
Īpašais modelis
Jaunais Caddy Family

Īpašā modeļa papildaprīkojums iekļauts akcijas cenā 
∙  Metāliska virsbūves krāsa 
∙  Melni jumta reliņi
∙  Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar iekšējo monitoru, rezerves signāltauri, aizsardzību pret vilkšanu un  
 centrālo bloķēšanas sistēmu ar atsevišķu vadītāja durvju atslēgšanu 
∙  Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē 
∙  LED priekšējie lukturi ar atsevišķām LED dienasgaismām 
∙  LED aizmugurējie gaismas  lukturi
∙  Gaisa kondicionēšanas sistēma 
∙  Ziemas paka
 - Priekšējo sēdekļu apsilde
 - Mazgāšanas šķidruma līmeņa indikators ar palielinātu mazgāšanas šķidruma tvertni
 - Apsildītas mazgāšanas ierīces sprauslas priekšā
∙  Radio Composition 
 - 20,96 cm (8,25 collu) krāsu skārienekrāns
 - 6 skaļruņi
 - 2 USB saskarnes (C tips) vidus konsolē priekšā
 - Mobilā tālruņa saskarne 

“Volkswagen Leasing” piedāvā operatīvā līzinga finansējumu sadarbībā ar SIA “Citadele Leasing”. Aprēķins veikts, iegādājoties automašīnu par 
speciālo cenu 27 573.00 EUR operatīvajā līzingā ar 15% iemaksu uz 60 mēnešiem ar 44% atlikušo vērtību un 90 000 km limitu, procentu likme 
2,10%+EURIBOR (3 mēn.), administrēšanas maksa 1,5%. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt.

Ieguvums EUR ar PVN 

10 042 €

2.0 TDI 90 kW / 122 Zs, 7DSG - Trendline
Cena EUR ar PVN 37 615 €

Ieguvums EUR ar PVN 10 042 €

Meneša maksājums 238 €

Akcijas cena € 27 573 €



Eksterjers

Melns, krāsots ārējo spoguļu korpuss, durvju rokturi virsbūves krāsā un slīdošo durvju sliede sudraba krāsā

Ārējie spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi

Aizmugurējās durvis ar logu/apsildāms aizmugurējais logs

Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē

Sānu slīddurvis pasažieru salona kreisajā pusē

Sānu logi pasažieru salona abās pusēs

4 tērauda riteņi 6.5J x 16/ riepas 205/60 R16 zema rites pretestība / riteņa dekoratīvā uzlika

Interjers

Tekstilmateriāla grīdas segums

Viduskonsole ar 2 glāžu turētāju

Kreisā sēdekļa augstuma regulēšana, manuāla

Salona apdare "Double Grid"

Trīsvietīgs sēdeklis otrajā rindā (nolokāms, nolokāms/sagāžams, izņemams), ISOFIX un augšējais stiprinājums pie otrās rindas ārējiem sēdekļiem

Drošība

Gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam 
- blakussēdētāja deaktivizējams

Sānu un aizkarveida drošības spilveni vadītāja un priekšējā pasažiera vietā, aizkarveida drošības spilveni pie ārējiem sēdekļiem aizmugurējā rindā, 
centrālais drošības spilvens priekšā 

Servotronic (ātrumjutīgs stūres pastiprinātājs)                          

Multifunkcionāla stūre

Riepu spiediena kontroles sistēma

H7 dubultie halogēna lukturi

Ārkārtas izsaukumu sistēma

Auto. Ārkārtas bremzēšanas sistēma Front Assist ar kājāmgājēju un riteņbraucēju uzraudzību

Funkcionalitāte

Centrālā atslēga ar radio tālvadības pulti un centrālās atslēgas vadību — 2 salokāmas tālvadības pultis-atslēgas 

Kruīza kontrole

Ārējie spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi            

Papildu elektrisks gaisa sildītājs (nav pieejams TSI)

Multifunkcionāls displejs Plus

Start-stop sistēma ar reģeneratīvo bremzēšanu                            

Aizmugurējo durvju stikla apskalošana un mazgāšana

Pilna izmēra rezerves ritenis

6 skaļruņi

Mobilā tālruņa saskarne

Joslas ievērošanas sistēma Lane Assist

Servisa rokasgrāmata latviešu valodā

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Caddy Family bāzes aprīkojums



Izmēri Caddy Family

B1 kravas/bagāžas nodalījuma platums, min./maks.                                                                                (mm) 1,185

H1 klīrenss (līdz motora aizsargam)                                                                                                              (mm) 144

H2 kravas uzkraušanas augstums                                                                                                                 (mm) 562

H3/H4/H5 transportlīdzekļa augstums / iesk. jumta bagāžnieku (izvēles) /  
ar antenas pamatni (izvēles)                                                                                                                     (mm)

1,798/1,832/ 
1,833

H6 kravas nodalījuma augstums                                                                                                                    (mm) 1,200

L1/L2/L3 kravas/bagāžas nodalījuma grīdas garums aiz 1./2./3. sēdekļu rindas (izvēles)                             (mm) 1,913/1,100/317

W1/W2 pārkares leņķis priekšā/aizmugurē                                                                                                              (°) 14.2/ 19.3

W3 uzbraukšanas/nobraukšanas leņķis                                                                                                             (°) 12.9

transportlīdzekļa platums / ar ārējo spoguli                                                                                          (mm) 1,855/2,100

bīdāmās sānu durvis, platums x augstums                                                                                            (mm) 701 x 1,072

aizmugurējais atvērums ar vienu vertikāli veramu vērtni / 
divām horizontāli veramām vērtnēm (izvēles), platums x augstums                                                (mm) 

1,185 x 1,122/ 
1,185 x 1,098

kravas/bagāžas nodalījuma tilpums aiz 1. sēdekļu rindas (2. sēdekļu rinda izņemta), maks. /  
aiz 2. sēdekļu rindas, maks. / aiz 3. sēdekļu rindas** līdz atzveltnes augšējai malai                            (l)

2,556/
1,213/191

minimālais pagrieziena rādiuss, aptuvena vērtība                                                                                   (m) 11.4

Caddy Family izmēri
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