
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.

Crafter Kasten
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Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina
kodas Tipas kW / AG Tipas kg EUR su PVM

Crafter 30 Kasten standartinis bazė
SYBA2A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 75/ 102 6G Priekiniai varantys ratai 3,000 32 133

SYBA4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,000 34 381

SYBA4B 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,000 36 838

SYBA8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,000 36 554

SYBA8B 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 8A Priekiniai varantys ratai 3,000 39 015

Crafter 35 Kasten standartinis bazė
SYBB4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 38 129

SYBB4B 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 40 584

SYBB4Y 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G 4Motion 3,500 42 585

SYBB8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 40 302

SYBB8Y 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G 4Motion 3,500 44 757

SYBB7A 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 38 863

SYBB7Y 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G 4Motion 3,500 43 319

SYBB7B 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 41 318

Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė
SYCB4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 41 425

SYCB8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 43 599

SYCB8B 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 46 059

SYCB8Y 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G 4Motion 3,500 48 059

SYCB7A 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 42 160

SYCB7Y 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G 4Motion 3,500 46 612

SYCB7B 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 44 613

Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė plus
SYDB4A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 42 622

SYDB8A 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM 130/ 177 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 44 795

SYDB7A 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G Priekiniai varantys ratai 3,500 43 356

SYDB7Y 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 6G 4Motion 3,500 47 814

SYDB7B 2.0 TDI EURO VI-e 103/ 140 8A Priekiniai varantys ratai 3,500 45 813
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Išorės įranga

Pilkos spalvos priekinis bamperis ● ●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
- Integruoti šviesos diodų posūkių rodikliai ● ●
Galinės sąvarinės durys be langų angų ● ●
Aukštas stogas (metalinis), išorėje nudažytas kėbulo spalva (tik su ilga ratų baze) ●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje ● ●
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 6,5J x 16 (FWD)
- Padangos 205/75 R16 C113/111
- Ratų stebulių dangteliai

● ●
Priekyje viena vilkimo kilpa ● ●
Vidaus įranga

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

● ●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ● ●
Skiriamoji sienelė be lango ● ●
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) ●
Krovinio tvirtinimo kilpos ● ●
Šoninio vėjo padėjėjas ● ●
Funkcinė įranga

Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ● ●
“Start/stop” sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Daugiafunkcė indikacija “Plus” ● ●
Skaitmeninis tachografas

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

Aukštas stogas, išorėje nudažytas kėbulo spalva (H3) (bazinė įranga su ilga ratų baze) 3R2 ○ ○ 1 238

Itin aukštas plastikinis stogas, nedažytas – baltas (tik ilga ratų bazė) ZD3 ○ ○ 2 574

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

Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus kairėje 5Q2 ○ ○ 699

Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, kairėje 4DE ○ ○ 162

Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, dešinėje 4EE ○ ○ 162

Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais, galiniai šoniniai langai ir galinis langas su 
“Privacy” stiklais

QL5 ○ ○ 446

Galinės sąvarinės durys su langais ZHF ○ ○ 171

Šildomas galinis stiklas su valytuvu ir apiplovimo sistema 4HS ○ ○ 446

Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu 5V4 ○ ○ 506

Pakoja gale, viso pločio (ant galinio bamperio) QT4 ○ ○ 148

Pakoja gale, pusės pločio (vienoje pusėje) QT9 ○ ○ 120

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

Vairuotojo sėdynė su pakaba
- 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama
- 2 ranktūriai
- Sėdimosios dalies nustatymas
- Aukščio reguliavimas
- Svyravimų slopinimo funkcija

3TC ○ ○ 544

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

Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos “Mesh” N0C ○ ○ 62

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

3 stipinų daugiafunkcis vairas 2ZA ○ ○ 330

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas
- Šildomas

2ZW ○ ○ 567

Skiriamoji sienelė su fiksuotu langu 3CG ○ ○ 77

Skiriamoji sienelė su slankiuoju langu 3CH ○ ○ 330

Skiriamoji sienelė su apmušimu 3CS ○ ○ 236

Skiriamoji sienelė su apmušimu ir fiksuotu langu 3CP ○ ○ 319

Be skiriamosios sienelės ZT0 ○ ○ 0

Laikymosi rankenos ant galinių statramsčių 7C3 ○ ○ 26

Crafter: papildoma įranga

 bazinė įranga             papildoma įranga



4volkswagen.lt

Crafter: papildoma įranga

 bazinė įranga             papildoma įranga

K
od

as

K
as

te
n 

30

K
as

te
n 

35

K
ai

na
 E

U
R

  
su

 P
V

M

Vidaus įranga

Stogo rėmo aukščio šoniniai apmušimai iš faneros krovinių skyriuje  
(tik su standartine ratų baze)

5DU ○ ○ 628

(tik su ilga ratų baze) 5DU ○ ○ 628

“C” formos bėgeliai ant šoninių sienelių krovinių skyriuje 6L6 ○ ○ 270

“C” formos bėgeliai ant šoninių sienelių ir skiriamosios sienelės 6L2 ○ ○ 345

Medinė grindų danga krovinių skyriuje (tik su standartine ratų baze)
- Su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale

5BD ○ ○ 660

(tik su ilga ratų baze) 5BD ○ ○ 660

Universali grindų danga su išilgai išdėstytais krovinio tvirtinimo bėgeliais
- 10 mm storio kompozitinė medžiaga, pagaminta iš buko medienos lukšto
- Paruošimas “Sortimo”, “Bott”, “Würth”, “Aluca”, “Modulsystem” ir “Flexmo” gamybos stelažų ir spintelių sistemoms
- Universalios grindys nėra priklijuotos it todėl paprastai nuimamos

YDA ○ ○ 894

Laikikliai prie stogo krovinių skyriuje
- Dvi kintamos padėties sijos (kiekvienos maksimali apkrova 50 kg)

YDG ○ ○ 352

Viršutinė daiktadėžė lubų apmušime 7N4 ○ ○ 177

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

QE4 ○ ○ 160

Krovinių skyriaus apšvietimas: 4 nukreiptos šviesos šviesos diodų šviestuvai 9CW ○ ○ 187

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 ○ ○ 404

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

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

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema “Front Assist”
- Avarinio stabdymo funkcija

6K2 ○ ○ 281

Nuovargio atpažinimo sistema EM1 ○ ○ 22

Slėgio padangose kontrolės sistema 7K3 ○ ○ 379

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PB ○ ○ 29

Šoniniai gabaritiniai žibintai 8F1 ○ ○ 105

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

Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Greičio ribotuvas

8T6 ○ ○ 379

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

8T7 ○ ○ 1 086

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale 7X2 ○ ○ 643

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
- Aktyvios šoninės apsaugos sistema

9X0 ○ ○ 1 024

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
- Aktyvios šoninės apsaugos sistema
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas “Side Assist”
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
- Daugiafunkcė indikacija “Plus”

ZSA ○ ○ 1 522

Parkavimo asistentas
- Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
- Aktyvios šoninės apsaugos sistema

9X1 ○ ○ 1 215

Galinio vaizdo kamera KA1 ○ ○ 270

Manevravimo su priekaba sistema “Trailer Assist” 8A6 ○ ○ 288

Manevravimo su priekaba sistema “Trailer Assist”
- Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
- Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
- Daugiafunkcė indikacija “Plus”

ZTA ○ ○ 987

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 ○ ○ 1 664

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 3
- Galinio vaizdo kamera
- Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema “Front Assist”
- Automatinis atstumo reguliavimas ACC
- Eismo juostos išlaikymo asistentas “Lane Assist”
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas “Side Assist”
- Manevravimo su priekaba sistema “Trailer Assist”
- Parkavimo asistentas
- Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
- Aktyvios šoninės apsaugos sistema
- 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
- 3 stipinų daugiafunkcis vairas
- Daugiafunkcė indikacija “Plus”
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

ZAC ○ ○ 3 996

Elektrinis papildomas šildymas 9M5 ○ ○ 643

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

7VL ○ ○ 1 127

Skaitmeninis tachografas 9NI ○ ○ 768

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

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

Du 12 voltų lizdai krovinių skyriuje
- Vienas ant vidurinio statramsčio ir vienas ant galinio statramsčio

7B3 ○ ○ 63

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 ○ ○ 369
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Funkcinė įranga

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

IS8 ○ ○ 680

Padidintos talpos akumuliatorius ir galingesnis generatorius NY1 ○ ○ 281

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 KH6 ○ ○ 1 766

Oro kondicionierius “Climatic” vairuotojo kabinoje
- Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje)
- Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga
- Skaitymo šviestuvas

PK3 ○ ○ 2 683

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 kondicionierius “Air Care Climatronic” vairuotojo kabinoje
- Antrasis šildytuvo šilumokaitis
- Antrasis garintuvas (po stogu 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
- Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga
- Skaitymo šviestuvas

PK4 ○ ○ 3 775

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

Z12 ○ ○ 236

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

Maksimalios leidžiamos bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 4.0 t 1UD ○ ○ 2 854
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 bazinė įranga             papildoma įranga
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Funkcinė įranga

Maksimalios leidžiamos bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 3,88 t 1UV ○ ○ 2 079

Sustiprinta priekinė ašis (2200 kg apkrova) VV8 ○ ○ 304

Elektroninis nustatomas variklio apsisukimų reguliatorius US2 ○ ○ 165

Išorinis 230 voltų lizdas YEA ○ ○ 665

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

9JC ○ ○ 31


