Cenník vozidiel
Platný od 3. 4. 2017

Prevodovka

Výkon
(kW/k)

Cenníková cena

Bonus

Akciová cena

2,5 CRDi 3VAN

6M

100/136

25 990 €

2 000 €

23 990 €

2,5 CRDi 6VAN

6M

100/136

27 790 €

2 000 €

25 790 €

Motor a výbava

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

3 VAN

6 VAN

Rozmer pneumatík

215/70 R16

215/70 R16

Ocelové disky kolies





Predné a zadné lapače nečistôt



-

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

-



Plnohodnotné rezervné koleso





Zadné krídlové dvere





Bočné posuvné dvere na oboch stranách vozidla





Predné hmlové svetlomety





Predné denné svetlá





Vyhrievanie zadného okna





800 €

800 €

Antiblokovací systém ABS





Stabilizačný systém ESC





Brzdový asistent





Airbag vodiča a spolujazdca





Zadná náprava odpružená listovými pružinami





Kotúčové brzdy na prednej a zadnej náprave





Zadný samosvorný diferenciál





Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy na predných sedadlách

-



Imobilizér





Monitorovanie tlaku v pneumatikách





Posilňovač riadenia





Výškovo nastaviteľný volant





Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča





Tri sedadlá v prvom rade





Tri sedadlá v druhom rade

-



Výduchy ventilácie pre druhý rad sedadiel
Látkové čalúnenie sedadiel

-







Kožený volant

-



Vyhrievaný veniec volantu

-



Vyhrievané sedadlo vodiča

-



Vetracie okná v bočných dverách

-



Oddelovacia prepážka s oknom medzi kabínou a nákladovým priestorom





Tónované sklá





Digitálne hodiny





Palubný počítač





El. ovládanie predných okien





Centrálne zamykanie





Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom





Držiak na poháre





12V zásuvka

-



Vinylová podlaha v nákladnom priestore





Fixačné oká v batožinovom priestore





Manuálna klimatizácia





Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo - deň/noc





Rádio s CD+MP3+RDS





USB + AUX





Bluetooth





Ovládanie audiosystému na volante

-



Počet reproduktorov

4

4

3 roky záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov

v cene

v cene

3 roky asistenčná služba

v cene

v cene

3 rokov zvýhodnená prehliadka

v cene

v cene

VONKAJŠIA VÝBAVA

Metalický lak

BEZPEČNOSŤ

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

AUDIO

ZÁRUKY A SLUŽBY

Doporučené ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo
na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Pre konečnú cenu a možnosti kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov kontaktujte autorizovaného predajcu.
 štandardná výbava
- nedodáva sa

Cenník vozidiel
Platný od 3. 4. 2017

Prevodovka

Výkon
(kW/k)

Cenníková cena

Bonus

Akciová cena

2,5 CRDi TOUR

6M

100/136

29 990 €

2 000 €

27 990 €

2,5 CRDi TOUR

5A

125/170

31 990 €

2 000 €

29 990 €

Motor a výbava

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Tour

VONKAJŠIA VÝBAVA
Rozmer pneumatík
Hliníkové disky kolies

215/70 R16


Predné a zadné lapače nečistôt

-

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá



Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá



Plnohodnotné rezervné koleso



Bočné ochranné plastové lišty



Nárazníky vo farbe vozidla s ochrannou plastovou lištou
Zadné výklopné dvere



Bočné posuvné dvere na oboch stranách vozidla



Predné hmlové svetlomety



Predné denné svetlá



Vyhrievanie zadného okna
Metalický lak





800 €

BEZPEČNOSŤ
Antiblokovací systém ABS



Stabilizačný systém ESC



Brzdový asistent



Airbag vodiča a spolujazdca



Bočné airbagy pre prvý rad sedadiel



Zadná nezávisle zavesená náprava odpružená vinutými pružinami



Kotúčové brzdy na prednej a zadnej náprave



Zadný samosvorný diferenciál



Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy na predných sedadlách



Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Imobilizér



Monitorovanie tlaku v pneumatikách



Úchyty pre detskú sedačku v druhom rade (ISOFIX)





VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT
Posilňovač riadenia



Výškovo nastaviteľný volant



Kovový dekór na stredovej konzole



Schránka na odkaldanie okuliarov a osvetlenie interiéru



Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča



8 miestny interiér (usporiadanie sedadiel v radách - 2 + 3 + 3)



Posuvné delené sedadlá v druhom rade s nastaviteľným sklonom operadiel



Delené sedadlá v treťom rade s nastaviteľným sklonom operadiel



Slnečné clony s osvetlením



Látkové čalúnenie sedadiel
Kožené čalúnenie sedadiel - len s béžovým interiérom



2 000 €

Kožený volant



Vyhrievaný veniec volantu



Vyhrievané sedadlo vodiča



Vetracie okná v bočných a zadných dverách



Tónované sklá



Digitálne hodiny



Palubný počítač



Tempomat - len s automatickou prevodovkou
El. ovládanie predných okien



Impulzné ovládanie okna vodiča



Centrálne zamykanie



Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom



Držiak na poháre



12V zásuvka



Zadné parkovacie senzory



Svetelný senzor
Automatická klimatizácia



Výduchy ventilácie pre druhý a tretí rad sedadiel



Chladená priehradka pred spolujazdcom



Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo







AUDIO
Integrovaná navigácia so 7" displejom (rádio s RDS)



USB + AUX



Zadná parkovacia kamera
Bluetooth



Ovládanie audiosystému na volante



Počet reproduktorov

6



ZÁRUKY A SLUŽBY
3 roky záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov

v cene

3 roky asistenčná služba

v cene

3 rokov zvýhodnená prehliadka

v cene

Doporučené ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo na
zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Pre konečnú cenu a možnosti kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov kontaktujte autorizovaného predajcu.
 štandardná výbava
- nedodáva sa

