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Jūsu ievērībai: 
·  Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 
·  Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā.  
·  Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.
·  Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas un CO2 nodoklis.
·  Šī cenu lapa ir izdota 14.06.2022, visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

* Elektroautomobiļa augstsprieguma akumulatora ietilpību iedala bruto un neto ietilpībā. Bruto ietilpība 
norāda augstsprieguma akumulatora visu fizisko ietilpību. Tomēr aizsardzībai pret pašizlādi, darbības 
laika paildzināšanai un ārkārtas palaides rezerves nodrošināšanai teorētiski pieejamajam enerģijas 
daudzumam ir tehnisks ierobežojums. Šo faktisko izmantojamo enerģiju sauc par neto ietilpību. 
       

Modeļa kods Dzinējs Transmisija Piedziņas veids
Akumulatora energoietilpība* 

bruto / neto kWh Maks.jauda, kW / Zs Garums, m Pilna masa, kg Cena, EUR ar PVN

EBBR1N Elektromotors Automātiskā  
(1 ātrums)

Aizmugurējo 
riteņu piedziņa

82 / 77 150 / 204 4 712 3 000 59 842
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Virsbūve
4 vieglmetāla diski “Tilburg”, 8 J x 19 in priekšā, 9 J x 19 in aizmugurē, melni, ar dimantu 
slīpēta virsma

●

Airstop® riepas 235/55 R 19 105 T priekšā, Airstop® riepas 255/50 R 19 107 T aizmugurē ●

Vieglmetālu disku dekori ●

Riteņu skrūves ar pastiprinātu aizsardzību pret zādzībām ●

Instrumentu komplekts, domkrats un riepu remontkomplekts: 12 voltu kompresors un riepu hermētiķis ●

Bamperi virsbūves krāsā ●

Tumši tonēti logu stikli aizmugurē ●

D-statņa dekoratīvie elementi ●

Ārējie spoguļi, elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi, ar blakussēdētāja ārējā spoguļa nolaišanas funkciju ●

Fiksēts sānu logs pasažieru nodalījumā priekšā kreisajā pusē ●

Fiksēts sānu logs pasažieru nodalījumā priekšā labajā pusē ●

Siltumu atstarojošs vējstikls ●

Glancēti melni spoguļa korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā ●

Aizmugurējais logs ●

Bīdāmās durvis kreisajā pusē ●

Bīdāmās durvis labajā pusē ●
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Virsbūve
Telpiskais noskaņas apgaismojums ar logotipa projekciju ●

Bagāžas nodalījuma vāks ar loga atvērumu ●

Salona apdare
Elkoņu balsti priekšējo sēdekļu iekšpusē ●

Durvju apdares panelis no plastmasas ar ieliktni, elkoņa balsts no auduma ●

Kāju zonas apgaismojums priekšā un aizmugurē ●

Abu priekšējo sēdekļu augstuma regulējums, manuāls ●

Priekšējo sēdekļu un ārējo aizmugurējo sēdekļu ielaidumi no auduma ●
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Salona apdare
Bagāžas nodalījuma pārsegs ●

Izturīgs grīdas pārklājs (dilour) ●

Sēdeklis kreisajā un labajā pusē 1. sēdekļu rindā ●

Sadalāms nolokāmais aizmugures sēdeklis/atzveltne ●

Drošības aprīkojums
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ●

Autonoma sadursmes novēršanas palīgsistēma “Front Assist” ar gājēju un riteņbraucēju uzraudzības funkciju ●

Salona atpakaļskata spogulis, aptumšojams ●

Disku bremzes priekšā ●

Vadītāja un blakussēdētāja gaisa drošības spilveni ar blakussēdētāja gaisa drošības spilvena deaktivācijas slēdzi ●

Trumuļu bremzes aizmugurē ●

“eCall” ārkārtas situāciju sistēma ●

Elektromehānisks ātrumjūtīgs stūres pastiprinātājs ●

Elektroniska dzinēja skaņa ●

Elektroniskais imobilaizers ●

Pirmās palīdzības komplekts ar brīdinājuma trijstūri un 1 drošības vesti ●

Joslas saglabāšanas palīgsistēma “Lane Assist” ●

LED priekšējie lukturi ●

LED aizmugurējie kombinētie lukturi ●

Daudzfunkciju kamera ●
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Drošības aprīkojums
Daudzfunkciju stūre ar skārienvadību ●

Proaktīvā pasažieru aizsardzības sistēma apvienojumā ar autonomo priekšējās bremzēšanas avārijas asistentu ●

Autovadītāja un blakussēdētāja sānu un aizkarveida drošības spilveni, vidus drošības spilvens priekšā ●

Vientoņa skaņas signāls ●

Saulessargi ar spogulīšiem, apgaismoti, ar drošības spilvena brīdinājuma uzlīmi uz saulessarga un B-statņa ●

Stabilitātes palīgsistēma un nobremzēšana, parādoties pretim braucošam transportlīdzeklim pagrieziena laikā ●

3-punktu drošības jostas, ārējā aizmugurējā ar ECE marķējumu ●

3-punktu drošības jostas ar drošības jostas un klēpja drošības jostas priekšspriegotāju priekšā un augstuma regulēšanu ●

Funkcionalitāte
Uzlādes kabelis (mode 3 type 2, 32 A) ●

Strāvas uzlādes kabelis mājsaimniecības kontaktligzdai (mode 2 type 2, 10 A) ●

Air Care Climatronic 2 zonu automātiskā klimata kontrole ar uzlabotu gaisa filtru un stacionāro gaisa kondicionieri ●

App-Connect, t.sk. App-Connect bezvadu ierīcēm Apple CarPlay un Android Auto ●

Akumulators 340 A (58 Ah) ●

Informācijas un izklaides sistēmas displeja un centrālo vadības elementu ietvars melnā krāsā ●

Kombinētās uzlādes kontaktligzda (CCS) ●

Centrālā slēgšanas sistēma ar bezatslēgas iedarbināšanu “Keyless Start”, bez “SAFELOCK” ●
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Funkcionalitāte
Kruīza kontroles sistēma ar ātruma ierobežotāju un inteliģento ātruma asistentu apvienojumā ar tiešsaistes pakalpojumiem ●

DC-DC pārveidotājs 3,0 kW ●

Digitālā radio uztveršanas funkcija (DAB+) ●

Izvērstā antena FM uztveršanai ●

Autovadītāja brīdināšanas sistēma ●

Dinamiskais ceļa zīmju atpazīšanas displejs ●

Ārējie spoguļi: izliekts vadītāja pusē, izliekts blakussēdētāja pusē ●

Bagāžas nodalījuma LED apgaismojums ●

Manuāla priekšējo lukturu regulēšana (statiska) ●

Mobilā tālruņa saskarne ar induktīvās uzlādes funkciju ●

Nesmēķētāja pakete (bez piesmēķēšanas ierīces, ar pārnēsājamu pelnu trauku) ●

Darba spriegums 12 V ●

Parkošanās attāluma kontrole – brīdinājuma signāli par šķēršļiem priekšā un aizmugurē ●

Sagatave navigācijas funkcijas “Discover Pro” aktivēšanai ●

Radio “Ready 2 Discover” ar 25,4 cm (10 collu) krāsu skārienekrānu ●

Aizmugurējais logu tīrītājs ar periodiskuma vadību ●

Bagāžas nodalījuma vāka aizvēršana bez atbloķēšanas funkcijas no iekšpuses ●

Riepu spiediena monitoringa sistēma ●

V2X ●
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Funkcionalitāte
Brīdinājuma signāls un brīdinājuma lampiņa par nepiesprādzētām priekšējām un aizmugurējām drošības jostām ●

Vējstikla tīrītāja periodiskuma vadība ●

2 USB-C pieslēgvietas un 1 USB-C uzlādes ligzdas pasažieru salonā ●

2 automašīnas atslēgas ●

5 skaļruņi priekšā ●

Servisa rokasgrāmata latviešu valodā ●

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija ●

Servisa maiņas auto 4 dienas bez maksas ●
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Diski un riepas
Tērauda diski 8 J x 18 priekšā, 8,5 J x 18 in aizmugurē, melni

–  Riteņu dekoratīvā apdare, divkrāsaina (melna/sudraba)

–  Standarta riteņu skrūves

–  Instrumentu komplekts un riepu remontkomplekts: 12 voltu 
kompresors un riepu hermētiķis

–  4 tērauda diski 8 J x 18 priekšā, 8,5 J x 18 in aizmugurē, melni

–  Riepas 235/60 R 18 103 T priekšā, riepas 255/55 R 18 105 T aizmugurē

ZR6 ○ -308

Vieglmetāla diski “Venlo”, 8 J x 19 priekšā, 9 J x 19 in aizmugurē, sudraba 
krāsā, ar plastmasas disku dekoru melnā krāsā 

–  Airstop® riepas 235/55 R 19 105 T priekšā, Airstop® riepas 255/50 R 19 
107 T aizmugurē 

–  Vieglmetāla disku dekori

–  4 vieglmetāla diski “Venlo”, 8 J x 19 priekšā, 9 J x 19 in aizmugurē, 
sudraba krāsā, ar plastmasas disku dekoru melnā krāsā

ZR2 ○ 51
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Diski un riepas
Vieglmetāla diski “Solna”, 8 J x 20 priekšā, 10 J x 20 in aizmugurē, melni, 
ar dimantu slīpēta virsma

–  4 vieglmetāla diski “Solna”, 8 J x 20 priekšā, 10 J x 20 in aizmugurē, 
melni, ar dimantu slīpēta virsma 

–  Vieglmetāla disku dekori

–  Airstop® riepas 235/50 R 20 104 T XL priekšā, Airstop® riepas 265/45 R 
20 108 T XL aizmugurē

ZR5 ○ 452

Vieglmetāla diski “Stockton”, 8 J x 20 priekšā, 10 J x 20 in aizmugurē, 
sudraba krāsā, ar plastmasas disku dekoru melnā krāsā 

–  Vieglmetāla disku dekori

–  4 vieglmetāla diski “Stockton”, 8 J x 20 priekšā, 10 J x 20 in aizmugurē, 
sudraba krāsā, ar plastmasas disku dekoru melnā krāsā

–  Airstop® riepas 235/50 R 20 104 T XL priekšā, Airstop® riepas 265/45 R 
20 108 T XL aizmugurē

ZR3 ○ 517

Vieglmetāla diski “Bromberg”, 8,5 J x 21 priekšā, 10 J x 21 in aizmugurē, 
melni, ar dimantu slīpēta virsma 

–  Vieglmetāla disku dekori

–  4 vieglmetāla diski “Bromberg”, 8,5 J x 21 priekšā, 10 J x 21 in 
aizmugurē, melni, ar dimantu slīpēta virsma

–  Airstop® riepas HL 235/45 R 21 104 T XL priekšā, Airstop® riepas HL 
265/40 R 21 108 T XL aizmugurē

ZR4 ○ 956

Airstop® vissezonas riepas, 235/60 R 18 103 T in priekšā, Airstop® vissezonas riepas 255/55 R 18 105 T in aizmugurē 81V ○ 165
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Salons
Interjera pakotne Style ar stūri Electric White krāsā

–  Priekšējo sēdekļu un ārējo aizmugurējo sēdekļu ieliktņi no Seaqual® auduma

–  30 toņu telpiskais noskaņas apgaismojums

–  Informācijas un izklaides sistēmas displeja un centrālo vadības elementu ietvars Electric White krāsā

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Durvju apdares panelis no plastmasas ar ieliktni, elkoņa balsts no ādas imitācijas

–  Izturīgs grīdas pārklājs (plūksnains velūrs)

–  Elkoņu balsti abās priekšējo sēdekļu pusēs

ZS3 ○ 1 294

Intrjera pakotne Premium Style ar stūri Electric White krāsā

–  Priekšējo sēdekļu un ārējo aizmugurējo sēdekļu ielaidumi no ArtVelours ECO mikroflīsa

–  30 toņu telpiskais noskaņas apgaismojums

–  Informācijas un izklaides sistēmas displeja un centrālo vadības elementu ietvars Electric White krāsā

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Durvju apdares panelis no plastmasas ar ieliktni, elkoņa balsts no ādas imitācijas

–  Izturīgs grīdas pārklājs (plūksnains velūrs)

–  Elkoņu balsti abās priekšējo sēdekļu pusēs

ZS4 ○ 1 505
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Salons
Interjera pakotne Style Plus ar stūri Electric White krāsā

–  Priekšējo sēdekļu un ārējo aizmugurējo sēdekļu ieliktņi no Seaqual® auduma

–  30 toņu telpiskais noskaņas apgaismojums

–  Informācijas un izklaides sistēmas displeja un centrālo vadības elementu ietvars Electric White krāsā

–  Komforta sēdeklis kreisajā un labajā pusē 1. sēdekļu rindā

–  Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju un vadītāja sēdeklis ar Smart Comfort iekāpšanas palīgu

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Durvju apdares panelis no plastmasas ar ieliktni, elkoņa balsts no ādas imitācijas

–  Izturīgs grīdas pārklājs (plūksnains velūrs)

–  Sēdekļu apsilde abiem priekšējiem sēdekļiem, labā un kreisā puse individuāli regulējama

–  Elkoņu balsti abās priekšējo sēdekļu pusēs

–  Pneimatiski regulējams jostas vietas atbalsts abās pusēs

ZS1 ○ 3 464

Interjera pakotne Premium Style Plus ar stūri Electric White krāsā

–  Priekšējo sēdekļu un ārējo aizmugurējo sēdekļu ielaidumi no ArtVelours ECO mikroflīsa

–  30 toņu telpiskais noskaņas apgaismojums

–  Informācijas un izklaides sistēmas displeja un centrālo vadības elementu ietvars Electric White krāsā

–  Komforta sēdeklis kreisajā un labajā pusē 1. sēdekļu rindā

–  Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju un vadītāja sēdeklis ar Smart Comfort iekāpšanas palīgu

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Durvju apdares panelis no plastmasas ar ieliktni, elkoņa balsts no ādas imitācijas

–  Izturīgs grīdas pārklājs (plūksnains velūrs)

–  Sēdekļu apsilde abiem priekšējiem sēdekļiem, labā un kreisā puse individuāli regulējama

–  Elkoņu balsti abās priekšējo sēdekļu pusēs

–  Pneimatiski regulējams jostas vietas atbalsts abās pusēs

ZS2 ○ 3 675
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Salons
Informācijas un izklaides sistēmas displeja, centrālo vadības elementu ietvars un stūre melnā krāsā 

–  Informācijas un izklaides sistēmas displeja un centrālo vadības elementu ietvars melnā krāsā

PSA ○ 0

Paklāji kabīnē 0TC ○ 108

Virsbūve
Eksterjera stila pakotne

–  Izgaismots moldings starp priekšējiem lukturiem

–  Pedāļi no nerūsējošā tērauda ar atskaņošanas un pauzes simboliem

–  Progresīva tālās gaismas lukturu vadība “Dynamic Light Assist” LED matricas priekšējiem lukturiem

–  IQ.LIGHT - LED matricas priekšējie lukturi ar automātisko priekšējo lukturu vadību, apgaismojumu sliktiem laikapstākļiem, iekāpšanas 
apgaismojumu

–  Dinamiskā priekšējo lukturu regulēšana ar dinamiskajām pagrieziena gaismām

–  LED aizmugurējie kombinētie lukturi ar dinamisko pagrieziena signālu

PD1 ○ 1 726

Apgaismots moldings starp priekšējiem lukturiem un apgaismoti durvju rokturu padziļinājumi                                              UD2 ○ 86

Siltumu atstarojošs stikls (zaļš) QL3 ○ 0
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Informācijas un izklaides sistēma
Informācijas un izklaides sistēmas pakotne

–  Balss vadība

–  Navigācijas sistēma “Discover Pro”

–  9 skaļruņi (5 skaļruņi priekšā un 4 skaļruņi aizmugurē)

–  Mobilā tālruņa saskarne “Comfort” ar induktīvās lādēšanas funkciju

ZM1 ○ 1 396

Informācijas un izklaides sistēmas pakotne Plus

–  Balss vadība

–  Navigācijas sistēma “Discover Pro”

–  Radio “Ready 2 Discover” ar 30,48 cm (12 collu) krāsu skārienekrānu

–  9 skaļruņi (5 skaļruņi priekšā un 4 skaļruņi aizmugurē)

–  Mobilā tālruņa saskarne “Comfort” ar induktīvās lādēšanas funkciju

ZM2 ○ 1 520

Komforts
Komforta pakotne

–  ID. BuzzBox, noņemama viduskonsole ar vairākiem mantu nodalījumu un stiprinājumu punktiem automašīnas grīdā starp priekšējiem sēdekļiem

–  2 USB-C pieslēgvietas instrumentu panelī, 1 USB-C uzlādes ligzdas priekšā un USB-C uzlādes ligzdas aizmugurē

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Sēdekļu apsilde abiem priekšējiem sēdekļiem, labā un kreisā puse individuāli regulējama

–  Siltumu atstarojošs vējstikls, apsildāms

–  Salona atpakaļskata spogulis, automātiski aptumšojams

–  Vējstikla tīrītāja periodiskuma vadība ar lietus sensoru

–  Apsildāmas mazgātāja sprauslas priekšā

ZC1 ○ 1 235
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Komforts
Komforta pakotne Plus

–  ID. BuzzBox, noņemama viduskonsole ar vairākiem mantu nodalījumu un stiprinājumu punktiem automašīnas grīdā starp priekšējiem sēdekļiem

–  2 USB-C pieslēgvietas instrumentu panelī, 1 USB-C uzlādes ligzdas priekšā un USB-C uzlādes ligzdas aizmugurē

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Sēdekļu apsilde abiem priekšējiem sēdekļiem, labā un kreisā puse individuāli regulējama

–  Siltumu atstarojošs vējstikls, apsildāms

–  Salona atpakaļskata spogulis, automātiski aptumšojams

–  Multi-flex virsma

–  Bagāžas tīkls

–  Vējstikla tīrītāja periodiskuma vadība ar lietus sensoru

–  Apsildāmas mazgātāja sprauslas priekšā

ZC2 ○ 1 891

Drošība
Asistentu pakotne ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar SAFELOCK

–  Atpakaļskata kameras sistēma

–  Apgaismoti durvju rokturu padziļinājumi

–  Centrālā atslēgu sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK” 

–  Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību, autonomu skaņas signālu un aizsardzību pret vilkšanu

–  Parkošanās asistents Park Assist Plus, ieskaitot Park Distance Control

–  Adaptīvā kruīza kontrole “ACC Stop & Go” ar ātruma ierobežotāju

ZA2 ○ 1 393



Papildaprīkojums
ID.Buzz

16

Kods ID.Buzz
Cena €  
ar PVN

www.volkswagen.lv

Drošība
Asistentu pakotne Plus ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK”

–  Park Assist Plus atmiņas funkcija

–  Apkārtskata kameru sistēma “Area View”, ieskaitot atpakaļskata kameru

–  Apgaismoti durvju rokturu padziļinājumi

–  Ādas imitācijas multifunkciju stūre ar skārienvadību, apsildāma

–  Centrālā atslēgu sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK”

–  Pusautomātiskā braukšanas palīgsistēma “Travel Assist”, iekaitot joslas saglabāšanas palīgsistēmu “Lane Assist” un avārijas palīgsistēmu 
“Emergency Assist” 

–  Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību, autonomu skaņas signālu un aizsardzību pret vilkšanu

–  Joslu maiņas sistēma sānu asistents Side Assist

–  Parkošanās asistents Park Assist Plus, ieskaitot Park Distance Control

–  Adaptīvā kruīza kontrole “ACC Stop & Go” ar ātruma ierobežotāju

ZA4 ○ 2 383
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Funkcionālais aprīkojums
Atvēršanas un aizvēršanas pakete Plus ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK”

–  Apgaismoti durvju rokturu padziļinājumi

–  Centrālā atslēgu sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK” 

–  Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis (atvēršana/aizvēršana) ar Easy Open un Easy Close funkcijām

–  Elektriskās bīdāmās durvis kreisajā pusē

–  Elektriskās bīdāmās durvis labajā pusē

–  Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību, rezerves skaņas signālu un aizsardzību pret vilkšanu 

–  Telpiskais apgaismojums aizmugurē

ZE4 ○ 1 900

Atvēršanas un aizvēršanas pakete ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK”

–  Apgaismoti durvju rokturu padziļinājumi

–  Centrālā atslēgu sistēma ar bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēmu “Keyless Advanced” ar “SAFELOCK”

–  Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis (atvēršana/aizvēršana) ar Easy Open un Easy Close funkcijām

–  Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību, rezerves skaņas signālu un aizsardzību pret vilkšanu 

–  Telpiskais apgaismojums aizmugurē

ZE2 ○ 867

Darba spriegums 12 V un 230 V izeja uz blakussēdētāja sēdekļa polsterējuma rāmja 9Z3 ○ 398

Salokāms piekabes savienojums ar elektrisko atbloķēšanas funkciju 1M6 ○ 956

4 automašīnas atslēgas 8QM ○ 76
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Virsbūves krāsas

Pamatkrāsa
Candy White B4B4 ○ 284

Metāliska vai perlamutra krāsa
Bay Leaf Green Metallic C4C4 ○ 1 007

Energetic Orange Metallic 4M4M ○ 1 007

Mono Silver Metallic K9K9 ○ 0
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Virsbūves krāsas

Metāliska vai perlamutra krāsa
Pomelo Yellow Metallic C1C1 ○ 1 007

Starlight Blue Metallic 3S3S ○ 1 007

Deep Black Pearlescent 2T2T ○ 1 007
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Divtoņu krāsojums
Candy White/Starlight Blue Metallic 9530 ○ 1 756

Candy White/Bay Leaf Green Metallic 9675 ○ 1 756

Candy White/Energetic Orange Metallic 9218 ○ 1 756

Candy White/Pomelo Yellow Metallic 9192 ○ 1 756

Virsbūves krāsas
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Tehniskie dati

Izmēri

B1/B2 bagāžas nodalījuma platums, maks./platums starp riteņu arkām (mm) 1,217/1,204

H1 klīrenss (mm) 158

H2 kravas uzkraušanas augstums (mm) 632

H3 transportlīdzekļa augstums (atkarīgs no riepu izmēra un pielaides) (mm) 1,927 – 1,951

H4 bagāžas nodalījuma augstums (ar 5 sēdvietām) (mm) 1,180

L1 bagāžas nodalījuma garums ar pielocītu 2.sēdvietu rindu (mm) 2.232

L2 bagāžas nodalījuma garums ar 2.sēdvietu rindu (bīdāma) (mm) 1,300 – 1,450

L4/L5 pārkare aizmugurē/ar sakabes āķi (mm)  903/1,028

W1/
W2 pārkares leņķis priekšā/aizmugurē (pie pilna slogojuma) (°) 16.4/14.8

W3 uzbraukšanas/nobraukšanas leņķis (°) 12

transportlīdzekļa garums ar sakabes āķi (noņemams) (mm) 4.837

kravas/bagāžas nodalījuma laukums aiz 2.sēdvietu rindas (m2) 1,69

bīdāmās sānu durvis, platums (bagāžas nodalījuma) x augstums (mm) 757 x 1,162

bagāžas nodalījuma aizmugures vāks, platums x augstums (mm) 1,275 x 1,096

minimālais pagrieziena rādiuss (m) 11,09

bagāžas nodalījuma aizmugures vāks, platums x augstums (mm) 1,311 x 1,122

minimālais pagrieziena rādiuss (m) 11,09

Visi izmēri uzrādīti balstoties uz sērijveida bāzes modeli. Ņemot vērā ražošanas pielaides/riepu izmērus/virsbūves tipu, faktiskie izmēri var nedaudz atšķirties no norādītajām vērtībām. Informācija par pārkares 
leņķi priekšpusē un aizmugurē, kā arī uzbraukšanas leņķi attiecināta uz pilnībā slogotu transportlīdzekli atbilstoši pilnai masai. Transportlīdzekļa rasējumi nav mērogā.


