
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 nodoklis un CO2 nodoklis. • Šī cenu lapa ir izdota 01.08.2022., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Transporter 6.1
Ikonas jaunākā versija
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Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Сena Akcijas cena  Ieguvums  
Kods Tips kW / Zs Tips EUR ar PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

Kasten

Īsā garenbāze

SHA1E2 2.0 TDI 81 / 109 5G 36 818

SHA1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 38 881

SHA1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 42 659

SHA1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 41 509

SHA1F9 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 4Motion 45 288

Garā garenbāze

SHH1F1 PROFI 2.0 TDI 110 / 150 6G 42 663 36 339 6 324 Ierobežots skaits

SHH1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 40 003

SHH1F5 PROFI 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 46 441 39 789 6 652 Ierobežots skaits

SHH1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 43 781

SHH1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 42 632

SHH1F9 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 4Motion 46 410

Kombi

Īsā garenbāze

SHB1E2 2.0 TDI 81 / 109 5G 40 206

SHB1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 42 277

SHB1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 46 090

SHB1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 44 906

SHB1F9 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 4Motion 48 719

Garā garenbāze
SHJ1F1 PROFI 2.0 TDI 110 / 150 6G 47 428 41 395 6 033 Ierobežots skaits

SHJ1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 43 692

SHJ1F5 PROFI 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 51 958 45 531 6 426 Ierobežots skaits

SHJ1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 47 506

SHJ1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 46 321

SHJ1F9 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 4Motion 50 135
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Īpašais modelis Kasten Profi

2.0D 110kW / 150 Zs 6G,  
Garā garenbāze
Cena EUR ar PVN € 42 663
Akcijas cena € € 36 339
Ieguvums EUR ar PVN € 6 324

2.0D 110kW / 150 Zs 6G 4M,  
Garā garenbāze
Cena EUR ar PVN € 46 441
Akcijas cena € € 39 789
Ieguvums EUR ar PVN € 6 652

Ierobežots skaits
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Īpašais modelis Kasten Profi

Īpašā modeļa papildaprīkojums iekļauts akcijas cenā Ko
ds

Aizmugures divviru durvis bez logiem
- bez atpakaļskata spoguļa

ZH2

Augsta starpsiena bez loga
- 8 pastiprinātas izturības cilpas kravas nostiprināšanai (ISO 27956)

ZZ2

Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulāciju 3L1

Jostas vietas atbalsts kreisajam atsevišķajam sēdeklim 1. sēdekļu rindā (manuāli regulējams) 7P5

Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju Z4G

Tērauda rezerves ritenis
- standarta izmēra riepa

1G2

Instrumentu komplekts 1S1

Divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis ar mantu novietni un integrētu paliktni un 2 glāžu turētāju pirmajā rindā 33D

Kruīza kontrole 8T6

Pusautomātisks gaisa kondicionētājs "Climatic" vadītāja kabīnē KH6

Īpašā modeļa papildaprīkojums Cē
na

Ko
ds

Multifunkcionāla ādas apdares stūre 398 € 2FD

Vadītāja sēdekļa elkoņu balsti 110 € 4S2

Atpakaļskata kamera 288 € KA1

Multifunkcionālais displejs "Plus"
- noguruma noteicējs "Rest Assist"

249 € ZEN

Radio "Composition Colour"
– Radio "Composition Colour" ar 16,5 cm (6,5 collu) skārienjūtīgo ekrānu 
– 2 USB saskarnes (C tips) instrumentu panelī 
– 4 skaļruņi: 2 augstas frekvences reproduktori, 2 zemfrekvences reproduktori 
– App-Connect

440 € ZI4
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Īpašais modelis Kombi Profi

2.0D 110kW / 150 Zs 6G,  
Garā garenbāze
Cena EUR ar PVN € 47 428
Akcijas cena € € 41 395
Ieguvums EUR ar PVN € 6 033

2.0D 110kW / 150 Zs 6G 4M, 
Garā garenbāze
Cena EUR ar PVN € 51 958
Akcijas cena € € 45 531
Ieguvums EUR ar PVN € 6 426

Ierobežots skaits



5volkswagen.lv

Īpašā modeļa papildaprīkojums iekļauts akcijas cenā Ko
ds

Aizmugures divviru durvis ar apsildāmu logu
- atpakaļskata spogulis

ZH1

9 sēdvietu pakete = 3-3-3 ZM8

Tērauda rezerves ritenis
- standarta izmēra riepa

1G2

Instrumentu komplekts 1S6

Kruīza kontrole 8T6

 Ārkārtas sistēma eCall, paredzēta “Composition Audio”, sagatavota We Connect        R21

Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulāciju 3L1

Jostas vietas atbalsts kreisajam atsevišķajam sēdeklim 1. sēdekļu rindā (manuāli regulējams) 7P5

Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju Z4G

Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.0t 0WQ

Bērnu sēdeklīšu stiprinājumi ISOFIX 2. un 3. sēdekļu rindā 3B5

Digitāls radio uztvērējs (DAB+) QV3

Īpašais modelis Kombi Profi

Īpašā modeļa papildaprīkojums Cē
na

Ko
ds

Multifunkcionāla ādas apdares stūre 398 € 2FD

Apsildāms aizmugurējais stikls
- logu tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas iekārtu

146 € 4HS

Vadītāja sēdekļa elkoņu balsti 112 € 4S2

Atpakaļskata kamera 288 € KA1

Multifunkcionālais displejs "Plus"
- noguruma noteicējs "Rest Assist"

249 € ZEN

Radio "Composition Colour"
– Radio "Composition Colour" ar 16,5 cm (6,5 collu) skārienjūtīgo ekrānu
– 2 USB saskarnes (C tips) instrumentu panelī
– 4 skaļruņi: 2 augstas frekvences reproduktori, 2 zemfrekvences reproduktori
– App-Connect

234 € ZI4
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Eksterjers
Kreisais ārējais spogulis, izliekts
- Labais ārējais spogulis, izliekts ● ●
Elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi
- elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji ● ●
Aizmugurējais logs apsildāms ●
Aizmugurējās vāka durvis bez loga ●
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 ●
Tērauda diski 6,5 J x 16 
- riepas 215/65 R 16 C 106/104 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)                     ● ●

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija ● ●
Servisa rokasgrāmata latviešu valodā ● ●
Servisa maiņas auto 4 dienas bez maksas ● ●

Transporter: bāzes aprīkojums
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Eksterjers

Metālisks, perlamutra krāsojums ○ ○ 908

Eksterjera pakete
- buferi virsbūves krāsā
- sānu atpakaļskata spoguļi un dorbju rokturi virsbūves krāsā

PL4 ○ ○ 794

Augsts jumts (balts plastikāts,garajai garenbāzei)
- augstas divviru durvis 
- apsildāmi logi
- atpakaļskata spogulis

ZD2 ○ 1 772

ZD2 ○ 1 748

Augsts jumts (balts plastikāts,garajai garenbāzei)
- augstas divviru durvis bez logiem
- bez atpakaļskata spoguļa

ZD3 ○ ○ 1 748

Uzstādīšanas sliedes uz jumta (sagatave bīdāmajam jumta bagāžniekam) 3S4 ○ ○ 142

Priekšējais sānu logs kravas nodalījuma kreisajā pusē
- slēgta sānu loga sagatave aizmugurē

4FT ○ 245

4FT ○ 0

Priekšējais sānu logs kravas nodalījuma labajā pusē 
- slēgta sānu loga sagatave aizmugurē

4JT ○ 250

4JT ○ 0

Bīdāms priekšējais sānu logs pasažieru salona kreisajā pusē 4FN ○ 288

Bīdāms priekšējais sānu logs pasažieru salona labajā pusē 4JN ○ 288

Tumši tonēti stikli pasažieru salonā QL5 ○ ○ 417

Sānu slīddurvis kreisajā pusē 5Q2 ○ ○ 815

Aizvēršanas palīgs slīddurvīm labajā pusē 5R7 ○ ○ 156

Aizmugures vāka durvis bez loga
- bez atpakaļskata spoguļa

ZH6 ● ○ 0

Aizmugures vāka durvis ar apsildāmu logu
- atpakaļskata spogulis

ZH7 ○ ● 38

Aizmugures divviru durvis ar apsildāmu logu
- atpakaļskata spogulis

ZH1 ○ 354

ZH1 ○ 316

Aizmugures divviru durvis bez logiem
- bez atpakaļskata spoguļa

ZH2 ○ ○ 316

Aizmugures divviru durvju eņģes ar palielinātu atvēršanas leņķi (250°) (tikai ar garo garenbāzi) 5V4 ○ ○ 495

Ziemas riepas 215/60 R17 104/102H H3K ○ ○ 182

Vieglmetāla diski “Clayton” 6.5J x 16 Z3E ○ ○ 692

Vieglmetāla diski  “Devonport” 7 J x 17 (110kw) Z8F ○ ○ 1 850

150kw Z8F ○ ○ 1 026

Tērauda rezerves ritenis
- standarta izmēra riepa

1G2 ○ ○ 79

Vieglmetāla rezerves ritenis
- standarta izmēra riepa

1G3 ○ ○ 321

Interjers

Gumijota grīdas segums pasažieru salonā (īsajai garenbāzei)
- izgaismots iekāpšanas slieksnis

ZU2 ○ ○ 231

(garajai garenbāzei) ZU2 ○ ○ 275

Tekstilmateriāla grīdas apdare vadītāja kabīnē 5AE ○ ○ 107

Sienu tapsējums (pusaugstais) kravas/pasažieru salonā no cietšķiedras plātnēm 5DB ○ ● 291

Augsta starpsiena bez loga
- 8 pastiprinātas izturības cilpas kravas nostiprināšanai (ISO 27956)

ZZ2 ○ 182

Transporter: papildaprīkojums
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Interjers

Augsta starpsiena ar fiksētu logu
- 8 pastiprinātas izturības cilpas kravas nostiprināšanai (ISO 27956)

ZZ3 ○ 355

Augsta starpsiena ar atbīdāmu logu
- 8 pastiprinātas izturības cilpas kravas nostiprināšanai (ISO 27956)

ZZ4 ○ 433

Multifunkcionāla ādas apdares stūre 2FD ○ ○ 406

Sēdekļu apdare no ādas aizvietotāja “Mesh” N2Q ○ ○ 44

Pastiprinātas izturības sēdekļu apdare “Marathon” kabīnē
- ādas aizvietotāja “Mesh” apdare pasažieru salonā

N0R ○ ○ 143

Divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis pirmajā rindā 33C ○ ○ 374

Divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis ar mantu novietni un integrētu 
paliktni un 2 glāžu turētāju pirmajā rindā

33D ○ ○ 469

Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulāciju 3L1 ○ ○ 52

Vadītāja un  blakussēdētāja sēdekļi ar augstuma regulāciju 3L3 ○ ○ 116

Vadītāja sēdekļa elkoņu balsti 4S2 ○ ○ 113

Divvietīgs sēdeklis kreisajā pusē otrajā rindā
- elkoņu balsts ejas pusē

3UB ○ 591

Divvietīgs sēdeklis kreisajā pusē otrajā rindā
- atsevišķs sēdeklis ar Easy Entry sistēmu labajā pusē

3UE ○ 1 144

Trīs atsevišķi sēdekļi otrajā rindā
- Easy Entry sistēma sānu sēdekļiem
- individuāli nolokāma atzveltne katram sēdeklim

4C4 ○ 1 337

Trīsvietīgs sēdeklis otrajā rindā
- uz priekšu nolokāma atzveltne

3UM ○ 892

Divvietīgs sēdeklis kreisajā pusē trešajā rindā (tikai ar garo garenbāzi)
- elkoņu balsts ejas pusē

3VB ○ 591

Trīsvietīgs sēdeklis trešajā rindā (nav paredzēts stirpināšanai ceturtajā rindā)
- uz priekšu nolokāma atzveltne

3VF ○ 892

Trīsvietīgs sēdeklis ceturtajā rindā (tikai ar garo garenbāzi)
- uz priekšu nolokāma atzveltne

3WB ○ 892

Drošība

Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma 4X3 ○ 529

4X3 ○ 470

Aptieciņa un avārijas trijstūris 1T3 ○ ○ 30

Signalizācija ar salona aizsardzības un pretaizvilkšanas funkcijām
- autonomais skaņas signāls

7AQ ○ ○ 330

Stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē 7X1 ○ ○ 374

Stāvvietā novietošanas sensori, priekšā un aizmugurē 7X2 ○ ○ 662

Līniju maiņas asistents “Side Assist” Z0V ○ ○ 598

Atpakaļskata kamera KA1 ○ ○ 294

Apsildāms aizmugurējais stikls
- logu tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas iekārtu

4HS ○ 190

4HS ○ 149

Elektriskas bagāžas nodalījuma vāka aizvēršanas palīgs (ar standarta vai vidēji augsto jumtu) 3RJ ○ ○ 157

Pakete “Light and Vision”
- automātiski pašaptumšojošs atpakaļskata spogulis
- automātiskās dienas gaismas
- “Coming home/ Leaving home” funkcija
- lietus sensors

P4A ○ ○ 266

Riepu spiediena kontrole - netiešais mērījums 7K1 ○ ● 69

Transporter: papildaprīkojums
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Drošība

LED lukturi (tikai ar uz augšu paceļamām aizmugures vāka durvīm)
- LED priekšējie tuvo un tālo gaismu lukturi
- atsevišķi LED dienas gaitas lukturi
- automātiska lukturu augstuma regulācija
- LED lukturi aizmugurē

PXE ○ ○ 1 350

LED lukturi (tikai aizmugures divviru durvīm)
- LED priekšējie tuvo un tālo gaismu lukturi
- atsevišķi LED dienas gaitas lukturi
- automātiska lukturu augstuma regulācija

PXH ○ ○ 1 173

Apsildāmas logu apskalošanas sprauslas priekšējam stiklam 8W3 ○ ○ 41

Apsildāmas logu apskalošanas sprauslas priekšējam stiklam
- mazgāšanas šķidruma līmeņa rādītājs

8W4 ○ ○ 60

Dubļu sargi priekšā un aizmugurē 6N2 ○ ○ 178

Funkcionalitāte

Sakabes ierīce, fiksēta
- piekabes stabilitātes sistēma

1D1 ○ ○ 719

Sakabes ierīce, noņemama
- piekabes stabilitātes sistēma

1D2 ○ ○ 892

Komforta pakete
- papildus 12V pieslēgvieta viduskonsoles augšdaļā
- paaugstināta skaņas izolācija
- briļļu nodalījums
- kabīnes apgaismojums
- priekšējie saulessargi ar kosmētikas spogulīšiem
- iekāpšanas palīgrokturi
- regulējams paneļa apgaismojums
- divtoņu skaņas signāls

ZA9 ○ 327

ZA9 ○ 327

Otrs akumulators ar atslēdzējreleju 8FB ○ ○ 291

Paaugstināta akumulatora kapacitāte NY5 ○ ○ 91

Paaugstināta ģeneratora kapacitāte NY4 ○ 258

NY4 ○ 258

Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.0t
- pastiprināts atsperojums un amortizācija

Z4Q ○ ○ 823

Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.2t (tikai 75 kW, 110 kW, izņemot 4MOTION)
- pastiprināti 6.5Jx16” tērauda diski
- palielinātas noslodzes domkrats un instrumentu komplekts

PG1 ○ ○ 1 672

(tikai 110 kW 4MOTION) PG1 ○ 856

Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.2t (110 kW dzinējiem)
- pastiprināti 7Jx17” tērauda diski
- palielinātas noslodzes domkrats un instrumentu komplekts

PG2 ○ ○ 2 504

(tikai 4MOTION) PG2 ○ 856

Aizmugurējās ass diferenciāļa bloķētājsistēma (tikai 4Motion) 1Y4 ○ ○ 892

Pastiprināts atsperojums aizmugurē 2MK ○ ○ 193

Pastiprināts atsperojums un amortizācija
- automobiļiem ar īso garenbāzi klīrenss paaugstināts par aptuveni 20 mm

1BJ ○ ○ 256

Pastiprināti stabilizatori priekšā un aizmugurē 2MF ○ ○ 322

Pastiprināta amortizācija un stabilizatori, priekšā un aizmugurē 2MG ○ ○ 522

Sliktu ceļu atsperojums un amortizācija (tikai ar standarta jumtu)
- automobiļiem ar īso garenbāzi klīrenss paaugstināts par aptuveni 20 mm

1BB ○ ○ 530

Pastiprināts atsperojums, amortizācija un stabilizatori (tikai garajai garenbāzei) 2MR ○ ○ 609

Pieslēgvieta ārēju elektroierīču pievienošanai (CAN-BUS) IS1 ○ ○ 94

Kruīza kontrole 8T6 ○ ○ 327

Apsildāms vadītāja sēdeklis 4A1 ○ ○ 217

Transporter: papildaprīkojums
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Funkcionalitāte

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 4A3 ○ ○ 444

Pusautomātisks gaisa kondicionētājs “Climatic” vadītāja kabīnē KH6 ○ 1 016

Pusautomātisks gaisa kondicionētājs “Climatic” vadītāja kabīnē
- papildus apsilde pasažieru salonā ar atsevišķu regulāciju

KC2 ○ ● 1 744

Pusautomātisks gaisa kondicionētājs “Climatic” vadītāja kabīnē (tikai ar standarta jumtu)
- otrs iztvaikotājs kravas/ pasažieru salonā
- papildus apsilde pasažieru salonā ar atsevišķu regulāciju

KC4 ○ 2 215

KC4 ○ 470

Papildus dzinēja apsilde ar laika releju 7VE ○ 959

7VE ○ 1 321

Papildus dzinēja apsilde ar laika releju un tālvadību 7VL ○ 1 261

7VL ○ 1 623

Autonomā apsilde ar tālvadību, laika releju un papildus dzinēja apsildi
- otrs akumulators ar atslēgšanās releju

PW5 ○ 2 424

PW5 ○ 2 786

Multifunkcionālais displejs “Plus”
- noguruma noteicējs “Rest Assist”

ZEN ○ ○ 253

Priekšējie miglas lukturi ar līkumgaismām 8WH ○ ○ 366

Digitāls mērinstrumentu panelis (aktīvais info displejs) ZEQ ○ ○ 878

Radio "Composition Colour"
– Radio "Composition Colour" ar 16,5 cm (6,5 collu) skārienjūtīgo ekrānu 
– 2 USB saskarnes (C tips) instrumentu panelī 
– 4 skaļruņi: 2 augstas frekvences reproduktori, 2 zemfrekvences reproduktori 
– App-Connect

ZI4 ○ 450

ZI4 ○ 450

Navigācijas sistēma Discover Media, iekļaujot straumēšanu un internetu
- Balss vadība
– 2 USB saskarnes (C tips) informācijas panelī
– Navigācijas sistēma Discover Media ar 20,3 cm (8 collu) krāsu skārienekrānu, iekļaujot straumēšanu un internetu
- Navigācijas sistēmas sagatave
- 4 skaļruņi: 2 augstfrekvenču skaļruņi, 2 zemfrekvenču skaļruņi
– Vadu un bezvadu lietotnes savienojums

ZIE ○ 1 523

ZIE ○ 1 312

Navigācijas sistēma Discover Pro, iekļaujot straumēšanu un internetu
- Balss vadība
– 2 USB saskarnes (C tips) informācijas panelī
– Navigācijas sistēma Discover Pro ar 23,4 cm (9,2 collu) krāsu skārienekrānu, iekļaujot straumēšanu un internetu
- Navigācijas sistēmas sagatave
- 4 skaļruņi: 2 augstfrekvenču skaļruņi, 2 zemfrekvenču skaļruņi
– Vadu un bezvadu lietotnes savienojums

ZI8 ○ ○ 2 331

Smēķētāju aprīkojums
- 12V ligzda ar cigarešu piepīpētāju
- pelnu trauks
- 2 glāžu turētāji viduskonsolē

9JC ○ ○ 41

Manuāla DPF reģenerācija, kad automobilis novietots stāvēšanai 9HC ○ ○ 551

Pieslēgvieta ārēju elektroierīču pievienošanai (CAN-BUS) IS2 ○ ○ 503


