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CADDY PROFI

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

Caddy Kasten Profi
2.0 TDI, 5 MAN, 75 AG, Euro 6
Keliamoji galia (kg) 658

Caddy Kombi Profi
Kasmėnesinė

nuo

2.0 TDI, 5 MAN, 75 AG, Euro 6
Keliamoji galia (kg) 688

įmoka

221 €

Kasmėnesinė

nuo

įmoka

224 €

Caddy
Kasten Profi

Caddy
Kombi Profi

Pirma įmoka

0%

0%

Įprasta kaina, EUR su PVM

21 135 €

21 522 €

Speciali kaina, EUR su PVM

17 794 €

18 053 €

Nuolaida

3 341 €

3 469 €

Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu
ir užrakinamu dangčiu

Periodas

5 metai, 100 000 km

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

Automobilio likutinė vertė

34%

34%

Radijo sistema "Composition Audio"
(2 garsiakalbiai)

Kasmėnesinė įmoka

221 €

224 €

Įranga

Veiklos nuomos sąlygos

Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku
valdymu ir apsauga nuo užspaudimo
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai
galinio vaizdo veidrodžiai
Oro kondicionierius

Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su
langų angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu
ratlankiu

Caddy matmenys

Caddy Kasten Profi

Caddy Kombi Profi

Krovinių skyriaus plotis, min./maks.

(mm)

1,170/1,556

1,168/1,190

Kelio prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga)

(mm)

155

155

Krovinių skyriaus laiptelis virš stacionaraus lygio (mm)

(mm)

577

575

Transporto priemonės aukštis

(mm)

1,823

1,822

Krovinio aukštis

(mm)

1,244

1,230

Krovinių skyriaus grindų ilgis (už Kombi profi 1-os, 2-os ir 3-ios sėdynių eilės)

(mm)

1,779

1,781/1,095/224

Pravažumo kampas, priekyje/gale

(°)

17,1/17,3

15.7/17.5

Išilginio pravažumo kampas

(°)

14,0

13.5

Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis

(mm)

701 x 1,097

701 x 1,086

Galinės durys, plotis x aukštis

(mm)

1,183 x 1,134

1,183 x 1,134

2-/5-7- vietų automobilio krovinių/keleivių skyriaus tūris
Krovinių skyriaus tūris
Mažiausias posūkio spindulys, apytikriai

Caddy bazinė įranga
Išorės įranga

Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų
angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės
Šildomas galinis langas
Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje
Šoniniai langai (nejudantys) krovinių/keleivių skyriaus kairėje
ir dešinėje
Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas

(m3)[l]

3,2/0,9/0,2 [3,200/918/190]

(m3)

3,2

(m)

11,1

11,1

Caddy Kasten Profi

Caddy Kombi Profi

Vidaus įranga

Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje
– Apmušimas iš medienos plaušų plokštės krovinių/keleivių skyriuje
Vidurinė konsolė su 4 gėrimų laikikliais (2 priekyje ir 2 gale)
Komfortiškos sėdynės vairuotojo kabinoje
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje
Aukšta skiriamoji sienelė be lango
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin"
Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje (ne Caddy Maxi)

– Šilumą izoliuojantys žalsvi stiklai keleivių/krovinių skyriuje
Plieniniai ratlankiai 6J x 15
– Padangos 195/65 R15 91T

Saugumo įranga

Funkcinė įranga

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

Elektros paketas I

– 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai

– Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku valdymu ir apsauga

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

nuo užspaudimo

– Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

– Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu valdymu

Elektroninė stabilizavimo programa ESP

Oro kondicionierius

– įskaitant ABS, ASR, EDS

– Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu

Įkalnės asistentas

ir užrakinamu dangčiu

Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

Padangų remonto komplektas (tik 4Motion, CNG*)

Centrinis užraktas

– 12 voltų kompresorius

– Elektroninis imobilizatorius

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Radijo sistema "Composition Audio"
– 2 garsiakalbiai
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

Servisas
Automobilio literatūra lietuvių kalba

Garantija
4 metų arba 120 000 km garantija

Volkswagen Leasing – veiklos nuomos paslaugą teikia AB DNB bankas
Caddy Kasten Profi. Mišrios degalų sąnaudos – 4,5 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 117 g/km.
Caddy Kombi Profi. Mišrios degalų sąnaudos – 4.6 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 119 g/km.

