Vienmēr
Izsmalcināts
Piedzīvojums

ietaupījums

10 163 €

Multivan Executive
MODELIS
DZINĒJS
JAUDA
TRANSMISIJA

ĪPAŠĀ CENA 52 656 €

HIGHLINE
2.0 D
199 Zs
7 DSG

IETAUPĪJUMS 10 163 €
cenas norādītas ar PVN

 Vieglmetāla diski ”Cascavel” 7J x 17, melni - riepas 235/55 R17 103H RF
 12 virzienu vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju. Jostas balsts kreisajam un labajam sēdeklim pirmajā sēdvietu
rindā (no elektrotīkla kreisajā pusē, no labās puses regulējams)
 Sēdekļi ar Alcantara un ādas apdari (vidusdaļā - Alcantara, malās - ādas)
 Stāvvietā novietošanas sensori, priekšā un aizmugurē, atpakaļskata kamera
 LED lukturi priekšā un aizmugurē
 Tālo gaismu asistents “Light Assist”
 Elektriski aizveramas slīddurvis kreisajā un labajā pusē ar aizvēršanas palīgu
 Adaptīvā kruīza kontrole līdz 160 km/h ar “Front assist” un “City Emergency Brake”
 Navigācijas sistēma “Discover Media Plus”

Multivan bāzes aprīkojums
Eksterjers
 Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa
 Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata
spoguļi
 Atpakaļskata spoguļu ietvari un durvju rokturi virsbūves
krāsā, spīdīga melna spoguļa bāze
 Sagatave jumta reliņu nostiprināšanai
 Melna radiatora reste ar trīs hromētiem moldingiem, 		
papildus hromēts moldings radiatora restes apakšā
 Laminēta stikla priekšējie sānu logi, aizmugurējie sānu
logi un aizmugurējais logs ar tonējumu.
 Apsildāms aizmugurējais stikls ar logu tīrītāju slotiņām un
mazgāšanas iekārtu
 Sānu slīddurvis labajā pusē
 Sānu slīddurvis kreisajā pusē
 Paceļamas aizmugurējās vāka durvis ar logu
 Elektriski atverams un aizverams bagāžas vāks
 Buferi virsbūves krāsā
 Hroma moldingi
 Vieglmetāla diski ”Cascavel” 7J x 17, melni
- riepas 235/55 R17 103H RF

Drošības aprīkojums
 Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni,
blakussēdētāja deaktivizējams
 Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma vadītāja salonā
 Riepu spiediena kontrole - netiešais mērījums
 Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju
 Bērnu sēdekļu ISOFIX striprinājumi pasažieru salona
sēdekļiem
 Bērnu drošības slēdzis aizmugures durvīs
 Stāvvietā novietošanas sensori, priekšā un
aizmugurē, atpakaļskata kamera
 LED lukturi priekšā un aizmugurē
 Tālo gaismu asistents “Light Assist”
 Pretbloķēšanas sistēma (ABS), automātiskā
pretizbuksēšanas sistēma (ASR), elektroniskā stabilitātes
programma (ESP)
- automātiska pretatpakaļripošanas sistēma
 Priekšējie miglas lukturi ar līkumgaismām
 Pakete “Light & Vision” (automātiskās dienas gaismas,
“Coming home/ Leaving home” funkcija, automātiski
pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis un
lietus sensors)
 Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs Servotronic
ar ātruma adaptācijas funkciju (augstumā un dziļumā
regulējama stūres kolonna)
 Automātiski pašaptumšojošs atpakaļskata spogulis
vadītāja kabīnē
 Noguruma noteicējs “Rest Assist”
 4 gadu garantija vai 120 000 km
 Servisa rokasgrāmata latviešu valodā

Interjers





















Elkoņbalsti abiem sēdekļiem vadītāja kabīnē - 1. rindā
Salona dekoratīvās uzlikas “Black Glossy” izpildījumu
Durvju apdares ar daļēju ādas apdari
Pastisprināta salona trokšņu izolācija
Plašs, komforta salona panelis ar atsevišķu pudeles
nodalījumu
Sīklietu novietnes priekšējās durvīs
Bagāžas nodalījuma pārsegs, (ne Long)
12 virzienu vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju.
Jostas balsts kreisajam un labajam sēdeklim
pirmajā sēdvietu rindā (no elektrotīkla kreisajā
pusē, no labās puses regulējams)
Multifunkcionāls galds
Multifunkcionāla stūre ar ādas apdari
Izgaismoti spoguļi saulessargos
“Comfort Plus” pasažieru salona apgaismojums
Sliekšņu apgaismojums
Sēdekļi ar Alcantara un ādas apdari
(vidusdaļā - Alcantara, malās - ādas)
Žalūzijas pasažieru salona sānu logiem
Tekstilmateriāla grīdas segums vadītāja un pasažieru salonā
Komforta sēdekļi ar muguras balsta regulaciju 1. rindā
Divi atsevišķi pagriežami sēdekļi 2. rindā
Trīsvietīgs sēdeklis 3. rindā ar mantu novietni

Funkcionālais aprīkojums
 Dzinēja papildus apsilde
 Elektriski aizveramas slīddurvis kreisajā un labajā
pusē ar aizvēršanas palīgu
 Aizvēršanas palīgs bagāžas vākam
 Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji priekšējām durvīm
 Adaptīvā kruīza kontrole līdz 160 km/h ar
“Front assist” un “City Emergency Brake”
 Trīs zonu gaisa kondicionētājs Climatronic ar atsevišķu
regulēšanas iespēju pasažieru salonā
 Navigācijas sistēma “Discover Media Plus”
 Telefona brīvroku sagatave “Comfort”
 Multifunkcionāls dipslejs Premium (borta dators) ar krāsu
displeju
 Lukturu mazgāšanas sistēma ar apsildāmām
apskalošanas sprauslām priekšā
 Lietus sensors
 Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 Centrālā atslēga
 Tērauda rezerves ritenis
 12V ligzdas

