
Specialus modelis
Transporter Kombi Profi

Sutaupote Eur su PVM 

6726 €

Specialaus modelio įranga, įtraukta į kainą 
∙  Galinės sąvarinės durys su šildomais langais
 - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 
∙  9 sėdimųjų vietų paketas = 3-3-3 
∙  Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu
 - Normalaus dydžio padanga 
∙  Įrankių komplektas 
∙  Pastovaus greičio palaikymo sistema  
∙  Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“  
    „Composition Audio“ sistemai, paruošta „We Connect“ paslaugoms 
∙  Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio  
    reguliavimas 
∙  Rankiniu būdu reguliuojama kairiosios sėdynės pirmojoje  
    sėdynių eilėje juosmens atrama 
∙  Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga
 - Autonominė sirena
 - Apsauga nuo nutempimo 
∙  Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t / 4M - 3.2 t. 
∙  Vaikiškų kėdučių ISOFIX tvirtinimai antrojoje ir trečiojoje  
    sėdynių eilėse 
∙  Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB+) 

Volkswagen Leasing pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 36127.00 /39882.00 EUR su PVM vertės automobilį ir pradinė 
įmoka, mokama pardavėjui būtų 15%, lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė 37%, ridos apribojimas – 18 000 km per metus , metinė kintama palūkanų 
norma – 1,99 % (kai kintanti bazinė palūkanų norma yra 3 mėn. EURIBOR – 0 %, marža – 2,10 %), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 250,00 EUR. 
Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

2.0 TDI 110 kW / 150 Ag 6G, Ilga ratų bazė
Įprasta kaina Eur su PVM 42 853 €

Sutaupote Eur su PVM 6726 €

Mėnesinė įmoka nuo 326 €

Akcijos kaina € 36 127 €

2.0 TDI 110 kW / 150 Ag 6G 4M, Ilga ratų bazė
Įprasta kaina Eur su PVM 45 905 €

Sutaupote Eur su PVM 6023 €

Mėnesinė įmoka nuo 360 €

Akcijos kaina € 39 882 €

Specialaus modelio papildoma įranga 

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas 390 €

Šildomas galinis stiklas
- Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema

184 €

Vairuotojo sėdynė su porankiais 109 €

Galinio vaizdo kamera “Rear View” 282 €

Multifunkcinis ekranas “Plus”
- “Rest Assist” (vairuotojo nuovargio  
   atpažinimas)

242 €

Radijo sistema „Composition Colour“ su  
4 garsiakalbiais
- Radijo sistema „Composition Colour“  
   su 16,5 cm (6,5 colio) jutikliniu ekranu
- 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje
- 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių,  
   2 žemų dažnių
- Funkcija „App-Connect“

229 €



Išorės įranga Kombi

Išgaubtas kairysis išorinis galinio vaizdo veidrodis 
- Išgaubtas dešinysis išorinis galinio vaizdo veidrodis

●

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 
- Elektriniai langų kėlikliai

●

Šildomas galinis stiklas ●

Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje ●

Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai ●

Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo ●

4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16
- Padangos 215/65 R16C 107/105T

●

Vidaus įranga

Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas iš medienos plaušų plokštės krovinių  
arba keleivių skyriuje

●

Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje- Be grindų dangos keleivių arba krovinių skyriuje ●

Šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinių skyriuje (vidutinio aukščio automobiliuose su langų angomis) ●

Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje ●

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Double Grid" ●

Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio  
oro pagalvės deaktyvavimas

●

Elektroninė stabilizavimo programa su stabdymo asistentu, ABS, ASR, EDS sistemo 
- Įkalnės asistentas

●

"Servotronic" 
- Priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas

●

Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje ●

Dirbtine oda aptrauktos galvos atramos (reguliuojamo aukščio) ●

Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis ●

Krovinio tvirtinimo kilpos ●

Įkalnės asistentas ●

Elektroninis imobilizatorius ●

2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai ●

Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga ●

Netiesioginio matavimo slėgio padangose kontrolės sistema ●

Funkcinė įranga

Radijo sistema “Composition Audio”
- Vienspalvis ekranas
- 2 garsiakalbiai po 20 W
- “Bluetooth” jungtis mobiliesiems telefonams

●

Paruošimas keleivių skyriui su šildymo sistema vairuotojo kabinoje su elektroniniu valdymu ir antrąja šildymo sistema krovinių arba 
keleivių skyriuje
- Oro kondicionierius vairuotojo kabinoje su elektroniniu valdymu ir antrąja šildymo sistema krovinių arba keleivių skyriuje  
   su atskiru valdymu
- Pirštinių skyrius su apšvietimu
- Guminė grindų danga keleivių arba krovinių skyriuje su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale
- Autonominis šildymas
- Apšviesti laipteliai keleivių arba krovinių skyriuje
- Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu

●

Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas ●

Neužsegto vairuotojo saugos diržo įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė ●

Papildomas šildymas ●

Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė ●

Keturių metų garantija arba iki 120 000 km ●

Automobilio literatūra lietuvių kalba ●

Transporter Kombi Profi bazinė įranga



Transporter Kombi Profi matmenys
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