Volkswagen Transporter 6.1 2,0 TDI 81kW
Transporter 6.1 skříň 2,0 TDI 81kW

Najeto : -

ID : 346971

K odběru: Ihned

České Budějovice

Nový

Motorizace:

2,0 TDI 81kW

Stupeň výbavy:

Transporter 6.1 skříň

Objem:

1.968 ccm

Barva:

Bílá Candy

Výkon:

81 kW

Karoserie:

Kombi

Palivo:

Nafta

Interiér:

Černý

Kombinovaná spotřeba:

6,3 l/100 km

Převodovka:

Pětistupňová manuální

645 938 Kč

TOP výbava vozu
• Asistent pro rozjezd do kopce • Boční posuvné dveře vpravo • Centrální zamykání s
dálkovým ovládáním

533 833 Kč bez DPH
Sleva 73 989 Kč

Výbava vozu

Mimořádná výbava
• Příprava pro tažné zařízení • Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou • Bederní
opěrka řidiče man. nastavitelná • Multifunkční ukazatel "Plus"
Výbava vozu - Transporter 6.1 skříň
• Airbag řidiče a spolujezdce: • Asistent pro rozjezd do kopce • Automatický
spínač denního svícení • Centrální zamykání s dálkovým ovládáním •
Determální skla (zelená) • Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu •
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: • Tepelně izolující přední sklo • 16"

Michael Průcha
Prodejce vozů VW Užitkové
+420 778 737 322
prucha@cb-auto.cz

podvozek • 2 funkční klíče • Gumová podlaha v kabině řidiče • Úchytná oka v
podlaze: • Zadní křídlové dveře neprosklené • ESP včetně brzdového asistentu,
asistent • Kryty vnějších zpětných zrcátek: • Nárazník vozu - šedý • Nářadí a
zvedák • Polovysoké obložení bočních stěn z • Středové kryty kol • Výškově
nastavitelné opěrky hlavy: • Náplň klimatizace: • Telefonní rozhraní Bluetooth •
Boční posuvné dveře vpravo • Plnohodnotné rezervní kolo ocelové • StartStop: • 16" kola ocelová • Asistent pro kompenzaci bočního větru • Sedadlo
spolujezdce - dvojsedadlo: • Halogenové přední světlomety H7 • Rádio
"Composition Audio": • 12V zásuvka na palubní desce • 2 reproduktory • 3bodové bezpečnostní pásy vpředu: • Celková hmotnost vozidla 2800 kg •
Elektromechanický posilovač řízení: • Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC •
LED osvětlení v nákladovém prostoru • Obložení stropu: • Osvětlení v
přihrádce spolujezdce • Ovládání osvětlení palubních přístrojů • Pneumatiky
205/65 R16 C 107/105 T: • Poloautomatická klimatizace: • Potahy sedadel
"Double Grid" (látka) • Registrace N1 • Standardní baterie a alternátor • Vnitřní
ochrana nákladové hrany plastová • Vysoká dělicí přepážka bez okna:

Jiří Komrska
Vedoucí prodeje pobočky /
Disponent / Prodejce vozů VW
Užitkové
+420 725 850 373
komrska@cb-auto.cz

Bonus protiúčet. Výkup Vašeho stávajícího vozidla.
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

