Понуда за:

Caddy 2.0 TDI

Тип
Модел

Пикап Caddy 4 2.0 TDI Товарно
(SAAA32)

A. Технички карактеристики:
Модел :

Мотор:
Број на цилиндри:
Зафатнина на моторот:
Моќност: kW (KS):
Менувач:
Погон:
Максимална брзина:
Потрошувачка на гориво (градска, отворено, комбинирана):
Капацитет на резервоар:
Капацитет на резервоар за AdBlue:
Емисија на издувни гасови:
Меѓуоскино растојание:
Носивост:
Волумен во товарниот простор ;
Боја на возилото:
Потекло:
Карактеристики на товарниот простор:
Должина:
Ширина:
Висина:

(SAAA32)

2.0 l TDI
4
1,968 cm3
55 (75)
5-степен мануелен
напред
152 km / h
(5,7/ 4,2/ 4,7) l/100 km
55 l
9l
Euro 6
2,682 mm
741 – 574 kg
3.2 m3
Бела
СР Германија

1,779 mm
1,556 mm
1,244 mm

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ

Продажна цена до
регистрација со платени
давачки

B. Цена за 1 (едно) возило без ДДВ:

16.200,00 €

C. ДДВ за возилото :

2.916,00 €

D. Вкупна цена за 1 (едно) возило со вклучено ДДВ :

19.116,00 €

E. ПРЕПОРАЧАНА ЦЕНА СО ДДВ_3-2-0 :

17.300,00 €

Напомена: Овие возила се со поврат на ДДВ.

F. Опрема вклучена во возилото:
- ESP електронска стабилизирачка програма
- ABS систем на кочници
- EDL електронска блокада на дигеренцијалот
- ASR електронски уред законтола на пролизгување при старт со возилото
- EBC контрола на моторно кочење
- Помош при тргнување по нагорнина
- Start- Stop систем - BMT (Blue Motion Технологија)
- EURO 6 so SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија
®
- Резервоар за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue od 9l за досег од околу 6000km
- Диск сопирачки, напред и позади
- Серво управувач - електромеханички
- Регулирање на воланот по висина и длабочина
- Аир баг воздушно перниче за возач
- Дневни светла
- Трето стоп светло
- “Транспондер” електронска заштита
- Централно заклучување со далечинско управување
- Две врати возачка кабина
- Странична лизгачка врата за товарен простор, десно
- Две седишта во возачката кабина подесиви по должина
- Фабричко обложување на седиштата "Place"
- Сигурносни појаси на три точки за седиштата
- Наслони за глава за седиштата
- Преграда пластична полна по целата висина
- 6 алки за обезбедување на товар во товарниот простор
- До пола обложени страници во товарниот простор со фибер плоча
- Светла во товарниот простор кои што се активираат со отварање на вратите
- Челични бандажи 6J x 15
- Гуми 195/65 R15 91T
- Звучен сигнал - активирани светла
G. Дополнителна опрема вклучена во цената и во возилото :
- Резервна гума во нормална големина под возилото
- Гумена облога на подот на товарниот простор
- Радио уред "Composition Audio" со два звучника
- Надворешни ретровизори со електрично подесување загревање
- Електрика на предни прозори
- Фиока со заклучување кај совозачот
- Клима уред CLIMATIC
- Задна врата застаклена двокрилна (асиметрично поделена),фолија непрозрачно стакло
Плаќање:
- 100 % Пред превземање и царинење на возилата
Рок на испорака:
- Возилата се на лагер и достапни за испорака веднаш
Гаранција:
- Две години гаранција без ограничување на поминати километри
- Три години гаранција на лак
- Дванаесет години гаранција против корозија на каросеријата
Постгарантен период:
- Две години гаранција за оригиналните резервни делови на VOLKSWAGEN, без ограничување на километража
- Две години гаранција на сите сервисни услуги
- 15 години снабдување со оригинални резервни делови по истекот на моделот
Обезбеден е:
- Овластен сервис
- Оригинални резервни делови
- Редовно пост - продажно следење на возилото, сервисирање на секои 15.000 км
- Дилерска и сервисна мрежа
Порше Македонија
Продукт Менаџер, Комерцијални возила
Владимир Николовски

DIMENZIONALNI KARAKTERISTIKI
Me|uoskino rastojanie 2.681 mm

TOVARNO
Nadvore{ni dimenzii
Dol`ina
[irina
Visina

4.408 mm
1.793 mm
1.823 mm

Tovaren prostor
Dol`ina
[irina
Visina
[irina (me|u podkrila)
Volumen

1.779 mm
1.556 mm
1.244 mm
1.170 mm

Me|uoskino rastojanie
Me|uoskino rastojanie
Vkupna te`ina 1.6 TDI
Korisna nosivost 1.6 TDI

3.2 m3

Vle~ewe na prikolka 1.6 TDI

2.682 mm
2.089-2,277 kg
741 – 574 kg

ko~ena /neko~ena

1.400/720 kg

