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CADDY FAMILY

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

Įranga
2.0 TDI, 6 DSG, 150 ZS, Euro 6

Oro kondicionierius
Signalizacijos sistema su autonomine sirena,
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai
Prisijungimo galimybių paketas, skirtas radijo sistemai
"Composition Audio", mobiliojo telefono sąsaja
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu
ratlankiu
Plastikiniai kėbulo spalvos bamperiai
Mažasis odos paketas
– Oda aptrauktas vairas
– Oda aptraukta rankinio stabdžio svirtis
– Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

Veiklos nuomos sąlygos
Pirma įmoka
Įprasta kaina, EUR su PVM
Speciali kaina, EUR su PVM
Nuolaida

0%
32 349 €
26 199 €
6 150 €

Periodas
Automobilio likutinė vertė
Kasmėnesinė įmoka

5 metai, 100 000 km
34%
325,43 €

Caddy Family bazinė įranga
Išorės įranga

Vidaus įranga

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Lubų apmušimas

Kėbulo spalvos

– Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje

– išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

ir keleivių skyriuje

– durų rankenos

Mažasis odos paketas

Plastikiniai kėbulo spalvos bamperiai

– Oda aptrauktas vairas

Šildomas galinis langas

– Oda aptraukta rankinio stabdžio svirtis

Galinis dangtis su šildomu langu

– Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje

Suvyniojamas ir išimamas bagažinės uždangalas

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje

Skydeliai nuo saulės kairėje ir dešinėje vairuotojo kabinoje,

Šoniniai langai (nejudantys) krovinių/keleivių skyriaus kairėje

įskaitant makiažo veidrodžius

ir dešinėje

Vidurinė konsolė su viduriniu ranktūriu ir 3 gėrimų laikikliais

Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas

(2 priekyje ir 1 gale)

– Šilumą izoliuojantys žalsvi stiklai keleivių/krovinių skyriuje

Komfortiški šoniniai apmušimai keleivių skyriuje

Plieniniai ratlankiai 6J x 15 (ne Caddy Maxi)

Komfortiškos sėdynės vairuotojo kabinoje

– Padangos 195/65 R15 91T

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje

– Viso dydžio ratų gaubtai

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Kutamo"

Plieniniai ratlankiai 6J x 16 (tik Caddy Maxi)

Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu

– Padangos 205/55 R16 94H

ir užrakinamu dangčiu

– Viso dydžio ratų gaubtai

Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje (ne Caddy Maxi)

Funkcinė įranga

Saugumo įranga

Elektros paketas I

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

– Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku valdymu

– 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai

ir apsauga nuo užspaudimo

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

– Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

– Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

Kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

– Stalčius po kairiąja priekine sėdyne

Elektroninė stabilizavimo programa ESP

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu

– įskaitant ABS, ASR, EDS

valdymu

Įkalnės asistentas

Rankiniu būdu valdoma šildymo sistema

Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

Oro kondicionierius

Centrinis užraktas

– Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu

– Elektroninis imobilizatorius

ir užrakinamu dangčiu
Papildomas šildymas
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Multifunkcinis ekranas "Plus"
Radijo sistema "Composition Audio"
– 4 garsiakalbiai
Prisijungimo galimybių paketas, skirtas radijo sistemai
"Composition Audio"
– Mobiliojo telefono sąsaja
12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje

Serviss
Automobilio literatūra lietuvių kalba

Garantija
4 metų arba 120 000 km garantija

Volkswagen Leasing – veiklos nuomos paslaugą teikia AB DNB bankas
Mišrios degalų sąnaudos – 5 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 132 g/km.

