zásuvka na palubní desce EU1 ○ ○ ○ 921 1 114

Alarm s ostrahou vnitřního prostoru:
– houkačka
– senzor naklonění vozu

7AQ ○ ○ ○ 7 071 8 556

Elektrika

Druhý akumulátor (AGM) s dělícím relé:
– 68 Ah, AGM
– monitoring stavu baterie

8FL ○ ○ ○ 7 280 8 809

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Druhý akumulátor s oddělovacím relé 8FB ○ ○ ○ 6 596 7 981

LED diodové světlomety vpředu:
– automatické nastavení výšky světel
– LED diodové denní svícení
– LED diodové světlomety vpředu
– standardní světlomety vzadu

PXF ○ ○ ○ 24 048 29 098

Manuální spuštění regenerace DPF:
– minimální doba použití 25 minut
– pro vozy s kratšími nájezdy
– lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic

9HC ○ ○ ○ 11 797 14 274

Multifunkční ukazatel "Plus":
– černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
– asistent rozpoznání únavy řidiče

ZEN ○ ○ ○ 5 390 6 522

Multifunkční ukazatel "Premium":
– barevný LCD displejem
– asistent rozpoznání únavy řidiče

ZEO ○ ○ ○ 8 647 10 463

Rozhraní pro připojení úpravců IP4:
– svorkovnice

IP4 ○ ○ ○ 2 555 3 092

Rozhraní pro připojení úpravců IS1:
– svorkovnice pod sedadlem řidiče
– bez možnosti programování
– bez mobilního rozhraní

IS1 ○ ○ ○ 1 996 2 415

Rozhraní pro připojení úpravců IS2:
– svorkovnice pod sedadlem řidiče
– programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939)
– monitoring druhé baterie
– bez telematiky

IS2 ○ ○ ○ 10 782 13 046

Rozhraní pro připojení úpravců IS3:
– svorkovnice pod sedadlem řidiče
– programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939)
– monitoring druhé baterie
– příprava pro telematiku

IS3 ○ ○ ○ 16 809 20 339

Standardní baterie a zesílený alternátor NY3 ○ ○ ○ 2 602 3 148

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Vnější zrcátka, konvexní:
– vysunutá ramena
– pro nástavby o šířce maximálně 2030 mm

ZB1 ○ ○ ○ 797 964

Vnější zrcátka, konvexní:
– delší vysunutá ramena
– pro nástavby o šířce maximálně 2200 mm

ZB2 ○ ○ ○ 1 150 1 392

Vyhřívané trysky ostřikovačů, indikátor:
– indikátor stavu kapaliny ostřikovačů

8W4 ○ ○ ○ 1 465 1 773

Zásuvka 230 V v prostoru řidiče:
– s funkcí dobíjení
– funkční i při vypnutém motoru
– s měničem napětí

9Z3 ○ ○ ○ 4 830 5 844

Zesílená baterie a alternátor NY4 ○ ○ ○ 5 523 6 683

Zesílená baterie a standardní alternátor NY5 ○ ○ ○ 1 956 2 367

Funkční výbava Vyhřívané trysky ostřikovačů:
– čelního skla

8W3 ○ ○ ○ 1 061 1 284

Nezávislé horkovzdušné topení:
– spínací hodiny
– přihřívač
– druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé 68 Ah (AGM), monitoring stavu
– dotankování vozu z výroby - 16 l
– nelze ovládat online prostřednictvím služeb We connect Plus

PW31Z3 ○ ○ ○ 54 496 65 940

Nezávislé horkovzdušné topení:
– spínací hodiny a dálkové ovládání
– přihřívač
– druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé 68 Ah (AGM), monitoring stavu
– dotankování vozu z výroby - 16 l
– nelze ovládat online prostřednictvím služeb We connect Plus

PW51Z3 ○ ○ ○ 61 056 73 878

Poloautomatická klimatizace:
– elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
– druhý výměník topení v prostoru pro cestující

KC2 ○ 37 279 45 108

Klimatizace/Topení

Přihřívač motoru 9M5 ○ ○ ○ 7 924 9 588

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Vodní přídavné topení:
– programovatelné se spínacími hodinami
– naftové nezávislé topení
– dotankování vozu z výroby - 14 l
– nelze ovládat online prostřednictvím služeb We connect Plus

7VE1Z3 ○ ○ ○ 29 273 35 420

Vodní přídavné topení s dálkovým ovl.:
– programovatelné se spínacími hodinami a s dálkovým ovládáním
– naftové nezávislé topení
– dotankování vozu z výroby - 14 l

7VL1Z3 ○ ○ ○ 35 833 43 358

Vzduchový filtr:
– pro prostředí s velkým výskytem prachu
– ukazatel nasycení filtru

1L2 ○ ○ ○ 2 870 3 473

16" kola ocelová C0E ○4 ○5 ○6 525 635

16" kola z lehké slitiny "Clayton":
– stříbrná
– středové kryty kol

Z3E ○4 ○5 ○22 15 080 18 247

17" kola ocelová:
– dodány se středovými kryty kol

CS4 ○4 ○5 ○22 18 102 21 903

○1 ○2 24 223 29 31017" kola z lehké slitiny "Aracaju":
– stříbrná
– středové kryty kol

Z0B
○4 ○5 ○22 41 865 50 657

17" kola z lehké slitiny "Devonport":
– stříbrná
– středové kryty kol

Z8F ○ ○ ○22 45 006 54 457

Bezpečnostní šrouby proti odcizení:
– pouze ve spojení s koly z lehkých slitin

1PB ○ ○ ○ 1 149 1 390

Bez plnohodnotného rezervního kola:
– samolepicí dojezdová sada Tire set

$G2$S3 ○ ○ ○ -1 974 -2 389

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
– nepřímé měření tlaku v pneumatikách
– upozornění při změně tlaku

7K1 ○ ○ ○ 1 584 1 917

Kola/Pneumatiky

Pneumatiky 215/60 R17 C 109/107 T:
– s optimalizovaným valivým odporem

Q32 ○4 ○5 ○6 Bez příplatku Bez příplatku

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
– s optimalizovaným valivým odporem

H67 ○4 ○5 ○6 Bez příplatku Bez příplatku

Pneumatiky 235/55 R17 103H XL:
– s optimalizovaným valivým odporem

I30 ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Pneumatiky celoroční 215/60 R17:
– hmotnostní/rychlostní index 109/107T nebo 104H
– s optimalizovaným valivým odporem

J13 ○ ○ ○ 3 987 4 824

○1 ○2 ○3 4 026 4 871Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T
– s optimalizovaným valivým odporem Q33

○4 ○5 ○6 8 522 10 312

Pneumatiky celoroční 215/65 R16 C 106/104 T:
– s optimalizovaným valivým odporem

Q31 ○4 ○5 ○6 3 986 4 823

Pneumatiky celoroční 235/55 R17 103H XL:
– s optimalizovaným valivým odporem

J70 ○ ○ ○ 3 814 4 615

Středové kryty kol 1NE ○4 ○5 ○6 Bez příplatku Bez příplatku

Loketní opěrka řidiče pro Komfortní paket PLUS 4S2 ○ 2 986 3 613

Potahy sedadel "Bricks" (látka) N0E ○ ○ ○ 2 555 3 092

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) $0A ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Potahy sedadel "Robusta" (robustní látka):
– sedadlo řidiče a spolujezdce z robustní látky "Robusta"
– sedadla v prostoru pro cestující z umělé kůže "Mesh"

N0R ○ ○ ○ 2 674 3 236

Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh" N2Q ○ ○ ○ 1 150 1 392

Sedadlo spolujezdce - dvojsed. bez lok.:
– uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
– bez loketní opěrky

$3D ○ ○ ○ -2 240 -2 710

Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo 3SH ○ ○ ○ -3 435 -4 156

Vyhřívání předních sedadel:
– odděleně nastavitelné

4A3 ○ ○ ○ 9 787 11 842

Sedadla

Vyhřívání sedadla pro řidiče:
– nastavitelné

4A1 ○ ○ ○ 4 895 5 923

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Výšk.nast.sed.vpředu s lok. opěrkami:
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce
– loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a jednosedadla spolujezdce
– nelze s dvojsedadlem spolujezdce - dodáno pouze jednosedadlo

3L34S13SH ○ ○ ○ 3 527 4 268

Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou:
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče
– nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče

3L14S2 ○ ○ ○ 4 203 5 086

Výškově nastavitelná sedadla:
– pro řidiče a spolujezdce
– loketní a bederní opěrky

ZS6 ○ ○ ○ 9 398 11 372

Aretovací systém pro sklopné zadní čelo valníku
– dvě ocelová lanka udržují sklopené čelo ve vodorovné poloze
– odnímatelná lanka

5T1 ○ ○ ○ 1 730 2 093

Dotankování paliva z výroby - 14 l 1Z3 ○ ○ 392 474

Lakované nárazníky v barvě vozu:
– lakované nárazníky v barvě vozu
– maska chladiče s jednou chromovou lištou

ZLS ○ ○ ○ 16 639 20 133

Obložení nákladového prostoru valníku:
– obložení bočnic a zadního čela
– voděodolná překližka 12mm

YMB ○ ○ 8 365 10 122

Příprava pro zadní světlomety 8SZ ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Zesílené tlumiče a pérování PLUS:
– tlumiče a pérování se zvýšeným maximálním zatížením přední nápravy na 1.710 kg
– celková hmotnost 3000 kg
– vyztužená ocelová kola 6,5J x 16

Z3P ○4 ○5 ○23 23 680 28 653

Vnější výbava

Zesílené tlumiče a pérování PLUS:
– tlumiče, pérování a stabilizátory se zvýšeným maximálním zatížením přední nápravy na 1.710 kg
– celková hmotnost 3000 kg
– vyztužená ocelová kola 6,5J x 16

Z3Q ○4 ○5 ○23 30 234 36 583

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Zesílené tlumiče a pérování PLUS:
– tlumiče a pérování se zvýšeným maximálním zatížením přední nápravy na 1.710 kg
– celková hmotnost 3000 kg
– vyztužená ocelová kola 7J x 17
– středové kryty kol
– zesílené nářadí a zvedák

Z4P ○4 ○5 23 680 28 653

Zesílené tlumiče a pérování PLUS:
– tlumiče a pérování se zvýšeným maximálním zatížením přední nápravy na 1.710 kg
– celková hmotnost 3000 kg
– vyztužená ocelová kola 7J x 17

Z4P ○23 23 680 28 653

○9 23 794 28 791

○3 24 190 29 270

Zesílené tlumiče a pérování PLUS:
– tlumiče, pérování a stabilizátory se zvýšeným maximálním zatížením přední nápravy na 1.710 kg
– celková hmotnost 3000 kg
– vyztužená ocelová kola 7J x 17

Z4Q

○22 54 028 65 374

8 úchytných ok v podlaze 6B4 ○ 360 436

Bederní opěrka řidiče el. nastavitelná 7P9 ○ ○ ○ 4 184 5 063

Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná 7P5 ○ ○ ○ 1 225 1 482

Bederní opěrky předních sedadel, el.:
– bederní opěrka řidiče a spolujezdce
– obě elektricky nastavitelné
– nelze pro dvojsedadlo spolujezdce

7P8 ○ ○ ○ 8 438 10 210

Vnitřní výbava

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

7P4 ○ ○ ○ 2 439 2 951

Záruka/servis Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000:
– 2 + 3 roky / 200 000 km
– platí co nastane dříve
– prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny
– 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)
– v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho,

co nastane dříve

EJ8 ○ ○ ○ 15 203 18 396

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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17" podvozek a 17" brzdy:
– vyžaduje kola 17" nebo větší

2E4 ○4 ○5 ○6 3 018 3 652

Bez označení modelu, označení motorizace 0NA ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Celková hmotnost vozidla 3000 kg 0WQ ○ ○ ○22 18 132 21 940

Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky:
– digitální tachograf druhé generace
– pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou

9NP ○ ○ ○ 18 902 22 871

Digitální tachograf "Smart TCO":
– digitální tachograf druhé generace

9NI ○ ○ ○ 17 117 20 712

Konsola na přístrojové desce s 1-DIN šachtou:
– otvory pro umístění dodatečných spínačů

5FD ○ ○ ○ 1 329 1 608

Kuřácké provedení - zapalovač a popelník 9JC ○ ○ ○ 937 1 134

Lapače nečistot vpředu a vzadu 6N2 ○ ○ ○ 3 852 4 661

Odkládací boxy pod nákladovým prostorem vpravo a vlevo
– možnost uzamčení
– nosnost 40 kg každého boxu

YKS ○ 24 419 29 547

Odpružení/tlumiče pro špatné vozovky 1BB ○ ○ ○23 11 794 14 271

Ochrana proti podjetí na bocích 0S4 ○ ○ ○ 4 348 5 261

Palivová nádrž 80 l (diesel) 0F5 ○ ○ ○ 1 575 1 906

Příprava pro tažné zařízení
– včetně stabilizace přívěsu

1D7 ○ ○ ○ 5 182 6 270

Tažné zařízení - pevné:
– včetně stabilizace přívěsu

1D1 ○ ○ ○ 15 883 19 218

Valník se sníženou nakládací hranou:
– podběhy zasahují do ložné plochy
– sklopné hliníkové bočnice a zadní čelo
– kotvící oka pro upevnění nákladu

ZP2 ○ 4 432 5 363

○7 ○8 23 794 28 791

○1 ○2 24 190 29 270

Ostatní

Zesílené odpružení:
– zesílené odpružení a tlumiče (heavy duty)
– celková hmotnost 3 000 kg
– zesílená přední náprava, zatížení až 1710 kg
– vyztužená ocelová kola 7J x 17"

Z4Q

○24 ○25 54 028 65 374

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Zesílené stabilizátory vpředu i vzadu:
– pérování a tlumiče standardní

2MF ○ ○ ○22 6 959 8 420

Zesílené tlumiče a stabilizátory:
– vpředu a vzadu

2MG ○ ○ ○23 11 437 13 839

Zesílené tlumiče vpředu a vzadu 2ML ○ ○ ○23 1 407 1 702

Service - 5 let/120 000 km:
– platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9E ○ ○ ○ 40 091 48 510

Service - 5 let/120 000 km - akční:
– platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$C1$9E ○ ○ ○ 27 012 32 685

Service - 5 let/150 000 km:
– platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9F ○ ○ ○ 52 472 63 491

Servisní balíčky

Service - 5 let/150 000 km - akční:
– platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$C1$9F ○ ○ ○ 39 393 47 666

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Service - 5 let/ 90 000 km:
– platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9D ○ ○ ○ 26 157 31 650

Service - 5 let/ 90 000 km - akční:
– platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$C1$9D ○ ○ ○ 13 078 15 824

Service ČR+EU - 5 let/120 000 km:
– platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat u autorizovaných partnerů v ČR i v zahraničí (ve státech Evropské unie).
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$8B ○ ○ ○ 60 138 72 767

Service ČR+EU - 5 let/150 000 km:
– platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat u autorizovaných partnerů v ČR i v zahraničí (ve státech Evropské unie).
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$8C ○ ○ ○ 78 708 95 237

Service ČR+EU - 5 let/ 90 000 km:
– platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

– Služby lze čerpat u autorizovaných partnerů v ČR i v zahraničí (ve státech Evropské unie).
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$8A ○ ○ ○ 39 238 47 478

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Service Plus - 5 let/120 000 km:
– platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility

– dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla:

– výměna stírátek
– spojka (běžné opotřebení spojky)
– brzdové destičky a brzdové kotouče
– výměna rozvodového řemenu
– výměna baterie
– odpružení a tlumení
– výfukový a palivový systém
– poloosy
– řemeny
– systém chlazení
– drobný pomocný materiál
– doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly
– dezinfekci a případné doplnění klimatizace
– kontrolu vozidla před STK
– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9Q ○ ○ ○ 85 135 103 013

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Service Plus - 5 let/150 000 km:
– platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility

– dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla:

– výměna stírátek
– spojka (běžné opotřebení spojky)
– brzdové destičky a brzdové kotouče
– výměna rozvodového řemenu
– výměna baterie
– odpružení a tlumení
– výfukový a palivový systém
– poloosy
– řemeny
– systém chlazení
– drobný pomocný materiál
– doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly
– dezinfekci a případné doplnění klimatizace
– kontrolu vozidla před STK
– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9R ○ ○ ○ 114 505 138 551

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Je
dn

ok
ab

in
a 

kr
át

ký
 ro

zv
or

Je
dn

ok
ab

in
a 

dl
ou

hý
 ro

zv
or

D
vo

jk
ab

in
a 

dl
ou

hý
 ro

zv
or

Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Service Plus - 5 let/ 90 000 km:
– platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru,

vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru
(naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility

– dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla:

– výměna stírátek
– spojka (běžné opotřebení spojky)
– brzdové destičky a brzdové kotouče
– výměna rozvodového řemenu
– výměna baterie
– odpružení a tlumení
– výfukový a palivový systém
– poloosy
– řemeny
– systém chlazení
– drobný pomocný materiál
– doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly
– dezinfekci a případné doplnění klimatizace
– kontrolu vozidla před STK
– Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.
– Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9P ○ ○ ○ 50 469 61 067

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Poznámky
1) Platí pouze pro motorizace SJE1H7W0, SJE1H9W0

2) Platí pouze pro motorizace SJL1H7W0, SJL1H9W0

3) Platí pouze pro motorizace SJD1H7W0, SJD1H9W0

4) Neplatí pro motorizace SJE1H7W0, SJE1H9W0

5) Neplatí pro motorizace SJL1H7W0, SJL1H9W0

6) Neplatí pro motorizace SJD1H7W0, SJD1H9W0

7) Platí pouze pro motorizace SJE1F5W0, SJE1F9W0

8) Platí pouze pro motorizace SJL1F5W0, SJL1F9W0

9) Platí pouze pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0

10) Platí pouze pro motorizace SJE1H9W0

11) Platí pouze pro motorizace SJL1H9W0

12) Platí pouze pro motorizace SJD1H9W0

13) Platí pouze pro motorizace SJE1E2W0, SJE1F1W0

14) Platí pouze pro motorizace SJL1E2W0, SJL1F1W0

15) Platí pouze pro motorizace SJD1E2W0, SJD1F1W0

16) Platí pouze pro motorizace SJE1D2W0, SJE1F7W0, SJE1H7W0

17) Platí pouze pro motorizace SJL1D2W0, SJL1F7W0, SJL1H7W0

18) Platí pouze pro motorizace SJD1D2W0, SJD1F7W0, SJD1H7W0

19) Platí pouze pro motorizace SJE1F5W0, SJE1F9W0, SJE1H9W0

20) Platí pouze pro motorizace SJL1F5W0, SJL1F9W0, SJL1H9W0

21) Platí pouze pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0, SJD1H9W0

22) Neplatí pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0, SJD1H7W0, SJD1H9W0

23) Neplatí pro motorizace SJD1F5W0, SJD1F9W0

24) Neplatí pro motorizace SJE1F5W0, SJE1F9W0, SJE1H7W0, SJE1H9W0

25) Neplatí pro motorizace SJL1F5W0, SJL1F9W0, SJL1H7W0, SJL1H9W0

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Přehled laků
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Cena Kč bez DPH Cena Kč vč. DPH

Bílá Candy B4B4 ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Červená Kirsch 4B4B ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Oranžová E3E3 ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Šedá Ascot 6U6U ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

základní laky

Šedá Pure J2J2 ○ ○ ○ Bez příplatku Bez příplatku

Béžová Mojave metalíza 1B1B ○ ○ ○ 19 902 24 081

Bronzová Copper metalíza 5A5A ○ ○ ○ 19 902 24 081

Červená Fortana metalíza I9I9 ○ ○ ○ 19 902 24 081

Modrá Ravenna metalíza 5Z5Z ○ ○ ○ 19 902 24 081

Modrá Starlight metalíza 3S3S ○ ○ ○ 19 902 24 081

Stříbrná Reflex metalíza 8E8E ○ ○ ○ 19 902 24 081

Šedá Indium metalíza X3X3 ○ ○ ○ 19 902 24 081

metalické laky

Zelená Bay Leaf metalíza C4C4 ○ ○ ○ 19 902 24 081

laky s perleťovým efektem Černá Deep perleťový lak 2T2T ○ ○ ○ 19 902 24 081

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Technické údaje

2,0 TDI 2,0 TDI 2,0 TDI 4MOT 2,0 TDI 2,0 TDI 4MOT 2,0 TDI 2,0 TDI 4MOT 2,0 TDI

Výkon (kW) 66 81 110 110 110 110 150 150

Zdvihový objem (ccm) 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968

Počet válců 4 4 4 4 4 4 4 4

Pohon Přední pohon Přední pohon Pohon všech kol Přední pohon Pohon všech kol Přední pohon Pohon všech kol Přední pohon

Převodovka Manuální 5 st. Manuální 5 st. Aut. DSG7 Manuální 6 st. Manuální 6 st. Aut. DSG7 Aut. DSG7 Aut. DSG7

Max. rychlost 140/138 151/148 163/161 167/165 164/162 166/164 185/182 188/185

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Komb. spotřeba 6.7/6.6 6.7/6.6/6.8 7.3/7.2 6.4/6.3/6.5 7.4/7.3 6.3/6.2/6.4 7.2/7/7.3 6.9/6.8/0

Spotřeba ve městě 7.8 7.8/7.7 7.8/7.7 7.5/7.4 8.3 6.9/6.8 8.3/8/8.2 8.1/7.9/0

Spotřeba mimo město 6/5.9/6.2 6/6.2 7/6.9/7.1 5.8/5.7/5.9 6.8/6.9 6/5.9/6.1 6.6/6.5/6.8 6.2/6.1/0

Emise CO2 195/194/200 204/201/209 230/226/232 202/199/205 214/210/216 209/206/213 237/234/239 220/218/0

Emisní norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Délka 5500/5100 5500/5100 5500/5100 5500/5100 5500/5100 5500/5100 5500/5100 5500/5100

Šířka 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994

Výška 1960/1948 1960/1948 1960/1948 1960/1948 1960/1948 1960/1948 1960/1948 1960/1948

Rozvor 3400/3000 3400/3000 3400/3000 3400/3000 3400/3000 3400/3000 3400/3000 3400/3000

Celková přípustná
hmotnost

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Celková přípustná
hmotnost
nebržděného přívěsu

750 750 750 750 750 750 750 750

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou
ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a
podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání.
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Transporter 6.1 podvozek
Změny vyhrazeny.
Vydáno dne 19. 10. 2021
www.vw-uzitkove.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že některé výbavy podléhají pevným kombinačním pravidlům a/nebo je nelze vzájemně kombinovat. Pouze Váš dealer značky Volkswagen Užitkové vozy může zkontrolovat potřebné
náležitosti kombinací a také správnost a kompletnost údajů v objednacím systému, který má k dispozici. Informace v tomto prospektu ohledně cen, technických detailů a výbav odpovídají stavu v době jeho vydání.
Změny modelových variant, položek výbavy a rozsahu sériové výbavy, hodnot spotřeby a emisí a změny cen jsou vyhrazeny. Před uzavřením kupní smlouvy se prosím informujte o přesném rozsahu položek výbavy,
respektive o sériové výbavě, hodnotách spotřeby a emisí a také o ceně Vašeho vozu. Výbavy a technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.


