Volkswagen Caddy 5 1.5 TSI 84 kW
Caddy 1.5 TSI 84 kW

Najeto : -

ID : 356554

K odběru: Ihned

České Budějovice

Nový

Motorizace:

1.5 TSI 84 kW

Stupeň výbavy:

Caddy

Objem:

1.498 ccm

Barva:

Červená Kirsch

Výkon:

84 kW

Karoserie:

Kombi

Palivo:

Benzín

Interiér:

Černý

Kombinovaná spotřeba:

5,7 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

567 363 Kč

TOP výbava vozu

468 895 Kč bez DPH

• Parkpilot vzadu • Klimatizace "Climatronic" • Multifunkční kožený volant

Sleva 21 188 Kč

Výbava vozu

Mimořádná výbava
• Multifunkční kožený volant • Středová konzole • Klimatizace "Climatronic" •
Parkpilot vzadu • Vůz není určen k podstatné úpravě • Střešní nosníky (hagusy)
- černé • Nárazníky lakované v barvě vozu • Nekompletní technická data • 4x
USB (typ C) • Potahy sedadel "Double Grid" • Rádio "Composition"
Výbava vozu - Caddy
• 4 reproduktory • Airbag řidiče a spolujezdce: • Boční a hlavové airbagy: •
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Celoplošné kryty kol • Determální skla (zelená) • Kobercová krytina v kabině
řidiče • Komfortní boční obložení v prostoru pro • Kryt zavazadlového prostoru
- roleta • Pevná okna v prostoru pro cestující: • Prodloužená záruka výrobce
2+2 /200 000: • Přední výdechy, černý mat • Příprava pro systém střešních
nosníků: • Servotronic: • Stěrač zadního okna s ostřikovačem • Tepelně izolující
přední sklo • Trojsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru • Vnitřní zpětné zrcátko,
zaclonitelné • 2 funkční klíče • Elektronický imobilizér • Multifunkční ukazatel
"Plus": • Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem: • Telefonní rozhraní
Bluetooth • Česká republika • Nastavení Česká republika • Asistent rozpoznání
únavy • Boční posuvné dveře vlevo • Boční posuvné dveře vpravo •
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové • Panel přístrojů: • Dětská pojistka
bočních posuvných dveří • Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu: • Registrace
M1 • Typový štítek - globální homologace M1 • Zadní výklopné dveře prosklené
• 12V elektrická zásuvka v zavazadlovém • 15" kotoučové brzdy vpředu • 15"
kotoučové brzdy vzadu • Asistent odbočení vlevo • Bezpečnostní pásy v 1.
řadě: • Digitální příjem rádia eCall eCall pro "Composition Audio": • Elektrické
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stahování oken řidiče a • Elektrický přihřívač motoru • Emisní norma EURO 6dISC-FCM • Front Assist s monitoringem chodců: • ISOFIX v 1. řadě v prost. pro
cestující: • Kobercová krytina v prostoru pro • Kontrola zapnutí bezpečnostního
pásu: • Kryty zpětných zrcátek černě lakované: • LED čtecí lampičky v prostoru
pro • Multifunkční kamera vpředu • Obložení dveří plastové: • Odkládací
přihrádka pod stropem vozu • Pneumatiky 205/60 R16 96H XL: • Potahy
sedadel "Double Grid" • Start-Stop • Tempomat s funkcí omezovače • Uzavřená
přihrádka spolujezdce: • Vyhřívání zadního skla • Uvedené údaje o spotřebě a
emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními
předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: • Vozidla
jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k
realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a
emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího
standardu NEDC (New European Driving Cycle). • V České republice jsme dle
požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020)
povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC
jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP. • Vzhledem ke stále
probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené)
hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot
uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu
dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty
(např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. • Dále je třeba
vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly,
formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako
hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a
dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu
paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele
vozidla.

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

