
Crafter važiuoklė

Atkreipkite dėmesį: 

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. •Aktualiausią informaciją 
galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 29.11.2022. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.
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Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina
kodas Tipas kW / AG Tipas kg EUR su PVM

Crafter 35 Chassis ilga ratų bazė

SZCB4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 42 978

SZCB8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 45 152

SZCB7A 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 43 713

SZCB7Y 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G 4Motion 3,500 48 164

SZCB7B 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 46 165

Crafter 35 Doka standartinis bazė

SZHB4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 43 862

SZHB8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 46 036

SZHB7A 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 44 597

SZHB7Y 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G 4Motion 3,500 49 050

SZHB7B 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 47 049

Crafter 35 Doka ilga ratų bazė

SZIB4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 45 057

SZIB8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 47 230

SZIB7A 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 45 792

SZIB7Y 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G 4Motion 3,500 50 248

SZIB7B 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 48 249
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Išorės įranga

Pilkos spalvos priekinis bamperis ● ●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
- Integruoti šviesos diodų posūkių rodikliai ● ●
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas
- Šoniniai langai priekyje ir gale bei galinis langas iš šilumą izoliuojančio stiklo (jeigu užsakyta pasirinktinai) ● ●
75 l talpos degalų bakas ● ●
Plieniniai ratlankiai 5,5J x 16 (FWD)
- Padangos 205/75 R16 C113/111
- Ratų stebulių dangteliai

● ●
Vidaus įranga

Komfortiškos priekinės sėdynės
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai “Austin”
- Atlošo padėties ir išilginės padėties reguliavimas

● ●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ● ●
Saugumo įranga

Vairuotojo oro pagalvė ● ●
Padidinti dailylentes (Stone guard) ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema ● ●
Įkalnės asistentas ● ●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
- Elektroninis imobilizatorius ● ●
Šoniniai gabaritiniai žibintai (tik su ilga ratų baze) ● ●
Funkcinė įranga

Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ● ●
“Start/stop” sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Daugiafunkcė indikacija “Plus” ● ●
Padangų remonto komplektas
- 12 voltų kompresorius ● ●

Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●
5 metų arba 200 000 km garantija ● ●
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai ● ●

Crafter: bazinė įranga
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Išorės įranga

“Metallic” spalva 1 442

“Pearl effect” spalva 2T2T ○ ○ 1 523

Pilkos spalvos priekinis bamperis su kėbulo spalva nudažyta apdaila 2JF ○ ○ 56

Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale
- Doka standartinis bazė

ZP1 ○ 2 063

Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale
- Chassis standartinis bazė
- Doka ilga ratų bazė

ZP1 ○ ○ 2 719

Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale
- Chassis ilga ratų bazė

ZP1 ○ 3 224

Purvasaugiai priekyje ir gale 6N2 ○ ○ 105

Universalios, visiems sezonams skirtos padangos VG1 214

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu
- Įrankių komplektas ir domkratas

ZR8 ○ ○ 177

Vidaus įranga

Komfortiška vairuotojo sėdynė
- 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama
- 1 ranktūris vidinėje pusėje
- Sėdimosios dalies nustatymas
- Aukščio reguliavimas

3TE ○ ○ 217

Komfortiška vairuotojo sėdynė “Plus”
- 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama
- 2 ranktūriai
- Sėdimosios dalies nustatymas
- Aukščio reguliavimas

3TF ○ ○ 313

Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže 3SS ○ ○ 441

Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos “Mesh” N0C ○ ○ 165

Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo “Marathon” N1C ○ ○ 154

3 stipinų daugiafunkcis vairas 2ZA ○ ○ 330

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas
- Šildomas

2ZW ○ ○ 567

Daiktadėžių paketas 2
- Viršutinė daiktadėžė su dviem 1-DIN dydžio angomis
- Skaitymo šviestuvas

QE4 ○ ○ 160

Saugumo įranga

Signalizacija
- Autonominė sirena
- Vidaus stebėjimas (tik vairuotojo skyriuje)
- Apsauga nuo nutempimo

7AQ ○ ○ 591

Šviesos diodų priekiniai žibintai
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos

8IT ○ ○ 1 118

Priekiniai rūko žibintai
- Su važiavimo posūkiuose šviesomis

8WH ○ ○ 270

Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu
- “Leaving Home” funkcija ir rankiniu būdu valdoma “Coming Home” funkcija
- Šviesos ir lietaus sensorius

ZA3 ○ ○ 262

Tolimųjų šviesų valdymas “Light Assist” 8G1 ○ ○ 143

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Tolimųjų šviesų valdymas “Light Assist”
- Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu
- “Leaving Home” funkcija ir rankiniu būdu valdoma “Coming Home” funkcija
- Šviesos ir lietaus sensorius

ZLS ○ ○ 399

Priekinių žibintų apiplovimo sistema
- Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija
- Padidintas apiplovimo skysčio bakelis (7 l)

ZSR ○ ○ 276

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės
- Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

4UF ○ ○ 225

Crafter: papildoma įranga

 bazinė įranga             papildoma įranga
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Crafter: papildoma įranga
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Saugumo įranga

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui 4X3 ○ ○ 1 050

Nuovargio atpažinimo sistema EM1 ○ ○ 22

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PB ○ ○ 29

Akustinis įspėjimas, kai įjungta atbulinės eigos pavara (deaktyvuojamas) IL2 ○ ○ 299

Funkcinė įranga

Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Greičio ribotuvas

8T6 ○ ○ 379

Automatinis atstumo reguliavimas ACC iki 160 km/h
- Greičio ribotuvas

8T7 ○ ○ 1 086

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 1
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Greičio ribotuvas
- Eismo juostos išlaikymo asistentas “Lane Assist”
- 3 stipinų daugiafunkcis vairas
- Daugiafunkcė indikacija “Plus”

ZF1 ○ ○ 1 087

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 2
- Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema “Front Assist”
- Automatinis atstumo reguliavimas ACC
- Eismo juostos išlaikymo asistentas “Lane Assist”
- 3 stipinų daugiafunkcis vairas
- Daugiafunkcė indikacija “Plus”

ZF2 ○ ○ 1 632

Elektrinis papildomas šildymas 9M5 ○ ○ 643

Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija
- Nuotolinis valdymas

7VL ○ ○ 1 127

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XN ○ ○ 193

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XP ○ ○ 315

Keturi 12 voltų lizdai vairuotojo kabinoje
- Trys prietaisų panelyje ir vienas kairiosios sėdynės pagrinde

EU4 ○ ○ 63

Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 1
- Kėbulų gamintojų (ABH) programavimas

IS2 ○ ○ 484

Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 2
- Paruošimas telematikai ir kėbulų gamintojų (ABH) programavimas

IS8 ○ ○ 796

Padidintos talpos AGM akumuliatorius ir galingesnis generatorius NY4 ○ ○ 339

Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele 8FD ○ ○ 375

Antrasis generatorius (180 A) 8HI ○ ○ 742

Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas 4GX ○ ○ 276

Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje 4A3 ○ ○ 299

Žiemos paketas
- Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas
- Elektrinis oro šildytuvas (1400 W)
- Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (7 l)
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema
- Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

ZW1 ○ ○ 773

Oro kondicionierius “Climatic” vairuotojo kabinoje ZK1 ○ ○ 1 766

Oro kondicionierius “Air Care Climatronic” vairuotojo kabinoje
- Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu
- “Leaving Home” funkcija ir rankiniu būdu valdoma “Coming Home” funkcija
- Šviesos ir lietaus sensorius

ZK2 ○ ○ 2 600

Oro kondicionieriaus kompresorius 2AB 742

Paruošimas radijo sistemai
- 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
- FM/AM antena

Z12 ○ ○ 236
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Crafter: papildoma įranga
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Funkcinė įranga

Radijo sistema “Composition Audio”
- Vienspalvis LCD ekranas
- 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
- 1 SD kortelių skaitytuvas
- 1 USB sąsaja
- Mobiliojo telefono sąsaja

Z22 ○ ○ 514

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
- Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu
- 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių
- „Volkswagen Car-Net“ funkcija „App-Connect“
- Mobiliojo telefono sąsaja

ZI4 ○ ○ 862

Navigacijos sistema „Discover Media“ su 4 garsiakalbiais
- Valdymas žodinėmis komandomis
- 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje
- Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu
- Radijo navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) jutikliniu ekranu
- 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių
- Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija
- Mobiliojo telefono sąsaja

ZI7 ○ ○ 1 790

Stacionarus priekabos kablys
- Priekabos stabilizavimo sistema

1D1 ○ ○ 699

Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys
- Priekabos stabilizavimo sistema

1D2 ○ ○ 874

Paruošimas priekabos prikabinimo įrangai su laidų pyne, jungtimi ir elektroniniu valdymo prietaisu
- Priekabos stabilizavimo sistema

1D7 ○ ○ 230

Elektroninis nustatomas variklio apsisukimų reguliatorius US2 ○ ○ 165

Išorinis 230 voltų lizdas YEB ○ ○ 424

Paketas rūkantiesiems
- 12 voltų lizdas su cigarečių uždegikliu
- Peleninė
- 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje

9JC ○ ○ 31


