Понуда за:

Caddy 4 Life

Trendline Plus - 5 седишта
Тип:
Модел:

Caddy- 4 Life Trendline 2.0 TDI Diesel

A. Технички карактеристики:
Модел :

Мотор:
Број на цилиндри:
Зафатнина на моторот:
Моќност: kW (KS):
Менувач:
Погон:
Максимална брзина:
Потрошувачка на гориво (Градска/Меѓуградска/Тотал):
Капацитет на резервоар:
Меѓуоскино растојание:
Боја на возилото:
Потекло:

(SABT22N1)

2.0 TDI Common Rail
4

3

1,968 cm
75 (102)
5-Мануелен
напред
172 km / h
5.3/4.1/4.6 l/100 km
55 l
2,682 mm
Бела
СР Германија

B. Карактеристики на патничкиот простор:
Волумен: (на багажникот под полицата) --------------- 750 l
Волумен: (на багажниот простор) -----------------------3.030 l
Ширина: -------------------------------------------------- 1.120 до 1136 mm
Висина: --------------------------------------------------- 1.233 mm

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ
C. Цена за 1 (едно) возило без ДДВ:
D. ДДВ за возилото :
E. Вкупна цена за 1 (едно) возило :

ПРЕПОРАЧАНА ЦЕНА СО ДДВ_3-2-0 :
Напомена: Овие возила се со право на поврат на ДДВ

Продажна цена до
регистрација со платени
давачки
19.222,00 €
3.460,00 €

23.176,00 €
19.500,00 €

F. Опрема вградена 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
- Hill Hold
- Start- Stop систем
- EURO 6 so SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologija
- Капацитет од 9 литри,досег: приближно 6,000 км
- Серво управувач електромеханички
- Централно трето стоп светло
- “Транспондер” електронска заштита
- Хидрауличен кочен систем (серво кочници) со 4 (четири) диск кочници, напред и позади
- Челични бандажи 6J x 15
- Гуми 195/65 R15
- Дигалка, алат за возилото лоцирани во патничкиот простор
- Дневни Светла
- Задно светло за магла
- Електрична регулација на главните светла
- Електрика на предни прозори
- Централно заклу. со далечинско
- Електрика и греење на надворешни ретровизори
- Две врати во возачка кабина
- Странична лизгачка врата за патнички простор десно
- Странична лизгачка врата за патнички простор лево
- Задна летечка врата со греачи брисач
- Греан заден прозор, брисач на заден прозор
- Сигурносни појаси на три точки за сите седишта
- Наслони за глава за сите седишта
- Странични воздушни перничиња
- Аир баг воздушно перниче за возач и совозач
- Систем за управување (серво управувач) со висинско и надолжно подесување
- Фабричко пресвлекување на седиштата
- 5(пет) седиста (2 (две) во возачката кабина и 3 (три) во патничкиот простор)
- Возачко и сувозачко седиште подесиви по должина
- Возачкото седиште подесиво по висина
- Трите седишта во пат.простор 1/3 до 2/3 преклопливи и поместиви
- Демонтажна полица за багаж позади триседната клупа
- Прозори во патнички простор фиксни
- Потполно обложување на внатрешноста на патничкиот простор со модулирана пластика
- Тапациран кров во возачката кабина и патничкиот простор
- Радио систем “Composition Audio” со четири звучници
- Раконаслон во централната конзола
- Четири држачи за чаши во централната конзола
- Внатрешно светло во возачкиот простор
- Две светла во патничкиот простор
- Едно светло за осветлување на багажниот простор
- Четири злки за обезбедување на товар во патничкиот дел
- 12 V приклучок со запалка за цигари
- Звучен сигнал - активирани светла
G. Дополнителна опрема вклучена во цената и во возилото :
- Резервна гума под возилото
- Втор клуч со далечинско
- Фарбани браници во боја на возилото
- Пакет за пушачи
- Фиока под возачкото седиште
- Клима уред “ Climatic “
- Подготовка за мобилен телефон Bluetooth
- Зголемување на носивоста

Плаќање:
- 100 % Пред превземање и царинење на возилата
Рок на испорака:
- Возилото се наоѓа на лагер во Македонија
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 км
- 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
Важност на понудата : 20 дена од датумот на издавање.

DIMENZIONALNI KARAKTERISTIKI
Me|uoskino rastojanie 2.682 mm

Life Trendline Plus ( 5 sedista )
Nadvore{ni dimenzii
Dol`ina
[irina
Visina

4.408 mm
2.065 mm
1.822 mm

Vnatre{ni dimenzii
1.781/1.095/224 mm
Dol`ina L1,L2,L3
[irina
1.168 mm
Visina
1.230 mm
[irina (me|u podkrila)
1.190 mm

Me|uoskino rastojanie
Me|uoskino rastojanie

