Volkswagen Crafter 2.0 TDI 103 kW
Skříň 35 SR 2.0 TDI 103 kW

Najeto : -

ID : 359625

Tábor

K odběru:

Motorizace:

2.0 TDI 103 kW

Stupeň výbavy: Skříň 35 SR

Objem:

1.968 ccm

Barva:

Bílá Candy

Výkon:

103 kW

Karoserie:

Skříň

Palivo:

Nafta

Interiér:

Černý

Kombinovaná spotřeba:

7,6 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

1 120 264 Kč

TOP výbava vozu

925 838 Kč bez DPH

• LED čelní světlomety, LED denní svícení • Tempomat s omezovačem rychlosti

Sleva 152 764 Kč

• Parkpilot vpředu a vzadu

Výbava vozu

Mimořádná výbava
• Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru • Parkpilot vpředu a vzadu • Boční

Ing. Vladimír Klouda

obložení nákladového prostoru • Odkládací přihrádka nad stropem kabiny •

Prodejce vozů VW Užitkové

Vůz není určen k podstatné úpravě • Tempomat s omezovačem rychlosti •
Příprava pro tažné zařízení • Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu • Opatření
ke snížení hluku v kabině • Nastavení Česká republika • LED čelní světlomety,
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LED denní svícení • "Akční zvýhodnění" • "Crafter jarní ofenzíva" • Přední
nárazník vozu částečně lakovaný • Sedadlo řidiče Komfort Plus • Airbag
spolujezdce • Prodloužená záruka 2+3/200 000km zdarma • Potahy sedadel
"Memphis" látkové • Dešťový snímač pro stěrače čelního skla • Rádio
"Composition Colour"
Výbava vozu - Skříň 35 SR
• Asistent pro rozjezd do kopce • Automatický spínač denního svícení •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • Kontrola zapnutí bezpečnostního
pásu • Multikolizní brzda • Nekuřácké provedení - bez popelníku • Prodloužená
záruka výrobce 2+2 /200 000: • Servotronic: • ABS, ESP, ASR, EDS, EBV • Airbag
řidiče • Gumová podlaha v kabině řidiče • Imobilizér • Madlo pro nastupování •
Palivová nádrž 75 l • Posuvné dveře na pravé straně • Úchytná oka v podlaze: •
Zadní křídlové dveře neprosklené • Mřížka chladiče: • Potahy sedadel "Austin"
látkové • Halogenové světlomety (dělené) • Česká republika • Nastavení Česká
republika • Otevřená odkládací přihrádka • Start-Stop: • 16" kola ocelová,
stříbrná • 3-bodový bezpečnostní pás řidiče: • Alternátor 140A • Asistent pro
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kompenzaci bočního větru • Baterie 420A (70Ah) • Dělicí přepážka bez okna •
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu • Kotoučové brzdy vpředu, 16" • Osvětlení v
nákladovém prostoru: • Panel přístrojů: • Plnohodnotné ocelové rezervní kolo:
• Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) • Přední nárazník vozu šedý: •
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:

Vůz ve výrobě, více informací u prodejního týmu.

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

