Caddy TL 1,4 TGI KR
Číslo mé nabídky WQ7TUX

Celková cena
Caddy TL 1,4 TGI KR
Celková cena
Celková cena bez DPH

724 851,71 Kč
599 051,- Kč

Motor
1395 cm3 Přední pohon Manuální 6 st.
Výkon: 81 kW/ 110 k
Spotřeba paliva kombinovaná: 7.0 m3/100km
Emise CO2:: 126 g/km

631 848,69 Kč

Vnější lakování
bílá

Bílá Candy

0,- Kč

Potah
Látka Kutamo

Potah: Látka Kutamo
Vnitřní barva: Titanově černá - Moonrock
Koberec: Černá
Palubní deska: Titanově černá - Moonrock šedá

Všechny uváděné ceny „bez DPH“ se rozumí u modelů osobních vozů jako nezávazné směrné ceny, které nejsou předmětem kartelové dohody, vč. poplatku z normované spotřeby, přepravních
nákladů a při respektování povinnosti platit poplatek z normované spotřeby podle §6 zákona o poplatku z normované spotřeby, pokud není uvedeno jinak. Všechny uváděné ceny „vč. DPH“ se
rozumí u modelů osobních vozů jako nezávazné směrné ceny, které nejsou předmětem kartelové dohody, vč. 21% DPH, poplatku z normované spotřeby, přepravních nákladů a při respektování
povinnosti platit poplatek z normované spotřeby podle §6 zákona o poplatku z normované spotřeby, pokud není uvedeno jinak.
Údaje o spotřebě a CO₂ v brožurách a reklamě vždy odkazují na hodnoty stanovené v souladu s předepsanými měřicími postupy (nařízení (ES) 715/2007 v aktuálně platné verzi) v rámci
schvalování typu vozidla na základě zkušebního postupu WLTP. Pro více informací o udávané spotřebě paliva a emisích CO2 nových vozidel se informujte u autorizovaného prodejce.
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Výbava
12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru
15" podvozek
3. brzdové světlo
4 reproduktory
Airbag řidiče a spolujezdce:
možnost deaktivace airbagu spolujezdce
Antiblokovací systém (ABS)
Asistent pro rozjezd do kopce:
bez možnosti deaktivace ASR
Asistent rozpoznání únavy
Automatický spínač denního svícení
Boční a hlavové airbagy:
kombinované boční a hlavové airbagy řidiče a
spolujezdce
hlavové airbagy pro cestující na krajních sedadlech v
první řadě v prostoru pro cestující
Boční ochranné lišty černé
Boční směrová světla
Celoplošné kryty kol
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
bez bezpečnostní pojistky
Dekorační lišta palubní desky "Dark
Silver Brushed":
tmavěstříbrná dekorační lišta palubní desky
ESP, EDS
elektronický stabilizační program ESP
elektronická závěra diferenciálu EDS
Elektrické ovládání oken
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC
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Výbava
Front Assist a City Brake:
zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném
snížení odstupu
funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky
od 5 km/h do 30 km/h)
Imobilizér (elektronický)
Kobercová krytina v kabině řidiče
Kobercová krytina v nákladovém prostoru
Komfortní boční obložení v prostoru pro
cestující
Komfortní osvětlení kabiny řidiče:
2 čtecí lampičky samostatně ovládané
Komfortní sedadlo spolujezdce:
není výškově nastavitelné
Komfortní sedadlo řidiče:
výškově nastavitelné
Komfotní obložení stropu v kabině
řidiče a prostoru pro cestující
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče a spolujezdce
Kryt zavazadlového prostoru - roleta
Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky:
kryty zpětných zrcátek v barvě vozu (u speciálních laků
vnější zpětná zrcátka v černé barvě)
madla a kliky dveří v barvě vozu
klika zadních křídlových dveří v černé barvě
Lepicí dojezdová sada Tire mobility set:
12V kompresor
těsnící směs
Levé vnější zpětné zrcátko:
asférické
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Výbava
Maska chladiče s vysokým černým leskem a
jednou chromovanou lištou
Multifunkční ukazatel "Plus"/palubní
počítač
Multikolizní brzda
Nastavení Česká republika
Nekuřácké provedení - bez popelníku
a zapalovače
Obložení dveří I:
plastová výplň dveří - čalouněná loketní opěrka
Odkládací přihrádka s krytem uprostřed
přístrojové desky
Odkládací schránka s víkem u
spolujezdce:
osvětlená a uzamykatelná
Opěrky hlavy v kabině řidiče:
výškově nastavitelné
Opěrky hlavy v prostoru pro cestující:
výškově nastavitelné
Osvětlení vnitřního prostoru - Standard:
prostor pro cestující/ nákladový prostor
Palivová nádrž 55 l u benzinu a dieslu
TGI 26 kg plyn a 13 l benzín pro krátký rozvor
TGI 34 kg plyn a 13 l benzín pro dlouhý rozvor (Maxi)
Panel přístrojů:
ukazatel rychlosti
ukazatel ujeté vzdálenosti
otáčkoměr
ukazatel paliva - čas
Pevná okna v prostoru pro cestující:
vzadu vpravo
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Výbava
Pevná okna v prostoru pro cestující:
vzadu vlevo
Pevná okna v prostoru pro cestující:
vpředu vpravo
Pevná okna v prostoru pro cestující:
vpředu vlevo
Posuvné dveře vlevo
v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru)
Posuvné dveře vpravo
v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru)
Prachový a pylový filtr
Pravé vnější zpětné zrcátko:
konvexní
Prodloužená záruka 2+2 / 1 000 000 km:
prodloužená záruka výrobce 2 + 2 roky / 200 000 km
(platí co nastane dříve)
prodloužená záruka importéra 2 + 2 roky / 200 001 - 1
000 000 km (platí co nastane dříve)
v případě, že zákazník najede více jak 200 000 km v
průběhu 4 let, je záruční plnění možné čerpat výhradně
ve formě oprav v rámci autorizované sítě značky
Volkswagen Užitkové vozy v České republice, a opravy
provedené mimo ni není možno uplatnit
záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští
výrobní závod
nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo
namontovány nebo umístěny dodatečně(úpravy,
příslušenství)
podrobnosti viz. záruční certifikát Caddy 4 prodloužená
záruka 2+2 / 1 000 000 km
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
2 + 2 roky / 200 000 km
platí co nastane dříve
záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští
výrobní závod
nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo
namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy,
příslušenství)
Přední výdechy, černý mat
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Výbava
Regulace brzdného účinku motoru (MSR)
Regulace prokluzu (ASR)
Servotronic:
servořízení závislé na jízdní rychlosti
Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem:
s krytem kosmetického zrcátka
vpravo
Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem:
s krytem kosmetického zrcátka
vlevo
Standardní odpružení a tlumiče
Start-Stop:
BlueMotion Technology
s rekuperací brzdného účinku
Stěrač zadního okna s ostřikovačem
Tempomat s omezovačem
Tepelně izolující přední sklo
Trojsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru
pro cestující:
sklopné v poměru 1/3 - 2/3
překlápěcí a vyjímatelné
Upozornění na servisní interval:
15 000km
Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
Vnější zpětná zrcátka:
elektricky nastavitelná
vyhřívaná
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Zadní stěrač s cyklovačem
Zadní světlomety standardní
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Výbava
Česká republika
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Příplatková výbava
2 funkční klíče
Emisní norma plnící standard WLTP.2:

849,42 Kč
0,- Kč

vůz nutno registrovat do 31.12.2020, po tomto datu
nebude možné vůz registrovat na území EU
vozy uvedené na seznam k doprodeji pro MDCR možno
registrovat na území ČR nejpozději do 31.12.2021
Halog.př.světlomety H7,LED denní svícení
Klimatizace Climatronic, vyhř.sedadla:

2 168,32 Kč
14 408,68 Kč

dvouzónová automatická regulace
zadní stěrač s ostřikovačem
vyhřívané zadní okno
vyhřívaná sedadla vpředu, samostatně nastavitelná
Mlhové světlomety se statickým
přisvěcováním do zatáčky:

8 474,84 Kč

lze i s paketem "Family", pro dodání výbavy kontaktujte,
prosím, dispozice
Multifunkční kožený volant:

7 350,75 Kč

pro obsluhu mobilního telefonu, multifunkčního
ukazatele a rádia - částečná kožená výbava: manžeta
ruční brzdy a hlavice řadicí páky
Nárazníky lakované v barvě vozu

5 386,92 Kč

Paket "Světla a výhled":

4 668,18 Kč

automatický spínač světlometů, trvalé svícení
asistenční světlo s funkcí Coming home
dešťový senzor
vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Parkpilot vzadu
Potahy sedadel "Kutamo" látkové
Příprava pro tažné zařízení

10 235,39 Kč
0,- Kč
6 123,81 Kč

včetně stabilizace přívěsu
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Příplatková výbava
8 690,22 Kč

Rádio "Composition Colour"
5" barevný dotykový displej
4 reproduktory vpředu, 2 vzadu
slot na SD kartu
Aux-in vstup
FM/AM příjem
CD přehrávač mp3/wma
USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone

1 298,33 Kč

Středová konzole:
výškově a podélně nastavitelná loketní opěrka
3 držáky nápojů
Střešní nosníky (hagusy) - černé

5 103,78 Kč

Telefonní rozhraní pro "Composit.Colour"

3 896,20 Kč

Connectivity paket
pro rádio Composition Colour
telefonní rozhraní
6 757,85 Kč

Tónovaná zadní okna:
v prostoru pro cestující Privacy
přední sklo pohlcující tepelné záření

0,- Kč

Ukončení výroby modelu Caddy:
vzhledem k vyčerpání výrobních kvót pro model Caddy
nemůže importér garantovat výrobu či termín dodání
vozu

1 460,47 Kč

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního
skla

0,- Kč

Vůz není určen k podstatné úpravě:
dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další
úpravě.

6 129,86 Kč

Zadní křídlové dveře prosklené

Technické údaje
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Motor - série

1.4 Zemní plyn

Výkon

81 kW 110 k

Objem

1395 cm3

Převodovka

Manuální 6 st.
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Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2175 kg

Skutečná hmotnost

1705 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná

7.0 m3/100km

Emise CO2:

126 g/km
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