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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.
·  Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos 

mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
·  Kainininkas išleistas 01.11.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

*  Elektromobilių aukštos įtampos akumuliatoriaus talpa dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa 
reiškia visą fizinę aukštos įtampos akumuliatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti savaiminio išsikrovimo, 
pailginti eksploatavimo laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai pasiekiamas 
energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja 
talpa.

Modelio kodas Variklis Pavarų dėžės tipas Pavara

Akumuliatoriaus 
talpa*, bendroji / 

grynoji, kWh Max galia, kW / AG

Veicamais attālums 
kombinētajā WLTP 

braukšanas ciklā km Ilgis, m Bendroji masė, kg
Kaina EUR  

įskaitant PVM

EBBR1N Elektros variklis Automatinė  
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara

82 / 77 150 / 204 423-402 4 712 3 000 64 289
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Išorės įranga
4 lengvojo lydinio ratlankiai „Tilburg“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, juodos spalvos, su 
pratekintu paviršiumi

●

235/55 R19 105 T Airstop® padangos priekyje, 255/50 R19 107 T Airstop® padangos gale ●

Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai ●

Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės ●

Įrankių komplektas, domkratas ir padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė ●

Kėbulo spalvos bamperiai ●

Tamsinti langų stiklai gale ●

Dizaino emblemos ant galinių statramsčių ●

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija ●

Fiksuotas šoninis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje ●

Fiksuotas šoninis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje ●

Šilumą atspindintis priekinis stiklas ●

Blizgios juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos ●

Galinis langas ●

Slankiosios durys kairėje ●

Slankiosios durys dešinėje ●
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Išorės įranga
Aplinkos apšvietimas su logotipo projekcija ●

Galinis dangtis su lango anga ●

Vidaus įranga
Porankiai vidinėse priekinių sėdynių pusėse ●

Durų apmušalai iš plastiko su intarpais, audiniu aptrauktos atramos rankai ●

Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale ●

Mechaninis abiejų priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ●

Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš audinio ●
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Vidaus įranga
Bagažo skyriaus uždangalas ●

Sustiprinta kiliminė grindų danga (diloras) ●

Sėdynės kairėje ir dešinėje pirmojoje sėdynių eilėje ●

Padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir atlošas ●

Saugumo įranga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ●

Automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema ●

Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis ●

Diskiniai stabdžiai priekyje ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ●

Būgniniai stabdžiai gale ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ●

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ●

Elektroninis variklio garsas ●

Elektroninis imobilizatorius ●

Pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir 1 įspėjamoji liemenė ●

Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai ●

Galiniai šviesos diodų žibintai ●

Daugiafunkcė kamera ●
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Saugumo įranga
Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ●

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema derinyje su automatine avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ ●

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui, vidurinė oro pagalvė priekyje ●

Vieno tono garsinis signalas ●

Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais, su oro pagalvių lipdukais ant skydelio nuo saulės ir galinio priekinių durų statramsčio ●

Kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas ●

Tritaškiai saugos diržai šonuose gale su EEK ženklinimu ●

Tritaškiai saugos diržai su peties diržų ir juosmens diržų įtempikliais priekyje bei aukščio reguliavimu ●

Funkcinė įranga
Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 32 A ●

Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo („Mode 2“, 2 tipo, 10 A) ●

2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su patobulintu oro filtru ir autonominiu klimatizavimu ●

„App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ●

340 A (58 Ah) akumuliatorius ●

Juodos spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas ●

CCS įkrovimo kabelis ●

Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos ●



Bazinė įranga
ID.Buzz

7

ID.Buzz

www.volkswagen.lt

Funkcinė įranga
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu ir intelektualusis greičio valdymo asistentas derinyje su prijungtinėmis paslaugomis ●

3,0 kW DC-DC keitiklis ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB+) ●

Antena su išskirtomis signalų priėmimo fazėmis FM transliacijos priėmimui ●

Nuovargio atpažinimo sistema ●

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas ●

Išgaubti išoriniai veidrodžiai vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse ●

Šviesos diodų bagažo skyriaus apšvietimas ●

Rankinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (statinis) ●

Mobiliojo telefono sąsaja su induktyvaus įkrovimo funkcija ●

Paketas nerūkantiesiems (be cigarečių uždegiklio, su kilnojama pelenine) ●

12 voltų darbinė įtampa ●

Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju ●

Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: „Discover Pro“ navigacijos funkcija ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu ●

Galinio stiklo valytuvas su intervalo valdymu ●

Bagažo skyriaus dangčio pritraukimas be atrakinimo iš vidaus funkcijos ●

Slėgio padangose kontrolės sistema ●

V2X ●
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Funkcinė įranga
Neužsegtų priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė ●

Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas ●

2 USB-C jungtys prietaisų panelyje ir 1 USB-C įkrovimo kištukinis lizdas priekyje ●

2 automobilio raktai ●

5 garsiakalbiai priekyje ●

Automobilio literatūra valstybine kalba ●

Pratęsta garantija – iki 4 metų arba iki 120 000 km ridos ●

Pakaitinis automobilis 4 dienoms nemokamai ●
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Ratlankiai ir padangos
Plieniniai juodos spalvos ratlankiai, 8J x 18 priekyje, 8,5J x 18 gale

–  Dvispalviai ratlankių apdailos gaubtai (juodos ir sidabrinės spalvos)

–  Standartiniai ratų varžtai

–  Įrankių komplektas ir padangų remonto komplektas: 12 voltų 
kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė

–  4 plieniniai juodos spalvos ratlankiai, 8J x 18 priekyje, 8,5J x 18 gale

–  235/60 R18 103 T padangos priekyje, 255/55 R18 105 T padangos gale

ZR6 ○ -315

Lengvojo lydinio ratlankiai „Venlo“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, 
sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos 
gaubtais

–  235/55 R19 105 T Airstop® padangos priekyje, 255/50 R19 107 T 
Airstop® padangos gale

–  Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai

–  4 lengvojo lydinio ratlankiai „Venlo“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, 
sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos 
gaubtais

ZR2 ○ 52
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Ratlankiai ir padangos
Lengvojo lydinio ratlankiai „Solna“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, juodos 
spalvos, su pratekintu paviršiumi

–  4 lengvojo lydinio ratlankiai „Solna“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, 
juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

–  Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai

–  235/50 R20 104 T XL Airstop® padangos priekyje, 265/45 R20 108 T XL 
Airstop® padangos gale

ZR5 ○ 461

Lengvojo lydinio ratlankiai „Stockton“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, 
sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais lengvojo lydinio 
ratlankių apdailos gaubtais

–  Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai

–  4 lengvojo lydinio ratlankiai „Stockton“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, 
sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos 
gaubtais

–  235/50 R20 104 T XL Airstop® padangos priekyje, 265/45 R20 108 T XL 
Airstop® padangos gale

ZR3 ○ 527

Lengvojo lydinio ratlankiai „Bromberg“, 8,5J x 21 priekyje, 10J x 21 gale, 
juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

–  Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai

–  4 lengvojo lydinio ratlankiai „Bromberg“, 8,5J x 21 priekyje, 10J x 21 
gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

–  HL 235/45 R21 104 T XL Airstop® padangos priekyje, HL 265/40 R21 
108 T XL Airstop® padangos gale

ZR4 ○ 975

235/60 R18 103 T Airstop® universalios padangos visiems sezonams priekyje, 255/55 R18 105 T Airstop® universalios padangos visiems sezonams gale 81V ○ 168
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Vidaus įranga
„Interior Style“ paketas su „Electric White“ spalvos vairu

–  Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš Seaqual® audinio

–  30 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas

–  „Electric White“ spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Durų apmušalai iš plastiko su intarpais, dirbtine oda aptrauktos atramos rankai

–  Porankiai abiejose priekinių sėdynių pusėse

ZS8 ○ 1 320

„Premium Interior Style“ paketas su „Electric White“ spalvos vairu

–  Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours ECO“

–  30 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas

–  „Electric White“ spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Durų apmušalai iš plastiko su intarpais, dirbtine oda aptrauktos atramos rankai

–  Porankiai abiejose priekinių sėdynių pusėse

ZS9 ○ 1 535



Papildoma įranga
ID.Buzz

12

Kodas ID.Buzz
Kaina €  
su PVM

www.volkswagen.lt

Vidaus įranga
„Interior Style Plus“ paketas su „Electric White“ spalvos vairu

–  Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš Seaqual® audinio

–  30 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas

–  „Electric White“ spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas

–  Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje pirmojoje sėdynių eilėje

–  Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija ir vairuotojo sėdynė su „Smart Comfort“ įlipimo pagalbos funkcija

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Durų apmušalai iš plastiko su intarpais, dirbtine oda aptrauktos atramos rankai

–  Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas

–  Porankiai abiejose priekinių sėdynių pusėse

–  Pneumatinis abiejų sėdynių juosmens atramos reguliavimas

ZS6 ○ 3 533

„Premium Interior Style Plus“ paketas su „Electric White“ spalvos vairu

–  Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours ECO“

–  30 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas

–  „Electric White“ spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas

–  Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje pirmojoje sėdynių eilėje

–  Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija ir vairuotojo sėdynė su „Smart Comfort“ įlipimo pagalbos funkcija

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Durų apmušalai iš plastiko su intarpais, dirbtine oda aptrauktos atramos rankai

–  Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas

–  Porankiai abiejose priekinių sėdynių pusėse

–  Pneumatinis abiejų sėdynių juosmens atramos reguliavimas

ZS7 ○ 3 748
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Vidaus įranga
Juodos spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano, centrinių valdymo elementų bei vairo apvadas

–  Juodos spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas

PSA ○ 0

Kilimėliai vairuotojo kabinoje 0TC ○ 110

Išorės įranga
Dizaino paketas

–  Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų

–  Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play“ ir „Pause“ simboliais

–  Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“

–  „IQ.LIGHT“ – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su automatiniu priekinių žibintų valdymu, šviesomis blogoms oro sąlygoms, įlipimo 
apšvietimu

–  Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis

–  Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis

PD1 ○ 1 760

Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos UD2 ○ 88

Žalsvi šilumą atspindintis stiklai QL3 ○ 0
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Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos
Informacijos ir pramogų paketas

–  Valdymas balsu

–  Navigacijos sistema „Discover Pro“

–  9 garsiakalbiai (5 garsiakalbiai priekyje ir 4 garsiakalbiai gale)

–  Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija

ZM1 ○ 1 423

Informacijos ir pramogų paketas „Plus“

–  Valdymas balsu

–  Navigacijos sistema „Discover Pro“

–  Radijo sistema „Ready 2 Discover“ su 30,48 cm (12 colių) spalvotu jutikliniu ekranu

–  9 garsiakalbiai (5 garsiakalbiai priekyje ir 4 garsiakalbiai gale)

–  Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija

ZM2 ○ 1 551

Komforto įranga
Komforto paketas

–  „ID. BuzzBox“, išimama vidurinė konsolė su įvairiomis daiktadėžėmis ir tvirtinimo taškais tarp priekinių sėdynių automobilio grindyse

–  2 USB-C jungtys prietaisų panelyje, 1 USB-C įkrovimo kištukinis lizdas priekyje ir USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai gale

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas

–  Šilumą atspindintis šildomas priekinis stiklas

–  Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

–  Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi

–  Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

ZC1 ○ 1 260
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Komforto įranga
Komforto paketas „Plus“

–  „ID. BuzzBox“, išimama vidurinė konsolė su įvairiomis daiktadėžėmis ir tvirtinimo taškais tarp priekinių sėdynių automobilio grindyse

–  2 USB-C jungtys prietaisų panelyje, 1 USB-C įkrovimo kištukinis lizdas priekyje ir USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai gale

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas

–  Šilumą atspindintis šildomas priekinis stiklas

–  Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

–  „Multiflex“ lentyna

–  Bagažo tinklas

–  Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi

–  Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

ZC2 ○ 1 891

Šilumą atspindintis priekinis stiklas (šildomo priekinio stiklo pasirinkimas) PCA ○ -109

Saugumo įranga
Asistavimo sistemų paketas su „Keyless Advanced“ sistema su užrakinimo apsauga

–  Galinio vaizdo kamera

–  Apšviečiamos durų rankenų įdubos

–  Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga

–  Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo

–  „Park Assist Plus“ sistema su parkavimo atstumo kontrole

–  Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu

ZA2 ○ 1 420
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Saugumo įranga
Asistavimo sistemų paketas „Plus“ su „Keyless Advanced“ sistema su užrakinimo apsauga

–  „Park Assist Plus“ sistemos atminties funkcija

–  „Area View“ sistema įskaitant galinio vaizdo kamerą

–  Apšviečiamos durų rankenų įdubos

–  Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais

–  Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga

–  Pusiau automatinis važiavimo asistentas „Travel Assist“ su eismo juostos išlaikymo asistentu „Lane Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema

–  Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo

–  Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“

–  „Park Assist Plus“ sistema su parkavimo atstumo kontrole

–  Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu

ZA4 ○ 2 430
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Funkcinė įranga
„Open & Close Plus“ paketas su „Keyless Advanced“ sistema su užrakinimo apsauga

–  Apšviečiamos durų rankenų įdubos

–  Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga

–  Elektra atidaromas ir uždaromas galinis dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis

–  Elektra valdomos slankiosios durys kairėje

–  Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje

–  Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo

–  Aplinkos apšvietimas gale

ZE4 ○ 1 938

„Open & Close“ paketas su „Keyless Advanced“ sistema su užrakinimo apsauga

–  Apšviečiamos durų rankenų įdubos

–  Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga

–  Elektra atidaromas ir uždaromas galinis dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis

–  Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo

–  Aplinkos apšvietimas gale

ZE2 ○ 884

12 voltų darbinė įtampa ir 230 voltų kištukinis lizdas ant priekinio keleivio sėdynės rėmo 9Z3 ○ 406

Priekabos prikabinimo įtaisas su atrakinimu elektra 1M6 ○ 975

4 automobilio raktai 8QM ○ 77
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Kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva
Candy White B4B4 ○ 289

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva
Bay Leaf Green Metallic C4C4 ○ 1 027

Energetic Orange Metallic 4M4M ○ 1 027

Mono Silver Metallic K9K9 ○ 0
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Kėbulo spalvų pasiūla

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva
Pomelo Yellow Metallic C1C1 ○ 1 027

Starlight Blue Metallic 3S3S ○ 1 027

Deep Black Pearlescent 2T2T ○ 1 027



ID.Buzz

20

Kodas ID.Buzz
Kaina €  
su PVM

www.volkswagen.lt

Dviejų tonų tapyba
Candy White/Starlight Blue Metallic 9530 ○ 2 816

Candy White/Bay Leaf Green Metallic 9675 ○ 2 816

Candy White/Energetic Orange Metallic 9218 ○ 2 816

Candy White/Pomelo Yellow Metallic 9192 ○ 2 816

Kėbulo spalvų pasiūla
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Techniniai duomenys

Izmēri

B1/B2 Maks. bagažo skyriaus plotis / plotis tarp ratų arkų (mm) 1,217/1,204

H1 Prošvaisa (mm) 158

H2 Pakrovimo slenksčio aukštis nuo kelio dangos (mm) 632

H3 Automobilio aukštis (priklausomai nuo padangų dydžio ir nuokrypio) (mm) 1,927 – 1,951

H4 Pakrovimo aukštis (penkiavietis automobilis) (mm) 1,180

L1 Bagažo skyriaus ilgis su žemyn nulenktomis antrosios eilės sėdynėmis (mm) 2.232

L2 Bagažo skyriaus grindų ilgis iki antrosios sėdynių (perstumiamų) eilės (mm) 1,300 – 1,450

L4/L5 Iškyša / iškyša su priekabos prikabinimo įtaisu (mm)  903/1,028

W1/
W2 Iškyšos kampas priekyje / gale (pilno pakrovimo atveju) (°) 16.4/14.8

W3 Išilginio pravažumo kampas (°) 12

Automobilio ilgis su priekabos prikabinimo įtaisu (nuimamu) (mm) 4.837

Bagažo skyriaus plotas už antrosios sėdynių eilės (m2) 1,69

Šoninės slankiosios durys, plotis (krovinių skyriaus plote) x aukštis (mm) 757 x 1,162

Galinis dangtis, plotis x aukštis (mm) 1,275 x 1,096

Apsisukimo skersmuo (m) 11,09

Galinis dangtis, plotis x aukštis (mm) 1,311 x 1,122

Apsisukimo skersmuo (m) 11,09

Visi išvardyti dydžiai galioja serijiniams automobiliams. Dėl gamybos nuokrypių, skirtingų padangų dydžių ir važiuoklės tipų faktiniai matmenys gal nežymiai skirtis nuo čia nurodytų verčių. Informacija apie iškyšos 
kampo priekyje ir gale bei išilginio pravažumo kampo dydį skirta pakrautai automobilio būklei atsižvelgiant į maksimalią leidžiamą bendrąją masę. Automobilio brėžinių mastelis nėra išlaikytas.


