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Multivan
FAMILY

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

Įranga
Multifunkcinis ekranas

2.0 TDI, 7 DSG, 150 ZS, Euro 6

Oda aptrauktas vairas. Oda aptrauktos dalys: pavarų
perjungimo svirties rankena
7 sėdimos vietos, 2 pasukamosios sėdynės, nustatomos
išilgine kryptimi bėgelių sistemoje, antroje sėdynių eilėje
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu.
Užrakinimo apsauga ir valdymas iš vidaus
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga.
Autonominė sirena. Apsauga nuo nutempimo
Pastovaus greičio palaikymo sistema
ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo
taškai nuo antros iki ketvirtos sėdynių eilės
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu
Oro kondicionierius "Climatronic":
– Antrasis garintuvas
– Lubų apmušimas su ortakiais
– Antrasis šildytuvas
ir papildomi valdymo
elementai keleivių skyriuje
Radijo sistema "Composition Audio"
– Vienspalvis ekranas
– AUX-IN sąsaja
– 4 garsiakalbiai po 20 W – USB jungtis
– SD kortelių skaitytuvas – "Bluetooth®"

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

0%
41 188€
36 829€
6 359 €

Periodas
Automobilio likutinė vertė
Kasmėnesinė įmoka

5 metai, 100 000 km
35%
451,71 €

Multivan Family bazinė įranga
Išorės įranga

Vidaus įranga

Metallic, "Pearl effect" spalva

Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Specialus triukšmų viduje slopinimas

Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 1 chromuota

Kišenės vairuotojo kabinos duryse su 2 skyriais kiekvienoje ir

apdailos juosta

integruotais butelių laikikliais ir dugno įdėklais

Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai

Kairiosios ir dešiniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje

Galinis langas (standartinis šildomas stiklas)

aukščio reguliavimas

– Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema

Kempingo stalas (naudojimui viduje ir išorėje)

Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje

Oda aptrauktas vairas

Galinis dangtis su šildomu langu

– Oda aptrauktos dalys: pavarų perjungimo svirties rankena

Kėbulo spalvos bamperiai

Įlipimo apšvietimas duryse vairuotojo kabinoje ir slankiosiose

Plieniniai ratlankiai 6.5J x 16

duryse keleivių skyriuje

– Padangos 215/65 R16 C106/104T

Vidaus įranga

– Viso dydžio gaubtai 16"" ratlankiams

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Kutamo"
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje
– Plastikinis apmušimas keleivių skyriuje
Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje, pirmoje sėdynių eilėje
– Su juosmens atramos reguliavimu
2 pasukamosios sėdynės, nustatomos išilgine kryptimi bėgelių
sistemoje, antroje sėdynių eilėje
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo
mechanizmu ir daiktadėže trečioje sėdynių eilėje
(ne su ilga ratų baze)

Funkcinė įranga

Saugumo įranga

Elektrinis papildomas šildymas

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės

Elektriniai langų kėlikliai

– Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

Pastovaus greičio palaikymo sistema

– Diržų įtempėjai šoninėms sėdimosioms vietoms"

Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

– Antroji šildymo sistema

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)

– Vėdinimo sistema keleivių skyriuje

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga

Radijo sistema "Composition Audio"

– Autonominė sirena

– Vienspalvis ekranas

– Apsauga nuo nutempimo

– 4 garsiakalbiai po 20 W

ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai nuo

– SD kortelių skaitytuvas

antros iki ketvirtos sėdynių eilės

– AUX-IN sąsaja

Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje

– USB jungtis

Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDL sistemos

Mobiliojo telefono sąsaja

– Įkalnės asistentas

Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

Vairo stiprintuvas bei aukščio ir atstumo kryptimis nustatoma

– Užrakinimo apsauga ir valdymas iš vidaus

vairo kolonėlė

12 voltų kištukiniai lizdai

Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir

Multifunkcinis ekranas

padangų sandarinimo priemonė

Oro kondicionierius "Climatronic":

– Įrankių komplektas ir domkratas

– Antrasis garintuvas
– Antrasis šildytuvas
– Lubų apmušimas su ortakiais ir papildomi valdymo
elementai keleivių skyriuje
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

Servisas
Automobilio literatūra lietuvių kalba

Garantija
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km

Volkswagen Leasing – veiklos nuomos paslaugą teikia AB DNB bankas
Mišrios degalų sąnaudos – 6,1 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 158 g/km

