
Īpašais modelis
Transporter Kombi Profi

Ieguvums EUR ar PVN 

7434 €

Īpašā modeļa papildaprīkojums iekļauts akcijas cenā 
∙  Aizmugures divviru durvis ar apsildāmu logu
 - atpakaļskata spogulis 
∙  9 sēdvietu pakete = 3-3-3 
∙  Tērauda rezerves ritenis
 - standarta izmēra riepa 
∙  Instrumentu komplekts 
∙  Kruīza kontrole 
∙  Ārkārtas sistēma eCall, paredzēta “Composition Audio”, sagatavota We Connect         
∙  Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulāciju 
∙  Jostas vietas atbalsts kreisajam atsevišķajam sēdeklim 1. sēdekļu rindā (manuāli regulējams) 
∙  Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju 
∙  Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.0t 
∙  Bērnu sēdeklīšu stiprinājumi ISOFIX 2. un 3. sēdekļu rindā 
∙  Digitāls radio uztvērējs (DAB+) 

“Volkswagen Leasing” piedāvā operatīvā līzinga finansējumu sadarbībā ar SIA “Citadele Leasing”. Aprēķins veikts, iegādājoties automašīnu par 
speciālo cenu 35 419.00 EUR operatīvajā līzingā ar 15% iemaksu uz 60 mēnešiem ar 37% atlikušo vērtību un 90 000 km limitu, procentu likme 
2,10%+EURIBOR (3 mēn.), administrēšanas maksa 1,5%. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt.

2.0D 110kW / 150 Zs 6G, Garā garenbāze
Cena EUR ar PVN 42 853 €

Ieguvums EUR ar PVN 7434 €

Meneša maksājums 306 €

Akcijas cena € 35 419 €



Eksterjers Kombi

Kreisais ārējais spogulis, izliekts 
- labais ārējais spogulis, izliekts

●

Elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļ 
- elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji

●

Aizmugurējais logs apsildāms ●

Sānu slīddurvis labajā pusē ●

Plastikāta bampers, nekrāsots ●

Zaļi ietonēti siltumaizturoši stikli ●

Tērauda diski 6,5 J x 16 
- riepas 205/65 R 16 C 107/105 T

●

Interjers

Komforta griestu tapsējums vadītāja kabīnē ●

Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē 
- bez grīdas seguma pasažieru/ kravas telpā

●

Sienu tapsējums (pusaugstais) pasažieru/ kravas telpā no cietšķiedras plātnēm ●

Vienvietīgs blakussēdētāja sēdeklis vadītāja kabīnē ●

Sēdekļu pārvalks "Double Grid" ●

Drošība

Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni, blakussēdētāja deaktivizējams ●

Pretbloķēšanas sistēma (ABS), automātiskā pretizbuksēšanas sistēma (ASR),
elektroniskā stabilitātes programma (ESP)

●

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs Servotronic 
- ātruma adaptācijas funkcija

●

Bērnu drošības slēdzis sānu slīddurvīm ●

Galvas balsti vadītāja kabīnē, ar augstuma regulāciju ●

Atpakaļskata spogulis vadītāja kabīnē ●

Cilpas kravas nodalījuma grīdā kravas nostiprināšanai ●

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ●

Elektroniskais imobilaizers ●

Divas atvāžamas atslegas ar tālvadību ●

Centrālā atslēga ●

Riepu spiediena kontrole - netiešais mērījums ●

Funkcionalitāte

Radio sistēma “Composition Audio”
- melnbalts TFT ekrāns
- 2 x 20W skaļruņi
- Bluetooth mobilā telefona brīvroku sagatave

●

Pasažieru nodalījuma aprīkojums: apsildes sistēma kabīnē ar elektrisku vadību, kā arī 2. apsildes sistēma  
kravas/pasažieru nodalījumā
- Gaisa kondicionēšanas sistēma kabīnē ar elektronisku vadību, kā arī 2. apsildes sistēma  
   kravas/pasažieru nodalījumā, atsevišķi regulējama
- Cimdu nodalījums ar apgaismojumu
- Gumijas grīdas pārsegs pasažieru/kravas nodalījumā, ar aizmugurē esošiem kravas nodalījuma malas aizsargiem
- Papildu sildītājs
- Izgaismoti pakāpieni pasažieru/kravas nodalījumā
- 2. sildītājs pasažieru/kravas nodalījumā, atsevišķi regulējams

●

Lukturu gaismas augstuma regulācija ●

Brīdinājuma signāls un gaismas indikācija  vadītāja drošības  jostas  nepiesprādzēšanas gadījumā                  ●

Dzinēja papildu apsilde ●

Riepu remonta komplekts (12-voltu kompresors un riepu hermētiķis)                     ●

Servisa rokasgrāmata latviešu valodā ●

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija ●

Transporter Kombi Profi bāzes aprīkojums



Transporter Kombi Profi izmēri
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