ЦЕНОВНИК

MULTIVAN
Цена EUR
со
ДДВ+Царин
а+Акциза

Менувач

CO2
(g/km
комбин.)

Код

kW

Вкупна тежина (kg)

Multivan
Comfortline
кратко растојание

2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG

5-степен
6-степен
4MOTION® 6-степен
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG

198
200
213
213
226
213
227

SHMGE2
SHMGF1
SHMGF5
SHMGF7
SHMGF9
SHMGM7
SHMGM9

75
110
110
110
110
146
146

3000
3000
3080
3000
3080
3000
3080

€ 41,884
€ 44,086
€ 48,959
€ 47,412
€ 51,763
€ 52,168
€ 55,999

2,596,796 ден.
2,733,319 ден.
3,035,439 ден.
2,939,568 ден.
3,209,313 ден.
3,234,419 ден.
3,471,959 ден.

Multivan
Comfortline
долго растојание

2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG

5-степен
6-степен
4MOTION® 6-степен
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG

200
204
215
217
228
216
230

SHNGE2
SHNGF1
SHNGF5
SHNGF7
SHNGF9
SHNGM7
SHNGM9

75
110
110
110
110
146
146

3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080

€ 45,966
€ 48,892
€ 53,492
€ 51,567
€ 56,317
€ 56,349
€ 60,618

2,849,916 ден.
3,031,324 ден.
3,316,490 ден.
3,197,132 ден.
3,491,651 ден.
3,493,611 ден.
3,758,336 ден.

Multivan
Highline

2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG

6-степен
4MOTION® 6-степен
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG

202
214
215
227
214
228

SHMHF1
SHMHF5
SHMHF7
SHMHF9
SHMHM7
SHMHM9

110
110
110
110
146
146

3000
3080
3000
3080
3000
3080

€ 54,485
€ 58,591
€ 57,595
€ 61,435
€ 61,896
€ 66,222

3,378,053 ден.
3,632,623 ден.
3,570,863 ден.
3,808,965 ден.
3,837,570 ден.
4,105,739 ден.

МОДЕЛИ

Работна зафатнина

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителителни опции/или не можат
да се комбинираат
Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за
комбинирање на дополнителните опции и да ја провери порачката во системот порачки.
TDI® и 4MOTION® се запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.
Наведеното во оваа листа одговара на оригиналните информации како и податоците од ценовникот.
Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.
Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.
Цените во ценовникот се од информативен карактер со препорачана малопродажна цена
Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.

Internal

#

Делумно поцинкувана каросерија
Браници, ретровизори и рачки на вратите во боја на возилото
Решетка за ладење, црна, со пет хром лајсни
Решетка за ладење, црна, со пет хром лајсни, дополнителна хром лајсна на долната решетка
Две врати во возачка кабина
Странична лизгачка врата во патничкиот простор, десно
Електрично управување со лизгачката врата десно со серво затварање
Странична лизгачка врата во патничкиот простор, лево
Електрично управување со лизгачката врата лево со серво затварање
Осветлување во прагот на вратите во кабина и во лизгачките врати во патничкиот простор
Термоизолациони зелено тонирани стакла
Затемнети стакла во патничкиот простор
Роло завеси за страничните прозори
Задна единечна летачка врата со грејан прозор и брисач
Серво затварање-притегнување на задната единечна врата
Халогени светла со двојна оптика
LED фарови со LED дневни светла
Регулирање на височината на фаровите
Автоматско регулирање на височината на фаровите
Дневни светла активирани постојано
Светла за магла во браникот со светла за осветлување на кривините
Задно светло за магла и трето стоп светло
ESP - електронска стабилизирачка програма
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките
ASR - контрола на пролизгување
EDL - електронско блокирање на диференцијалот
BA - асистенција при кочење
Hill Hold - Помош при тргнување на нагорнина
Асистенција при страничен ветер
Start-stop систем си регенеративно сопирање (за EURO 6 мотори)
SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија (за EURO 6 мотори)
Резервоар 13l за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® (за EURO 6 мотори)
Детекција на замор
Борд компјутер "Premium" со дисплеј во боја
Дигитална инструмент табла
Темпомат - систем за регулирање на брзината
Електромеханички сервоуправувач (Servotronic), регулиран по висина и длабочина
Алуминиумски фелни "Clayton" 6.5J x 16, поклопци за ал. Фелни - не кај 2.0 TDI 146kW и кај 4MOTION
Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17, сребрени, поклопци за ал. Фелни - кај долго растојание
Алуминиумски фелни "Aracaju" 7J x 17, сребрени, поклопци за aлуминиумски фелни
Сет за поправка наместо резервна гума
Динамичко подвозје, спуштено за 20mm
Воздушни перничиња за возач и совозач
Странични и завесни воздушни перничиња за возач и совозач
Електронска заштита имобилајзер "Transponder"
Централно заклучување со далечинско управување
Алармен уред со сензор и внатрешно надгледување, сирена и сензор против влечење
Електрика на предни прозори
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење
Радио систем "Composition Colour" сo 6.5" екран во боја, 6 звучници, 2 USB приклучок
Навигациски систем "Discover Media" сo сo 8" екран во боја, 6 звучници, 2 USB приклучоци, App-Connect со можност за
безжично поврзување, гласовни команди
Подготовка за мобилен телефон
Волан и рачна кочница пресвлечени со кожа
Мултифункционален кожен волан
Сензор за дожд
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", вентилација и втор грејач во патничкиот простор
Климатроник 3-зонска клима со дополнително управување за патничкиот простор
Филтер за полен и прав
Дополнителен грејач
Park Assist со паркинг сензор, позади и напред и за странична заштита
Комфорни седишта во кабина
Висинско подесување, раконаслони и наслони за слабина на седиштата во кабина
Две ротирачки седишта во првиот патнички ред со можност за поместување по шини
Тројна клупа во вториот ред патнички простор со можност за поместување по шини
Наслони за глава со подесување по висина
Облагање на седиштата во штоф "Circuit"
Обложување на седиштата со Artvelour микрофибер во средишниот дел и со еко кожа на краевите
Греење на возачкото и сувозачкото седиште со посебна регулација
Теписон на подот во кабината, груб теписон во патничкиот простор
Преклопна масичка лево во патничкиот простор (не може кај долго растојание)
Мултифункционална масичка во средината на оделни шини
Роло поклопец на багажниот простор (не може кај долго растојание)
Осветлување на внатрешноста - Multivan концепт
Child-lock на лизгачките врати во патничкиот простор со електрична контрола
Брисачи со регулирани интервали
 - сериски, - опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата

Internal

#

Comfortline

Highline
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